Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljöskadefond
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att det stiftas en ny lag om en miljöskadefond. Lagen om oljeskyddsfonden och lagen om miljöskadeförsäkring föreslås bli upphävda.
I lagen föreslås bestämmelser om en miljöskadefond, som avses vara en ny fond utanför statsbudgeten. Avsikten är att det ur fonden ska betalas ersättning för kostnaderna för bekämpning
av miljöförorening och återställande av förorenad miljö samt för skador som orsakats, då ersättning inte kan tas ut av den egentliga ansvariga parten till exempel på grund av insolvens eller
för att det inte har kunnat utredas vem som är den ansvariga parten. Dessutom ska ur fonden
beviljas understöd enligt prövning för anskaffningar som avser räddningsväsendes och landskapet Ålands verksamhet för bekämpning av miljöskador.
Enligt förslaget samlas fondens medel som är avsedda för betalning av ersättningar in hos dem
som bedriver sådan verksamhet som medför risk för förorening av miljön genom årliga miljöskadeavgifter eller genom miljöskadeavgifter av engångsnatur. För de understöd som beviljas
för anskaffningar som avser verksamhet för bekämpning av miljöskador används ett anslag som
överförs från statsbudgeten till fonden.
Beredningen av propositionen baserar sig på en skrivning i statsminister Marins regeringsprogram enligt vilken subsidiära miljöansvarssystem (TOVA) ska utvecklas. De nuvarande systemen, det vill säga oljeskyddsfonden och den obligatoriska miljöskadeförsäkringen, föreslås bli
avvecklade när miljöskadefonden inleder sin verksamhet.
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband
med den.
Lagen avses träda i kraft den första januari 2024.
—————

Lagförslag

Lag
om miljöskadefonden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
1§
Tillämpningsområde
För att trygga en god miljöstatus finns det en miljöskadefond, ur vilken det betalas ersättning
för kostnader för bekämpning av miljöförorening och återställande av förorenad miljö samt för
skador som orsakats i en situation av subsidiärt ansvar. Miljöskadefonden ger understöd enligt
prövning för upphandling för bekämpning av miljöskador.
Denna lag innehåller bestämmelser om miljöskadefonden och fondens verksamhet, miljöskadeavgiften och fondens övriga medel samt om de ersättningar och understöd som betalas ur
fonden.
2§
Begränsning av tillämpningsområdet
Denna lag tillämpas inte på verksamhet som bedrivs av statliga ämbetsverk eller inrättningar
eller statliga affärsverk. Denna lag tillämpas inte heller på verksamhet som bedrivs av kommuner, samkommuner eller kommunala affärsverk. Den myndighet som svarar för bekämpning
och återställande eller den myndighet som deltagit i bekämpningen och återställandet eller gett
handräckning vid den har rätt att ur miljöskadefonden få ersättning för kostnaderna för bekämpningen och återställandet.
Denna lag tillämpas inte på skador som omfattas av tillämpningsområdet för 1992 års ändringsprotokoll (FördrS 42/1996) till 1971 års internationella konvention (FördrS 80/1980) om
upprättande av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja
(The International Oil Pollution Compensation Funds) samt för 2003 års protokoll till 1992 års
internationella konvention (FördrS 21/2005).
3§
Förvaltning av miljöskadefonden
Miljöskadefonden är en fond som lyder under miljöministeriet och står utanför statsbudgeten.
Ministeriet har rätt att meddela allmänna föreskrifter om ordnandet av fondens förvaltning och
skötseln av fondens ekonomi. Ministeriet har rätt att av fonden få alla uppgifter och utredningar
som ministeriet behöver.
Miljöministeriet godkänner fondens resultatmål på framställning av fondens styrelse.
Den högsta beslutanderätten i miljöskadefonden utövas av fondens styrelse.
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4§
Miljöskadefondens medel
De miljöskadeavgifter som avses i denna lag intäktsförs till miljöskadefonden.
För understöd enligt 22 § används endast anslag som överförs från statsbudgeten.
Miljöskadefondens medel består dessutom av överskott från tidigare räkenskapsperioder samt
av återbetalningar av ersättningar som betalats ur fonden jämte ränteposter och andra poster i
anslutning till dem.
5§
Överföring av medel från statsbudgeten i vissa situationer
Om de medel i miljöskadefonden som samlats in i form av miljöskadeavgifter inte räcker till
för betalning av ersättningar, kan behövliga medel överföras från statsbudgeten till miljöskadefonden. Då tillräckliga medel influtit till fonden från miljöskadeavgifterna intäktsförs de medel
som erhållits av staten tillbaka till statsbudgeten.
Miljöministeriet ska på framställning av miljöskadefondens styrelse komma med ett förslag
om överföring av medel från statsbudgeten till miljöskadefonden, om detta behövs med stöd av
1 mom.
Miljöskadefondens styrelse ska utan dröjsmål underrätta miljöministeriet när det till fonden
har influtit tillräckligt med medel för att intäktsföra de överförda medlen tillbaka till statsbudgeten. Ministeriet sörjer för att de medel som erhållits av staten intäktsförs tillbaka till statsbudgeten.
2 kap.
Miljöskadeavgift
6§
Skyldighet att betala årlig miljöskadeavgift samt beloppet av miljöskadeavgiften
Den som bedriver bilaga 1 avsedd verksamhet som medför risk för förorening av miljön ska
betala en årlig miljöskadeavgift.
Med verksamhet som medför risk för förorening av miljön avses inrättande eller användning
av en anläggning samt därtill i tekniskt och funktionellt hänseende nära ansluten verksamhet
eller användning av ett område eller anordnande av verksamhet på ett sätt som kan leda till
förorening av miljön.
Bestämmelser om storleken på den årliga miljöskadeavgiften finns i bilaga 1.
Om verksamheten är placerad i flera än en av de avgiftsklasser som avses i bilagan 1, ska den
årliga miljöskadeavgiften betalas enligt den avgiftsklass som motsvarar den högsta avgiften.
7§
Skyldighet att betala miljöskadeavgift av engångsnatur samt beloppet av avgiften
En verksamhetsutövare som avses i bilaga 2 och som bedriver verksamhet som medför risk
för förorening av miljön ska betala en miljöskadeavgift av engångsnatur.
Miljöskadeavgiften av engångsnatur är 400 euro.
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Om en årlig miljöskadeavgift ska betalas för verksamheten, tas det inte ut någon miljöskadeavgift av engångsnatur.
8§
När skyldigheten att betala miljöskadeavgift inträder
Miljöskadeavgiften ska betalas från ingången av det kalenderår då verksamheten inleds.
9§
När skyldigheten att betala årlig miljöskadeavgift upphör
Skyldigheten att betala årlig miljöskadeavgift upphör vid utgången av det år då verksamheten
har upphört och det tillstånd eller annat beslut som gäller verksamheten har upphört att gälla.
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. upphör skyldigheten att betala en årlig miljöskadeavgift för gruvdrift och för en avstjälpningsplats vid utgången av det år då deponier för
utvinningsavfall eller avstjälpningsplatser har stängts och övriga åtgärder som gäller stängning
och som föreskrivits för verksamheten har vidtagits på behörigt sätt.
10 §
Myndigheten för uppbörd av avgifter
Närings-, trafik- och miljöcentralen i XX fastställer den årliga miljöskadeavgiften och miljöskadeavgiften av engångsnatur.
[I landskapet Åland påförs avgiften av Statens ämbetsverk på Åland på vilket tillämpas vad
som i denna lag föreskrivs om närings-, trafik- och miljöcentralen i XX.]
11 §
Uttagande av miljöskadeavgift och ränta
Miljöskadeavgiften förfaller till betalning vid en tidpunkt som närings-, trafik- och miljöcentralen i XX bestämmer, dock tidigast den sista dagen i april året efter det år då verksamheten
inleddes. Avgiftsbeslutet sänds till den avgiftsskyldiga senast 30 dagar före förfallodagen.
På en miljöskadeavgift som har betalats efter förfallodagen ska dröjsmålsränta betalas. Bestämmelser om beräkning av dröjsmålsränta finns i lagen om skattetillägg och förseningsränta
(1556/1995).
12 §
Försummelse att betala miljöskadeavgift
Om verksamhetsutövaren bedriver verksamhet som medför risk för förorening av miljön utan
ett miljötillstånd eller inte iakttar något annat lagstadgat förfarande för att förebygga miljöförorening och miljöskadeavgiften av denna orsak helt eller delvis inte har påförts, påför närings-,
trafik- och miljöcentralen i XX den miljöskadeavgift eller en del av den som inte tagits ut av
verksamhetsutövaren förhöjd med 50 procent.
Närings-, trafik- och miljöcentralen i XX kan verkställa efteruppbörd av en förhöjd miljöskadeavgift inom tre år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiftsskyldigheten skulle ha
inträtt.
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3 kap.
Ersättningar och understöd
13 §
Villkor för utbetalning av ersättning
Ur miljöskadefonden betalas ersättning för skada samt för kostnader för bekämpning och återställande på det sätt som föreskrivs nedan, om
1) ersättningen inte till fullo har kunnat drivas in hos den som med stöd av någon annan lag
är skyldig att ersätta skadan eller svarar för kostnader för bekämpning och återställande, och om
ersättningen inte betalas ur en säkerhet som ställts eller försäkring som tecknats av den ersättningsskyldige eller av den som svarar för kostnaderna, eller
2) det inte har kunnat utredas vem som är ersättningsskyldig eller vem som svarar för kostnaderna för bekämpning och återställande.
14 §
Skada som ersätts
Ur miljöskadefonden betalas ersättning för
1) miljöskador som avses i lagen om ersättning för miljöskador (737/1994),
2) skador orsakade av oljeutsläpp eller andra kemikalieutsläpp som beror på ett fordon eller
användningen av ett sådant, om den inte ersätts från en trafikförsäkring som avses i trafikförsäkringslagen (460/2016),
3) skador orsakade av oljeutsläpp eller andra kemikalieutsläpp som beror på ett spårfordon
eller användningen av ett sådant,
4) i 10 kap. i sjölagen (674/1994) avsedda oljeskador, dock inte skador som avses i 2 § 1 mom.
i det kapitlet,
5) i 10 a kap. i sjölagen avsedd skada orsakad av förorening genom bunkerolja, samt
6) skador orsakade av oljeutsläpp eller andra kemikalieutsläpp som ersätts med stöd av 7 kap.
i sjölagen.
Till den skadelidande betalas inte sådan förhandsersättning som avses i 9 § i lagen om ersättning för miljöskador, och miljöskadefonden har inte en sådan inlösningsskyldighet som avses i
10 § i nämnda lag.
Ersättning betalas inte till den ersättningsskyldige eller till den som äger eller besitter den
utsläppskälla som orsakat skadan eller risken för skada då olyckan inträffade eller på vars uppdrag utsläppskällan transporterades då olyckan inträffade.
15 §
Kostnader för bekämpning och återställande som ersätts
Kostnader för bekämpning och återställande som ersätts ur miljöskadefonden är
1) kostnader och skador orsakade av bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor
enligt räddningslagen (379/2011),
2) kostnader och skador orsakade av efterbehandlingen av oljeskador enligt räddningslagen,
3) kostnader för bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor som avses i räddningslag (2006:106) för landskapet Åland och Ålands landskapslag (1977:16) om bekämpande
av oljeskador,
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4) kostnader för åtgärder enligt 182 a § i miljöskyddslagen som är nödvändiga för att förebygga och begränsa förorening av miljön, och
5) kostnader för skadebekämpning som avses i 33 § i Ålands landskapslag (2008:124) om
miljöskydd,
Kostnader för bekämpning och återställande är också kostnaderna för de utredningar som har
varit nödvändiga för att utföra de åtgärder som avses i 1 mom.
16 §
Den skadelidandes medverkan
Om den skadelidande har medverkat till skadans uppkomst betalas ersättning enbart till den
del andra orsaker har bidragit till skadans uppkomst. Är den skadelidande en fysisk person, kan
hans eller hennes medverkan dock beaktas som en faktor som minskar ersättningen endast om
medverkan har varit uppsåtlig eller berott på grov vårdslöshet.
17 §
Ersättningens belopp
För en händelse som ska ersättas betalas ersättning till ett belopp av högst 30 miljoner euro.
Till en fysisk person betalas ersättning om ersättningens belopp överstiger 500 euro. Till en
juridisk person betalas ersättning om ersättningens belopp överstiger 5 000 euro.
18 §
Ansökan om ersättning
Ersättning ur miljöskadefonden söks genom en skriftlig ansökan före utgången av kalenderåret efter den händelse som ska ersättas. Av särskilda orsaker kan dock också en ansökan som
lämnats in efter den utsatta tiden tas till behandling.
Om ett ersättningsärende som gäller en och samma skada eller kostnader är anhängigt i domstol, kan anspråk på ersättning trots 1 mom. framställas inom ett år efter det att domen i ärendet
har vunnit laga kraft.
Ansökan om ersättning från fonden ska innehålla en utredning om den skada som ska ersättas
eller om de kostnader för bekämpning och återställande som ska ersättas samt om att det villkor
för betalning av ersättning ur miljöskadefonden som anges i 13 § uppfylls. Vid bedömningen
av om utredningen är tillräcklig beaktas den ersättningssökandes möjligheter att driva in ersättningar samt möjligheterna att utreda vem som är ersättningsskyldig eller vem som svarar för
kostnaderna för bekämpning och återställande.
Närmare bestämmelser om övriga utredningar som krävs för behandlingen av ansökan och
om ansökningsförfarandet utfärdas genom förordning av statsrådet.
19 §
Utredning av föroreningen av områden och sanering av förorenade områden
Den skadelidande kan vid en skada som avses i 14 § hos miljöskadefonden ansöka om ett
beslut om utredning av föroreningen av ett område som den skadelidande äger eller besitter, om
sanering av det förorenade området och om ersättning för kostnaderna för detta. Ersättning kan
beviljas, om det för att utreda och kontrollera de risker eller olägenheter för hälsan eller miljön
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som föroreningen orsakar är motiverat att utreda föroreningsgraden på ett område, bedöma saneringsbehovet och vid behov sanera området.
Bedömningen av föroreningsgraden på ett område och av saneringsbehovet ska grunda sig på
en utredning av de risker eller olägenheter för hälsan och miljön som skadliga ämnen i området
orsakar. Saneringen ska göras utifrån en riskbedömning och med iakttagande av principerna för
hållbar iståndsättning.
Miljöskadefonden kan anförtro utredningen av föroreningen av ett område och saneringen av
ett förorenat område åt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland i enlighet med [som en
uppgift enligt 12 a § i] lagen om stödjande av sanering av förorenade områden (246/2019).
Fonden betalar kostnaderna för skötseln av uppgiften.
20 §
Förskottsersättning
Ur miljöskadefonden kan till myndigheter beviljas förskottsersättning för kostnader enligt 15
§ 1 mom. på grund av oklara ansvarsfrågor, kostnadernas omfattning eller åtgärdernas brådskande natur.
I ansökan om förskottsersättning ska myndigheten lägga fram en utredning om de kostnader
som ska ersättas och om grunden för utbetalning av den förskottsersättning som avses i 1 mom.
Den slutliga ersättningen beviljas efter det att myndigheten har lagt fram en i 18 § 3 mom.
avsedd utredning om kostnaderna och om att det i 13 § föreskrivna villkoret för betalning av
ersättning ur miljöskadefonden uppfylls. Förskott som betalats till ett för stort belopp ska utan
dröjsmål återbetalas till miljöskadefonden.
21 §
Regressrätt
Rätten för den som fått ersättning ur miljöskadefonden att få ersättning av den ersättningsskyldige eller av den som svarar för kostnaderna övergår till fonden till den del ersättning har
betalats. Av särskilda skäl kan man helt eller delvis avstå från att ta ut ersättning.
22 §
Understöd för anskaffning av bekämpningsmateriel
Ur miljöskadefonden kan inom ramen för ett anslag som överförts från statsbudgeten till välfärdsområdets och kommunens räddningsväsende samt landskapet Åland betalas ersättning för
en del av anskaffningskostnaderna för enskild materiel som används för bekämpning av miljöskador.
Vid prövningen av understödet och understödets storlek beaktar fondens styrelse nivån på
räddningsväsendets bekämpningsberedskap och behoven att utveckla den, riskerna för miljöskador i området och de nationella målen för bekämpningen av miljöskador. Understödet får
tillsammans med annat understöd som beviljats för samma ändamål inte överstiga beloppet av
de godtagbara kostnaderna.
Närmare bestämmelser om ansökan om understöd, grunderna för hur det bestäms och understödets maximibelopp får utfärdas genom förordning av statsrådet.
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23 §
Synenämnd
Miljöskadefondens styrelse kan tillsätta en synenämnd för utredning av ersättningsfrågor och
för andra förberedande utredningar, om skadorna eller bekämpningskostnaderna kan beräknas
uppgå till mer än 100 000 euro och om utredningen av skadan kräver det. Synenämndens kostnader betalas ur miljöskadefonden med intäkter från miljöskadeavgifterna, om man inte lyckas
ta ut kostnaderna hos det försäkringsbolag som ansvarar för skadan och bekämpningskostnaderna eller hos det försäkringsbolag som beviljat försäkringen.
Synenämnden ska förrätta syn där man utreder skadan och vem som orsakat den samt bedömer
de ersättningar som ska betalas med anledning av skadan. Nämndens utlåtande ska lämnas till
miljöskadefondens styrelse.
De berörda ska ges möjlighet att bli hörda under syneförrättningen.
4 kap.
Miljöskadefondens förvaltning och ekonomi
24 §
Tillämpning av statsunderstödslagen
På understöd enligt prövning som beviljas ur miljöskadefonden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat följer av denna lag. Miljöskadefonden är statsbidragsmyndighet enligt den lagen.
25 §
Miljöskadefondens styrelse och sekretariat
I miljöskadefondens styrelse finns representanter för de centrala aktörerna inom dess ansvarsområde. Styrelsen består av en ordförande och fem medlemmar, som var och en har en personlig
suppleant. Miljöministeriet utser styrelsens ordförande samt medlemmarna och suppleanterna
för en mandatperiod på tre år. Miljöministeriet befriar styrelsen eller dess ordförande, medlemmar eller suppleanter från uppdraget.
Fonden har en generalsekreterare, en ställföreträdare för denne samt föredragande, vilka är
ministerietjänstemän som miljöministeriet har förordnat till fondens uppgifter.
Fondens styrelse kan anlita en eller flera permanenta sakkunniga. En företrädare för landskapet Åland ska höras som sakkunnig när ett ersättningsärende som gäller landskapet Åland
behandlas.
Fonden har rätt att använda statsrådets gemensamma koncerntjänster.
Löneutgifterna samt övriga förvaltningsutgifter betalas ur miljöskadefonden.
26 §
Styrelsens uppgifter
Miljöskadefondens styrelse har till uppgift att
1) besluta om ersättningar och understöd som betalas ur miljöskadefonden,
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2) besluta om andra ärenden som är betydande och vittsyftande med tanke på fondens ekonomi och verksamhet,
3) ha hand om fondens förvaltning och se till att ekonomin och verksamheten ordnas på ett
ändamålsenligt sätt,
4) se till att fondens bokföring, interna kontroll och riskhantering ordnas på ett ändamålsenligt
sätt,
5) avgöra begäranden om omprövning av fondens beslut och avge bemötande i besvärsärenden som gäller fondens beslut,
6) besluta om fondens verksamhets- och ekonomiplan och göra framställning till miljöministeriet om fondens resultatmål och årliga budget,
7) sörja för fondens likviditet, samt
8) godkänna och underteckna fondens bokslut inklusive verksamhetsberättelsen och lämna
dem till miljöministeriet.
27 §
Delegationen för miljöskadefonden
För att främja en dialog i anslutning till miljöskadefondens verksamhet kan miljöministeriet
tillsätta en delegation för miljöskadefonden.
28 §
Kapitalgränser
Uppbörden av den årliga miljöskadeavgiften avbryts vid utgången av det år under vilket miljöskadefondens kapital den sista november har överstigit 30 miljoner euro. Uppbörden inleds
på nytt efter utgången av det år då systemets kapital den sista november understiger 15 miljoner
euro.
Det anslag som i statsbudgeten beviljats för understöd för anskaffning av materiel för bekämpning av miljöskador ingår inte i det kapital som avses i 1 mom.
Trots avbrytandet enligt 1 mom. uppbars miljöskadeavgift alltid för det kalenderår då verksamheten inleds.
Miljöministeriet ska utan dröjsmål underrätta närings-, trafik- och miljöcentralen i XX om det
sker en sådan förändring i kapitalet som avses i 1 mom.
29 §
Bokföring, betalningsrörelse och bokslut
På miljöskadefondens bokföring, betalningsrörelse, övriga redovisning och bokslut tillämpas
lagen om statsbudgeten (423/1988) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.
30 §
Revision
Statens revisionsverk verkställer årligen revision av miljöskadefonden.
Revisorerna ska granska fondens förvaltning, bokföring och bokslut. Revisorerna ska för varje
räkenskapsperiod avge en revisionsberättelse, vilken ska innehålla ett utlåtande särskilt om
1) huruvida bokslutet är upprättat i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller
för upprättande av bokslut,
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2) huruvida bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av fondens verksamhet och om dess ekonomiska ställning,
3) huruvida fondens förvaltning och verksamhet har skötts i enlighet med gällande bestämmelser och föreskrifter,
4) fastställande av bokslutet, samt
5) disponering av fondens resultat på det sätt som styrelsen föreslagit; när revisionen har verkställts ska revisorerna göra en anteckning om detta i bokslutet, vilken ska innehålla en hänvisning till revisionsberättelsen samt ett utlåtande om huruvida bokslutet har upprättats i enlighet
med god bokföringssed.
Om en revisor under räkenskapsperioden finner att det finns skäl till betydande anmärkning i
fråga om förvaltningen och ekonomin i fonden, ska fondens styrelse och miljöministeriet omedelbart underrättas om saken.
Fondens styrelse och personal är skyldiga att vid behov bistå revisorn vid verkställandet av
revisionen.
31 §
Tjänsteansvar och skadeståndsansvar
På ordföranden, medlemmarna och suppleanterna i miljöskadefondens styrelse tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter uppgifter enligt denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i 4 kap. 2 § i skadeståndslagen. (412/1974).
5 kap.
Rättelseförfarande och ändringssökande
32 §
Rätt att söka ändring
Ändring i miljöskadeavgiften får sökas av den avgiftsskyldige och av den som i övrigt ansvarar för betalningen av avgiften. Ändring i andra beslut än avgiftsbeslutet får sökas av den som
ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet.
Styrelsen har rätt att söka ändring på fondens vägnar.
33 §
Rättelse av närings-, trafik- och miljöcentralens i XX beslut på eget initiativ
Om den avgiftsskyldige på grund av ett fel har påförts en för stor miljöskadeavgift, ska närings-, trafik- och miljöcentralen i XX rätta avgiftsbeslutet till den avgiftsskyldiges fördel. Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel kan göras inom tre år från ingången av kalenderåret efter
det år då avgiften påfördes.
Om miljöskadeavgiften inte alls eller endast delvis har påförts, ska närings-, trafik- och miljöcentralen i XX rätta avgiftsbeslutet till den avgiftsskyldiges nackdel. Rättelse till myndighetens fördel kan göras inom ett år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes
eller borde ha påförts.
Ett beslut om miljöskadeavgift rättas dock inte om ärendet har avgjorts genom ett beslut med
anledning av besvär.
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34 §
Begäran om omprövning och sökande av ändring i myndighetsbeslut
Omprövning av ett beslut som gäller en årlig miljöskadeavgift eller en miljöskadeavgift av
engångsnatur får begäras hos närings-, trafik- och miljöcentralen i XX.
Omprövning av ett beslut som miljöskadefondens styrelse har fattat får begäras hos miljöskadefondens styrelse.
Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).
6 kap.
Särskilda bestämmelser
35 §
Uppgifter som ska registreras i datasystemet för miljövårdsinformation
Närings-, trafik- och miljöcentral i XX ska i datasystemet för miljövårdsinformation för varje
avgiftsskyldig verksamhetsutövare registrera
1) grunderna för bestämmande av miljöskadeavgiften och avgiftens storlek, inbegripet om de
eventuellt har ändrats till följd av omprövning eller överklagande,
2) tidpunkten för när skyldigheten att betala miljöskadeavgiften inträder och upphör, och
3) vid behov andra nödvändiga uppgifter om skyldigheten att betala miljöskadeavgift och genomförande av skyldigheten.
36 §
Hänvisning till strafflagen
Bestämmelser om straff för lagstridigt undandragande av miljöskadeavgift och för försök därtill finns i 29 kap. 1—3 § i strafflagen (39/1889). I fråga om lämnande av oriktiga uppgifter vid
ansökan om subvention eller ersättning tillämpas vad som föreskrivs i 29 kap. 5—7 § i strafflagen.
7 kap.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
37 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 20 .
Genom denna lag upphävs lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004) och lagen om miljöskadeförsäkring (81/1998). Upphävandet av 1, 6, 7 och 9 §, 12—16 §, 18—21 §, 21 a § och 22—
25 § i lagen om miljöskadeförsäkring träder dock i kraft först den xx xxxx 20 .
Denna lag tillämpas inte på ersättning för skador som inträffat före lagens ikraftträdande eller
på kostnader för bekämpning och återställande av sådana skador, även om skadan eller föroreningen av miljön visar sig först efter lagens ikraftträdande.
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38 §
Övergångsbestämmelser som gäller oljeskyddsfonden
De medel som influtit av uttagandet av oljeskyddsavgiften och som oljeskyddsfonden förfogar
över den 31 december 20 __överförs till miljöskadefonden. Anslag som överförts från statsbudgeten till fonden återbetalas till budgeten, om det inte är avsett att användas för ersättningar
som oljeskyddsfonden ännu inte har fattat beslut om när fondens verksamhet upphör.
När oljeskyddsfondens verksamhet upphör behandlas och avgörs de ärenden som är anhängiga i fonden i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.
Rätten till ersättning till den som blivit lidande till följd av en oljeskada som inträffat innan
denna lag trädde i kraft och rätten till ersättning för kostnader för bekämpning och återställande
av oljeskadan avgörs i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna
lag. Ersättning för en sådan skada ska sökas inom två år från ikraftträdandet av denna lag.
När lagen om miljöskadefonden har trätt i kraft ska ansökningar om ersättning för oljeskador
och för kostnader för bekämpning och återställande av oljeskador lämnas till miljöskadefonden.
Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till den lag om oljeskyddsfonden som
gällde vid ikraftträdandet av denna lag, ska denna lag tillämpas i stället för den lagen.
39 §
Övergångsbestämmelser som gäller miljöskadeförsäkringen
Ersättning för i lagen om ersättning för miljöskador (737/1994) avsedda miljöskador som orsakats före ikraftträdandet av denna lag och ersättning för bekämpning och återställande av sådana miljöskador avgörs i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av
denna lag. Ersättningsyrkande ska framställas hos Miljöförsäkringscentralen eller den försäkringsgivare som har beviljat miljöskadeförsäkringen inom tre år från ikraftträdandet av denna
lag.
Om en miljöskada har orsakats av verksamhet som har bedrivits efter den 1 januari 1999, men
innan denna lag har trätt i kraft, och skadan har framkommit efter utgången av den tidsfrist på
tre år som anges i 2 mom., kan anmälan om skadan göras till miljöministeriet. Anmälan ska
göras inom tio år från ikraftträdandet av denna lag.
40 §
Övergångsbestämmelse som gäller vissa energiproducerande anläggningar
Energiproducerande anläggningar med en bränsleeffekt på minst 1 men mindre än 5 megawatt och som från och med den 1 januari 2029 ska vara registrerade eller ha miljötillstånd i
enlighet med miljöskyddslagen är skyldiga att betala miljöskadegörelse från och med den 1
januari 2029.
—————
Helsingfors den 20
Statsminister
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Sanna Marin

...minister Förnamn Efternamn

13

