Nr 45
Åtomausvarighelslag;
given Stockholms slott den 8 mars 1968,
Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och
Vendcs Konung, göra veterligt: att Vi, med rUcsdageni, funnit
go!t förordna som följer.
Inledande Lestämmelser
1 §.
I denna lag förstås med
alombränsle:^ klj^'bart material, bestående av uran eller plutonium i form
av metall eller i le gering eller i kemisk förening, och annat klyvbart material
som Konungen anger;
Tadioakiio p rodukt: annat radioalctivt material än atombränsle samt ra¬ mo^livt a vfall, om materialet eller avfallet bildats vid framställning eller
användning av atombränsle eller blivit radioaktivt genom bestrålning i
samnand med sådan framställning eller användning;
alomsubsfans: dels atombränsle med undantag av naturligt uran och
utarmat uran , dels radioaktiv produkt med undantag av radioisotoper, som
^mdes för eller gjorts färdiga att användas för industriellt, kommersiellt,
jor^rukstekniskt, medicinskt eller vetenskapligt ändamål;
öfomreaif/or; anordning som innehåller atombränsle under sådana för^MUanden alt kljn^-njng av atomkärnor i en självunderbållande kedj'erealetion
^an uppkomma i anordningen utan tillskott av neutroner från annan källa;
j ? ^^hlaggning: atomreaktor med undantag av atomreaktor som infogats
eller annat transportmedel och där användes eller är avsedd att
surf
kraftkälla; fabrik för framställning eller behandling av atomför separation av isotoper i atombränsle; fabrik för bestan
bestrålat atombränsle; anläggning för förvaring av atomsub
trau^'
^'^J^ogningen ej är avsedd endast för tillfällig uppläggning unde;
viji
substansen; annan
vilkf r
auuan anläggning,
auiagguiug, som
auia Konungen bestämmer,
onr
ö^oiubränsle eller radioaktiv produkt;
Var
för varje atomanläggning den konventionsstat inom
anläggningen ligger eller, om anläggningen icke ligger inom
läoL- ^
område, den konventionsstat som driver eller bar godkänt an"ogmngen;
av atomanZdggnm^; i fråga om anläggning i Sverige den som
40^8
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med tillstånd enligt atomenergilagen den 1 jum 19o6 (nr 306) eller i övriM
driver eller innehar anläggningen och i fråga om anläggning uion^ rik ,
den som enligt lagen i anläggmngssiaten ar att anse som anlagg^}
innehavare;
^
atomskada: dels skada som orsakas av radioalctiva egenskaper hos atom
bränsle eller radioaktiv produkt eller av radioalctiva egenskaper i förenin
med giftiga, explosiva eller andra farliga egenskaper hos bränslet eller nro^
dukten, dels skada som orsakas av joniserande strålning från annan strål^
ningskälla i en atomanläggning än atombränsle eller radioaktiv produktaiomolycka: sådan händelse eller serie händelser med samma ursprun
som orsakar atomskada;
^
Pariskonveniionen: den i Paris den 29 juli 1960 avslutade konventionen
om skadeståndsansvar på atomenergins område i dess lydelse enligt del i
Paris den 28 januari 1964 avslutade tilläggsprotokollet;
^
tilläggskonveniionen: den i Bryssel den 31 januari 1963 avslutade och ge
nom det i Paris den 28 januari 1964 avslutade tilläggsprotokollet re\'iderade
tilläggskonventionen till Pariskonventionen;
konuentionssiat: stat som tillträtt Pariskonventionen.
Konungen kan förordna, att från lagens tillämpning skall undantagas
atomanläggning, atombränsle eller radioaktiv produkt, om den risk som
ar förbunden med anläggningen, bränslet eller produkten är ringa.

2 g.

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer kan beträffande
aloraanlaggningar i Sverige förordna, att två eller flera anläggningar som
cl 11
hand och ligger i varandras omedelbara närhet
Skall ^^d till ämpningen av denna lag behandlas som en anläggning.
¬

n

1

••

2 §•
på atomskada i följd av atomolycka som in
träffat 1 annan stat an konventionsstat.
laeen'^ansvarighet för innehavare av atomanläggning i Sverige äger
tionsstit
på atomskada som uppkommit i annan stat än konvenför innelnvir ^ om atomolyckan inträffat i Sverige. I fråga om ansvarighet
tens utsträflfnln
gäller beträffande ansvarighcKonunaen ho ^i
föreslcrives i anläggningsstatens lag.
ersättnina för
^ radande stat som ej är konventionsstat förordna, att
Sveriae i vidorp^m^^
uppkommer i den staten icke skall utgå i
som UDnkoTnmr.r 1,-^
ersättning i samma stat skulle utgå för atomskada
i a nsvSighet^om inifö
» förordnande leder dock icke till inskränkning

stycket och som Sverige hL^tilUråTt"^''^''''"^ fördrag som avses i 14 § tredje
att ulnn binderen j
fall för den som utgivit ersättning för atomskada
från innehavare qv
^mmelserna i denna paragraf kräva ersättningen åter
e av atomanlaggning meddelas bestämmelser i 15 §.
konventionen föro^n^^ iakttagande av Sveriges förpliktelser enligt Pariss™
WcnHoLstat sRa.. ^a<. lage ns
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Skadestånd
5 §.
jilomskada i följd av atomolycka i atomanläggning ersattes av anlägg
ningens innehavare. Denne är dock ej utan uttryckligt åtagande genom
skriflli^t avtal a nsvarig i anledning av atomolycka till vars skadeverkningar
icke medverkat annat atomhränsle eller annan radioaktiv produkt an sådan
atomsubstans som upplagts tillfälligt i anläggningen under transport till
eller friin annan atomanläggning i konventionsstat.
6 §.
Atomskada i följd av atomolycka under transport av atomsubstans från
atomanläggning i Sverige eller i annan konventionsstat ersattes av anlägg
ningens inne havare, om annat icke följer av andra eller tredje stycket.
Sker trans porten till atomanläggning i Sverige eller i annan konventionssiat, övergår ansvarigheten för atomskada i följd av atomolycka under
transporten på den mottagande anläggningsinnehavaren vid den tidpunkt
som b livit bestämd genom skriftligt avtal mellan denne och avsändaren.
Har sådant a\ial ej träffats, övergår ansvarigheten nar atomsubstansen
överlages av den mottagande anläggningsinnehavaren.
Sker transporten till atomreaktor, som infogats i fartyg eller annat trans
portmedel och är avsedd att där användas som kraftkälla, upphör anlaggniogsinnehavarens ansvarighet när atomsubstansen övertages av den som
med vederbörligt tillstånd driver eller innehar transportmedlets reaktor.
Säades atoinsubstans från annan stat än konventionsstat till atomanlaggning i Sverige eller i annan konventionsstat med skriftligt samtycke av an
¬ läggningens in nehavare, svarar denne för atomskada i följd av atomolycka
under transporten, om annat icke följer av andra stycket.
Vid transpo rt; av alomsuhstans från atomrealctor, som infogats i fariyg
eller annat transportmedel och är avsedd att där användas som kraftkälla,
till atomanläggning i Sverige eller i annan konventionsstat, åvilar ansvarig
heten anläggningens innehavare från det atomsubstansen övertages av denne.
Atomskada i följd av alomolycka som inträffar i Sverige under annan
transport a v atomsubstans än sådan som sker från eller till atonmnlaggringi Sverige eller i annan konventionsstat ersattes av den som innehar ustånd till transporten enligt atomenergilagen. De bestämmelser ^
som avser innehavare av atom anläggning i Sverige gäller i sådan
inne
havaren av tillståndet.

g g

Bestämmelserna i 6 och 7 §§ om ansvarighet för
^^omolycka under transport av atomsubstans tillampas ^ven betraffand^
stomolycka so m inträffar under tillfällig uppläggiung av
Jiidcr transporten utom i fall då uppläggningen skett i atomanlagc »
"sonas innehavare är ansvarig på grund av avtal som avses i o 8^00 atom skada i annat fall än som avses i
°^^^^^an^konven.'J'stans, vilken kom från atomanläggning i Svenge =
'»"flat eller vilken före atomolyckan varit under
' §• åv ilar ansvarigheten för skadan den
f," tär Olyckan hade substansen i sin beaitoog f
Jcke var i nAgon anläggningsinnehavares besittning, den anlaggn g

Ii
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innehavare som senast haft substansen, i sin besittning. Om atomsubstanspn
före olyckan varit under transport och icke efter transporten varit i nhaZ
anläggningsinnehavares besittning, åvilar dock ansvarigheten den anläV
nin-^sinnehavare som när transporten upphörde var ansvarig enligt 6 el ler
7 §''för atomskada i följd av alomolycka under transporten.
10 §.
På ansökan av fraktförare, vilken utför sådan transport av atomsub
stans som avses i 6 eller 7 §, k an Konungen eller myndighet som Konun"en
bestämmer förordna, att fraktföraren i stället för innehavare av alm
anläggning i Sverige skall vara ansvarig för atomskada i följd av atom
olycka under eller i anslutning till transporten. Sådant förordnande får
meddelas endast om anläggningens innehavare samtyckt därtill och fr akt
föraren visat att försäkring tecknats enligt 22—26 §§ eller att säkerhet ställts
enligt 27 §. Har förordnande meddelats, gäller de bestämmelser i denna lag
som avser innehavare av atomanläggning i stället fralctföraren i fråga om
atoraolycka under eller i anslutning till transporten.
Har enligt lagen i annan konventionsstat motsvarande förordnande med
delats i fråga om skada för vilken innehavare av atomanläggning i den
staten skulle vara ansvarig, har förordnandet vid tillämpningen av denna
lag samma verkan som förordnande enligt första stycket.

¬

§.
Ersättning enligt denna lag utgår även om atomanläggningens inneha
vare ej är vållande till skadan.
Innehavare av atomanläggning i Sverige är dock ej ansvarig enligt denna
11^ ^
av atomolycka, som är en direkt följd av krigshandling
eller hknande handling under väpnad konflikt, inbördeslcrig eller uppror
eller som orsakats av allvarlig naturkatastrof av osedvanlig art. För inneavare av atomanläggning i annan konventionsstat föreligger i sådant fall
ansvarighet endast om anläggningsstatens lag föreskriver det.
^
1 ansvarighet, i fall som avses i andra stycket, enligt andra skadeandra^stycket^^
innefattas i denna lag meddelas bestämmelser i 14 §
12 §
anläP^nhi^S^n^^u
^^^^ggning svarar ej enligt denna lag för skada på
anläfcnineprit:
^S^ndom som \id tiden för atomolyckan fanns inom
TtaSS dZa'"'
''"•'ändes eller var avsedd all användas i förle(^ine'^avZnme7
avgöres enliot anlöo^^
på transportmedlet

i annan konvenlionsstat ansvarig i oainträffat under transport av atomsubstans,
ersättning skall utgå för skada

enligt^andra skadp^l^a^
skada som avses i första eller andra stycket
stämmelser i 14 § andra 7tyc1Lt^
innefattas i denna lag meddelas be enligt lagen, medTuf^^n^^ ^ d enna lag, bestämmes ersättning, som utgår
Jämkidng
allmänna skadeståndsregler,
des sida får äga rum
medvållande på den skadeh^
eller genom grov vårdslöshet
medverkan till skadan skett uppsåtlig
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14 §.
AnsprÄli på ersättning for atomskada, som omfattas av ersättninesbc<;täaunelscrna i denna lag eller motsvarande lagstiftning i annan kon
ventionsstat, f år ej göras gallande mot annan än innehavaren av atomanis-rrmingen eller den som meddelat forsäkring mot hans ansvarighet, om
annat icke följer av 16 § andra pnnkten.
Anspråk på ersättning för atomskada, för viUcen anläggningsinnehavaren eniig t 11 eller 12 § eller motsvarande bestämmelse i annnn kon
ventionsstats lag icke är ansvarig, får göras gällande endast mot fysisk
person som orsakat skadan uppsatligen. För sådan skada på transport
medel som avses i 12 § andra stycket är dock anläggningsinnehavaren an5varig enligt allmänna skadeståndsregler.
Beträffande ansvarighet för atomskada i följd av atomolycka imder trans
port av ato msnbstans eller atomskada som i övrigt uppkommer i följd av
begagnande av fartyg eller armat transportmedel utgör bestämmelserna i
första och a ndra styckena icke hinder mot tillämpning av internationellt
fördrag, ^•iIket var i kraft eller öppet för undertecknande, ratifikation eller
anslutning den 29 juli 1960, eller av bestämmelse grundad på sådant för
drag. Konungen k an förordna, att detta skall gälla även i fråga om annan
bestämmelse i konventionsstats lag, som i huvudsak motsvarar föreskrift
i sådant fördrag.
Angående e rsättning av statsmedel meddelas bestämmelser i 28—35 §§.
15 §,
Den som nödgals utge ersättning för atomskada på grimd av fördrag
eller bestämmelse som avses i 14 § tredje stycket eller på grund av lag
stiftning i främmande stat inträder i den skadelidandes rätt mot den an
läggningsinnehavare
som svarar för skadan enligt denna lag. Avser ersätt
¬
ningen skada som omfattas av ett med stöd av 3 § tredje stycket meddelat
förordnande, äger den ersättningsskyldige återkräva ersättningen av den
snläggQingsinneha\'are som skulle ha svarat för skadan, om förordnandet
ej rn eddelats.
Har någon som har sitt huvudkontor i Sverige eller i annan konventionssUt eller någon som är anställd hos sådan person nödgats utge ersättning
för atomska da, for vdlken den skadelidande på grund av bestammelseraa
i 3 § icke är berättigad till ersättning enligt denna lag, äger han återlaäva
skadeståndet av den anläggningsinnehavare som med bortseende från nämn
da best ämmelser skulle ha svarat för skadan. Därvid äger första stycket
första punkten motsvarande tillämpning. Har skadan uppkommit under
transport av atorasubstans till mottagare i annan stat än konventionsstat,
galler do ck den avsändande anläggningsinnehavarens ansvarighet ej i^g^e
fill dess s ubstansen lossats från det transportmedel varmed det anlande
1! den staten. Har skadan uppkommit under transport av atomsubstans
avsändare i sådan stat, inträder den mottagande anlaggnmgsmnehavaicke förrän substansen lastats på det transportmedel varsändes från den främmande staten.
j
..m
Aterkravsrätt enligt första eller andra stycket tillkommer icke den som
jafv svarar fö r skadan enligt 20 §.
i

1G ^
gäng lidit atomskada, vilken medför rätt
lag, och annan skada, tillämpas lagens
för atomskada på samtliga skador, om och 1 den mån det råder
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s4daiit samband mellan dem alt de icke kan lillförlitligen särskiljas. Delin
medför dock ej inskränkning i den ansvarighet som enligt andra skade
shindsregler åvilar annan än den enligt denna lag ansvarige anläggnings"
innehavaren för skada i följd av sådan joniserande strålning som icke om^
fattas av denna lag.
17 §.
För innehavare av atomanläggning i Sverige är ansvarigheten enligt don
na lag begränsad till femtio miljoner kronor för varje atoinolycka. Konungl
en eller myndighet som Konungen bestämmer kan, med hänsjm till anlägg
ningens storlek eller art, omfattningen av transport eller annan omstäiidkhel, fastställa ett lägre belopp, dock ej under tjugofem miljoner kronor"
För innehavare av atomanläggning utom riket bestämmes ansvariohefs^
beloppet enligt anläggningsstatens lag. I fråga om atomolycka som inträffar
under transport av atomsubstans avser anläggningsinnehavarens ansvari"het enligt denna lag för andra skador än skada på transportmedlet icke
i något fall lägre sammanlagt belopp än tjugofem miljoner kronor.
Ersättning i anledning av dödsfall eller personskada är för varje dödad
eller skadad person begränsad till en miljon kronor.
De belopp som anges i första och andra styckena innefattar icke ränta
eller ersättning för rättegångskostnad.

¬

18 §.
AT tva eller flera anläggningsinnehavare ansvariga för samma skada,
s\arar de solidariskt för skadeståndet med begränsning för var och en av
dem till belopp som gäller för honom enligt 17 § första stycket. Har skadan
upp commit under transport av flera partier atomsubstans på ett och sam ina ransportmedel eller under tillfällig uppläggning i en och samma atom_
av flera partier alomsubstans under transport, är dock anläggansvarighct begränsad till det högsta be
lopp som galler för någon av dem.
»
Ö
Ö
."^^»»"ingsmnehavarna inbördes fördelas ansvarigheten efter vad
och 8,Tiga"omständigheter"
"»'äSgnings andel i skadans uppkomsl
för^t"a
sättnin" nerKnti
ma kvotdel

19 §
gäller enligt 17 § första stycket eller 18 §
gottgörelse åt dem som är berättigade till erersättningar och därpå belöpande ränta med sam

stycket foLlras^\n^^^''^^^'^ skadefall befaras att nedsättning enligt första
förordna, att ersättniim
myndighet som Konungen bestämmer
ersättning tills vidare skall utgå endast med viss kvotdel.
eller niotsv^al-an'dS la^StnW T' ^^o^anläggning utgivit enligt denna lag
av fysisk person som nrc i ? \^"rian konventionsstat äger han krava äter
slcriftligt avial med an?Wn^ '''' ''1' uppsåtligen eller av den som genom
ra för skadan. I övTi^f "V/ mgsinnehavaren uttryckligen åtagit sig att svakräva åter vad han
innehavare av atomanläggning icke av annan
i annan konventionssfar
denna lag eller motsvarande lagstiftning
eller 18 § andra stycket ^ ^
än som följer av 16 § andra punkten

sire

itf.
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21 §.
Den som med stöd av 5, 6, 7, 8, 9 eller 15 § \dll rikta ersättningsanspråk
mot in nehavare av atomanlaggmng eller mot den som meddelat fÖrsälcring
It hans ansvarighet skall \id äventjT av talans förlust anmäla sitt anspråk
hos innehavaren inom tre år från den dag då han fick eller med iakttagande
äv skälig aktsainhet hort få kannedom om att han lidit skada som medför
rätt t ill ersättning enligt denna lag och om den för skadan ansvarige eller,
: fall com avses i 15 § första eller andra stycket, frän den dag då ersättningsaasprk riktades mot honom.
Talan om ersättning skall väckas mot anläggningens innehavare eller den
nes försäkringsgis-are inom tio år frän den dag då atomolyckan inträffade.
Har skadan orsakats av atomsubstans som olovligen tillgripits, förlorats
eller o\'erg ivits utan att åter ha tillvaratagits, får dock talan icke väckas
ffter det alt tjugo år förflutit från dagen för tillgreppet, förlusten eller
övergivandet. I fall, dä det är nödvändigt för att uppfylla Pariskonventionens' bestämmelser, föreskriver Konungen att den som lidit skada skall
vara beva rad vid sin rätt till ersättning, trots att talan icke väckts vid
svensk dom stol i nom här föreskriven lid. Konungen anger därvid vad den
skadelidande har att iakttaga för att rätten skall bestå.
Angående ersättning av staten i vissa fall, då anläggningsinnehavares
ansvarighet upphört, meddelas bestämmelser i 32 §.
Försäkring
22 §.
Innehavare av atomanläggning i Sverige skall taga och ^ndmakthålla
försäkring för att täcka sin ansvarighet för atomskada enligt denna lag
dier motsvarande lagstiftning i annan konventionsslal intill det ansvarig
¬ hetsbelopp som gäller för honom enligt 17 § första stycket. Försäkringen
skall godkännas a v Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer.
Försäkringen får tagas antingen
a) så alt försäkringsbeloppet täcker ansvarigheten för varje inträffande
aloniolycka; eller
b) så att försäkringen vid varje tidpunkt gäller för anläggningen med
avtalat f örsäkringsbelopp efter avdrag för ersättning som försäkringsgiva
ren bar alt utge på grund av försälmngen.
_
_
Aasvarighet för skada under transport får täckas av särskild försäkring.
23 §.
^ fall som anges i 22 § andra stycket a) skall forsältringsbeloppet rnotminst det ansvarighetsbelopp som gäller för anläggningens
[•?re enligt 17 § f örsta stycket. I fall som anges 1 22 § andra stycket b) skall
wsakringsbeloppet motsvara minst elthundratjugo procent av namnda
Jasvarighetsbelopp. I försäkringsbeloppet inräluias icke ranta eller ersatt•^8 f ör rättegångskostnad.
i r i ^ nn U
Har försälrringen ta gits på det sätt som anges i 22 § andra stycket b) och
försäkringsfan som kan antagas ensamt eller I
I
L ^^^säkringsfall medföra nedsla-hming av försäkringsbeloppet under
denJ'^^^'^^^gHetsbelopp som gäller for anläggningens innehavare, åligger d
unj,
snarast taga tUläggsförsäkring som äter bringar forsalvrm^
H' nu minst etthundratjugo procent av sistnämnda belopp.
24 ^
Porsäkringen s kall för den som är berättigad till ersättning medföra ratt

'T \i
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ntl fä ut crsfillningen direkt av försälu-mgsgivaren. Om denne ej gjort
mt
försäkringen också for mnchavaren av atomanlägn.
nat förbcliäll,
lornciuiii, gäller
Ö
®
enligt denna lag eller motsvarande lagsiut
ningen mot lians ans^/arigliet
_
ning i annan Iconventionsstat.
25 §.
Har försäkringsavtal efter uppsägning eller på annan grund upphört, är
försäkringsgivaren likväl ansvarig mot den skadelidande för ersättning
i anledning av alomoh'cka som inträffar inom två månader från den da g
skriftlig anmälan om tiden för avtalels upphörande inkom till myndighet
som Konungen bestämmer. Gäller försäkringen skada som upkommcr
under transport av atomsubstans och har sådan transport påbörjats före
utgången av nämnda tid, upphör dock försälu-ingsgivarens ansvarighet mot
den skadelidande icke förrän transporten avslutats.
Första stycket tillämpas icke beträffande atomolycka som inträffar efter
det att ny försäkring trätt i kraft.
I vidiire mån än som följer av första eller andra stycket kan försäkrings
givaren icke till befrielse från ansvarighet mot den skadelidande åberopa
omständighet som beror av annan än denne.
26 §.
Bestämmelserna i 24 och 25 §§ tillämpas i fall, då talan om ersättning
enligt denna lag får väckas i Sverige, även om utländsk lag är tillämplig
på förbållandet mellan försäkringsgivaren och innehavaren av atomanlägg
ningen eller denna ligger utom riket.

¬

27 §.
Försäkringsplikt enligt 22 § åvilar icke staten.
Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer kan från försäk
ringsplikten befria innehavare av atomanläggning som ställer betryggande
säkerhet för sina förpliktelser enligt denna lag och motsvarande lagstiftning i annan konventionsstat samt msar att han på tillfredsställande säll
sörjt för reglering av uppkommande skador.
föreskrives i denna lag om försäkring äger motsvarande tilllampning i fråga om säkerhet som avses i andra stycket eller motsvarande
bestämmelse i annan konventionsstats lag.
Ersättning av statsmedel
28 §
denna lag eller motsvarande lagstiftning i
nin« 1
ar berättigad till ersättning av innehavare av atomanläggbavnrenrr-^^^ •
få ut ersättningen av anläggningsinncersättningen av staten,
svarar
stycket utgår icke med högre belopp än som
de ansvarigfieisbelo^peP'''^''''''^^''''''^''^

^

"

nan stat smn
.^^°®"^skada innehavare av här i riket eller i en
användes för frprlP .! ^Sgskonventionen belägen atomanläggning, vd
tagen P1 den i
tiden för atomolyckan fanns UPP"
svensk domstol enligt SQ I 'i IP^Sgskonventionen nämnda 1'stan, oc
läggnincsinnplmroTi f tjehong att pröva ersättningsanspråk mot
17T örstrslt^^^^^^^^^
ansvarighetsbelopp som gäller enhg
S l orsta stycket eller 18 § första stycket icke förslår till full ersättning
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,,ler o m ersätt ning
utgår ^dast med viss kvotdel på grund av
förordnande enligt 19 § andra sveket, gottgorelse av statsmedel beredas
.r atomskada som uppkommit
nereaas
a) i Sv erige eller i annan stat som tillträtt tiUäggskonventionen1;) på eller over det fna havet oi^ord på fartyg eUer luftfartyg som
registrerat i Sverige eller i annan stat som tiUträtt tiUäggskonventionen;
c) pä ellsr över det fria havet i annat fall, om skadan tillfogats stat
som tillträtt tilläggskonventionen eUer medborgare i sådan stat, varvid
dock ersättning för skada på fartyg eller luftfartyg utgår endast om detta
tiden för atoinolyckan var registrerat i stat som tillträtt tilläggskon
ventionen,
Vid tillämpning av första stycket likställes med medborgare i stat som
lillträtt tilläggskonventionen bolag, förening eller annat samfund, stiftelse
eller annan sådan inrättning, \alken är hemmahörande eller eljest etablerad
i sådan stat. Som medborgare i annan stat som tillträtt tilläggskonventionen
än Sverige rä knas även den som enligt lagen i sådan stat är att anse som
siadig\"arande bo satt i den staten och i fråga om rätt tiU ersättning enligt
iillåggskonvcnlionen jä mställes med medborgare i samma stat.
30 §.
Ersättning av statsmedel enligt 29 § bestämmes enligt de grunder som
anges i 11 § förs ta stycket, 12 och 13 §§ samt 17 § andra och tredje stycke
na.
Bestämmelserna i 15 § första stycket första punkten och tredje stycket
om rätt till återkrav mot innehavare av atomaidäggniug äger motsvarande
[illärapning beträffande rätt att av staten kräva åter vad som utghits i an¬ kdningav atomskada för ^dIken ersättning av statsmedel utgår enligt 29 §.
31 §Det sammanlagda beloppet av de ersättningar som skall utges i följd
av en atomolycka, dels enligt 5—21 §§ samt 29 ocb 30 §§ av innehavare
ay atomanläggning o ch staten, dels enligt sådant a^dal som avses i artikel
lä i lilläggskonvenlionen, är begränsat till ett belopp motsvarande etttundratjugo miljoner i det europeiska monetära avtalet den 5^ a ugusti
1955 avsed da bctalningsenlieter sådana dessa enligt artikel 24 i avtalet
\ar bestäm da den 29 juli 1960, I beloppet inräknas icke ränta eller er
sättning för rättegångskostnad,
.
Dm det belopp som med tillämpning av första stycket^ står till l^rfogande för gottgorelse av statsmedel enligt 29 och 30
icke förslår till
^sättning för skadorna, nedsättas ersättningarna och därpå belöpande ransamma kvotdel. Bestämmelsen i 19 § andra stycket äger motsvaran"^Wlämpning.
3'^ §
Hw a tomskada, som uppkcminit'i Sverige i fSIjd av atomolycka för
"Skadeverkningar innehavare av atomanläggmng i Sverige ar ansvmg.
ettor det att anläggningsinnehavarens ^svårighet
iotfri §
^'J-'sket eller motsvarande bestämmelse .
konvem
»Wslats lag men inom treltio är trän dagen for
, "g a v state n Också för <;kada som yppats innan ansvarigheten sålunda
lälif °n "'6" arsätlnmg av staten, om den skadelidande
1 L 1törcskrivnn tid väcka talan eller foretaga
»avbrytande älgärd men haft godtagbar ursäkt for sm underlåtenhet.
fSrfattningsaamling 1D68, Nr 45
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Har skadestånd nedsatts enligt 19 § första stycket och, i förekomininri
fall 31 § .indra stycket eller enligt motsvarande bestämmelser i annan'l-o
venlionsstats lag, nedsättes ersättningen av statsmedel enligt denna nan
graf i samma mån. Ersättningsskyldigheten bestämmes i ö\Tigt soni om an
läggningens innehavare svarat för skadan. Anspråk på ersättning skall vi d
äventyr av talans förlust anmälas inom tid som anges i 21 § första stvcket
hos
myndighet
som Konungen
bestämmer.
'
f:3 111
>
—
;;
Konungen kan förordna, att ersättning enligt denna paragraf skall ut
gå även för skada som uppkommit utom Sverige.
33 §.
Om det ansvarighetsbelopp som gäller enligt 17 § första stycket eller 18 <!
första stycket eller motsvarande bestämmelse i annan konventionsstats la"
icke förslår till full ersättning för här i riket uppkommen skada och ersätt
ning av statsmedel ej utgår enligt 29 § eller i ö^Tigt enligt tilläggskonven
tionen, heredes gottgörelse av statsmedel enligt grunder som fastställes av
Konungen och riksdagen. Sådan gottgörelse lämnas i här avsedda fall även
i tillägg till ersättning som utges enligt 32 § för här i riket uppkommen ska
da, om sådan ersättning nedsatts enligt 32 § andra stycket första punkten.
Gottgörelse som nu nämnts lämnas för här i riket uppkommen skada även i
fall då på grund av förordnande enligt 19 § andra stycket ersättning från
anlaggningsinnehavaren tills vidare utgår endast med viss kvotdel och er
sättning av statsmedel ej utgår enligt tilläggskonventionen.
.A

——
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__

,

1..;

O

f

34 §.
Ersättning enligt 28, 29 eller 33 § utgår ej i anledning av atomolycka som
avses 1 11 § andra stycket.
§.
utgi%its enligt 28 § får staten lu-äva åter endast av atominnehavare, dennes försäkringsgivare och den mot ^ilken anla^ningens innehavare har återkravsrätt enligt 20 §.
ordnnnUo «
ordmnUn
enligt 29 eller 33 § med anledning av att förför
ordnande
enligt
S aandra
ndm stycket
cfwlr^f inträder staten i den T-ötf
ersätfnino meddelats
nt
enligt 19
19 §
rätt lill
till
I övrirtf ifon 1^? ^Sgningsinnehavaren som kan tillkomma den skadelidande.
givUstlM
utgivit enligt 29-31 §§ eller som eljest ut
för vorq ^1,-ori SöSkomentioneiis bestämmelser i anledning av atoniolycka,
s"4rirLtt
av atomanläggning i Sverige är an33 § ^krävas
l^nvcntionsstats lag, eller som staten utgivit enligt
Hgen. MotsvarlL in'' frän fysisk person som orsakat skadL uppsal32 g.
b.iller i fråga om ersättning som staten utghnt enligt

¬

Laga domstol m . m.
ning eller dennpinrc-u'
^
15 § mot innehavare av atomanlägga) atomolyiai heit
^ Sverige, om
h) atomanläggnin^en aJ
i Sverige; eller
träffat utom konvenfinr.
-telagen här och atomolyckan i sin helhet mheslämmas ined säkerhef^
områden eller platsen för olyckan ej k.in
f3 (c) (ii) i Paris^ciii-®''
efterkomma bestämmelserna i artikel
den behörighet som tnn-^ tionen förordnar Konungen om inskränkning a'*'
^ mmer svensk domstol enligt första stycket.
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37 §.
-r-ann i w al som enligt 36 § får npplagas i Sverige, och talan mot staten
enligt 28, 29, 3- eHer 33 § vackes vid ratten i den ort där atomolyckan inträfL; -Ar två eller flera domstolar behonga, vackes talan vid någon av dem.
Finnes ej bchung domstol enligt första stycket, väckes talan vid Stockholms rädhiisrä ll.
^
H.u dom i mål om ersättning för atomskada meddelats i annan konventionsslat och är domstolarna i den staten enligt Pariskonventionen behöriga
alt pröva tvist som domen galler, skall domen, när den vunnit laga kraft och
ba verästrdlas i den stat där den meddelats, på ansökan verkställas i Sve
nne utan alt ny prövning sker av den sak som avgjorts genom domen. Detta
medför ej skyldighet att verkställa utländsk dom, om det ansvarighetsbelopp
m gäller för atoinanläggningens innehavare därigenom skulle överskridas.
.Ansökan om v erkställighet göres hos Svea hovrätt. Vid ansökningen skall
fegas
I. do men i huvudskrift eller i avskrift som bestyrkts av myndighet;
2. förklaring a v behörig myndighet i den stat där domen meddelats, alt
domen av ser ersättning enligt Pariskonventionen samt att den vunnit laga
kraft oc h kan verkställas i nämnda stat.
Nu nämnda handlingar skall vara försedda med bevis om utfärdarens be
hörighet. Beviset s kall vara utställt av svensk beskickning eller konsul eller
av chefen för justitieförvaltningen i den stat där domen meddelats. Är hand
ling i äre ndet avfattad på annat främmande språlc än danska eller norska,
skall handlingen åtföljas av översättning till svenska, översättningen skall
vara bestyrkt av diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller av svensk notarius publicus.
¬ Ansökan om v erkställighet får ej bifallas utan att motparten haft tillfälle
att yttra sig över ansökningen.
Bifalles ansökningen, verkställes domen på samma sätt som svensk dom
stols laga kraft ägande dom, om ej högsta domstolen efter talan mot hovrät
tens b eslut förordnar annat.
övriga bestämmelser
39 §.
^'är alomsubstans sändes från atomanläggning i Sverige till mottagare
|itoni riket eller till sådan atomanläggning från avsändare utom riket och
transporten sker under sådana omständigheter, att anläggningens in^hayare enligt 6 eller 7 § svarar för uppkommande skada, skall denne till frakt
föraren lämna ett certifikat, som är utställt av försälcringsgivaren och innetialler uppgift om vera som är anläggningens innehavare och om dennes
fress, om den atomsubstans och den transport som försäkringen avser
^ait o m för säkringens belopp, art och varaktighet. Certifikatet skall vara
'•ysett med intyg av myndighet som Konungen bestämmer, att den dan
nde anlä ggningsinnehavaren är innehavare av atomanlaggnmg i
J;;^ventionens mening. Den som utställt certifikatet svarar for att ^PP.g^^er1
läggningens innehavare och hans adress samt om forsaknngens
säkerhetens b elopp, art och varaktighet är riktiga.
„nrtPn
till certifikat som avses i första stycket faststalles av Konungen
^JTidighet s om Konungen bestämmer.
som förs ummar försäkringsplikten enligt denna lag eller ej ialcttager
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sådant \ållkor om ställande av säkerhet som föreskrivits med stod av 27 t
andra stycket domes till böter eller fängelse i högst sex månader.
41 §.
Konungen meddelar bestämmelser om tillämpningen av denna lag.
Denna lag träder i kraft, såvitt avser 29—31 §§ den dag Konungen för
ordnar, och i ö-vTigt den 1 april 1968.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera
^isso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sirfn
belträfta låtit.
Stockholms slott den 8 mars 1968.

GUSTAF
ADOLF
(L. S.)
(JusUtiedepartementet)
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