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Lag
om ändring i a tomans varighetslagen (1968:45);
utfärdad den 10 maj 1974.

SFS 1974:249
Utkom frân tryckct
den 29 maj 1974
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Kungl. Maj:t förordnar med riksda^en' i frâga om atomansvarighets-
lagen (1968:45)

dels alt 3, 14 och 15 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
Q . dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 14 a §, av nedan angivna

lydelse.

3 § Utom sâvitt avser 14 § tredje stycket och 14 a § äger denna lag ej
tiliampning pâ atomskada i följd av atomolycka som iniräffat i annan
stat an konventionsstat.

1 frâga orh ansvarighei för innehavare av atomaniäggning i Sverige
äger lagen tiliampning pâ atomskada som uppkommit i annan stat an
konventionsstat endast om atornclyckan iniräffat i Sverige. I frâga om
ansvarighet för innehavare av atomaniäggning utom riket gäüer beträf-
fande ansvarighetens utsträckning i rummet vad som föreskrives i
anläggningsstatens lag.

Konungen kan beträffande stat som c] är konventionsstat förordna,
atl ersättning för atomskada som uppkommer i den staten icke skall
utgâ i Sverige i vidare man an ersättning i samma stat skulle u'.jâ för
atomsKada som uppkommer här. Sa dan t förordnande far deck ej
tillämpas i den man tillämpningen skulle vara oförenJig med Sveriges

f förpliktelser enligt internationellt fördrag.
Angàende rätt i vissa fall för den som utgivit ersättning för atom-

skada att utan hinder av bestämmelserna i denna paragraf kräva ersätt-
ningen âter frân innehavare av atomaniäggning meddelas bestäm-
melseri 15 §.

14 § Ansprâk pâ ersättning för atomskada, som omfattas av ersätt-
ningsbestämmelserna i denna lag eller motsvarandc lagstiftning i
annan konventionsstat, far ej göras gällande mot annan an inne-
havaren av alomanläggningen eller den som meddelat försäkring mot
hans ansvarighet, om armât icke följer av 14 a § eller 16 § andra
punkten.

Ansprâk pâ ersättning för atomskada, för vilken anläggningsinne-
havaren enligt 11 eller 12 § euer motsvarande bestammolse i annan

1 Prop. 1974:38, LU 11, rskr 131.



SFS 1974: 249 konventionsstats lag icke är ansvarig, far göras gällande endast mot
fysisk person som orsakat skadan uppsâtligen. För sâdan skada pâ
transportmedel som avses i 12 § andra stycket är dock anläggningsinne-
havaren ansvarig enligl allmänna skadestândsregler.

Ansvarighet för atomskada, som icke omfattas av ersättningsbestäm-
melserna i denna lag eller motsvarande bestämmelser i annan
konventionsstats lag och som uppkommit i följd av atomolycka under
transport med fartyg av atomsubstans eller i övrigt i följd av
begagnande av fartyg, fâr ej göras gällande har i riket, om den scm
innehar eller driver atomanläggning är ansvarig för skadan enligt lagen
i stat som är bunden av den i Wien den 21 maj 1963 avslutade konven-
tionen om ansvarighet för atomskada eller enligt sâdan i annan
främmande stat gällande lagstiftning om ansvarighet för atomskada
som i alla hänseenden är lika förmanïjg för skadelidande som Paris-
elier Wienkonventionen. Utom sâvitt gäller ansvarighet för fysisk per-
son som vâllat skadan uppsâtligen skall i nu angivna fall detsamma
gälla i fräga om atomskada som avses i 11 § eller 12 § första stycket
eller som uppkommit pâ det transporterande fanyget, även om den
som innehar eller driver anläggnir.gen pâ grund av de särskilda bestäm-
melserna härom i Wienkonventionen eller mot dessa konventions-
bestämmelser svarande föreskrifter i tillämplig nationeil lagstiftning
icke är ansvarig för skadan.

Angâende ersättning av statsmedel meddelas bestämmelser i 28 -
35§§.
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14 a § Bestämmelserna i 14 § tillämpas ej i den mân sâdan
tillämpning skulle vara oförenlig med Sveriges förpliktelser enligt
internationellt fördrag.

15 § Den som nödgats utge ersättning för atomskada pâ grund av
internationellt fördrag eller lagstiftning i främmande stat inträder i den
skadelidandes rätt mot den anläggningsinnehavare som svarar för
skadan enligt denna lag. Avser ersättningen skada som omfattas av ett
med stöd av 3 § tredje stycket meddelat förordnande, äger den ersätt-
ningsskyldige äterkräva ersättningen av den anläggningsinnehavare
som skulle ha svarat för skadan, om förordnandet ej meddelats.

Har nâgon som har sitt huvudkontor i Sverige eller i annan konven-
tionsstat eller nàgon som är anstälid hos sâdan person nödgats utge
ersättning för atomskada, för vilken den skadelidande pâ grund av be-
stämmelserna i 3 § icke är berättigad till ersättning enligt denna lag,
äger han äterkräva skadestândet av den anläggningsinnehavare som
med bortseende frân nämnda bestämmelser skulle ha svarat för skadan.
Därvid äger första stycket första punkten motsvarande tiilämpning.
Har skadan uppkommit under transport av atomsubstans till motlagare
i annan stat an konventionsstat, gäller dock den avsändande anlägg-
ningsinnehavarens ansvarighet ej längre an till dess Substanzen lossats
frän det transportmede! varmed det anlande till den staten. Har skadan
uppkommit under transport av atomsubstans frân avsändare i sâdan
stat, inträder den mollagande anläggningsinnehavarens ansvarighet
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icke förrän substansen lastais pâ dct transportmedel varmed det sändes
frän den främmande staten.

Aterkravsrätt enligt första eller andra stycket tillkommer icke den
som själv svarar för skadan enligl 20 §.
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Denna lag trader i kraft den dag Kungl. Maj :t förordnar.

CARL GUSTAF
CARL LIDBOM
(Justitiedepartementet)
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