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Ersättningar
Ersättning från staten
Om en kommun har haft kostnader för räddningstjänst- eller saneringsinsats
med anledning av utflöde av olja eller andra skadliga ämnen, har kommunen
rätt till ersättning från staten enligt 7 kap. 2 § LSO (2003:778) för kostnader
som överstiger ett av regeringen fastställt belopp. Ersättning utgår dock endast
om oljan drivit iland från statligt ansvarsområde med vissa tillägg. Staten
återsöker sedan pengarna hos skadevållaren alternativ oljeskadefonden. Mer
om information om ersättningar, se flik 12 i kommunala oljeskyddspärmen
Oljan är lös – Juridiska grunder (2006).
Personal från MSB kan komma till den drabbade kommunen direkt efter att ett
oljepåslag har inträffat hos kommunen. MSB kan stötta kommunen med hjälp
att starta upp arbetet med dokumentationen. Viktigt att kommunen startar upp
att dokumentera arbetet omedelbart vid en inträffad händelse. Bifogat till detta
dokument är en dagrapport för användning av kommunen för sin
dokumentation.
Vad staten ersätter kommunen för finns beskrivet i ”Allmänna råd och
kommentarer om ersättning till kommuner för räddningstjänst och viss
sanering” (SRVFS 2004:11). Kortfattat omfattar ersättningen endast de faktiska
kostnader som uppstått i samband med en räddningstjänst- samt
saneringsinsats.
Andra möjligheter till ersättning
Vid ett oljepåslag kommer samhället att få en rad kostnader som statens
ersättning inte täcker. Näringar som turism och fiske kan drabbas hårt. Likaså
kan kostnader för exempelvis miljöuppföljning, rehabilitering av fåglar,
restaurering av förstörda ekosystem eller informationskampanjer uppstå. För
dessa utgifter finns det möjlighet att söka ersättning direkt hos skadevållaren
alternativt oljeskadefonden ( www.iopcfund.org ) om utsläppet kommit från ett
tankfartyg med beständig olja hemmahörande i land inom fondkonventionen.
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Alla (privatpersoner, företag, organisationer, myndigheter) kan söka ersättning
på detta sätt. Att driva dessa ärenden kräver tid och erfarenhet inom området.
MSB kan inte driva andra frågor än för faktiska saneringskostnader, men
kommuner och andra kan få viss vägledning. Vid ett stort oljeutsläpp kommer
med största sannolikhet försäkringsbolag och oljeskadefond att finnas på plats i
det drabbade området.
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