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Sammanfattning
,

Den nuvarande planeringen totalförsvarets civila del grundas páav
statsmakternas försvarsbeslut från år 1992. Ett inslag i planeringen är att

indelatsmyndigheternas verksamhet har i funktioner med vissa angivna
mål. Enligt beredskapsförordningen 1993:242 omfattar funktionen
Enskild försäkring det enskilda försäkringsväsendet, statlig krigs-m.m.
försäkring och statlig krigsskadeersättning Finansinspektionenmed som
funktionsansvarig myndighet.

funktionensFör olika delar omrâde gäller följande beredskapslag-av
stiftning.

Lagen l959:73 med vissa bestämmelser inländsk försäkrings-om-
1959:74 medrörelse vid krig inländska lagen och lagenm.m

om försäkringsrörelsevissa bestämmelser utländsk här i riket vid
krig utländska lagen.m.m.

Lagen 1959: 18 krigsansvarighet för liv-l och invaliditetsför-om-
säkring krigsansvarighetslagen.

Lagen 1960:22 krigsförsäkringstatlig krigsförsäkrings-om-
lagen.

Lagen 1958:566 ersättning för krigsskada egendom krigs-åom-
skadelagen.

lnländska lagen och utländska lagen innehåller bestämmelser syftarsom
till underlätta för försäkringsgivama fortsätta verksamhetatt sin underatt
kris- och krigsförhâllanden särskilt såvitt viktigare försäkrings-avser

Krigsansvarighetslagen har till syfte intressettillgodosegrenar. att attav
vissa livförsäkringar meddelas med skydd också för försäkringsfall som
orsakas krigshandlingar. Krigsförsäkringslagen innehåller bestämmel-av

det möjligt förgör meddela försäkring krigsriskerser statensom att mot
i syfte främst till försäkringsbehovet för försörjningendetatt attse
viktiga transportområdet kan täckas under krigsförhâllanden. Statlig
krigsförsäkring meddelas särskilt inrättad myndighet, Statens krigs-av en
försäkringsnämnd, också har för denna del totalförsvars-som ansvar av

möjlighetenfunktionen. Krigsskadelagen behandlar till ersättning av
för skador på egendom orsakadestaten krigshandlingar. Medav ansvar
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krigsskade-myndigheten Statensåligger detfunktionenför deldenna av
fallför detoch värderasregistrerastill skadornämnd att,samtattatt se

skaderegleringen.hanterastatsmedel,ersättningbeslutarriksdagen avom
nämnda lag-allmänhar översynUtredningsuppdraget avsett aven

tilloch behöverföråldraddenbakgrundstiftning äratt anpassasmot av
försäkrings-utvecklingen inomochförsäkringslagstiftningövrigbl.a.

särskilt angivnabehandla vissaockså ingåttharuppdragetväsendet. I att
lag ellersamlas i endalagstiftningen börochproblem övervägaatt enom

flera lagar.uppdelas ifortsättningen kaniden ävenom
haft beakta konsekvensernautredningenutredningsarbetet harl att av

bakgrundallmänmedlemsskap i EU. EneventuelltEES-avtalet och ett
totalförsvaretsplaneringenvidvarit de kravvidaretill arbetet har avsom

ingår i funktionen.verksamheterdeställts påkan hacivila del sägas som
till i lagi förslagresulteratöverväganden harUtredningens attett en -

krisförhållandenkrigs- ochförsäkringsverksamhet underlagen om -
i allmänhet mot-försäkringsverksarnhetdelsbestämmelsersamla om

försäkringsgivamasdelslagarna.utländskainländska ochsvarande om
motsvarandeolycksfallsförsäkringsjuk- ochkrigsansvarighet för liv-,
motsvarandestatlig krigsförsäkringoch delskrigsansvarighetslagen om
föreslåskrigsskadersättningstatligfrågakrigsförsäkringslagen. I somom

särskildf.n. lag.en
följanderedovisas i det över-och förslagövervägandenUtredningens

och dessföreslagna lagarnatill deredovisningen knyterdärvidsiktligt an
olika avsnitt.

krigs-under ochförsäkringsverksamhettillFörslaget Lag om
krisförhållanden

förutsättningarna för lagensbestämmelserallmännaKap.l 1 tas omupp
vissalagstiftning bl.a.nuvarandeEftertillämpning. mönster attangesav

Sverige i krig. Vidareautomatiskt skall tillämpas ärbestämmelser gesom
bestämmel-förutsättningar beslutavissafullmakt underregeringen attatt

krigsfara eller detSverige itillämpas. gäller ärskall Detta omserna
krigföranleddaförhållandenutomordentliga ärråder sådana avsom

eller krigsfara.Sverige varit i krigellerutanför Sveriges gränser attav
prövningriksdagensunderställasbeslutfall regeringenssådant skallI

livförsäkringsområdet gällerkrigsansvarighettid. frågainom viss I om
Sverige iskall tillämpas ärbestämmelserna närordningendock den att

krig.
medförsäkringsgivaretillåtamöjlighetenbehandlas2 Kap.I attatt

krigsför-tillverksamhetengällande reglerfrånavsteg anpassaannars
vadi huvudsakkapitletihållanden. Bestämmelserna mot som nusvarar

utländska lagarna.ochregleras i inländska
fastlagtredan i fredstid habehovetUtredningen diskuterathar attav
fredstidiskulle kunnaalternativslag. Ettbestämmelser detta attvaraav

förrän vid dengenomföra denintelagstiftningförberettväl ha attmenen
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tidpunkt då behovet föreligger och därvid slutligt utforma bestämmelserna
med hänsyn till den föreliggande situationen. Utredningen har emellertid
kommit fram till det från beredskapssynpunkt liksom hittillsatt är stortav
värde det finns beslutade bestämmelser,att flexibelt utformade, som ger
regeringen eller Finansinspektionen rätt medge försäkringsgivarnaatt
avvikelser från gällande regler. Utredningen har bedömtannars att
beredskapsföreskrifter detta slag inte strider EES-avtalet eller EG-av mot
rätten. De föreslagna bestämmelserna skall bakgrund de kravmotses av

vid planeringen totalförsvarets civila del ställtssom på försäkrings-av
funktionen, nämligen försäkringsverksarnheten skall kunnaatt fortsätta så
långt möjligt med koncentration till för samhället viktigaresom områden.

När det gäller rörelsereglema föreslås det införs allmänt hållenatt en
möjlighet tillåta avvikelser från försäkringsrörelselagenatt 1982:718 vad

svenska försäkringsbolag och från lagen 1950:272avser förrättom
utländska försäkringsföretag driva försäkringsrörelse i Sverigeatt vad

de försäkringsgivare omfattas den lagen,avser dvs. utländskasom av
försäkringsbolag från land utanför EES-avtaletsett område. För för-
säkringsgivare från EES-land kommerett gällaannat det landetsatt
rörelselagstiftning, varför eventuella lättnader i rörelsereglema får
hanteras myndigheterna i det landet.av

Under krigsförhâllanden kan det lätt bli störningar den internationel-
återförsäkringsmarknaden. Liksom i den gällande lagstiftningen

föreslås därför svensk försäkringsgivare skallatt áterförsäkringen utan
kunna på sig försäkringsansvarstörreta följerett än bolagsord-som av

Ävenningens återförsäkringskrav. andra avvikelser från bolagsordningen
skall kunna medges.

Avvikelser föreslås också kunna ske frågai vissa försäkringsvillkor.om
Detta gäller för såväl svenska försäkringsbolag utländska för-som
säkringsgivare från EES-land eller från landett med verksam-annat- -
het i Sverige. I fråga skadeförsäkring skall i likhet med vad f.n.om som
gäller regeringen kunna föreskriva försäkringsansvaretatt vad avser
mindre viktiga försäkringsgrenas skall upphöra för viss tid eller till-
svidare. Syftet härmed försäkringsbolagensär under krigstideratt
reducerade koncentrerade till de allmäntresurser viktigasett mera
försäkringsgrenama. För försäkringsgivarna inteatt skall behöva sigägna

reglering mindre skadefall skall föreskrifter också kunna meddelasav
storleken försäkringstagamas självrisker.om Med hänsynav till de

störningar under krigsförhâllanden kan uppkomma kommunikatio-som i
öppnas möjlighetäven tillnerna från de bestämmelser i för-avsteg

säkringsavtalslagen och konsumentförsäkringslagen knyter visssom
rättsverkan till försäkringsgivaren haratt visst meddelandeavsänt till
försäkringstagaren. Det förutsätts därvid försäkringsgivaren utnyttjaratt
tillängliga möjligheter nå kunderna med informationatt ändringarnaom
i aviseringsreglerna. Slutligen skall regeringen kunna föreskriva frågai

brandförsäkring försäkringsgivarensom att skall stå kvar,ansvar oavsett
förnyelsepremie inte haratt betalats enligt avtalet. Skälet härför denär

betydelse brandförsäkringen har för kreditväsendet.som
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finnaskrigsförhållanden kanunderstörningardetillMed hänsyn som
därvid kanlikviditetshänseendebrister ioch desamhällslivet somi

allmännadenföljervadsidanvid avuppkomma öppnas somav-
försäkringstagarebetalningsanstând förtillmöjlighetmoratorielagen -

frågaiförsäkringsgivamaoch förpremier ombetalningfrågai avom
försäkringsersättningar.utbetalning av

reglergällandefrånförförutsättning avstegallmän att annarsSom en
skallåtgärdenframgårbestämmelse attföreslåstillåtasskall varaven
ellerfolkförsörjningenrörkravtillgodoseförnödvändig somattvara

totalförsvaret.inomfunktionförsäkringsverksamhetensligger iannat som
försäkrings-bestämmelserinnehållerlagenföreslagnaden omi3 Kap.

olycksfallsförsäkringochsjuk-liv-,i frågakrigsansvarighetgivares om
krigsansvarighetslagen.ifinnsregleringdenmotsvarande nusom

förlivförsäkringtillämplighuvudsakiKrigsansvarighetslagen är
livförsäkringingår i samtpremiebefrielseförsäkringoch pådödsfall som

obligato-lagenåläggsFörsäkringsgivamasjukförsäkring. genomviss
ikrigstillstándockså underförsäkringsansvarsittupprätthållariskt att

grundriskrörelsenpåförlustertäcka avkunnaFörSverige. att
för-krigstillstánd kanunderförsäkringsfall ettantaletökningen av

Vidarekrigspremie.särskild s.k.sidanandraåsäkringsgivarna utta en
dödsfallförviss gräns,risksummor överförbortansvarigheten enfaller

förutsätts göraförsäkringsbolagkrigsbokslutdetVid ett400.000 kr. som
ibegränsningarytterligarenödvändigt görablidet attkrig kanefter ett

försäkringsersättningen.
regleringgåendelångtinnehåller avKrigsansvarighetslagen en

livför-varjei lagendetförutsättsSamtidigt attansvarighetsfrågorna.
detaljreg-ytterligarefastställaskallkrigsgrundersärskildaisäkringsbolag

ellerregeringenstadfästasskallgrundervilkapunkter,olika avler
blivitemellertid inteharkrigsgrunderNågratillsynsmyndigheten.

FörsäkringsinspektionendåvarandeochFörsäkringsbolagenfastställda.
framstodbestämmelserlagensuppfattningentillframnämligen attkom

försäkringsom-påskeddeutvecklingmed denotidsenliga i takt somsom
medbordedetaljföreskrifter ersättadess nymed enlagenochrådet att

1984regeringentillöverlämnade ettInspektionenramkaraktär.lag av
ingaframkomförslagetremissbehandlingVidlag.till sådanförslag aven

emellertidlagstiftningsåtgärd vidtogsNågonförslaget.invändningar mot
inte.

inspektionensförredogörelseutredningen lämnasfördirektivenl en
denför översynriktlinjer lämnassärskildanågra avframställning attutan

utredningsuppdraget.iliggerkrigsansvarighetslagen som
framstårkrigsansvarighetslagenÄven funnithar somutredningen att

hurgrunden övervägafrånanledningfinns endetoch attföråldrad att
utformas.börilagstiftning ämnet

isåsomförsäkringsbolagengälltfråga hargrundläggandeEn om
försäkringarvissafrågaiålagdaskallkrigsansvarighetslagen att omvara

medSverigekrigstillstánd iunderocksåförsäkringsansvarupprätthålla
Inspektionsför-inträffa.då kan väntasförsäkringsfallökningden somav

förkravställasbordelängreintedet ansvarinnebarslaget uppatt
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krigsrisker vid vissa försäkringar och lämnas detaljerade regler för dessa
försäkringar. Ett motiv härför finnasdet kunde andraävenattvar
försäkringar på personförsäkringsornrådet där bolag skulle kunna viljaett
tillhandahålla försäkringar med krigsansvar med den teknik för täckande

merkostnader i lagen.av som anges
Utredningen delar uppfattningen det fördel inte låsaäratt atten

bestämmelser krigsansvar till vissa försäkringar. l den mäntyperom av
försäkringsgivare meddelar krigsskyddade försäkringar bör vissadocken

bestämmelser iakttagas och då också regler möjlighetöppnar attsom
täcka överkostnader grund krigsskador bl.a. särkildaav genom
krigspremier. Utredningen betonar samtidigt det får förutsättasatt att
försäkringsbolagen inte utnyttjar frivilliglinje till fortsättningeniatten
friskriva sig från krigsansvarighet står i strid med detsättett som
allmänna intresset visst försäkringsskydd bör finnas också frågaiattav

försäkringsfall orsakade krigshandlingar.om av
Med utgångspunkt i det sagda har utformatutredningen regelsystemett

i väsentliga delar bygger det förslag inspektionen i samarbetesom som
med försäkringsbranschen lade fram 1984.

Bestämmelserna föreslås tillämpliga pâ sådan direkt försäkringvara
livförsäkring, sjukförsäkring olycksfallsförsäkringellersom avser som

helt eller delvis gäller för försäkringsfall orsakatsäven krigshand-som av
ling till följd Sverige kommit i krig. praktikenI kan frånutgåattav man

vissa försäkringar inte omfattas krigsansvarighetslagen ocksåatt som av
i fortsättningen kommer krigsskydd, eftersom den nöd-att utanvara
vändiga krigspremien blir alltför hög.

Krigsansvarighetslagen omfattar försäkringsavtal här i landetsom
tecknas hos svenskt försäkringsbolag eller hos utländskt för-ett ett
säkringsföretag fått tillstånd generalagent här drivaattsom genom
verksamhet. förutsättningarnaUtredningen konstaterar ändrats iatt nu
och med till principen hemlandskontrollEES-avtalet. följd häravNär om
genomförts fullt generationenspå grundval tredje EG-direktivut av
försäkringsområdet saknas enligt utredningens bedömning förutsättningar
för låta regler krigsgrunder rörelsekaraktäroch andra regleratt om av
gälla för utländska EES-bolag. fâr utländskaDet sålunda fråga EES-i om
bolag ankomma på hemlandets myndigheter försäkringarbevakaatt att
med krigsskydd säljs under behövs förde regler och villkor attsom
utfästelsema skall kunna infrias. De i förslagutredningens upptagna
bestämmelserna således gälla för Sverige svenskaverksamhet iavses av
försäkringsbolag och företag EES-avtalet.utländska inte omfattassom av

Utredningen föreslår försäkringsgivare meddelat krigsskyd-att en som
försäkringardade skall särskilt krigsbokslut två âr efterinomupprätta ett

det kriget upphört Bokslutet skall visa intäkter kostnader för deochatt .
krigsskyddade försäkringarna med fördelning verksamhetsgrenar.på olika
Krigsbokslutet till för tillgängligaligga grund fördelningenavses av
medel de föreliggande försäkringsfallen.

Den nuvarande detaljregleringen i krigsansvarighetslagen iersätts
utredningens förslag med krav försäkringsgivama särskildaiett att
krigsgrunder vilka regler krigsför-skall tillämpas underange som
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slut.krigetsefterförsäkringsfallenregleringenoch vidhâllanden av
möjlighetfrågabl.a. ifastställassålunda kunnaskallBestämmelser om

harkrigsbokslut upprättats,till dessförsäkringsersättninginnehållaatt
påkrigspremieslutligkrigspremie,provisorisk att uttaxera enatt ta ut en

ickeföljdtillöverkostnadertäckaförkrigsbokslutet engrundval avattav
försäkringsersätt-nedochförsäkringsfallen sättaökning attberäknad av

ellerkrigspremiertäckaskaninteskäligenöverkostnaderning genomom
överskottsmedel.

gäller börmed vadlikhetidetvidareföreslårUtredningen nuatt som
sinsemellanträffa avtalförsäkringsgivare attförmöjlighet att omfinnas

bakgrundMotkrigsansvarigheten. attförkostnaderna avutjämna
hårtolikaskilda bolagdrabbakantillfälligheterkrigsförhâllanden genom

angelägnabörintresseibolagenutredningen omegetförutsätter varaatt
regeringenförmöjlighetennuvarande attavtal. Densådanaträffaatt

bort.tagitsharutjämningbesluta om
krigsgrundemaiocksåföreslåsgällande lagen attförebild i denEfter

från desyfte avvikerbegränsandeibestämmelserskall kunna somtas
áterbäring.tilldelningochberäkningförgällerregler avannarssom

skallkrigsansvarighetbestämmelsernaförförutsättningEn att om
skallKrigsgrundema upprättaskrig.sig ibefinnerSverigetillämpas är att

såvittGrundernabestämmande.tillsynsmyndighetensenligtfredstidi
nedsättningochkrigspremieruttaxeringbeslut avomavomavser

krigsbokslut harförränbeslutasintedockbehöverförsäkringsersättning
upprättats.

Finansin-tillskall ingeskrigsgrunderbeslutföreslåsSlutligen att om
ellerregeringenskall krävaslängreintedet attspektionen attmen

dessa.stadfästerinspektionen
Krigsför-krigsförsäkring.statligbestämmelserfinns4 Kap.I om

Krigsförsäkrings-förmöjlighetsäkringslagen staten attöppnar genom
försäkringsgivare. Lagensverkakrigsförhållandenundernämnden som

behövligttillkrigsförsäkringstatlig atthuvudsyfte är seatt genom
folkförsörj-för krigs-ochfrågatillgå ifinnsförsäkringsskydd att om

Försäkringsbolagensföljande.Bakgrunden ärviktiganingen transporter.
vanligadelsförsäkringsskyddinnehåller mottransportförsäkringar

underläggsegendomdels riskminsprängningar, attkrigsrisker, t.ex.
åtgärdliknandeförelleruppbringas utsättseller avembargo annan

s.k.makten,försökerellertagitdärden taellerfrämmande stat somav
emellertid intekrigstillstând kanallvarligareUnderfrustrationsrisk. man

försäkringsskydd,sådantlämnarförsäkringsbolagenmedräkna att
försäkringsvä-omfattningsådanriskerfråga attblireftersom det avom

försäkringsskyddet.förståförtillräckligainte har attsendet resurser
statligtmednövändigtdärfördet etthartillbakatid ansettsSedan lång

krigsförhâllanden.underförsäkringsskyddetordnaför attengagemang
krigsförsäkringsverk-statligsålundaförekomvärldskrigetandraUnder en

omfattning.betydandesamhet av
nödvändigtframtideni ärdet ävenuppfattningenharUtredningen att

påförsäkringsproblemenlösaförstatligt attmed engagemangett
aspekt iviktigkrigsförhâllanden. Enunder samman-transportomrâdet
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hanget försäkringsskyddär krigsrisker lämnaskan behöva iatt mot
omedelbar anslutning till inträffad krigssituation. Utredningen haren

lösning finnsövervägt på andra håll innebärande tillatt statenen som ser
det redan i fredstid finns institut bolageller med statligt stödatt ett som

meddelar krigsförsäkring och direkt kan sig den krigsför-tasom s.a.s. an
säkringsverksarnhet behövs under allvarligare krigsförhâllanden.som
Utredningen har emellertid för föreslå den statligastannat att att
krigsförsäkringen organiseras i former f.n. En bestämdsamma som
förutsättning härför enligt utredningen Krigsförsäkringsnämn-är dock att
den har gjort sådana förberedelser verksamheten vid behov kanatt
påbörjas dröjsmål. En förutsättning medärutan att systemetarman
särskilda krigsutbrottsavtal behålls se nedan.

Utredningen föreslår verksamhetsområdet för statlig krigsförsäkringsatt
bestäms i allt väsentligt på i krigsförsäkringslagen.sätt Detsamma som
innebär nämnden skall kunna meddela dels transportförsäkring ochatt
motorfordonsförsäkring krigsrisk och frustrationsrisk och delsmot
lagringsförsäkring risker frågai lagrats imot samma om varor som
utlandet i samband med till Sverige eller import därifrån. Medexport
transportförsäkring i sammanhanget försäkring meddelasavses som
beträffande fartyg, flygplan och spârfordon underärsamt varor som

med sådant transportmedel eller med landfordon.transport
Krigsförsäkring fåskall lämnas endast nämnden detnär anser vara av

väsentlig betydelse för folkförsörjningen eller för det svenska näringsli-
I praktiken betyder detta den statliga krigsförsäkringen framföralltvet. att

har betydelse för från och till andra länder. Försäkringsmöj-transporter
ligheten kan frågaanvändas också i utländska transportmedel.om

I Krigsförsäkringsnämndens förberedelser har ingått utformaatt
försäkringsvillkor användas för olika transportmedel ochatt transporter.
Villkoren delvis äldre datum. Enligt utredningen börär nämndenav se

oklarhetervillkoren och undanröja de brister ochöver kan finnas isom
vissa avseenden.

För underlätta rekryteringen personal för de ofta riskfylldaatt av
krävs krigsförhâllandenunder föreslås Riksför-transporter attsom

säkringsverkets möjligheter krigsolycksfallsförsäkring tillmeddelaatt
villkorbättre vad gäller skall behållas.än som annars

de upphörFörsäkringsbolagens krigsförsäkringar utformadeär att
krig elleromedelbart eller efter kort tid, Sverige ikommer ettomom

omvärlden utbryter.storkrig eller krig berör den närmasteannat som
harFör kontinuerligt krigsskydd för pågående transporteratt trygga ett

medKrigsförsäkringsnämnden, ochefter bemyndigande riksdagenav
godkännande med svenskaregeringen, träffat krigsutbrottsavtals.k.av
försäkringsbolag krigsriskansvaret i deinnebärande övertaratt staten
försäkringar premier ochtecknats hos bolagen de villkorsom om

Krigsförsäkringsnämnden. Krigsutbrottsavtal harannat angettssom av
sålunda träffats med de bolag ingår transportförsäkringsbolagensisom
beredskapsorgan, Svenska fartygTransportförsäkringspoolen, såvitt avser
och med lokala försäkringsbolag såvitt ñskefartyg och medvaror, avser
försäkringsbolag meddelar flygförsäkring såvitt flygplan.som avser
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krigsutbrottsavtalmedtillkommit framharUtredningen att systemet
Krigsförsäkringsnämndenstillkomplementnödvändigtframstår ettsom

inte iNämnden kandirektförsäkringsgivare.verksamhettänkta som
förförsäkringsfrågornaklarakrigsutbrott prövamedsamband attav

hänsyn tillavbrytas medinte skalldessaFörpågående atttransporter.
medbehålla ordningenviktigtdetförsäkringsskyddet är ettbrister i att

Ut-krigsriskansvaret.Övertagandeautomatisktförberetti förväg av
bestämmelseindärför i lagenföreslårredningen atttasatt omen

giltigtkrigsutbrottsavtal. FörträffafårKrigsförsäkringsnänmden att vara
regeringen.avtal godkännasskall sådant av

huvudsyfte bidrakrigsförsäkring harstatligmedSystemet attettsom
för landetbidra tillförhållandenföranleddasvåra krigundertill attatt av

betydelse förutförda. centralblir Avinternationellaviktiga transporter
det finns tillräckligkunna bemästrasskall ärförsörjningsproblemen attatt

långfråga sedanändamålet. Enlämpliga förfartygtillgång till somsom
har gällt hurhar diskuteratsberedskapssammanhangi olikatid tillbaka

tonnagekapacitettillräckligtillgång tillfåsida skallfrån svenskman
utsträckningfartyg isvenskadithängåttutvecklingensedan storatt

så utformadekrigsutbrottsavtalennuvarande äri utlandet. Deregistrerats
svensk flagg.förs underfartygi frågagälla enbartde ansetts somatt om

sammanhangetförsäkringsfrågan kan ha ibetydelsebakgrund denMot av
krigsut-regeringen1989 hosKrigsförsäkringsnämndenhemställde att

fartygutlandstlaggadevidgas såtillämpning skulle ävenbrottsavtalens att
skyddadesådana fartyg skulleomfattas. Tankenskulle kunna att varavar

från krigsutbrott,30 dagarhand tidkrigsrisk i förstaunder ettmot en av
redama skulle hinna medförbedömdes tillräckligtidsfrist att ensomen

regeringsbeslut itill någotledde inteFramställningenomflaggning.
ställning tilltill utredningenöverlämnatshar i ställetfrågan. Det att ta

frågan borde lösas.aktualiseradeden nämndenhur av
krisför-Sverige underproblemet hurUtredningen konstaterar att

fortfarandefartygskapacitettillgång till tillräcklig ärskallhâllanden
Överstyrelsen minst påcivil beredskap inteförolöst och noterar att

får lösning.fråganregeringen viktentid har påtalat hos att enavsenare
försäkringsfrågorna har vissUtredningens bedömning är ävenatt om

för hur kapacitets-avgörandesâ dessa intebetydelse i sammanhanget är
Kommunikationsdepartementetfrånskall lösas. Utredningen harfrågan

utlandsflaggade fartyghurpågår undersökningardetinhämtat att omnu
fråndisponibla förblikrigsförhállanden skall kunnaunder transporter

lösningarförslag tillgenomförandet deSverige. Vidoch till somav
Krigsförsäkringsnämndenutredningenfram bör enligtdärvid kan komma

samtidigt börkrigsförsäkringsfrågomain för klara hurkopplas utatt
möjligheter därvidlag.vissaUtredningen pekarlösas.

frågorgenomgång deockså i övrigtUtredningen gör somaven
villkorkrigsutbrottsavtal och demedi samband medaktualiseras systemet

angår land-finns vadproblemför dessa. Bl.a. berörsgäller somsom
med flygplan.och transportertransporter

krigsför-krigsförsäkringstatlighuvudfråganVid sidan upptaromav
innebärandeockså bestämmelsersäkringslagen att staten genom
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Krigsförsäkringsnämnden i fråga de viktigare slagen skadeförsäk-om av
ringar kan uppträda åtezförsäkringsgivare i förhållande till svenskasom
försäkringsbolag. Skälet härför är får räkna med det underatt attman
krigsförhållanden sker avbrott i möjligheten för svenska försäkringsbolag

återförsäkra sina åtaganden den internationellaatt återförsäkringsmar-
knaden. Utredningen föreslår i lagen införs generell möjlighet föratt en
Krigsförsäkringsnämnden meddela återförsäkring skadeförsäkringatt av

civila risker. Vidare föreslåsmot nämnden med godkännandeatt av
regeringen skall kunna träffa beredskapsavtal med försäkringsgivare
rörande förutsättningar för tillämpningen statlig återförsäkring.av

En särskild fråga utredningen uttryckligen i sina direktiv harsom att
behandla gäller hur utländska försäkringsbolag skall behandlas vid den
statliga försäkringsverksamheten. Krigsförsäkringslagen medger statlig
återförsäkring enbart i fråga svenska försäkringsbolags försäkringar.om
Något formellt hinder träffa krigsutbrottsavtal med utländskamot att
bolag automatiskt Övertagande krigsriskansvaret följer inteom av av
lagen. Propåer från utländska försäkringsföretag här verksamma via
generalagenter träffa krigsutbrottsavtal har dockatt hittills avvisatsom

Krigsförsäkringsnämnden. De konkurrensaspekterav här kansom
förekomma finns det anledning uppmärksamma än bakgrundatt motmer

EES-avtalet och eventuell anslutning till EU.av Utredningensen
bedömning denär omständigheten krigutbrottsavtalatt knutet tillatt ett är

transportförsäkring rimligen knappast kan ha någonen betydelse ur
konkurrenssynpunkt då marknadsföringenän sker i lägenannat då det
finns överhängande hot krigssituation allvarligt berör landetom en som
eller dess omgivning.närmaste Någon snedvridning konkurrensenav
mellan svenska och utländska försäkringsgivare kan således knappast
uppkomma under normala förhållanden. Utredningen uteslutermera
emellertid inte det kan finnas skäl från beredskapssynpunktatt träffaatt
krigsutbrottsavtal också med utländska försäkringsföretag. Om så bör ske
får bli beroende omständigheterna och företagens möjligheterav av att
uppfylla de villkor och åtaganden förknippadeär med sådant avtal.som

Vad gäller återförsäkringsfrågan föreslår det fortsätt-utredningen iatt
ningen öppnas möjlighet för Krigsförsäkringsnämnden tecknaatt
återförsäkringsavtal med här i landet etablerade utländska försäkringsföre-
tag.

l utredningsdirektiven har särskilt tagits också frågaupp en som
Återförsäkringskonsortietaktualiserats år 1965, beredskpsorganav ettav

bildat svenska försäkringsbolag, och problemav rör sammanhän-som
gande med bolagen vid krigsutbrottatt kan ha hanteringunder ickeett
slutreglerade ersättningar för storskadør. Konsortiets verksamhet avser
företags- och fastighetsförsäkring hem- och villaförsäkring.samt Vid
krigsförhållanden skall konsortiet bl.a. kunna återförsäkringöverta som
svenska bolag har placerat i utlandet, det befaras de utländskaom att
återförsäkrama inte kan infria sina utfästelser. Konsortiet skall även
direkt kunna återförsäkra de svenska bolagens försäkringar och fördela
återförsäkringsansvaret mellan sig visst Enligtsätt. med Krigsför-
säkringsnämnden träffat beredskapsavtal kan del riskerna återför-en av
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slutreglerade närinte ärskador ännuOmnämnden.hossäkras stora
förproblembetydandeuppkommadetkanverksamhetträder ikonsortiet

enligtförpliktelsersinauppfyllagällerdetförsäkringsbolag när att
utländskapåfordringaruteståendefinnsdetkonsortieavtalet. Om stora
bristandesålundabolagensvenskaberördadekan p.g.a. avåterförsåkrare

sinbörjatkonsortiet harinnanutslagna,mindreellerlikviditet vara mer
lämpligt sättdärförföreslår avgerUtredningen att statenverksamhet.

utfästelse,bindandeformeninte bördockförklaring, enavgessomen
Utredningensituation.sådankonsortiet itillskall kunna lämnaslån enatt

beredskap-siniuppdragifårKrigsförsäkringsnämnden attföreslår att
villkorochförutsättningardepreciseraochundersökasplanering närmare

återförsäkringssyste-förlån behövsstatligtfall attför detgällabörsom
fungera.kunnaskallmet

vissaföreslåsorganisationKrigsförsäkringsnämndensBeträffande
för denordförandenfriskallregeringen utseattbl.a.ändringar, varaatt

nuvarandedenochfrågahärdet är attverksamhetspeciella omsom
själv-Finanansinspektionenförgeneraldirektörenmed somordningen

deerhållernämndenföreslåsVidareslopas. attordförandeskriven
kravuppfylla deskall kunnanämndenför sombehövs attsomresurser

den.påställasutredningen börenligt
sanktionsbestämmelserDetillsynbestämmelserfinnsKap.I 5 m.m.om

påtillämpligabliföreslåsförsäkringsrörelselagarnafinns isom
ellerberedskapslagenföreslagnaföreskrift i denfrånavvikelser skersom

lagen.denenligtmeddelatsbeslutföreskrift eller som
meddeladåterkallakunnaskallregeringenföreslåsVidare enatt

krisförhällanden kanellerkrigs-grundbolagkoncession, ett avom
försäkringså-infria sinaståndiinte kunnatidför längre attvaraantas en
inte kommerför vilkaEES-bolag,Vad gälleri landet.taganden här ett

undermöjligtskalldetföreslås attkoncession, attgälla regler varaatt om
fortsätts.i landetverksamhetenförbjudaförutsättningarmotsvarande att

krigsskadaregistreringtill LagFörslagen avavom
krigsskadaersättning föralternativt, Lagenoch.egendom om

egendom

för ersättningfastläggasyftetillhar ett systernKrigsskadelagen avatt
tillinom landetegendomuppkommerskadorstatsmedel vad somavser

Även andramellankrigföljdtillhandlingarkrigshandlingar.följd avav
krig.utbrutetföljdtillhandlingar ettomfattas liksom senareavstater

ersättninghuruvidaFråganlagen.följer inteersättningtillNågon rätt av
beslutarkrigefterriksdagen attberoende ettutgåskall är omav

Fördärvid bestäms.ersättningsnivå attoch denutgåersättning skall som
lageninnehållerersättningeventuellkommandeförunderlagettge

skadorvärderingochregistreringfortlöpandebestämmelser somavom
bestämmelserdetaljeradei lagenfinnskrig. Vidareunderuppkommer ett

fallför dettillämpasskallbestämmelservilkaskaderegleringen,om
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riksdagen fattar beslut ersättning statsmedel. En särskild myndig-om av
het, Statens krigsskadenämnd, i fredstid för beredskapsplanlägg-svarar
ningen och har också för hanteringen skadereglerings-att svara av
frågorna. Ett samarbetenära förutsätts ske med försäkringsbranschen.
Nämnden såledesär vad gäller registreringen skadorna beroendeav av
biträde de distriktscentraler försäkringsbolagen inomupprättarav som
olika delar landet under krigsförhållandenav .Utredningen har inte funnit anledning frångå de huvudtankaratt som
ligger bakom den nuvarande lagen. Utredningen ifrågasätter emellertid
starkt det ändamålsenliga i i förväg lägga fast ingående regleringatt en

skadehanteringen innan omfattningen skadorna kändär och innanav av
beslut föreligger ersättning överhuvud skall utgå. Utredningensom
huvudförslag därför lag med bestämmelser begränsade till vadavser en

krävs för uppgifter inträffade krigsskadoratt samlas in fort-som om
löpande så bästa möjliga underlag för prövningatt ersättningsanspråkav
skall finnas riksdagennär ersättningsfrågan.avgör Det förutsätts att
riksdagen då också fattar beslut den ordning lämpligen medom som
hänsyn till omständigheterna skall tillämpas för prövningen ersätt-av
ningsanspråken. Förslaget innebär också Krigsskadenämndenatt
avskaffas och i stället Finansinpektionen funktionsansvarigatt som
myndighet får för med biträde försäkringsbolagenansvaret att tillav se

uppkommande skador registreras.att
För det fall statsmakterna skulle finna lagstiftning nuvarandeatt en av

uppläggning bör behållas har utredningen alternativt redovisat förslagett
till moderniserad krigsskadelag.en

En särskild fråga utredningen har tagit gäller behandlingensom upp av
ersättningsfrågor skador pårör s.k. krigsviktig egendom. Det härärsom
fråga industrifastigheter och maskiner hart.ex. betydelseom försom
totalförsvaret och därför kan behöva återställas ellersom utanrepareras
dröjsmål. Sedan lång tid tillbaka i den årliga beredskapsbudgetenupptas

belopp härför. Avsikten haett varit beslut ersättning förattsynes om
denna krigsskador skall hanterastyp försörjningsmyndighetema ochav av
inte Krigsskadenämnden. Utredningen finner ordningav sådan naturligen

Överstyrelsenoch föreslår för civilatt beredskap får i uppdrag att
närmare klara hur ersättningsfrâgorut detta slag skall hanteras.av
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Författningsförslag

tillFörslag1
krigsför-kris- ochförsäkringsverksamhet underLag om

hållanden

Härigenom föreskrivs följande.

kap. Allmänna bestämmelserl

innehållLagens

dels utländsk§ lag innehåller bestämmelser svensk ochDenna1 om
landet under krig, krigsfara ellerförsäkringsgivares verksamhet här i

krigsansvarighet förföranledda förhållanden, dels liv-, sjuk- ochdärav
försäkringolycksfallsförsäkring ock statlig krigsrisk och statligdels mot

återförsäkring under krigsförhâllanden.

Definitioner

försäkringsgivare försäkringsbolag§ svensk fått2 Med avses som
koncession enligt försäkringsrörelselagen 1982:713.

fåttMed utländsk försäkringsgivare försäkringsföretagdels somavses
försäkringsföre-koncession enligt lagen 1950:272 för utländskarättom

driva försäkringsrörelse försäkringsgivare medi Sverige, delstag att som
tillämpning EES-försäkringsgivares verksamhetlagen 1993: 1302av om

Sverigei driver verksamhet i landet.här

När lagen tillämpasskall

Är§ Sverige och §§,3 i krig skall bestämmelserna i 2 l-3 5-7 4kap.
kap. §§ tillämpas.5 och 6 5 kap. 2 §samt

Är Sverige krigsfara råder sådana utomordentliga för-i eller det
hållanden Sverigesföranledda det krig utanförär gränserär attsom av
eller i krig eller får regeringenSverige har varit krigsfara,attav
föreskriva i första skall tillämpas.bestämmelserna stycketatt som anges
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prövningunderställas riksdagensskallstycketenligt andraFöreskrift
pågår,riksmöte inteeller,utfärdadesdet denmånad fråninom omen

underställning ellerinteSkerföljande riksmöte.börjanfrån närmastav
från dettvå månaderföreskriften inominteriksdagengodkänner

gälla.föreskriftengjordes, upphörunderställningen att

livförsäkring ochförkrigsansvarigheti 3 kap.Bestämmelserna§4 om
ikrigsförhållandenmedsambandiförsäkring tillämpasviss annan

kapitel.föreskrivs imed vadenlighet sammasom

försäkringsgivaresutländskSvensk ochkap.2
verksamhet

Rörelsen

från bestämmel-avvikelserföreskrifterfår meddelaRegeringen§l om
1950:2721982:713 och lagen rättförsäkringsrörelselageni omserna

Sverige.försäkringsrörelse idrivaförsäkringsföretagutländskaför att
avvika frånförsäkringsgivarefår medgeFinansinspektionen atten

från föreskriftellerförsta stycketiibestämmelse lag somsom anges
sådan lag.meddelats med stöd av

försäkringsgivare försvenskfår medgeFinansinspektionen att§2 en
följerförsäkringsansvar änsigräkning störreett som avtaegen

utsträckning deni vilkenframgåskallbeslutetbolagsordningen. Av
frångås.återförsäkring fårtecknaskyldighetengällande attannars

försäkringsgivaresvensk ärmedgefårFinansinspektionen även somen
bolagsordningeniöverskridaförsäkringsbolagömsesidigt att enett

direktaförhållande till deniåterförsäkringbegränsningangiven av
fårbolagetutsträckningframgå i vilkenskallbeslutetförsäkringen. Av

begränsningen.avvika från
försäkringsgivaresvenskmedgefår ocksåFinansinspektionen atten

bolagsordningen.bestämmelse ifrånavvikelsegöra annan

Försäkringsvillkor

Skadeförsäkri ng

iförsäkringsgivareutländsksvensk ochbeträffandefår§ Regeringen3
föreskriftermeddelaskadeförsäkringfråga omom

försäkringsgivaresvidareeller tillsför viss tidupphörande ansvarav
vaddärvid det skallförsäkringar,meddeladeför vissa slag anges somav

försäkringstagamasfråga rätt,skall gälla i om
ivadsjälvrisk,försäkringstagamasstorleken2. oavsett som angesav

försäkringsvillkoren,
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från bestämmelser i andra stycket 1927:773. avvikelse 14 § lagen om
försäkringsavtal i l980:38och reglerna konsumentförsäkringslagen om
försäkringsgivares meddelande till försäkringstagare och från bestämmel-

och avtalade försäkringsvillkor beroende sådana med-ärser som av
delanden,

oförändrat för försäkringsgivare försäkringsavtal till4. enligtansvar
den del avtalet omfattar brandförsäkring hör till fastbyggnad som
egendom eller jämställd egendom, försäkringstagarendärmed oavsett att
inte betalat fömyelsepremie enligt avtalet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen
får medge försäkringsgivare avvika från bestämmelser och villkoratten

i första stycket 3.som avses

§ försäkringsgivares fordran sådan obetald premie4 För en som
i förmånsrättslagen3 § 4 gäller förmånsrätt enligt 6 § och 7 § 2lavses

1970:979. omfattaFörmânsrätten skall obetald premie,även ränta
det i beslut tillämpning 3 § 4.om anges om av

Livförsäkring sjuk- och olycksfallsförsäkringsamt

§ Regeringen får beträffande och utländsk försäkringsgivare5 svensk i
fråga livförsäkring meddela föreskrifterom om

för försäkringsgivare avvikelse från försäkringsvillkormedrätt att
skjuta utbetalning på återköp,grundupp av

enligtbefrielse för försäkringsgivare från skyldighet försäkringsvill-
försäkringen,kor lämna lån på ochatt

avvikelse från bestämmelsen i andra stycket lagen14 § 1927:77
försäkringsavtal meddelande tillförsäkringsgivares försäkringsta-om om

försäkringsvillkor.och gällandegrund däravgaren
Regeringen bemyndigande, Finansinspektioneneller, efter regeringens

får medge försäkringsgivare avvikelse isådangöraatten en som avses
första stycket.

Bestämmelserna i första gäller i frågastycket 3 och andra stycket även
sjuk- och olycksfallsförsäkring.om

Gemensamma bestämmelser

6 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansin-
spektionen får meddela föreskrifter försäkringstagareanstånd för medom

under viss tid betala premie förfallen betalning.tilläratt som

§ Regeringen7 eller, efter regeringens bemyndigande, Finansin-
spektionen får meddela föreskrifter viss tid föranstånd under svenskom
och utländsk försäkringsgivare i fråga försäkringser-utbetalningom av
sättning.
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kapitel fåri dettamedgivandenFöreskrifter eller§8 som avses
följertillgodose kravförbehövsmeddelas endast det att som avom

totalförsvaret.funktion inomförsäkringsverksamhetens

sjuk-, ochför liv-,Krigsansvarighet3 kap.
olycksfallsförsäkring

sådan direkttillämpligakapitelBestämmelserna i detta är§l
olycksfallsför-sjukförsäkring ellerlivförsäkring,försäkring som avser

försäkringensäkring om
försäkringsfall orsakatsockså fördelvis gällerhelt eller som av

krigsskyddad för-i krigriket kommittill följdkrigshandling attav
ochsäkring,

utländsk försäkrings-försäkringsgivare ellermeddelas svensk2. av
1950:272landet enligt lagenverksamhet här ibedrivergivare omsom

i Sverige.försäkringsrörelsedrivautländska försäkringsföretagförrätt att
krigsgrunderi första stycket skallförsäkring upprättasFör som avses

framgår andraavseendeföreskrivs i 5 l detvadenligt avsomsom
för-krigsskyddadedärvid ickeparagraf kani ävenstycket samma

bli berörda.säkringar

krigi§§ tillämpas riket kommer6 och 8Bestämmelserna i2 § om
meddelarupphörtNär kriget harregeringen beslutarintesåvida annat.
upphört.då kriget hatidpunkt skallbeslut denregeringen ansesom

krigshand-dettidigare, kankan meddelasbeslut ävenSådant attantasom
omfattning.företas i någon betydandekommerinte längreligar att mera

be-tillämpningförsta stycket motsvarandeiVad ägersagtssom
krigsgrunder enligt 5tagits in istämmelser som

förförsäkring ocksåkrigsskyddad gällergäller förVad§3 som
ár efter krigets det orsakatsinträffar inom slut,försäkringsfall ett omsom

krigshandling.enav

försäkringsgivarekrigsskyddade skallförsäkringardeFör är4 § ensom
särskiltupphört krigs-två efter det kriget har upprättaårinom ettatt

visaKrigsbokslutet skall intäkterpågått.för tid kriget hardenbokslut
med fördelning páförsäkringarnaför krigsskyddadedekostnaderoch

för sådanaomfatta kostnaderskallKostnadernaverksamhetsgrenar. även
krigets slut,år fråninträffat inomharförsäkringsfall ett omsom

krigshandling.försäkringsfallet har orsakats enav

indelningbestämmelserskallkrigsgrundersärskilda§ I5 tas avomupp
därvid försäkringarverksamhetsgrenarikrigsskyddade försäkringar av

kan vidareKrigsgrundernaVerksamhetsgren.tillslag förslikartat samma
möjlighetinnehålla bestämmelser om

krigsboksluttill dessförsäkringsersättning upprättats,innehållaatt
krigspremie,provisoriskkrigunder2. ta utatt en
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3. fastställa krigspremie för försäkring upphör innan krigs-att som
bokslut har upprättats eller före nämnda tidpunkt föranledersom att
periodisk utbetalning påbörjas grund försäkrad harattav en person
avlidit eller har uppnått viss ålder,

4. krigspremie, det behövs för itäcka krigsbokslutetatt uttaxera attom
redovisade kostnader i den mån dessa överstigit det belopp, enligtsom
vad antagits vid premieberäkningen varit förvänta under den tidsom att

kriget pågått överkostnader,som
5. ned försäkringsersättningsätta har hållits inne enligtatt punktsom

överkostnader i punkt 4 skäligen inte kan täckasom som avses genom
krigspremier eller överskottsmedel,

6. sådan utjämninggöra mellan försäkringsgivareatt i 6som avses
I krigsgrunderna kan meddelas deäven bestämmelser beräkning ochom

tilldelning återbäring försäkringsgivare tillämpa i sinav attsom en avser
rörelse till dess krigsbokslutet har upprättats

Krigsgrundema skall försäkringivare inom tidupprättas bestämsav som
Finansinspektionen och skall inges till inspektionen.av

Därvid gäller krigsgrunder avseende första stycket punkterna 4 och 5att
inte behöver beslutas förrän krigsbokslutet har upprättats.

överkostnader,6 § krigspremie försäkringsersätt-eller nedsättning av
ning får inom varje Verksamhetsgren utjämnas mellan tvâ eller flera
försäkringsgivare på grundval mellan försäkringsgivarna träffadav en
överenskommelse. Vid upprättande krigsbokslut skall hänsyn tillav tas
sådan utjämning.

7 § En försäkringstagare eller inte har åtagit sig hållaattannan som
försäkringen vid makt fömyelsepremie inte medgenom ansvarar annan
egendom försäkringenän för krigspremie.betalningen av

8 § Regeringen eftereller, bemyndigande,regeringens Finansin-
spektionen får meddela föreskrifternärmare krigsbokslut ochom om
utformningen krigsgrunder.av

4 kap. Statlig försäkring

Försäkring krigsrisk,mot m.m.

§l I detta kapitel betyder
transportförsäkring: försäkring frågameddelas i fartyg,som om

luftfartyg och spårfordon under med sådantärsamt transportvaror som
transportmedel eller med landfordon,

motmfordonsförsäkring: försäkring meddelas i fråga skada påsom om
landfordon.
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motorfordonsförsäkringtransportförsäkring ochfår meddelaStaten2 §
mot

krigsrisk och
ellereller uppbringas utsättsembargounderrisk egendom läggsatt

där hareller denfrämmandeåtgärdliknandeför stat somavavannan
frustrationsrisk.maktentagit eller försöker ta

ocksåfårförsta stycketiriskerFörsäkring statenmot som avses
införsel tilli utlandet förlagratsharfråga egendom,meddela i somom

Sverige.utförsel frånanslutning tilleller iSverige

försäkringar harsådanaáterförsäkringfårStaten3 § ta somav
meddelats enligt 2

frågagäller inte iförsäkringsavtall927:77§ Lagen4 omom
försäkring enligt 2

Äterförsäkring

återförsäkringmeddelaförsäkringsgivareStaten får5 § av
andra riskerskadeförsäkring äni § ochförsäkring 2 motavavsessom

paragrafen.i densådana som anges

för krigsolycksfallFörsäkring

till följd krigsátgärdolycksfallfår för6 Riksförsäkringsverket§ som av
transportmedelellerfartygtjänstgördrabbar annatpersoner som

gäller.vadersättningförsäkring kanmeddela utöver som annarssom ge

Krigsförsäkringsnämnden

Ärenden Krigsför-§§ handläggs2 och 5försäkring enligt7 § avom
försäkring endast detmeddela sådanNämnden får närsäkringsnämnden.

svenskafolkförsörjningen eller för detväsentlig betydelse förär av
näringslivet.

organisation ochKrigsförsäkringsnämndensföreskrifter8 § Närmare om
regeringen.verksamhet meddelas av

Krigsutbrottsavtal m.m.

vidinnebäringå avtalKrigsförsäkringsnämnden får9 § att statensom
avtaletförutsättningar ikrigsutbrott under andraeller utansom anges

försäkringsgivare i frågafrånföregående prövning övertar ansvaret om
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löpande försäkringar i 2 § eller âtaga sig sådantsom avses annars ansvar
för viss kortare tid krigsutbrottsavtal.

Nämnden får också träffa avtal försäkringsgivaremed tillämpningenom
5 § återförsäkringsavtal.av

Avtal enligt första och andra stycket skall godkännas regeringen förav
giltigt.att vara

5 kap. Tillsyn m.m.

§l Bestämmelserna tillsyn i de lagar i kap.1 2 § ägerom som anges
motsvarande tillämpning i fråga försäkringsgivare har avvikitom som
från denna lag eller från föreskrift eller beslut har meddelats enligtsom
denna lag.

2 § Om det kan svensk försäkringsgivare eller utländskantagas att en
försäkringsgivare driver verksamhet här i landet enligt lagensom
1950:272 för utländska försäkringsföretagrätt driva försäkrings-om att
rörelse i Sverige, på grund kris- eller krigsförhållanden iav som avses

kap.1 3 under längre tid inte kommer kunna infria sinaatten
försäkringsavtal avseende här belägna risker kan regeringen efter anmälan

Finansinspektionen besluta återkalla meddelad koncession.av Underatt
motsvarande förutsättningar kan Finansinspektionen förbjuda utländsk
försäkringsgivare, här driver verksamhet enligt lagen 1993:1302som

EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige, fortsätta verksam-om att
heten i landet.

Vad enligt de i kap. §1 2 angivna lagarna gäller efter beslutsom om
återkallelse koncession eller förbud fortsätta verksamhetatt ägerav
motsvarande tillämpning efter beslut enligt första stycket.

3 § Den myndighet lämnar medgivande eller beslutarettsom om
föreskrifter enligt bemyndigande i denna lag skall avgöra med-om
givandet eller föreskrifterna också skall gälla tid efterviss det att
bemyndigandet inte längre skall tillämpas.

4 § Finansinspektionens beslut enligt denna får överklagaslag hos
regeringen besvär. Inspektionens beslut omedelbartgäller integenom om
inspektionen bestämmer något annat.

Krigsförsäkringsnämndens beslut i försäkringsärenden enligt denna lag
får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den l99X.xx

Genom lagen upphävs

lagen 1959:73 med vissa bestämmelser inländsk försäkrings-om
rörelse vid krig m.m.,
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försäkrings-utländskbestämmelservissa1959:74 medlagen2. om
vid krigi riketrörelse här m.m.,

invaliditetsför-för liv- ochkrigsansvarighet1959:118lagen om
säkring,

krigsförsäkring.statligl960:22lagen4. om
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2 Förslag till
Lag registrering krigsskada egendomom av

Härigenom föreskrivs följande.

§l Denna lag registrering krigsskada på egendom medavser av
statsmedelanledning ersättning kan komma utgå för skadan.att attav av

Frågan i vad mån sådan ersättning skall utgå beslutas riksdagenav som
också beslutar grunder för ersättning och ordningen för prövningom om

ersättningsärenden.av

2 § Med krigsskada i denna lag skada egendom i följdavses av
krig mellan Sverige och främmande stat,

2. krig mellan främmande stater,
3. handling har samband med sedermera utbrutet krig.som

§3 Registrering sker, med de undantag i 4 i frågasom anges om
egendom tillfogats skada här i riket.som

Registrering sker krigsskada, utanföräven rikets gränserav som
tillfogats

fartygsvenskt eller luftfartyg mellanpå här i riketorter utan attresa
utrikes anlöps medförs sådanegendomort samt som resa,

2. svenskt fartyg under yrkesmässigt bedrivet fiske egendomsamt som
därvid medförs.

4 § Lagen inte tillämplig pâär egendom ägssom av
svenska staten,

2. kommun, eller
3. främmande stat.
Lagen inte fartygheller tillämplig utländskt ellerär luftfartyg.

§5 Den vill begära ersättning för krigsskada skall anmälasom en
skadan för registrering. Detta skall ske erhållenefter kännedomsnarast

skadan och vid den tidpunkt bestämmerriksdagen isenastom som
samband med beslut enligt flera1 Om vill bevaka till ersättningrätt

det tillräckligt någonär dem anmäler skadan.att av

§6 En anmälan krigsskada registreras hos Finansinspektionen.om
En anmälan för registrering får avvisas endast uppenbartdet är attom

den inte uppfyller kraven i 2 och 3 §§ eller anmälan egendomom avser
inte omfattas lagen enligt 4som av

Ett beslut avvisa anmälan får överklagas till kammarrätten.att en

7 § Ett svenskt försäkringsbolag och utländsk försäkringsgivare meden
driva försäkringsverksamheträtt från kontor här i riket har skyldighetatt

anmälningar krigsskada och biträda Finansinspektionen påatt motta om
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sådanbestämmer. Förinspektionenmed vadi enlighetsättannat
regeringen.ersättning bestämsbiträdesverksamhet utgår avsom

FinansinspektionenbemyndigandeRegeringen efter regeringenseller8 §
lag.verkställigheten dennameddela föreskrifterfår närmare avom

1958:566då lagenkraft den l99X,lag iträderDenna omxx
gälla.upphöraå egendom skallför krigsskadaersättning att
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3 Förslag till
Lag ersättning för krigsskada egendomom

Härigenom föreskrivs följande.

§ Ersättningl för krigsskada pâ egendom lämnas statsmedel enligtav
denna lag i den mån riksdagen beslutar sådan ersättning skall utgå.att

Ersättning utgår enligt grunder beslutas riksdagen och endastsom av
i den män ersättning för skadan inte lämnas i ordning.annan

2 § Med krigsskada förstås i denna lag skada i följd av
krig mellan Sverige och främmande stat,
krig mellan främmande stater,
handling har samband med utbrutet krig.ettsom senare

3 § Ersättning utgår för krigsskada egendom skadats här i riketsom
för krigsskada, utanför rikets tillfogatssamt gränsersom

fartygsvenskt eller svenskt luftfartyg mellan här i riketorterresa
medföresutrikes anlöps egendom på sådanutan att ort samt som resa,

samt
2. fartygsvenskt under yrkesmässigt bedrivet fiske egendomsamt som

därvid medföres.

4 § Lagen inte tillämpligär egendom ägs avsom
svenskastaten,

2. kommun, eller
främmande stat.

Lagen inte heller tillämplig fartyg ellerär utländskt luftfartyg.

5 § Egendom tillhörhelt eller till delen utländskstörre medborgaresom
eller utländsk juridisk i viss kan riksdagens beslutstatperson genom

frånundantas till ersättning.rätten

fråga6 § l till ersättningrätt utbetalas enligt lag gällerdennaom som
i tillämpliga delar vad i lagen 1927:77 försäkringsavtal sägssom omom
skadeförsäkring, såvida inte följer i dennavadannat angesav som
paragraf.

Avser ersättning krigsskada fast byggnadegendom eller utgörsom
tillbehör till eller vattenfallsrätt sökttomträtt och egendomenbesväras av
eller beviljad inteckning för fordran, fâr hinderegendomens ägare utan

inteckningen uppbära ersättningen, överstigerskadan inteav enom
Ärtiondel egendomens värde. skadan tillämpliga delargäller istörreav

vad föreskrivs i lagen l927:79 till betalningför borgenärrättsom om
ersättning på grund brandförsäkringsavtal.ur av
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inteck-i andra stycketvad sägsgälleregendomfastfrågaI omom
fordran medköpeskillingogulden ägerförockså denningshavare som

1970:979.förmánsrättslageniförmånsrätt avsessom
förvillkorfâr alltidstyckenföregåendeivadOavsett somangessom

föranvändasskalldennaföreskrivas attersättningutbetalning attav
därigenomintejämförlig åtgärd,därmedellerbyggnadåteruppföra om

lidande.mån blirväsentligsäkerhet isakägaresellerpanthavares annan

meddelad iföreskrift,följt ärinte harskadelidande§ Om7 somenen
berättigad tillkrigsskada, hanärbegränsaellersyfte förebyggaatt

inträffatskulle haskadanmån det kani denendastersättning attantagas,
ugâ,ersättningkanvadföljts. Oavsettföreskriften sagts omäven nuom

till det.särskilda skälfinnsdet
skäligt, denbedömsefter vadvidare jämkasErsättning får omsomsom

haregendomenibristaövrigtiskadelidande att omsorg omgenom
skadan.tillmedverkat

förskadeförsäkringgrund änpåförsäkringsgivare annat§ Om8 aven
tilliförsäkringsgivaren den rättinträderkrigsskada,harkrigsrisk ersatt

denna lag.ha enligtskadelidande kandenersättning, som

Krigsskadenämnden

Ärenden Krigsskadenämn-krigsskadaför avgörsersättning§9 avom
i nämndenjämte ersättareledamöter samtRegeringenden. utser

viceledamotordförande ochledamot attförordnar varaatt envaraen
jurist medskallordförandenviceochOrdförandenordförande. vara

domarerfarenhet.

minstskall deltagakrigsskadaförersättning tre10 § I beslut om
överstigerersättningen intebegärdaärende i vilket denEtt ettledamöter.
ersättningenförsäkringallmän när1962:381enligt lagenbasbelopp om

ordföranden ellerordföranden eller vicefår dock avgörasbestäms, av
intesåvida ärendetdomarerfarenhet,medjuristledamot ärsomannan

principiell betydelse.är av

hosfår överklagasersättningsärendeibeslutKrigsskadenämndens§ll
kammarrätten.

mednämndsärskildtillsättabeslutaRegeringen kan12 § att enom
ellerKrigsskadenämndenframställninguppgift avgeannanatt av
skadahuruvida viss ärfrågoryttranden i attrådgivande anseavsersom

harförsäkringsgivaresi frågorkrigsskada liksom somansvaromsom
samband därmed.

KrigsskadenämndensföreskriftermeddelarRegeringen13 § om
lag.framgår dennavadverksamhetorganisation och utöver som av
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Ärendenas handläggning

14 § Den vill begära ersättning för krigsskada skall anmäla skadansom
till Krigsskadenämnden eller den nämnden anvisar. Detta skall skesom

efter erhållen kärmedom skadansnarast och vid den tidpunktom senast
riksdagen bestämmer i samband med beslut enligt Oml flerasom vill

bevaka tillrätt ersättning det tillräckligtär någon dem anmäleratt av
skadan.

Vid anmälan skall fogas uppgifter den skadade egendomen iom
enlighet med vad bestäms regeringen eller efter regeringenssom av
bemyndigande, Krigsskadenämnden.

15 § Försäkringsgivare vill använda sig sin enligt 8rätt § skallsom av
anmäla det till Krigsskadenämnden inom månader från det hantre
betalade ersättningen eller från den tidpunkt då han fick kännedomsenare

de omständigheter på vilka han grundar sinom rätt.

16 § Krigsskadenämnden skall till anmäld skada blir utredd iattse en
behövlig omfattning och den blir föremål för särskildatt värdering.

Är skadan ringa får särskild värdering underlåtas, utredningen ändåom
kan tillräcklig.anses

17 § Särskild värdering krigsskada skall utföras eller fleraav av en
värderingsmän Krigsskadenämnden. Värderingenutses skall skesom av
enligt föreskrifter meddelas regeringen eller, efter bemyndigandesom av

regeringen, nänmden.av av
Värderingsutlâtande skall delges och framställt ersättnings-var en som

anspråk med anledning skadan. Den missnöjdär medav som en
värdering skall inom den tid nämnden bestämmer sigsom överyttra
värderingen och inkomma med den ytterligare utredning han villsom
åberopa.

18 § Krigsskadenämnden kan vid utredningen krigsskada påkallaav en
förhör vid allmän underrätt med vittnen och sakkunniga. Sakägare som
hos nämnden framställt anspråk med anledning skadan skallav genom

försorgrättens kallas till sådant förhör.

19 § Ersättning för krigsskada utbetalas Krigsskadenämnden.av
För belopp nämnden utbetalat inträder inämnden den tillsom rätt

ersättning den skadelidande kan hasom mot annan.

Särskilda bestämmelser

20 § Svenskt försäkringsbolag och utländsk försäkringsgivare med rätt
driva försäkringsverksamhet frånatt kontor här i landet har skyldighet att

och isätt den omfattning Krigsskadenänmden bestämmer biträdasom



1994:130SOUFörfattningsförslag38

utgårbiträdesverksamhetsådanFörverksamhet.dessnämnden i
regeringen.bestämsersättning avsom

1958:566då lagenl99X,kraft deniträder omDenna lag xx
gälla.upphöraskallegendomåkrigsskada attersättning för
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1 Inledning

Det enskilda försäkringsväsendet tillsammansutgör med statlig krigsför-
säkring och statlig krigsskadeersättning funktion inom totalförsvaretsen
civila del. En särskild beredskapslagstiftning gäller för försäkrings-
bolagens verksamhet under krig eller krig föranledda krisförhållandenav

i fråga medverkan under sådanasamt förhållandenstatens dels förom att
tillgodose behovet bl.a. försäkringsskydd krigsrisker påav mot trans-
portområdet dels för förbereda eventuell ersättningatt statsmedelen av
för krigsskador på enskild egendom. Denna beredskapslagstiftning
utformades under 1950-talet bakgrund de erfarenheter fannsmot av som
från förhållandena under det andra världskriget. Utredningsuppdraget har
gällt allmängöra översyn lagstiftningenatt bakgrunden motav som av
försäkringslagstiftningen i övrigt och utvecklingen inom försäkringsväsen-
det kommit i olika avseenden bli föråldrad.att

De utredningen framlagda förslagen innebär sålunda allmännu av en
översyn sagda beredskapslagstiftning därvid vissa i utredningedirekti-av

frågor ägnats särskild uppmärksamhet.upptagna En svårighetven har
varit försäkringslagstiftningen sedan nâgraatt år tillbaka föremålär för

ingående och omfattande bl.a.översyn med anledningen av en an-
passning regelverket till det gäller inom EG-området. Såvittav som
utredningen kan bedöma bör det möjligt reformera be-attvara nu
redskapslagstiftningen avvakta de ytterligare lagändringarutan att i den
allmänna försäkringslagstiftningen kan komma ske.attsom

Till utredningen har varit knutna från de svenska försäkrings-experter
bolagens branschorgan. Genom i sin samrått medexperterna, tursom en
särskild referensgrupp, har utredningen kunnat få del försäkrings-av
bolagens synpunkter utredningsförslagen. Utredningen har vidare
samrått med för Utländska Försäkringsbolagsrepresentanter Förening,
dvs. med företrädare för de i Sverige etablerade utländska försäkrings-
bolagen. Samråd har vidare skett med Försäkringsutredningen Fi
1990:11 och Utredningen lagstiftningenöversyn för det finansiellaom av
området under krigsförhållanden liksom med Statens krigsförsäkrings-
nämnd och Statens krigsskadenämnd. Vad särskilt gäller spörsmål om
statlig krigsförsäkring har utredningen också samrått företrädaremed för
Överstyrelsen för civil beredskap, Sjöfartsverket och Sveriges Redareför-
ening. Vid studiebesök i Köpenhamn har utredningsmannen,ett sekretera-

och Rikard Söderström inforrneratexperten sigren det danskaom
krigsförsäkringssystemet. Vad gäller utländska förhållanden i Övrigt
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tillenkätinformationhuvudsaki engenomredovisningenbygger
länder.antalitillsynsmyndighetema ett

beredskaps-deltagit iharochsekreteraren experterUtredningsmannen,
Försäkrings-ochFinansinspektionenordnadeochkonferenser möten av

Beredskapskomrnitté.bolagens
framlagdadegrundpåanledningfunnit attinte avUtredningen har

rörandeförfattningarnaallmännai deändringaraktualiseraförslagen
del.civilatotalförsvarets

någrafårstatsverketförinteförslagenbedömtharUtredningen att
beredskap-fredstidadengällerdetnärkostnadskonsekvensernämnvärda

försäkringsomrâdet.splanläggningen
utredningenbl.a.beaktande attmedutformats avBetänkandet har

utförligtämligenochsammanhängandebehovföreliggadet enansett av
beredskapsområdet.aktuelladetproblemochfrågorbeskrivning av

följandedetöverväganden iutredningensframgåkommerSom att av
tvâisamlasområdetpåberedskapslagstiftningenutredningenföreslår att

försäkrings-delsbestämmelseromfattaföreslås omlagenlagar. Den ena
i frågaförsäkringsgivare omdelsochverksamhet, statenbolagens som

regleromfattaföreslåslagenandra omDenkrigsriskerskydd mot m.m.
egendom.pâkrigsskadorhanteringen av
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Försäkringsväsendets2 roll inom
totalförsvaret i

Inledning2. l

syftarförsvarspolitik till bevara vårtSveriges säkerhets- och ytterst att
framståfrihet oberoende. För denna politik skalllands och nationella att

allsidigt totalförsvar.trovärdig måste den stödjas starkt ochettavsom
förcivila måste samverka hotSåväl militära mötaatt motsom resurser

vår nationella säkerhet.
beredskapsfrågomaTotalförsvarstanken innebär angelägenhetäratt en

beredskapsförberedelsernacivila omfattar allaför hela samhället. De
landet hotförbereda och för klaraåtgärder krävs för att mot yttre attsom
krigsförhállanden. Beredskapsförbe-samhällets omställning till kris- eller

myndigheteroch kommunala också företagredelsema berör statliga men
befolkningens överlevnad,behövs för upprätthålla viktigaatt tryggasom

försvarsmakten. kris-samhällsfunktioner stödja Under krigsför-och och
förutsättningartill ändradehållanden skall samhället kunna föranpassas

ochenskilda företagverksamheten. Vissa myndigheter, organisationer får
får minska elleruppgifter, andra upphöra med sineller ändradenya

inom planläggningenprincipenverksamhet. grundläggande denDen är att
fredverksamhet i skall hahar för viss även det ansvaretansvaretsom en

krigssituation.i beredskaps- elleren
totalförsvaretcivila delenverksamheten inom den indelas riketFör av

i civilornråden. För varje civilomráde civilbefálhavarefinnstre somen
chef. civilområdet varje verksamhetenInom har länsstyrelse föransvaret
inom respektive kommunstyrelsemalän. Inom kommunerna har ansvaret
för civilförsvarsplanläggningen och för beredskapsplanläggningen inom
kommunförvaltningen.

År för skilda1986 infördes ordning med särskilt funktionsansvaretten
delar fastlagd isamhällsverksamheten. Denna ordning ärav numera
beredskapsförordningen 1993:242 innebär följ ande. Medoch huvudsaki
totalförsvaret enligt förordningen nödvändigden verksamhet äravses som
för förbereda landet inför hot för samhället tilloch ställaatt yttre att om
krigsförhâllanden, samhällsverk-varjämte begreppet omfattar hela den

Dekrigsförhâllanden då statligasamhet under skall bedrivas.som
myndigheternas verksamhet i totalförsvaret f.n. 20 olikahänförs till
funktioner myndighet funktionen direktmed angiven ansvarig fören som

Syftet med indelningen förunder regeringen. fördelaär ansvaretatt
förberedskapsförberedelserna i fred och verksamheten under kriser och
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krav funktiongrundläggandenivån under regeringen. Ettkrig en
viktig verksamhet kräverför totalförsvaretden innefattarär att som

ledning. Överstyrelsen beredskapför civilstatlignågon form centralav
ÖCB vilketCivil ledning och samordningför funktionenansvarigär

ÖCB lednings-bestämmelser har övergripandeenligt givna detinnebär att
totalförsvaret. Enhela civila delensamordningsansvaret inom denoch av

Enskild försäkring medbenämnsde övriga funktionerna m.m.av
funktionsansvarig myndighet, därvid detFinansinspektionen angessom

krigsskadenämndKFN och StatenskrigsförsäkringsnämndStatensatt
delbetänkandetuppgifter inom funktionen. lmedKSN myndigheterär

1993: 16beredskapsansvar SOU lFinansinspektionensRiksbankens och
lagstiftningen för det finansiellaföreslår Utredningen översynom av

båda bank- ochde funktionernaunder krigsförhållandenområdet att
försäkringsväsendet slås tillenskildabetalningsväsendet och det samman

området.finansiellafunktionen Det
för för-beredskapsförfattningar gällersärskildaFörutom de som

finns radbehandlas i det följandesäkringsomrâdet och närmare ensom
betydelse också för verksamhetenmindre harförfattningar ellersom mer

exempel kanEnskild försäkring Sominom funktionen nämnasm.m.
förvaltningsmyndig-l988:97 förfarandet hos kommunerna,lagen om

krigsfara lagenunder krig ellerheterna och domstolarna m.m.,
under krigsförhállanden, lagenbetalningsväsendet1957:684 om

betalning gäldförordnade anstånd med1940:300 angående avom
förfogandelagentjänstepliktslagen 1959:83allmänna samtm.m.,

varje år publikation1978:262. Försvarsdepartementet utger en -
innehåller i princip allaTotalförsvarets författningshandbok som-

intresse.författningar i sammanhanget är avsom

försäkringFunktionen Enskild2.2 m.m.

2.2.1 Allmänt

roll inom totalförsvaret denBakgrunden till försäkringsväsendets är
har i samhället.försäkringsverksamhetenallmänt betydelsesett stora som

från ekonomiskaviktigt samhällsintresse såvälDet såledesär ett som
kris- ochförsäkringsverksamheten underpsykologiska synpunkter att

måstemöjligt. underkrigsförhållanden fungerar så långt det Dessutomär
åtgärder kunna vidtas förförhållanden extraordinärasådana att trygga att

för-kan ske med detfrån försörjningssynpunkt viktiga transporter
säkringsskydd omständigheterna kräver.som

funktionsansvariguppgifterberedskapsförordningen deI anges som en
således Finansinspektionenmyndighet fredstid åligger dethar. Under att

utarbeta underlag för statsmakternastillsammans och KSNmed KFN
beredskapsförbe-i krig, samordnabeslut målen för funktionen attom

sådana förberedelserplanering och budgeteringredelser, samordnaatt av
personalkrigsplanläggning, förgenomförandet attattsamt svaraav
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utbildas och övningar genomförs till regeringen regelbundetatt samt att
redovisa beredskapsläget.

Vid skärpt beredskap, såsom vid krigsfara, skall Finansinspektionen
samordna verksamheten inom funktionen. Inspektionen skall också svara
för samordning med verksamheter vid andra funktioner inom totalförsva-
ret.

Försäkringsfunktionen kan indelas i delfunktioner. Den förstatre avser
det privata försäkringsväsendets verksamhet skade- och personför-
säkringsomrâdena. Den andra delfunktionen den statliga krigsför-avser
säkringen sköts KFN och omfattar främst transport-ochsom av som
motorfordonsförsäkring krigsrisk återförsäkring vissa civilamot samt av
risker. Den tredje delfunktionen krigsskadeersättningenavser som
hanteras KSN och syftar till täcka krigsskador egendomattav som

finns inom landet och inte ersätts väg.som som annan
Regeringen har âr 1992 angivit målet för försäkringsfunktionen enligt

följande. Försäkringsväsendet skall under kriser och i krig så långt
möjligt för gjorda åtaganden i försäkringsavtal Statenssvara m.m.
krigsförsäkringsnämnd skall kunna krigsorganiseras och inleda sin
verksamhet med kort varsel. För efter krig kunna reglera krigsskade-att
fall statlig krigsskadeersättning skall sådan skador kunna registreras- -
och värderas de inträffar. En organisation för dennanär verksamhet skall

förberedd.vara
ÖCBPå regeringens uppdrag har i programplan för det civilaen

försvaret för tiden förslag199495 199899 lämnat till revideringen-
målen. Förslaget överlämnades till regeringen i september 1993.av

Förslaget innebär inte någon saklig ändring gällande målsättning utanav
vad enskilda försäkringsverksamheten,utgör, den endastavser en

precisering.
Målen formuleras på följande enligt förslaget.sätt

Det enskilda försäkringsväsendet skall under kriser och krig ha en
sådan handlingsberedskap och flexibilitet verksamheten snabbt kanatt
ställas till begränsad verksamhet inom de viktigaste branscher-om en

till vilka räknas personförsäkring, brandförsäkring för hem,na
småhus och fastighet försäkring industri- ochsamtannan av
kommunikationsanläggningar. Härutöver transportför-skall inom
säkring sådan verksamhet prioriteras sjö-, flyg-täcker ochsom
marktransporter gods för folkförsörjningens försvarsmaktensellerav
behov.

Statens krigsförsäkringsnämnd skall kunna krigsorganiseras och
inleda sin verksamhet med kort varsel.

För Statens krigsskadenämnd skall reglera krigsskadefallkunnaatt
och betala statlig krigsskadeersättning organisationskall en vara
förberedd för registering och värdering skadorsådana denärav
inträffar.

Regeringens avsikt fastställa målen vårenunder 1994attvar men
beslutet har uppskjutits och kommaväntas ske under år 1994.att senare
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ÖCB:sockså bedömning funktionensredovisasprogramplanenl av
planeringsförutsättningar förunder nuvarandeförmåga uppfylla målenatt

totalförsvaret.
inom funktionen inteöverfall bedöms verksamhetens.k. strategisktVid

Önskvärt enligtför sådant överfall.områdenfungera i de utsätts ettsom
ÖCB fungerade.krigsskadeersättningenden statligaattvore

efter politiskvid kommerdet gäller situationenNär ett som enangrepp
ÖCB tillräcklig förmåga ställafunktionen harförvarning attatt enanser

för krigssituation. Hos dedelarna verksamhetende viktigaste enavom
försäkringsverksamhet inteförsäkringsbolagen kan dock någonstörre

grund sitt datorbero-efter utrymning. Dessa bolag harbedrivas aven
meningsfullt planera för verksamhetende inte detansett att somenvara

efter utrymning.bedrivas påskulle orten annan en
ÖCB den önskvärdaneutralitet krisskeendenUnder och attanser

finns underfunktionen skall kunna fortsätta verkaförmågan hela attatt
samhällsfunktioner fungerar.andra viktigaförutsättning att

ÖCB:s funktionens förmågabedömningUtredningen delar attav
förhållanden.fungera under angivna

allmänhetFörsäkringsverksamheten i2.2.2

bildatberedskapsplanläggningen har försäkringsbranschenFör ett
Försäkringsbranschens Beredskapskommitté FBKsamordningsorgan,

med Finansinspektionenför kontakterockså branschensär organsom
säkerställa rikstäckande försäkringsverk-beredskapsfrågor. För att att en
krigsförhållanden försäkringsbolagensamhet kan drivas under har utsett

uppgift betjäna allmän-till distriktscentraler medsjuttiotal kontor attett
skadeanmälningar och verkställai försäkringsfrågor,heten mottaga

rikstäckandeDärtill kommer flertalet deenklare skadeutredningar. att av
krigsviktigaÖCBhos registreratsoch del länsbolag harbolagen somen

K-företag. övertagits länsstyrelserna,företag Registret, som numera av
planläggningför arbetsmarknadsmyndighetemastjänar underlagsom .a.

fördelas kriser eller krig.arbetskraftsresurser skall underhurav
vid eller krisförhållanden finnsförsäkringsverksamheten krigFör

vissatvå beredskapslagar, lagen l959:73 medallmänna bestämmelser i
inländskainländsk försäkringsrörelse vid krigbestämmelser m.m.om

med utländsk1959:74 vissa bestämmelserlagen och lagen om
Den inländska lagenförsäkringsrörelse vid krig utländska lagen.m.m.

gällerförsäkringsbolag och den utländska lagensvenskatillämpligär
f.n. harförsäkringsföretag, 15 till antalet,fråga de utländskai somom

koncession driva verksamhet i Sverige.fått att
försäkringsverksamhet i kriggenerella regler förde båda lagarnal ges

möjligtkrisförhâllanden med syfte detunderoch göra attatt anpassa
utgångspunktomständigheter. Enverksamheten efter rådande är att

verksamhet till dekoncentrera sinunderlätta för bolagen mestatt
det möjligt lösaEnangelägna verksamhetsgrenama. göraär att attannan

möjligheten tillavskurna frånbolagen blirproblem uppkommer närsom
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återförsäkring i utlandet. Vidare finns bestämmelser hanteringenrörsom
frågor betalningsansprâk och från vissa gällandeav om avstegom annars

försäkringsvillkor. Den utländska lagen behandlar bl.a.dessutom den
situationen då utländskt försäkringsbolag grund krigsför-ett av
hållanden kan inte komma infria sina åtaganden här. sådantI fallantas att
kan företaget förbjudas fortsätta verksamheten i Sverige.att

l tredje lag lagen 1959:118 krigsansvarighet för liv- ochen om-
invaliditetesförsäkring krigsansvarighetslagen finns bestämmelser som-
syftar till försäkringstagama omfattande skyddatt änettge mer som
skulle följa de tillämpade försäkringsvillkoren. Om antaletav annars
försäkringsfall blir mycket kan det bli omöjligt för bolagstort ett att
betala försäkringsbeloppen. Genom lagen får bolagen därför bl.a.ut rätt

vid behov särskild krigspremie.att ta ut en
FBK har efter samråd med Finansinspektionen i är 1993 utgivenen

reviderad handbok fastställt riktlinjer för försäkringsbolagens planlägg-
ning verksamheten för kris- och krigsförhâllanden. beredskap-Förav
splanläggningen har fastställts följande övergripande mål:

De enskilda försäkringsföretagen skall förbereda sig på underatt-
kriser och i krig kunna fullgöra sina åligganden enligt lagar och
förordningar för gjorda åtaganden i försäkringsavtal ochsamt svara
andra ingångna förbindelser. Detta innebär företagen i sinatt
beredskapsplanläggning dels skall beakta kravet på säkerställaatt
datordriften så långt det möjligt, dels vidta förberedelserär för att
kunna bedriva verksamheten datorstöd.utan

Om företagen dessa förberedelser tvingas skära ned för-trots att-
säkringsverksamheten kan regeringen Finansinspektionoch i ett
sådant läge med stöd de särskilda beredskapslagama medgeav

från vissa delar lagstiftningen för försäkringsföretagen.avsteg av
Företagen skall kunna sin verksamhet i enlighet med vadanpassa
regeringen och inspektionen i besluta.varje läge kommer att

Enligt riktlinjerna i handboken skall finnasdet hos varje företag en
beredskapsplan innehåller delplaner för krigsorganisation ochsom
ledningsansvar, för personalfördelning, för olika företagetsdelar av
verksamhet för telekommunikationer, säkerhet, flyttningsamt m.m.

2.2.3 Den statliga krigsförsäkringen

Den statliga krigsförsäkringen har till huvudsyfte tillbidra attatt trygga
folkförsörjningen i krigssituation allvarligt vårt land.berör Fören som
verksamheten gäller särskild beredskapslag, lagen l960:22en om
krigsförsäkring. Genom lagen kan ekonomiskt skyddstaten motge
krigsrisk i fråga transportmedel i utlandstrafik underom samt varor
import eller Dessutom kan i viss omfattning gåexport. staten som
återförsäkringsgivare svenska försäkringsbolag oclh samman-
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försäkringsverksamhetenstatligabolag. Densådanaslutningar av
krigsförsäkringsnämndStatensmyndighet,särskildomhänderhas av en

beredskapsâgärder.behövligaförfredockså iKFN svararsom

Krigsskadeskyddet2.2.4

inte sätt,landet, ersättsegendom inompâ annatkrigsskadorFör som
1958:566beredskapslag, lagensärskildenligtutgåersättningkan omen

garanti förinte någonegendom. Lagenkrigsskada åför attersättning ger
ersättningarreglerar den hurhellerutbetalas. Inteersättning kommer att
organisationtyngdpunkt i skapandethar sinDenfinansieras.skall enav

dokumentationmåni möjligasteförfarande tryggar attoch enett som
krigsskadeuppgörelseför närgrundkan utgöraskall finnas enensom

Ärenden krigsskadeersättning Statensavgörsupphört.kriget har avom
nödvändiga be-förharKSNkrigsskadenämnd även att svarasom

fredstid.underredskapsåtgärder
försäkrings-KSN medkrigsskadeskyddet kan nämnasgäller attVad
distriktscen-deinnebärordningöverenskommithar attbranschen somen

för denkrigsförhâllandenunderbolageninrättastraler svararavsom
underlag förbehövskrigsskadoruppkomnaregistrering ensomsomav

ersättningsfrågoma.prövning avsenare

ochberedskapsorganFörsäkringsbranschens2.3

beredskapsåtgärdervissa

Finansin-allmänhet harverksamhet iförsäkringsbolagensfrågaI om
nämligenföljande branschorgan,medsamverkafrämstspektionen att

FBK,TrañkförsäkringsföreningenFörsäkringsförbund, samtSveriges
avsnitt 2.2.2.beredskapsorgan sesärskildabranschens

och vissakrigsförsäkringenstatligaför dengäller områdetdetNär
intresse.följandeberedskapsâtgärder ärvidtagna av

transportförsäkringspoolenSvenska2.3.1

såsom be-ändmål fungeratilloch harår 1961bildades attPoolen
transportförsäkringsverksam-sjö- ochsvenskaför denredskapsorgan

krigsbe-frågorbereda rörutreda ochskall bl.a.Poolenheten. som
sådanaoch itransportförsäkringsverksamhetenciviladenförredskapen

och andramed KFNförhandlingarvidmedlemmarnaföreträdafrågor
intressenter.ochmyndigheter

beredskapsavtal varigenomträffatsharmedlemmarpoolensMellan ett
kanför medlemmarnaverkanbindandemedkrigsutbrottvidpoolen ett

Vidare hari avtalet.försäkringar närmaresådanameddela angessom
träffatskrigsförsäkringsnämndenochmedlemmar ettpoolensmellan
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krigsutbrottsavtal för transportförsäkring. Avtalet i kraftträder om
Sverige kommer i krig eller vissa andra förutsättningar föreligger ochom
innebär helaövertar den krigsriskatt svenskastaten avseende intressen

bolagen då har täckt direkt tecknade transportförsäkringar.som genom
Slutligen har också mellan poolen och krigsförsäkringsnämnden slutits ett
återförsäkringskontrakt avseende civil sjö- och transportförsäkring.
Kontraktet reglerar i anslutning till det förut nämnda beredskapsavtalet

ordning varigenom nämnden i viss utsträckning går in återför-en som
säkringsgivare i fråga risker försäkrats i poolen.om som

2.3.2 Svenska flygförsäkringspoolen

Poolen bildades år 1947 utgör sammanslutning svenskasom en av
försäkringsbolag för försäkring och återförsäkring riskerav som
sammanhänger med flyg. Mellan poolens medlemsföretag och KFN har
träffats krigsutbrottsavtal för flygkaskoförsäkringar.ett Avtalet träder i
kraft Sverige kommer i krig eller vissa andra förutsättningarom om
föreligger och innebär hela denövertar krigsriskatt staten avseende
svenska intressen bolagen då täcktär direkt tecknadesom av genom
flygkaskoförsäkringar. Poolen kommer upplösas enligt beslut haratt som
fattats under âr 1994.

Återförsäkringskonsortium ÅK2.3.3 år 1965 65av

Konsortiet består trettiotal svenska försäkringsbolag verksammaettav
inom verksamhetsgrenama företags- och fastighetsförsäkring hem-samt

Ändamåletoch villaförsäkring. sammanslutningenmed är underatt
krigsförhållanden dels försäkringsverksamhetöverta drivssom av
utländska försäkringsbolag med koncession i Sverige, dels överta
âterförsäkringsaftärer svenska bolag vill överflytta från utländskasom
âterförsäkrare inte kunna i tid infria åtaganden,antas sina ävensomsom
i âterförsäkring överta svenska bolags svenska affärer. Vidare har mellan
ÅK 65 och KFN träffats beredskapsavtal innebärande nämnden åtarett att
sig i närmare angiven omfattningatt meddela áterförsäkring deav
försäkringsaffärer konsortiet övertagit.som

Återförsäkringskonsortium ÅK2.3.4 år 1976 76av

Konsortiet omfattar de bolag är medlemmar Svenska flygför-som av
säkringspoolen och därutöver Skandia. Enligt företagendet mellan
träffade krigskonsortieavtalet ändamåletär dels verka centralor-att som

för den svenska luftfartförsäkringen, dels motsvarandegan sätt som-ÅKbeträffande 65angetts försäkringsaffäreröverta från utländska-
bolag med koncession i Sverige driva luftfartförsäkring, dels företrädaatt
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konsortiet ochMellanmyndigheter.bl.a.medförhandlingarvidföretagen
reglerasdettaáterförsäkringskontrakt. GenomslutitsharKFN ett

áterförsäkringitill nämndenöverföringförordningochomfattning av
konsortietövertagitsförsäkringsaffárer avsom



SOU 1994: 130

Vissa3 utländska förhållanden

dettaI kapitel lämnas kort redogörelse för vissa nordiska ochen
västeuropeiska länders beredskap för försäkringsverksamhet under kris-
och krigsförhâllanden. De länder Danmark, Norge, Finland,ärsom avses
Tyskland, Storbritarmien, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Schweiz,

Österrike. ÄvenSpanien, Italien och NAl0zs beredskapsplanläggning
avseende krigsförsäkring behandlas något. Vidare redogörs något för
skyddet för krigsskador i de angivna länderna. Härefter redogörs för
betydelsen avtalet det Europeiska ekonomiska samarbetsområdetav om
EES-avtalet och den Europeiska gemenskapen EG i fråga om
beredskapslagstiftning för försäkringsområdet Slutligen behandlasm.m.

ÖCButredning utförd konsekvensernaavseende för svensken av
försörjningsberedskap EES-anslutningen och vid EU-medlemsskap.ettav
Användningen beteckningama EU och EG sker i enlighet medav en
promemoria den 23 december 1993 statsrådsberedningen. Dettaav
innebär beteckningen används för det regelverkEG finns på detatt som

politiskaekonomiska området används denmedan EU helhetom som
omfattas Maastrichtfördraget.av

förberedskapslagstiftning3.1 Allmän

krigsförhällandenförsäkringsrörelse under

Sverige finnsl framgått tidigare beredskapslagstiftning syftarsom som
till allmänt underlätta för försäkringsgivare sin verksamhetfortsättaatt att
under kris- och krigsförhållanden. bestämmelserVåra lagar med vissa om
inländsk utländsk försäkringsrörelse lagenoch ochkrigunder om
krigsansvarighet för liv- invaliditetsförsäkringar tillkommit i dettaoch har

angivetsyfte. Någon motsvarighet dessa medtill eller liknande lagar
syfte Finland finnsfinns i princip inte i undersökta ide länderna. Endast

viss krigsansvarighet för vissamotsvarighet lagen genom en om
enskildapersonförsäkringar. för detDäremot har tillsynsmyndigheten

försäkringsväsendet befogenhet ii några de undersökta länderna attav
viss mån ingripa gäller för till-enligt det regelsystem allmäntsom
synsverksamheten. sikteStödet för detta finns då i regel tarsomen
krissituationer i allmänhet, alltså inte särskilt på krigssituatio-med tanke

eller liknande. På så kan verksamhetsplanerändringar isätt t.ex.ner
genomföras och nedsättning försäkringsbolagens för meddeladeav ansvar
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Österrike.Tyskland och IigällerVadförsäkringar göras. sagtsnu
tilldelad befogenhetfått sigharfinansministernNederländerna detär som

grundar sigBefogenhetenlivförsäkringsomrâdet.liknande slag inomav
krissituationer.förlagen

i detyder pâuppgifterframkommitintehar attDet un-mansom
i syfteberedskapsåtgärdervidtagit andrahaskulle attländernadersökta

krigsförhâllanden.underförsäkringsverksamhetunderlättaallmänt

påkrigsriskerFörsäkring3.2 m.m.av
transportförsäkringsområdet

Fredstid

itransportförsäkringsomrâdetpåkrigsriskerförsäkrasfredstidUnder
länder harI vissaförsäkringsmarknaden.privatapá denallmänhet man

bl.a.för försäkringsärskiltfredstidiredandock ett avarrangemang
ländersoch DessaNorge.fallet i Danmark systemrisker. Detta ärsådana

för detredogörelseEndirektförsäkring. närmaresiktefrämsttar
särskildaavsnittetnedan ilämnasnorskaochdanska systemet om

réassurance,centrale deCaisseFrankrike harkrigsförsäkringssystem. I
befogenhetfranskadenverksamhetförening staten,garanteras avvarsen
krigsriskertransportförsäkringaråterförsäkradirektförsäkra eller motatt

redanformelltStorbritannien kanfredstid. lrisker undercivila statenoch
âterförsäkringsgivareochdirektförsäkringsgivareverkafredstidi avsom

fartygpáoch flygplanfartygavseende brittiskakrigsförsäkringar samt av
gods.flygplanoch transporterat

krigstidochKris-

transportmedelochförsäkringgällerdet motNär transporterav
vid behov uppträdaså kanoch krigstidunder kris-krigsrisker staten som

Nederländerna,återförsäkringsgivare iochdirektförsäkringsgivare
Finland.âterförsäkringsgivare i IochStorbritannienochSchweiz som

fredstid verksammaredan ifungerar deFrankrikeochDanmark, Norge
krigstid.underpå oförändrat sätt ävensystemen

vilkenförsäkringsverksamhet, igäller för denna staten ettAllmänt
inhemskaendast fårförsäkringarnamedverkar,eller sätt att avseannat
utländskaomfattas dockSchweizförsäkringsföretag. ävenlochintressen

schweiziskaförutsättningunderförsäkringsbolag attsystemetav
utländska försäk-i detmotsvarandebehandlas sättförsäkringsbolag

fartyg ochutländskakanStorbrittanienhemland. I ävenringsbolagets
gällerförsäkringsverksamheten. När detden statligaomfattasflygplan av

utlandsflaggadebrittiskägdaförsta handimöjlighetenfartyg menavser
allafartyget används undertillåterflaggstatenVillkorenfartyg. är attatt
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förhållanden och skriftligen förpliktarägaren ställa fartygetsig iatt att
nationens tjänst.

l Nederländerna kan under kris- och krigstider ocksåstaten överta
för civila risker, såväl i direktförsäkring âterförsäkring. Iansvar som

Finland pågår revision krigsförsäkringssystemet syftande tillen attav
civilförsäkringaräven skall kunna återförsäkras under krigsförhâllanden.

Särskilda krigsförsäkringssystem

l detta avsnitt redogörs ytterligare för hur det danska och norska
krigsförsäkringssystemet uppbyggt. Vidare lämnasär vissa uppgifter om
hur inom NATO har planerat för krigsförsäkring medlemsländer-man av

fartygsflottor.nas

Danmark

Fartyg

Det finns särskild lag krigsförsäkring danska fartyg, lov 245en om av nr
af 14 maj 1986 danske skibes forsikring mod krigsfare. Enligt dennaom
lag och kompletterande bestämmelser varje rederiär äger ettsom
registreringspliktigt danskt skepp 20 bruttoregistertonöver skyldigt att
krigsförsäkra skeppet i försäkringsinstitutet Krigsforsikringen for danske
Skibe. Institutet verkar såväl under fred krig. Under fredstid harsom
rederiet rätt själv stå för, eller försäkra häll, den riskatt annat som

halva försäkringsvärdet.motsvarar
Undantagna från nöjesbåtarförsäkringsplikt bl.a. och iär princip även

fiskefartyg. dock ñskebâtariUnder krigsförhållanden försäkras institutet.
För institutets landetsförsäkringsverksamhet gäller allmänna regler för

skadeförsäkringsverksamhet. kanIndustriministem med stöd 1986 årsav
lag meddela undantag från vissa dem.av

ÅterförsäkringInstitutet tillämpar engelska krigsförsäkringsvillkor. sker
Londonmarknaden. Ett särskilt marknadendenreassuransavtal

tillämpas i händelse krig. Upphör institutet attav reassuransen avser
fortsätta verksamheten âterförsäkring institutetsså längeutan som
ekonomiska medger.resurser

Försäkringsinstitutet bildades år 1939. Det garantikapitalhar ett
82,5 miljoner danska kronor. danskaGarantema utgörs den staten,av
danska rederier, konsortium försäkringsbolag.och danska Denett av
danska därutöver subsidiärt för miljoner danskaär ansvarig 150staten
kronor. Institutets totala kapital skillnaden tillgångar ochmellanegna
skulder uppgick till miljarder2,5 danska kronor âr 1991. Rederiemaca
betalade 20 miljoner danska kronor i krigsförsäkringsp-rerrtier det âret.ca
Kostnaden för institutets administration, sköts verkställandesom av ern
direktör och fem medarbetare, uppgick till 2,2 miljoner danska kronorca

år.samma
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kronor.miljarder danskavärd 60handelsflottandanska ärDen ca
fredstid inte strider EG-iverksamhetfrån dessInstitutet utgår motatt

rätten.

läror

frakt,och lovkrigsförsäkringsärskild lagfinnsDet även av varoromen
krigsfare tilfragt modafforsikring1986246 af 14. maj ogvareromnr

Krigs-SoforsikringDanskförsäkringsinstitutetmeddelarEnligt lagensös.
och fraktkrigsriskertransportförsäkringfrivilligfor Varer mot varorav

i krig.Danmark inteså länge ärkrigstidfredstid, och underunder som
danskt intressetecknas för ärendastFörsäkringen kan som avvaror

endastochdanska import-varmed exportvaror samt varor somavses
inom landet.transporteras

landets allmänna be-gällerförsäkringsverksamhetinstitutetsFör
har, enligtIndustriministemskadeförsäkringsverksamhet.förstämmelser

allmännafrån dessaundantagbefogenhet beviljalag,1986 års att
bestämmelser.

institutet.uppträderförsäkringsbolagendanskaDe agentersom
förkrigsförsäkringsinstitutet skepp.samtidigtbildadesInstitutet som

danskadanska kronor. Denmiljonergarantikapital pâ 40harDet ett
Totaltförsäkringsbolagdanska ärkonsortium och garanter.staten, ett

danska kronor och2,5 miljardertilldet kapitaletuppgick närmareegna
år 1991.danska kronortill 9 miljonerpremieintäktema ca

Norge

Fartyg

Förening, privatGjensidigKrigsforsikring for SkibNorskeDen en
krigsförsäkrar skepp 100förening norska redare, överömsesidig av
Även vissa utländska fartyg kankrig.såväl i fredbruttoregisterton som

frivilligt. Men redareMedlemsskapetföreningen. ärkrigsförsäkras i en
fartyg i föreningen.alla sinaförsäkramedlem skyldigär är attsom

fredstid få krigsförsäkring iunderfartyg kanFiskebátar och mindre
sammanslutning norskaKrigsforsikring,Felleskontoret for aven

försäkringsbolag.
hadeverksamhet år 1935. Denstartade sinföreningenDen ömsesidiga

Premieinkom-norska kronor.miljarderkapital pá 1,5år 1990 ett eget ca
norska kronor.160 miljonerår uppgick tillunder motsvarandesten ca

norska180 miljardersamtidigt tilluppgickTotala försäkringssumman ca
för 37flagg svaradeutländskfartyg underkronor, procent avcavarav

ârfartyg. Detta bestodantaletoch 27försäkringssumman procent av
för verksam-anställda. Kostnadenchef och 18administrationen av en

kronor.norskauppgick till 17 miljonerheten ca
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Föreningen har särskilt återförsäkringsavtalett med Storbritannien om
Norge och Storbritarmien deltar i storkrig allierade.ett Avtaletsom
tillämpas inte på utlandsregistrerade fartyg.

läror

Enligt lagen den 3 december 1948 kan Statensstaten,nr genom
Varekrigsforsikring, försäkra under krigsrisk såvältransportvaror mot
under fred krig. Försäkringama inteär begränsadesom till något
varuslag eller transportmedel. Försäkringen frivillig.är Försäkringarna
âterförsäkras Londonmarknaden. De norska försäkringsbolagen
fungerar institutet.agentersom

Statens Varekrigsforsikring har kapital 1,5ett miljardereget ca
norska kronor. Den årliga premieinkomsten uppgår till 2,5 3 miljoner-kronor. Driften kostar 2 3 miljoner kronor året och sysselsätterom-
fyra anställda, administrativ chef, och styrelse.varav en en

NATO

frågaI civil beredskap omfattar NATO både fredstidaom ochen
krigstida organisation. l fred finns nioen s.k. planeringskommittéer.

Dessa granskar och övervakar medlemsstaternas nationella beredskapspla-
och framför förslag pá samordning ochner samarbete. Vid krigsorganise-

ring övergår planeringskommittéema till s.k. wartime agencies. Dessa
wartime agencies i krigär ansvariga för den nödvändigaatt garantera
försörjningen livsmedel och industrivaror för både de militäraav och
civila sektorerna liksom olja och petroleumprodukter, sjötransporterav
och dess krigsförsäkringar, landsvägs- jämvägstransporter,och civilt flyg
och flyktingströmmar.

Bland dessa wartime agencies ingår The lnterallied Insurance
Organization lIO och Defence Shipping Authority DSA. Enligt
planerna detär tänkt dessa skall verka följandeatt DSAsätt. ansvarar
för NATOzs pool handelsfartygatt kontrolleradär organiseradav och på

sådant sätt effektivasteett användningatt uppnås förtill NATO:snytta
medlemsländers civila och militära behov. Kontrollen fartygen uppnåsav

medlemsländernaatt rekvirerargenom fartyg registrerade iärsom
respektive land. Detta sker DSAnär träder i kraft. Somsenast exempel
kan nämnas i Danmark har iatt lag reglerat DSA träder inärman att
tillämpning övertar Skibsfartsnwvnet bruksrätten till samtliga danska
oceangående fartyg och är nämnden bemyndigad bruksrättenövertaatt
till icke-oceangående fartyg och fartöjer. De fartyg sålunda ingårsom
i NA1U:s pool krigsförsäkras i llO. IIO skall fungera ömsesidigtettsom
försäkringsorgan medlemmar utgörs medlemsländerna.vars Krigsför-av
säkringsansvaret börjar fartygetnär är rekvirerat och ställt till DSA:s
förfogande och upphör DSA intenär längre förfogar det.över Det har

nödvändigt medansetts mycket korta premieperioder, högst på månad.en
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betalassåledesochfraktentilläggskallPremiema avetttas ut genom
premieperiodunderförlustEnnyttjar sigden entransporten.avsom

dock inteskalltilläggspremie. Dennamedbetalasskall uttag av en
premieperiodersbelastamedlemsländernabetalas utan senareav

fraktavgifter.
förredogjortsNATOplanläggning inomdenanmärkasbörDet somatt

supermakternamellanavspänningentillpågått fram dethar attovan
År bestämdes det1991sedan.år attgenomslag för någrafickverkligen

principsidan. Iläggasskullekrigsförsäkringsordningenmedarbetet
IIO.i frågaklaratsdå redanförberedelsarbetealltdockhade omav

egendompåkrigsskadorförErsättning3.3

skadeförsäkringarvanligaregelmässigt ikrigsrisker undantasförAnsvaret
fredstidifinns redanSverigetransportförsäkringar. Iinte utgörs avsom

förersättningfrågorhanteringenförsärskiltförberett system omavett
bekantsiggrundarlandet. Dettainompå egendomkrigsskador som
planeringsådanmedovanligtförefallerDetkrigsskadelagen. envara

efterskaderegleringförekomSjälvfalletfredstid i andra länder.iredan
länder.i andravärldskrigetandraefter detstatlig regiirättsliga normer

tillämpa dessaförplaneringfinnas någon systemdet inte attMen synes
beredskapsâtgärder isådanakan konstaterasframtiden.i Det attnytt

Danmark,Belgien,vidtagits iendast haromfattningmindreellerstörre
angåendelagstiftningenpågårSchweiz. Norge översynIochNorge aven

väsentliganågraföreslås inteerfaritSåvitt utredningenkrigsskadeskyddet.
angivnafinns i dekrigsskadeskyddändringar i denna. Detsakliga som

intresseninländskainnehasför egendomi principländerna avsomges
krigsskadeersätt-Finansieringenlandet.inombefinner sigoch avsom

för-renodlatNågotländerna.olikadevarierar något mellanningen
länderna.de nämndanågotiinte tillämpassäkringssystem avsynes

EGEES och3.4

beredskapslagstiftningenförintresseBestämmelser3.4.1 av

detförbestämmelsermångfaldomfattaroch EGEES-avtalet en
harbestämmelserEES-avtaletsGenerellt kanlivet. sägasekonomiska att

intressesåvittregler ärEG:sEG:s regler.motsvarighet i avnuen -
ekonomis-Europeiskadenupprättandefördrag1957 årsåterfinns i avom
Enhetsakt,års1986kompletteradRomfördraget,gemenskapenka av

direktiv.i formrättsakter bl.a.utfärdadestöd däravmedoch av
såvälbestämmelserna utgörsEGför EES ochDe avgemensamma

förspeciella reglerverksamhetregler ekonomiskgenerella för som
kangenerell nämnasbestämmelserSåsomområden.begränsade naturav

beträffandefria rörelserdiskriminering,förbudregler varor,mot omom
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tjänster och kapital, fri etableringsrätt, fri konkurrens och förbud mot
statsstöd. Speciella bestämmelser finns för vissa företagandetyper av som

försäkringsverksamhet.t.ex.
EES-avtalet och EG:s regler gäller såväl under fred krig. I sär-som

skilda fall får medlemsland från vissagöra reglerna. Dettaett avsteg av
gäller beträffande reglerna tjänste- och etableringsfrihett.ex. om om
åtgärden kan grundas på hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa
artikel 33 och 39 i EES-avtalet och artikel 56 i Romfördraget. Andra
regler generella möjligheter för land vidta åtgärderger ettmera att som
strider avtalens bestämmelser och därpå grundade rättsakter.mot
Inom EU förekommer i princip ingen särskild planering med tanke
krigsförhållanden. Det troligt dettaär bl.a. beror på såatt att gott som
alla EU-länder också medlemmarär i NATO. Inom NATO finns, som
tidigare framgått, planer och organisation för hur försörjningsfrågoma

skall lösas mellan NATO-medlemmarna. Någon konfliktgemensamt
mellan EG:s regler för den inre marknadens funktionssätt och NATOzs
krigsorganisation och planer för lösa försörjningspro-att gemensamma
blem förekommer inte enligt uppgifter från Danmark och Belgien 26s.

ÖCB:si för5 1992 konsekvenser för svensk försörjnings-rapport nr om
beredskap vid EES-anslutning och EG-medlemsskap.etten

Konku

Enligt EES-avtalet och Romfördraget gäller förbud bl.a. konkurrens-mot
begränsande avtal mellan två eller flera företag art. 53 EES-im.m.
avtalet och 85.1 i Romfördraget. Förutsättningarnaan. är avtalet äratt

påverkaägnat handeln mellan medlemsstaterna ochatt har till syfte eller
följd konkurrensen inom denatt marknaden hindras,gemensamma
inskränks eller snedvrids. Såvitt gäller påverkan pâ samhandeln måste det
föreligga märkbar effekt. Konkurrensreglema gäller förocksåen
offentliga företag, i vilken juridisk form dessa företag drivs. Enoavsett
myndighet kan komma företag det driver någonatt ettanses vara om
form affärsverksamhet. Det har ingen betydelse myndighetenav om

för räkning.statensagerar

Statsstöd

Såväl enligt EES-avtalet Romfördraget gäller huvudregelsom attsom
statliga stödåtgärder förbjudnaär i den mån de förvanskar eller hotar att
förvanska konkurrensen vissa företag eller vissattgenom gynna
produktion med påverkan på handelsutbytet mellan medlemsstaterna som
följd art. 61.1 i EES-avtalet och 92.1 i Romfördraget.art.

Huvudregeln försedd med fleraär undantag. Så statligaärt.ex.
stödåtgärder tillåtna de vidtas för avhjälpa skador förorsakatsattom som

naturkatastrofer eller andra exceptionella händelser 61.2art. i EES-av
avtalet och 92.2 i Romfördraget.art.
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undantagGenerella

krigssituatio-ochkris-undergäller ävenRomfördragetochEES-avtalet
betydligtmedlemsstaterberördaharförhållandensådanaUnder enner.

EES-avtaletiartikel 123skyddsåtgärdervidtavidsträckt rätt cattmera
Å någonförutses intesidanandraRomfördraget.i224artikeloch

förpliktelsema.förenademedlemskapetmeddesuspensionfullständig av
gäller konsulta-EES-avtalet,skillnadtillRomfördraget,Enligt mot en

åtgärdenförhindraförmedlemsstater attövriga attmedtionsskyldighet
osäkerhetVissfunktion.marknadensdenpåverkar gemensamma

vidEG-kommissionen harsamrådet.förtidpunktenbeträffandeföreligger
vidtagandeåtgärdensföreskebehöversamrådet inteuttalattillfälle attett

uppfattning. RelevantharDoktrinen898. motsattCOfficial Journal
imedlemsstatenberördadenförutsättsinte. Detförekommer attpraxis

Ettbestämmelser.fördragetstillåtgärdernaskallmångörligaste anpassa
stycketandraartikel 225judicielltkan prövasbefogenhetenmissbruk av

Romfördraget.i
månaders12medEES-avtaletkan säga upp-avtalspartVarje upp

[EG]-medlemförmöjligt attintedäremottordesägningstid. Det envara
Pålsson, EG-rätt,Lennartgemenskapenutträdeensidigt bestämma urom

54.uppl. s.
lyder:EES-avtaletiArtikel 123 c

frånavtalsslutandeskall hindra attavtal parti dettaIngenting en
sinväsentliga fördencåtgärder egenvidta ansersom-- - påverkarstörningarinternaallvarligai händelsesäkerhet somav
allvarligkrigstid elleriordning,ochlagupprätthållandet av
fullgöraeller förkrig,hot attspänning utgörinternationell omsom

fred och in-bevarasyftesig iiklättharden attskyldigheterde
säkerhet.ternationell

lyder:artikel 224Romfördraget

syfteisamrådaskall att gemensammaMedlemsstaterna genom
funktionmarknadensdenförhindraåtgärder att gemensamma

vidtasigkanmedlemsstat attåtgärder tvungenpåverkas seensomav
upprätthållandetberöroroligheterallvarliga inrehändelsei somav

internationellallvarligellerkrighändelseiordning,ochlag avav
denåtagandeninfriaförellerkrigsfarainnebärspänning att somsom

säkerhet.internationellochfredbevaragjort för att

civila deltotalförsvarets ettförKonsekvenser3.4.2 av
tillanslutningochi EUmedlemsskapsvenskt en

EES-avtalet

föranvisningarfebruari 1991 ut-28denbeslutsamband med omI
199697199293periodenförprogramplanerarbetandet m.m. -av

ÖCB berördamedsamverkaniprogramplaneniregeringenuppdrog att
medlemsskapkonsekvenservilkaanalys ettredovisamyndigheter aven
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främstcivila delen totalförsvaret,kunna för deni EG skulle av
ÖCB redovisadeför försörjningsberedskapen.beträffande konsekvenser

september 1991.förstudierapport tilluppdraget i regeringen ien
ÖCB1991 skulle fortsättabeslutade den 31 oktoberRegeringen att

efterförslag. fullgörasenligt Uppdraget skullestudierna rapportens
ÖCBkommerskollegium och övriga myndigheter.samråd med berörda

huvudrapport i september 5.redovisade uppdraget i 1992 rapport nren
ÖCB konsekvensernabehandlade översiktligtI förstudierapporten av

för inom detEES-avtal och medlemskap i EG samtliga funktionerettett
funktionen försäkringförsvaret, för Enskild lcivila således även m.m.

till de funktionerkoncentrerades undersökningenhuvudrapporten däremot
försörjningsberedskapen inomför den egentligahar ansvaretsom

Utrikeshandel, Energiförsörjning,civilförsvaret, dvs. funktionerna
Arbetskraft Försörjning medLivsmedelsförsörjning, ochTransporter,

industrivaror.
frånbl.a. material inhämtatsFörstudierapporten bygger som

tillfällemyndigheter, vilka fått sigfunktionsansvariga även överatt yttra
första kartläggning problem och möjligheterDen utgörrapporten. aven

behandlade funktionenför den civila delen totalförsvaret. Rapportenav
huvudsakligen konkurrensperspektiv.Enskild försäkring etturm.m.

skulle ståregelverk i strid med EG-Huruvida förekommande juridiska
skulleinte. Enligt svensk EG-avhandlades såledesrätten rapporten en

konsekvenser för försörjnings-inte innebära några vittgâendeanslutning
beträffadeenskild försäkringsverksarnhet även konkurrensenläget vad om
förväntas öka medfrån försäkringsgivare kunde minskandeutländska en

för deförsäkringsmarknaden svenska bolagenandel den svenska somav
krigsförsäkringen konstateradesfråga iföljd. I den statliga rapportenom

tillåtitshadeintede utländska försäkringsföretagen ansluta sig tillattatt
svenskade försäkringsbolagen.har medde krigsutbrottsavtal statensom

med denverksamheten statligaSåvitt då kunde bedömas skulle krigsska-
tillanslutningsvensk EG.deersättningen inte beröras av en
uppgifter frånFörstudierapporten byggde deninhämtadeäven

svenska delegationen vid EG i hade frånBryssel. Enligt delegationen man
EG-kommissionen upplyst inte civila beredskaps-EG ägnade sigatt
frågor utifrån aspekten på totalförsvaret. hadeEG-kommissionenl man

förklarat inte europeiskaförutsåg detäven inom dagensatt attman
följdgemenskap uppstå tillskulle så allvarlig försörjningskris av enen

någoninternationell kris eller krigssituation behovdet skulle finnasatt av
förväg medlemsländernasärskild i uppgjord reglering eller samordning

emellan.
Som behandlades försäkringinte funktionen Enskildnyss angavs m.m.

i huvudrapporten. tidigare nämndaDen koncentrerades i stället till de
funktionerna. fråga uppgifter vilkenI dessa funktioner lämnadesom om

skulle förbetydelse EES-avtal respektive EG-medlemsskapett ett
funktionens fall ordalag förverksamhet och i vissa i allmänna även--
det regelverk hade för funktionen.betydelsesom

följande några uppgifter EnligtI det redovisas från rapporten.
måste underlättafunktionen Energi innebar EES-avtalet Sveriget.ex. att
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kunde innebära för-transit EG-medlemsskapoch Ettnaturgas.av
förordningar eller påverkarändringar i ochflertal lagar styrett som

den bered-energiförsörjningen. Livsmedel bedömdeFunktionen att
i formregi tillåten åtgärderskapslagring utfördes i attmenegen varsom

funktionssäkerhetsavtal kontraktsproduktion däremot tordeeller varaav
regleringsåt-svåra till EG. Ransonerings- ochupprätthålla med hänsynatt

då samarbetet inomgärder i bruk först i situationbedömdes kunna tas en
fanns det vissa lagarEG minskat Enligt funktionen Transporteravsevärt.

kunde komma stå i strid medoch förordningar funktioneninom attsom
funktionen Industriell försörjningEG-rätten. frånBedömningen attvar

samtliga tillämpades förenliga med EG-beredskapsinstrument som var
Vad gälldeförsörjningsberedskapsstöd borde omprövas.rätten utom som

verksamheter iFörsörjningskommissionens verksamhet bedömdes alla
friaregelverk, särskilt reglernaprincip strida EG:s motmot om

kommissionen under väldigt speciellavarurörelser. Samtidigt tillträdde
därför dess funktion inte i någonomständigheter. Bedömningen attvar

iavgörande påverkades medlemsskap EG.utsträckning ettav
ÖCB:s för regeringens arbete medtill grundhar legatrapport

till EES-avtalet enligt vadanpassning föreskrifter med hänsyn somav
Departementschefen framfördeframgår 1993931100 bilaga 5.av prop.

konsekvensanalyser fortsättningsvisi bilagan studier ochs. 141 att
civila delen totalförsvaret förborde genomföras hela deninom attav

främst ligga för anpassning regelsystemet vid EG-till grund ettav
ÖCBmedlemsskap. ha övergripande samordningsansvar.skulle här ett

Konsekvenser Enskild försäkringför funktionen m.m.

Enligt jämförda med de redovisadeutredningen kan rapporternaav
undantagsbestämmelserna följande principeri avsnitt 3.4 generella anses
framgå för landsi fråga EES-avtalets och EG-rättens betydelse ettom
möjligheter beredskapsåtgärder och åtgärder under krigsför-vidtaatt
hållanden. förkrigsförhállanden finns detUnder ett stort utrymme att
vidta behövliga undantagsbestämmel-åtgärder med stöd de generellaav

Åt-åberopas.Under fredstid kan nämnda bestämmelser inteserna.
gärderna måste någon särskild fredstida undantagsbe-då kunna stödjas

finns.stämmelse endast litet EES-avtaletvilket innebär att ett utrymme
får frånoch EG-rätten således inte allmänt undantag vadmedger görasatt

gäller för åtgärden motiveras beredskapsskäl. Detbara attsom annars av
inte möjligt för de generella undantagsbe-dra skarpär gränsatt upp en

stämmelsernas tillämpning i området mellan krig och fred.
2 Enskild försäkringI kap. har redogjorts för vad funktionen m.m.

omfattar. nämligen enskilda försäkringsvä-För funktionen, detdelen av
sendet, utländska lagengäller bestämmelserna i den inländska och samt
krigsansvarighetslagen. lagens bestämmelserinländska och utländskaDen

alltså frånmöjlighet från vad gäller,till ävenavstegom annarssom
krigsförhållan-regler tillämpas under kris- ochEG-rätt, kanutgörsom

Något eller EG-rätten tordeden. till EES-avtaletproblem med hänsyn
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inte uppkomma med hänsyn till de undantagsbestämmel-därför allmänna
Även för-krigsansvarighetslagen främst sikte på sådanatarserna.

främsthållanden. tillkommer dock problem hängerDär ett annat som
med EG:s tillsynsbestämmelser. Som framgår kap. 7 däravsamman

behandlas utländskakrigsansvarighetslagen gäller problemet de EES-
bolagen.

funktionen gäller försäkringsverksamhet i frågadelEn statensannan av
krigsförsäkringar och civil áterförsäkring krigsförsäkringslagen.enligtom

fråga denna verksamhet, kan bedrivas under krigs- ochI statensom som
intekrisförhâllanden, torde det förekomma några problem. Det finns

fråga lösningdock särskild möjligen skulle kunna påverkasvars aven
krigsutbrottsavtalen.EES-avtalet och EG-rätten. Den de s.k. Derör

utländska försäkringsföretagen inte anslutna till dessa avtal. En vägranär
EES-försäkringsgivaretillåta utländska verkar här ingå skulleatt attsom

möjligen kunna kunna komma i konflikt med EES-avtalets och EG-anses
förbud konkurrensbegränsning. Det skulle alltså möjligenrättens mot

hävdas de försäkringsföretagen har konkurrensför-kunna anslutnaatt en
utanfördel i förhållande till de står Som framgårsystemet.som av

i avsnitt 6.16.6 har utredningen dock funnit detresonemangen vara
fortsättningenmöjligt i behålla med krigsutbrottsavtal.ävenatt systemet

sista delen funktionen reglerna statligDen ersättning föravserav om
enligt kollisionkrigsskador krigsskadelagen. Någon med reglerna i EES-

inte förekomma dettaavtalet eller EG-rätten torde inom område.
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4 Regeringsformen och

beredskapslagstiftning

Större delen den beredskapslagstiftning utredningens uppdragav som
har till delen karaktär fullmaktslagstiftning.större Det innebäravser av
framgått tidigare lagarnas materiella bestämmelser bestårattsom av

fullmakter för regeringen besluta åtgärder där beslutetatt om annars
skulle tillkomma riksdagen i egenskap lagstiftande församling.av
Fullmakterna fâr inte användas under krigsförhållanden.än Deannat
redan i fredstid utfärdade fullmaktslagarna finns således i beredskap för
allvarliga förhållanden.

Det regeringsformenär reglerar fördelningen normgivnings-som av
makten mellan riksdagen och regeringen.

För normala förhållanden finns regler i 8 kap. regeringsformen. Rent
generellt kan det riksdagen förbehålletsägas är meddela före-att att
skrifter i civilrättsliga och meddela betungandeämnen offentligrättsliga
föreskrifter, bl.a. 8 kap. 2 och regeringsformen.3 Dennase
normgivning sker lag. Riksdagen kan dock bemyndigandegenom genom
i lag överlämna regeringen meddela vissa föreskrifter inomatt
lagomrädet. Detta offentligrättsligagäller bl.a. ämnen näringsrättsligav

8 kap. 7 § första stycket 3 regeringsformen. Inom detart, civilrättsliga
området kan riksdagen bemyndiga meddelaregeringen föreskrifteratt om
anstånd med fullgöra förpliktelser, moratorium,s.k. 8 kap. 8§att
regeringsformen. Regeringens föreskrifter meddelas förordning.genom
Riksdagen kan i sitt delegationsbeslut medge överlåtaregeringen att
förvaltningsmyndighet, s.k. subdelegation, meddelastället sådanaiatt
bestämmelser, 8 kap. 11 § regeringsformen.

Den väsentliga grunden för den fullmaktslagstiftningtyp ärav som nu
i fråga finns dock i 13 kap. 6 § regeringsformen. riksdagenDen rättger

ytterligare delegera normgivningsmaktatt Befogenhetenregeringen.
kan endast tillämpas riket i krig ellerär krigsfara eller det råderom om
sådana utomordentliga förhållanden föranledda krigär ellersom av av
krigsfara vari riket har befunnit sig. Ett bemyndigande kan omfatta rätt
för regeringen i princip meddela föreskrifter hela lagomrâdet.att inom
l beslut med sådant bemyndigande måste under vilka förut-anges
sättningar befogenheten får användas. Regeringen kan dock inte,som
med visst undantag inte intresseär i detta sammanhang, få rättsom av

subdelegera denna utökadeatt normgivningsmakt förvaltnings-en
myndighet.
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meddelapâ befogenhetertagit sikteharVad har attsagtssom nu
fråndispensermedgegäller möjligheterföreskrifter. När det att

från fall, regerings-detta, bortsettföreskrifter sä regleras inte ett av
regerings-kap. 12 §enligt 11regeringenformen. Undantaget gäller som

ocksåföreskrifter. Regeringen kandispensera från sinaformen kan egna
förvaltningsmyndighet.sin självständiga dispensrättöverlämna en

beredskapslag, lagen 1992: 1403tillkomstensamband medI av en ny
flertal fullmaktsla-ändringar igenomfördes ocksåhöjd beredskap, ettom

försäkringsfunktionen. Syftetinomdäribland de berörda attvargar,
för skall träda iförutsättningarna deenhetlighet vadskapa attavser

möjligheterna utnyttjaocksåbringadestillämpning. Härigenom att
6överensstämmelse med 13 kap. §i i fullfullmaktema lagarna rege-

19929376.ringsformen prop.
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5 Försäkringsföretagens verksamhet
under krigsförhållanden

5.1 Inledning

I detta kapitel behandlas frågor den regleras i lagenartav som nu
l959:73 med vissa bestämmelser inländsk försäkringsrörelse vidom
krig inländska lagen och i lagen 1959:74 med vissa bestämmel-m.m.

utländsk försäkringsrörelse här i riket vid krig utländskaser om m.m.
lagen. Det här frågaär befogenheter för regeringen eller till-om
synsmyndigheten vidta åtgärder syftar tillatt det möjligtgöra förattsom
försäkringsföretagen verksamheten efter de förhållandenatt anpassa som
uppkommer i extraordinär situation.en

Enligt utredningsdirektiven skall allmän översyn denna lagstift-en av
ning göras. Uppdraget innebär vidare utredningen skall övervägaatt om
det lämpligtär samordna lagstiftningen inom hela funktionenatt Enskild
försäkring i enda lag eller i färre lagar än för närvarandem.m. en som

fallet.är Mot bakgrund hur den nuvarande lagstiftningen utformadärav
behandlas svenska respektive utländska försäkringsgivare i skilda
delavsnitt, även utgångspunkten i principär förutsättningarattom samma
bör gälla i fråga beredskapsbcfogenhetema.om

5.2 Svenska försäkringsbolag

5.2.1 Allmän bakgrund

De centrala bestämmelserna försäkringsrörelse i försäkrings-finnsom
rörelselagen 1982:713 FRL. De civilrättsliga bestämmelserna rörande
förhållandet mellan försäkringsbolagen och försäkringstagama återfinns
i lagen l927:77 försäkringsavtal FAL och konsumentför-iom
säkringslagen 1980:38. På grundval förslag försäkringsrättskom-av av
mittén SOU 1986:56 och SOU 1989:88 pågår f.n. arbete inomett
regeringskansliet syftar till samla de civilrättsliga bestämmelsernaattsom
i försäkringsavtalslag omfattande såvälen personförsäkringny som
skadeförsäkring.

1959 års beredskapslag för de svenska försäkringsbolagen, den
inländska lagen, öppnar möjlighet till vissa från försäkrings-avsteg
rörelselagen och från försäkringsavtalslagen eller från bestämmelser och
villkor grundas på dessa lagar. Någonsom översyn den inländskaav
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harkonsumentförsäkringslagentillkomstenanledningmedlagen avav
genomförts.inte

försäkringsinspektionenförslageftertillkomlageninländskaDen av
och1939från årenlagartidigarevidareutvecklingutgjordeoch aven
krigvidförsäkringsrörelseinländskbestämmelservissa1940 med om

års lag1948gällandetill dåanpassadredaktionellt omLagen ärm.m.
inyheterbetydandevissainnehöll vidareochförsäkringsrörelse

detanledningmedbl.a.års lagar1940och1939förhållande till av
organiseradeförsäkringsbolagenkrigsorganisationdenochsamarbete

UU SFS132,12, rskr.1959:52,världskriget prop.andraunder det
1971:597,SFS222,36, rskr.KU1971:30,ändr.1959:73, prop.genom

199293:FÖU2, SFS199293283,rskr.bet.199293176,och prop.
1992:1412.

det härkanorganisationsplanemaochsamarbets- vara avgällerVad
antalinrättaavsågFörsäkringsbolagen ettföljande. attintresse nämnaatt

bistå allmän-handförstaiskulledistriktscentraler. Dessagemensamma
detFörförsäkringsområdet.anvisningarochupplysningarmedheten

skulleverksamhetsinkunde fortsättainteförsäkringsbolagetenskilda som
registreraskadeanmälningar,ochinträdadistriktscentralema motta

försäkrings-utredamöjligtförsäkringshändelserinträffade samt om --
återuppbyggnadframtidaförunderlagskapai syfte avfallen, allt att en

försäkrings-fungerandeBeträffande deverksamhet.bolagsvederbörande
skullebranscherdetillbegränsasskulle arbetet upp-bolagen som
nyteckning,handinte haskulleDistriktscentralemarätthållas. om

2framgårskadeersättning. Somutbetalningpremieuppbörd eller avav
inrättats.distriktscentralerharkap. numera

delvis läggaellerheltkrigslägeiavsågförsäkringsbolagFlertalet ettatt
organisationsavdelningar.ochförsäljnings-sinaned

sådananedkrig läggafalliplanerade ävenFörsäkringsbolagen att av
folkhus-förbetydelsemindrebedömdesförsäkringsgrenar vara avsom
Svenskadriva.svårigheterinnebäraskulledet attoch sådanahållet som

angelägen-gjortändamålför dettariksförbund hadeförsäkringsbolags en
Till denförsäkringsgrenama.förekommandevanligenhetsgradering deav

brandförsäkring,livförsäkring,förbundet bl.a.räknadeviktigaste gruppen
komHäreftertransportförsäkring.ochtrafikförsäkringsjöförsäkring, en

maskinavbrottsför-brandavbrottsförsäkring,bl.a.bestående avgrupp
ansvarighetsförsäkring självriskökadmedmaskinförsäkring,visssäkring,

ochinvaliditets-tillbegränsadolycksfallsförsäkringochsjuk-och
bl.a.hänfördesbetydelsefullaminstTill dendödsfallsersättning. gruppen

kreditförsäkring,glasförsäkring,garantiförsäkring,cykelförsäkring,
och framgå finns intekommerSomyachtförsäkring. attsmyckeförsäkring

samsyn försäkringsbolagen.hossådannågonlängre
försäkringsbolagensunderuppmärksammadessvårighetEn somannan

Återförsäkringsverksamhetensåterförsäkringen.gälldeplaneringsarbete
medföralandetavspärmingvidskullekaraktärinternationella enaven

medåterförsäkringsgivareutländskamedförbindelsema enbrytning av .
ansvarig-faktiskaförsäkringsbolagenssvenskadeökningmotsvarande av

Sverigede idrabbavidareskulleavspärmingföljd. Enhet som

m;
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verksamma utländska försäkringsgivama. Om svenska försäkringsbolag
skulle dessa försäkringsgivares direkta försäkringaröverta även skulle
bolagens ansvarighet öka ytterligare.

För komma tillrätta med detta problem bildade de bolag skulleatt som
påverkas brutna återförsäkringsförbindelser, brandförsäkrings-mest av
bolagen, krigskonsortier skulle träda i funktion vid krigsför-tre som
hâllanden; Svenska Brandstodskonsortiet och Svenska tariffbrandför-
säkringsbolags konsortium kallade konsortiema och Svenskalnr
Brandförsäkringsanstalters konsortium kallat konsortium 2. Samtidigtnr
bildades motsvarande konsortier i VerksamhetsområdenNorge. var
begränsat till brandförsäkring avsikten i framtiden i månvissattmen var
utvidga området.

Svenska Brandstodskonsortiet bestod samtliga riksomfattandeav
ömsesidiga brandförsäkringsbolag. Svenska tariffbrandförsäkringsbolags
konsortium bestod de svenska brandförsäkrande medlemmarna iav
Svenska tarifföreningen. tarifföreningEn förening skadeförsäk-envar av
ringsbolag hade till uppgift flerainom eller skadeförsälcrings-attsom en

fastställa för de bolagenanslutna premier ochgrenar gemensamma
försäkringsvillkor. finns inga tarifföreningarNu kvar.

Konsortiema hade till uppgift1 hand de i Sverigeatt tanr om
koncessionerade utländska bolagens direkta svenska försäkringsaffär med

riskersvensk affär i princip endast försäkrade belägna iäravses som
Sverige och fakultativa återförsäkringar âterförsäkringar som avser
enskilda risker försäkringsgivarendär inte förhand bundenär att
âterförsäkra enligt avtal, i mindre utsträckning föröverta ävenett att
medlem konsortiet gällande obligatoriska áterförsäkringsavtalav
försäkringsgivaren bunden avtal återförsäkraär hosett att ett annatav
försäkringsbolag såsom reassuradör återförsäkrare stödjaattsamt
motsvarande konsortier i Norge.

De båda konsortiema skulle tjänstgöra återförsäkrare varandra,som
varjämte återförsäkringsavtal träffade dels med âterförsäkringsbolagvar
i Sverige, dels också med de norska konsortiema.

Konsortium 2 i funktion endast i nödfall,sättasavsett att ytterstanr var
d.v.s. vid bortfall i väsentlig utsträckning obligatoriska återför-av
säkringskontrakt inträffade,o.d. Om detta skulle de svenska bolagen i
äterförsäkring överlåta sitt bestånd på konsortiet varjehela och nytecknad
eller förnyad försäkring.

Såväl till konsortium 2 inflytandeden till konsortiema den1nr som nr
affären efter visstskulle fördelas på medlemmarna deras sätt
framräknade andelar i konsortiema.

De andra sammanslutningarnämnda konsortiema har i dag ersatts av
med vidgade verksamhetsområden. Något samarbete med utländska
försäkringsföretag har inte planerats.

I till2 kap. har redogjorts för aktuella beredskapsorgan träder närsom
äterförsäkringen försäkringsgivare Svenskamed utländska bryts.
Transportförsäkringspoolen består de svenska försäkringsbolagav som

Återförsäkringskonsortiummeddelar civil sjö- och transportförsäkring. I
år 1965 ingår samtliga svenska försäkringsbolag driver direktav som
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villaförsäk-fastighetsförsäkring hem- ochföretags- ochförsäkring i samt
förhar koncessionåterförsäkringsbolagsvenskaring allasamt som

Återförsäkringskonsortium bildatår 1976 ärbrandåterförsäkring. avav
luftfartsförsäkring. Enligtcivilbedriverförsäkringsbolagde svenska som

Krigsförsäkringsnämnd kan demed Statensåterförsäkringskontrakt
återförsäkringsskydderhållamedlemsbolagnämnda beredskapsorganens

den svenskahos staten.

lageni inländska5.2.2 Innehållet den

fullmaktskaraktär. Denberedskapslaginländska lagenDen är aven
tillsynsmyndighetenoch numeraför regeringeninnehåller befogenheter

från regler ochmedgeolika avseendenFinansinspektionen i avstegatt
försäkringsbolag i derassvenskagäller förförsäkringsvillkor som

för-användas under vissaendastBefogenhetema kanverksamhet.
18 §§.omfattar sammanlagthållanden. Lagen
efter lagändring år 1992 prop.utformningnuvarande§ fick sin1

FÖU2, 1992:1412.199293:83, SFSrskr199293:76, bet. 199293
Ändringen beredskapslagar iolikasamband medhade översynen av

för de skallförutsättningarnaenhetlighet vadavsikt skapa attatt avser
några sakligaprincip frågasåledes i intetillämpning.träda i Det omvar

fast bestämmelserna istycke slåsparagrafens förstaändringar. I att
Sverige i krig. Sammatillämpasl7§ skall är2 13 §§ och om-

regeringen föreskriver det, därvidskall tillämpasbestämmelser om
råder sådanai krigsfara eller detSverigeförutsättningen ärär attatt

det krig utanförföranleddautomordentliga förhållanden ärär attavsom
i krig eller krigsfara. SådanSverige har varitellerSveriges gränser attav

efterprövning inom månadriksdagensföreskrift skall underställas en
från början följandeinte pågår,utfärdandet eller, riksmöte närmastavom

inteeller godkänner riksdagenunderställningriksmöte. Sker inte
underställningen gjordes, upphörfrån detföreskriften inom två månader

föreskriften gälla.att
i huvudsak följande.tillämpning gällerbestämmelserna har iNär trätt

försäkringsbolagFinansinspektionen medgeEnligt § kan2 att utanett
och risk för högre beloppåterförsäkring sig på änpåta en sammaansvar

Ömsesidiga bolag kanbolagsordningen.möjligt enligtvad ärsom annars
meddela återförsäkring medfinansinspektionenvidare få tillstånd attav

beträffande storleksför-bolagsordningenöverskridande vad angerav
försäkring.och direkthållandet mellan sådan försäkring

tillstånd tillförsäkringsbolag hari § fårGenom bestämmelse 3 ett som
försäkring, beträffandesådanåterförsäkring meddelarätt utomatt

hinder eventuellapersonförsäkring,livförsäkring eller utan avannan
egendoms-verksamhetsområde ellerbolagsordningenrestriktioner i om

slag.
lån livförsäkringar,återköp ellermedel vidfå tillgång tillFör att av

försäkringsbolagförsäkringsfonden gjorts, kantillför vilka avsättningar
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med Finansinspektionens tillstånd enligt 4 § utnyttja värdehandlingar som
ligger för försäkringstagamas räkning.pantsom

Enligt 5 § kan försäkringsbolag få tillstånd Finansinspektionenett av
skjuta hela eller del utbetalningenatt vid återköp livförsäkringupp av av

helt eller delvis slippa ifrån sin skyldighet lämna lånsamt att påatt
sådana försäkringar.

Enligt 6 § kan Finansinspektionen försäkringsbolag tillståndett attge
frångöra bestämmelser i bolagsordningen eller FRL angåendeavsteg tid

och plats för vidtagande åtgärd, såvitt det inte gäller processuellaav
bestämmelser.

Med stöd 7§ kan regeringen, det oundgängligt starktattav om anses
begränsa försäkringsverksarnheten, förordna försäkringsavtal,att utom
livförsäkringsavtal, skall upphöra gälla för viss tid eller tillsvidare.att

Regeringen kan enligt 8 § bestämma storleken premien i ett
försäkringsavtal och vad gäller livförsäkringsavtal- själv-även-utom
risken.

I 14 § andra stycket FAL och 16 § lagen 1959:118 krigsansvarig-om
het för liv- invaliditetsförsäkringoch vissa föreskrifter påföljdenges om
vid underlåten premiebetalning och förutsättningen för påföljdensom
inträde, nämligen försäkringsgivaren skyldigär lämnaatt att ett
meddelande till försäkringstagaren förpliktelsen betala premien,attom
och enligt krigsansvarighetslagen, därutöver bl.a. erinra påföljden.att om
Genom 9 § regeringen fullmakt försäkringsbolagmedge befrielseattges
från denna aviseringsskyldighet och från motsvarande skyldighet i
försäkringsvillkor.

Genom bestämmelse i bemyndigas regeringenI0§ för-medgeatt
säkringstagare respektive försäkringsbolag anstånd med betalning av
premie respektive försäkringsersättning under högst månader.tre
Bestämmelsen omfattar inte sådan försäkringsersättning regleras isom
krigsansvarighetslagen.

Regeringen försäkringsbolagskan enligt 11 § bestämma att ett ansvar
enligt brandförsäkring avseende byggnad fast egendom,hör tillsom

eller vattenfallsrätttomträtt skall gälla inte betalats.premientrots att
Försäkringsbolaget har i så fall förmånsrätt fordringen denför
obetalda premien i den försäkrade egendomen.

Om det befaraskan utländskt försäkringsbolag grundatt ett av
förhållanden i § intel kommer förpliktelsersinauppfyllaattsom anges
vad gäller meddelad återförsäkring stödkan 12 §regeringen med av
förbjuda svenska försäkringsbolag fullfölja försäkringsbolagdematt av
i det främmande landet meddelade återförsäkringar träffaeller att nya
sådana avtal med försäkringsbolag tillhör det landet.som

Regeringen kan enligt 13 § bestämma från 18 och 21 §§avvikelserom
lagen l929:77 trafikförsäkring á motorfordon.om

När Sverige i krig eller efter sådant regeringenär krig kan detom
behövs med stöd föreskriva14 § avvikelser från gällervadav annarssom
för försäkringsbolag i vissa redovisningssammanhang.

l 15 § regeringen och Finansinspektionen möjlighet knytages att
skäliga villkor till beslut de fattar med stöd lagen. Följdensom av av en
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överträdelse villkor har knutits till medgivande enligt 2 §ett ettav som
regleras också.

16 stadgas försäkringar har meddelats medI § stöd 2 ochatt som av
3 skall gälla efter den tid då dessa bestämmelser varit till-även
ämpliga. Vidare den beslutande myndigheten skall frågansägs avgöraatt
huruvida medgivande eller förordnande enligt §§ skall gälla4 15ett -

efter det dessa bestämmelser upphört tillämpliga.även att att vara
Enligt 17§ får regeringen delegera sina befogenheter enligträtt att

lagen till Finansinspektionen.
Enligt 18 § kan Finansinspektionens beslut enligt lagen överklagas till

regeringen besvär.genom

5.2.3 Allmänna överväganden

Behov lagstiftningav

Sammanfattning: Utredningen det finns behovattanser av en
redan fredstid utfärdad beredskapslagstiftning försäkringsvä-i för
sendet under kris- och krigstid.

Som har framgått tidigare vid redogörelsen för totalförsvarets civila del
2 kap. enskild försäkringsverksamhet ha så viktig ekonomiskanses en
och psykologisk funktion under krigsförhâllanden den fortsättaskallatt

under sådana förhållanden. Enligt den statsmakterna fastställdaäven av
målsättningen för funktionen Enskild försäkring skall försäkringsvä-m.m.
sendet under kriser krig så långtoch det möjligt för gjordaärsom svara
åtaganden försäkringsavtali m.m.

måsteMan naturligtvis räkna med betydande problem vid försäkrings-
verksamhet under krigsförhâllanden. Orsakerna till detta kan vara
hänförliga såväl till inländska utländska förhållanden. Ett grund-som
läggande problem gäller civil verksamhetall under krigsförhâllandensom

den sannolika knappheten flera försäkringsbolagär Trots attresurser.
klassade krigsviktiga kanär de inte räkna med få full tillgång tillattsom

behövliga i lika utsträckning under normala för-storresurser som
hållanden. Ett problem sårbarheten följer den datorise-ärannat som av
ring verksamheten skett. bortfallEtt datorstödet kan självfalletav som av
innebära svårigheter för driften försäkringsverksamheten. Enstora av
återgång till manuell hantering föreningi med personalbrist leder
naturligtvis till besvärligheter det gäller fram premieavier.när t.ex. att ta
Det kan vidare betalningsförmedlingen och ochantas att post-annan
bankservice kommer försämras och kommunikationer olika slagatt att av
inte kommer fungera helt tillfredställande krigsförhâllanden.underatt
Detta innebär bl.a. premiebetalningar och utbetalningar för-att av
säkringsersättningar postbefordring premieavier kan försvårassamt av
eller helt utebli. Problemen kan också hänförliga till utländskavara
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förhållanden eftersom de svenska försäkringsbolagen återförsäkrar sig i
utsträckning i utlandet. Sannolikheten för avbrott i återförsäkringsför-stor

bindelserna ökar naturligtvis markant under krigsförhållanden. Likvid-
itets- och soliditetsproblem kan i sådan fall bli följden bortfalletom av
ersättningen från återförsäkraren inte täcks från håll.annat

För försäkringsbolagen överhuvudtaget skall kunna fortsättaatt med sin
verksamhet under krigsförhállanden och därmed jämställda förhållanden
måste de kunna sig till i vissa fall ändrade förut-extremtanpassa
sättningar. För detta skall kunna ske det uppenbartär de måsteatt att ges
möjlighet frångöra vissa regler och förpliktelseratt avsteg som annars
gäller för olikadem i avseenden.

En fråga då inställer sig det nödvändigtär är eller lämpligtsom om att
i beredskapslag i vilka avseenden från gällandeen avstegange annars
regler skall kunna och i vad mångöras andra särskilda åtgärder skall
kunna vidtas. En möjlighet förbereda lagstiftningsåtgärderär att attmen
inte genomföra dem förrän i läge då det bedöms påkallat ochett som
därvid åtgärderna till vad i den rådande situationenanpassa som anses

behövligt. Den svenska lösningen redan i fredstidsom att anta en
lagstiftning fullmaktskaraktär de undantag och åtgärderav som anger som
kan få förekomma under krigsförhållanden inte framgårsynes som av-
3 kap. vanlig i andra länder. En sådan lösning har emellertidvara-
enligt utredningens mening klara fördelar såväl praktisk synpunktur som
med hänsyn till önskvärdheten i förväg för försäkringsbolagenattav
klargöra efter vilka förutsättningar beredskapsplanläggningen kan göras.
Utredningsdirektiven utgår också från det i fortsättningenäven skallatt
finnas beredskapslagstiftning den karaktär den inländska ochen av som
den utländska lagen har.

Med denna utgångspunkt i det följandegörs genomgång vaden av en
modemiserad lag med bestämmelser särskilda förutsättningar förom
försäkringsverksarnhet under kris- eller krigsförhållanden bör innehålla.

Avvikelser från bestämmelserna i försäkringsrörelselagen

Sammanfattning: Utredningen föreslår regeringen får meddelaatt
föreskrifter avvikelser från bestämmelserna i FRL ochom att
Finansinspektionen i enskilda fall får meddela beslut dispensom
från bestämmelserna i den lagen frånoch föreskrifter med-som
delats med stöd sådana bestämmelser.av

FRL innehåller bestämmelser gäller för de svenska försäkrings-som
bolagens verksamhet. Det frågaär associationsrättsliga och andraom
regler för rörelsen och den tillsyn Finansinspektionen.utövasom som av
Det sigsäger självt det under kris- och krigsförhållanden kanatt
uppkomma behov medge undantag fråntemporärt de bestämmelserattav

olika slag under förhållandennormala motiverade förav som anses att
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skall kunnaförsäkringsgivamaförmöjligttrygghet attsåskapa stor som
vissailagenI öppnasförsäkringstagama.tillåtagandensinainfria

bemyndigan-regeringenseftereller,regeringenförmöjlighetavseenden
exempelföreskrifter. SomsärskildautfärdaFinansinspektionen,de, att
meddelaFRL rätt§kap. 1 atti 11bestämmelsen omhärpå kan nämnas

harVidareredovisning.ochbokföringbolagensföreskrifter om
verkställighetsföreskriftermeddela genomsinutnyttjat rättregeringen att

försäkringsrörelseförordningenförordningsärskildutfärdaatt en -
förordningenGenomavseenden.i olikaföreskriftermed1982:790 - verkstäl-förföreskrifterytterligaremeddelafåttinspektionen rätthar att

§.49försäkringsrörelselagenligheten av
fråntillmöjlighetenprincip avstegibegränsasinländska lagendenl
frånavvikabolagmedgeinspektionen attförmöjlighet etttill attFRL en

förplatstid ochangåendebolagsordningen sägsoch ivad i FRL --
beredskapsskälmening talarutredningensEnligtåtgärd.vidtagande av

möjligtblirdetsåinförs attbemyndigandegenerellt attförstarkt att ett
förmotiveratdet äri FRL,helstbestämmelsevilkenavvika från omsom

försäkrings-totalförsvarsaspekteniligger attkravtillgodose deatt som
detnämligen imöjligt. Det ärså långtfortgåskallverksamheten som

avseendenvilkaipreciseraochförutseförvägiogörligtnärmaste att
läge.extraordinärtiuppkommatill avvikelser kanbehov ett

regeringendelsutredningenföreslår atttill det sagdahänvisningMed
delsi FRLbestämmelsernafrån attavvikerfår meddela föreskrifter som

ibestämmelsefråndispensfall får lämnasärskiltFinansinspektionen i
lagen.denmed stödmeddelatsföreskriftockså frånFRL och avsom

åtgärdendärvidförutsättningallmän attSom redan börnämnts varaen
försäkringsverksamhetensföljervidtas för tillgodose kravatt avsom

prövningenvidsjälvfalletmåstetotalförsvaret. praktikenfunktion inom I
skall lämnasdipensellermeddelasavvikande föreskrifter skall omav om

kanförsäkringstagarintressenbedömning till demed hänsyngöras somen
finnas i sammanhanget.

frågaidispensmöjligheteninländska lagenl den omattanges
processuellaomfattaråtgärder intebestämmelser tid och plats förom

bemyndigandenagenerellastadganden. Med den för de föreslagna
blidet knappastkrav kanangivna förutsättningen totalförsvaretsom

Omstadganden.sådanatillämpa bemyndigandenaaktuellt att
kani FRLbestämmelserprocessuellaskall beträffandeavvikelser göras

1988:97bemyndigande i lagenstöddetta medregeringen göra omav
domstolarnaochförvaltningsmyndighetemaförfarandet hos kommunerna,

krigsfarakrig ellerunder m.m.
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Begränsning försäkringsverksamheten till viktigare områdenav

Sammanfattning: Utredningen föreslår regeringens nuvarandeatt
befogenhet förordna upphörande försäkringsgivaresatt om av

försäkringari behålls.ansvar

För överhuvudtaget kunna fungera under krigsförhållandenatt torde det
bli nödvändigt för försäkringsbolagen begränsa verksamheten ochatt
koncentrera den till de samhällets synpunkt viktigaste områdena. Avur
betydelse vid sådan begränsning försäkringsbranschenär haren att en
någorlunda enad uppfattning vilka skall läggas ned föreom grenar som
andra. Vid den nuvarande lagens tillkomst förelåg framgått tidigaresom

viss enighet bland försäkringsbolagen hur de olika försäkringssla-en om
skulle prioriteras vid nedläggning. Sedan dess hargen uppluckringen

skett samarbetet mellan försäkringsbolagen. Detta har medförtav detatt
inte längre finns någon samlad i denna fråga. Det kan dock godasyn
grunder försäkringsbolagen dettaantas att problem på iser stort sett

ochsätt de därför i allt väsentligt ändå kommersamma att haatt samma
angelägenhetsgradering. Finansinspektionen, funktionsansvarigsom
myndighet, har också möjlighet i sitt beredskapsarbeteatt dennata upp
fråga med försäkringsbolagen. I detta sammanhang kan det vara av
intresse dennanämna fråga diskuterades någotatt vidatt funktionskon-en
ferens den 25 1993 anordnad Finansinspektionen och medmars av
deltagare från bl.a. försäkringsbranschen. Därvid framkom brandför-att
säkring, transportförsäkring, trafik- och motorfordonsförsäkring,
oljeskadeförsäkring och atomförsäkring ansågs försäkringsbranschervara
vari verksamheten borde bedrivas så länge möjligt. Som framgårsom av

idet avsnitt 2.2.1 ÖCBredovisade förslaget, utarbetats i samrådsom av
med Finansinspektionen, till regeringen år 1993 avseende målbeskrivning

funktionen Enskild försäkring personförsäkring,av brandför-m.m. anges
säkring, företagsförsäkring och transportförsäkring deutgöra viktigaste
försäkringsbranschema. Som kommer framgå detta betänkandeatt av

också utredningen livförsäkring,anser transportförsäkringatt och
brandförsäkring hör till försäkringarde i fortsättningenäven börsom
högsta prioritet under krigsförhållanden. Speciella frågor rörande
transportförsäkring regleras i lagen 1960:22 statlig krigsförsäkringom

behandlas i det följande kapitlet. Trafikförsäkringsom obligatoriskär
enligt trañkskadelagen 1975: 1410, även under krigsförhållanden.

Frågan blir då vilket behov kan finnas för statlig medverkan vidsom en
nedläggning vissa inom sakförsäkringsområdet. För besvaraav grenar att
detta spörsmål kan det intresse redogöra något för bakgrundenattvara av
och motiven till den nuvarande möjligheten för regeringen enligt 7 §
inländska lagen i situation upphäva försäkringsavtalatt extrem fören att
starkt begränsa försäkringsverksamheten. Vid tillkomsten bestämmel-av

förekom i inte obetydlig omfattning flerârsavtalsen med flera premiepe-
rioder inom sakförsäkringsområdet. Avtalen innehöll dock i regel en
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avtalstidlöpandeunderförsäkringsbolagen rätt attbestämmelse gavsom
frånverkan nästamedpremieändringarochvillkorsändringargenomföra

ändrasför sigochsåledes ikundeavtaleniVillkorenpremieförfallodag.
automatisktavtalenbestämmelserinfördes atti avtalendet omattgenom

igällaupphördesidaförsäkringsbolagets attfrånåtgärdeftereller
anmälahanskulledettaförsäkringstagareninteGodtogkrig.händelse av

vidgällaupphördeallmänhetiavtalet attföljdmedtill bolagetdet att
dockhadeavtalMångapremieperioden.löpande endenutgången av

slut.avtalstidentillordning uppsägasvanligikundeochlöptidkortare
krigsklausulerinföramöjligtsigföri ochdet attochdettaTrots varatt

vidmedverkaskulleansågs detflerårsavtal enstatenattberördai
Fleraförsäkringsgrenar.betydelsefullamindrenedläggningnödvändig av

skulledetskälställningstagande. Ett att varadettabakom varlågskäl
ochflerårsavtalenkrigsklausuler iinförabolagenförresurskrävande att

uppfattasskullehållmångaförfarande ex-som ensådantettatt
enskildadepåankommabordeintedetvilkentvångsåtgärdtraordinär

tvângsvisvidareansågsPrincipiellt attgenomföra. settbolagen att
detför vilketkrigshushållningrationelliledsådantbegränsning enettvar

borde ansvaret.allmärma ta
i vissaändratsharförsäkringsbranscheninom numeraFörhållandena

utsträckningi störreförekommerNuhänseenden.betydelsefulla
innehåller för-Dessapaketförsäkringar.försäkringsformer typenav

Ävenförsäkringar.utgjorts separatatidigare avsäkringsmoment som
medförtkonsumenterenskildatillhänsynharförsäkringsområdetinom

lagDennakonsumentförsäkringslagen.nämligenlagstiftningsärskild
reseförsäk-fritidshusförsäkring,villaförsäkring,hemförsäkring,reglerar

ochtrafikförsäkringutsträckning ävenvissoch ibåtförsäkringring,
kollektivavtals-ochGruppförsäkringarmotorfordonsförsäkring.annan

Flerårsavtalen ärbetydligt. numeraökatharförsäkringargrundade
sällsynta.

kanellergällaupphörförsäkringen attinnebärandeKrigsklausuler att
försäkringsavtaliförekommaintetordekrigsförhållandenvidsägas upp

gällerinteom försäkringsansvaretklausulerfråndå attbortsesi Härdag.
avsnitt 8.1.krigshandling seorsakadeskadorför enav

kanochettårigasakförsäkringarna ärindividuellavanligasteDe numera
minskarDettaslut.avtalstidensvidupphörandetillprincipi sägas upp

slag.angivetbefogenhetstatligbehovetnaturligtvis avenav
dockförsäkringstagarenharkonsumentförsäkringar enBeträffande

hamästeFörsäkringsbolagetförsäkring.förnyadtillprincipiell rätt
vidupphörandetillförsäkringenkunna sägaskäl försärskilda att upp

kunna sägaförskälsynnerliga uppoch attslutförsäkringstidens
första18 §ochstycketförsta§förtid, 15iupphörandetillförsäkringen

utformadintedockRegleringen ärkonsumentförsäkringslagen.stycket
Dettakriser.liknandeochkrigunderförhållandenpåtillämpasför att

tillhänvisningmeduppsägninghuruvidaosäkerhetvissmedför enomen
verkan.avseddfårkrisförhållandenochkrigs-

krigs-underförsäkringsverksarnhetrationellintresseSamhällets enav
synpunktallmänfråndetillkoncentrationmedkrisförhållandenoch
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viktigaste områdena dock enligt utredningens meningväger äntyngre
försäkringstagamas intresse försäkringsbehovsitt itäckt allaattav
avseenden. osäkerhetNämnda talar därför för ordning med möjligheten
till statligt ingripande.

Även praktiska skäl kan tala för stödstatligt i aktuellt hänseende.ett
Försäkringsbolagen kan ha otillräckliga för själva genomföraattresurser

nedläggning. Det kan vidare förekomma faktiska hinder för bolagenen
genomföra nödvändig uppsägning.att t.ex. en

För statlig medverkan talar också effektivitetssynpunkter. Utanen
administrativ omgång kan snabbt beslut fattas innebärett som en
nödvändig nedläggning visst försäkringsomrâde.ettav

Utredningen de skäl anförts för statlig befogenhetatt attanser som en
ingripa försäkringsförhållandeti mellan särskilt effektivitetsar-parterna,

har sådan tyngd den aktuella befogenheten förgumentet, att staten, attnu
föreskrifter bringa försäkringar inom viss försäkringsgrengenom atten

upphöra, bör kvarstå. Den omständigheten försäkringsavtal ofta beståratt
flera försäkringar eller försäkringsmoment torde inte någrautgöraav

problem försäkring endast delvisstörre när bringas upphöra.atten
Eftersom det principiellt fråga allvarligt ingreppär i avtalsför-ettom
hållandet mellan försäkringstagare och försäkringsgivare bör hittillssom

medverkan kunna ske endast framstårdet helt nödvändigtstatens om som
försäkringsresursema koncentreras till de allmänt viktigasteatt sett

försäkringsområdena. Det torde inte möjligt på förhandatt tavara
ställning till det innehållet i beslutnärmare nedläggning. Här börett om
vidare erinras den till eventuellrätt överskjutande premieom som
försäkringstagaren kan till följdha försäkringen upphör i förtid.attav
Hur denna skall beaktas försäkringsbolagenrätt bör reglerasav som nu
samtidigt befogenheten bestämma upphörande för-attsom om av
säkringsansvar utnyttjas.

Ãterförsäkring

Sammanfattning: Utredningen föreslår Finansinspektionenatt
skall kunna medge försäkringsbolag avvika från bestämmel-ett att

i bolagsordningen, således från vad gäller i frågaävenser som
återförsäkring.om

Ett problem kan aktualiseras under krigsförhållanden denannat rörsom
del försäkringsverksamhet handlar áterförsäkring.av som om

För försäkringsbolags soliditet inte skall med bristandeäventyrasatt ett
skydd för försäkringstagama följd får försäkringsbolagen intesom

på sig hur åtaganden helst. kommerDetta tillta storaensamma som
uttryck i 2 kap och 65 §§ FRL. Enligt dessa bestämmelser mäste
försäkringsbolagen in föreskrift hur åtaganden försäkrings-ta storaen om
bolaget får -bolagets självbehâll- i bolagsordningengöra det gällernär



74 1994: 130SOUanden...verksamhetFörsäkringsföretagens

Skadeförsäkringar tillkomplementslagssärskilda grunder,ioch ett
bolagsordning personförsäkringar.gällerdetavtalsvillkor, näroch
FÖrSäkringsutredningen delbe-föreslagit idock1990:11 harFi ett
tänkande skalllivförsäkringsbolagfrågai1993:108SOU ävenatt om
återförsäkringsskyldigheten brukarälvbehållenbolagsordningen.ianges
Ofta sigräkning inte fårförförsäkringsbolagetsåuttryckas taatt egen

skadekostnadbolagetsansvarighet tillledabedöms kunna attsom
överstiger obeskattadekapital ochandelprocentuellviss egetaven

försäkringsbolagsärskilt mindrebegränsning innebärreserver. Denna att
inte personför-ellerobjektförsäkringarmeddela störrekanensamma
säkringar till högre belopp.

Det återför-bilden. Medin iåterförsäkringen kommerhärär som
säkring behåller deldel endastförförsäkringsbolagatt ett enegenavses

ochförsäkring förmeddelatbolagetriskförav ansvaret ensomen
beträffande återförsäkring hosförsäkring avgersjälvåterstoden tar en

återför-försäkringsbolagett Ett sägsförsäkringsbolag. mottaannat en
säkring försäkringsbolagbeviljar,meddelar,det annatnär ett en

Återförsäkringåterförsäkring. försäkringför indirektockså kallasbrukar
i ursprungligadenalltsåförsäkringtill direktmotsats avsersom
försäkringen försäkringsbolaget.kunden ochmellan

För till de försäkring-med hänsynförsäkringsbolag gällerömsesidiga
således dessbolaget och ägareägare försäkring i ärdirekttecknatsom

det meddelaomfattningobegränsadatt iför bolagetinte tillåtetär att
återförsäkring. bolagsordningen måstegäller§ FRLEnligt 2 kap. 5 att

iåterförsäkringförskall gällaVilken begränsningange mottagensom
förhållande försäkring.till direkt

Här riskerspridaandra ännågrai korthet sättskall nämnas att
gårförsäkringsbolagantalformEnåterförsäkring. är85mm ettatt

inträffatVidförsäkringar placeras.där bolagensi s.k. poolsamman en
försäkringsfall sin andel i poolen.förhållande tillbolag ivarjesvarar
Det andraförekommer återförsäkring hosplacerarpoolen i sin turatt
försäkringsbolag. verksamheterinomtillämpasPoolningsförfarandet som

flyget. Exempelatomindustrin ochsåsom inommycket riskerW591 stora
Flygförsäkringspo-SvenskaPboler Atomförsäkringspoolen,Svenskaär

olen Luftfartförsäkring.förNordiska Poolenoch
Inom försäkringsriskovanligtinteindustriförsäkring detär att en

fördelas ochledandeförsäkringsbolag där det ärfleramellan två eller ena
sköter betraktasandra bolagendeskadehanteringen även somm.m. men
dirçktförsäkrare. samförsäkring.ellerförbrukar kallasDetta coassurans

Aterförsäkringar försäkrings-utländskasvenskasåvälhosplaceras som
Återförsäkringsmarknadenbolag. starktsin karaktärdock tillär

internationell försäkrings-svenskaövervägande delenheltoch den av
bolags därför bliFöljderna kanutlandet.placerade iåterförsäkringar är
betYdande med denförbindelsemaförsäkringsbolagenför svenskade om
utländska blirSverigebli falletkanbryts. Dettamarknaden Lex.om
llspärrat i krig.eller kommer

För försäkringsbolagenproblem hardettabl.a.kunna lösa avatt
befedskapsskäl vissa områden. Detta ärinomsammanslutningarbildat
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syftet med i kap.2 omnämnda transportförsäkringspoolen och återför-
säkringskonsortiema år 1965 och 1976. Genom dessa kanav organ
medlemmarnas försäkringskapacitet utnyttjas maximalt. I den mån detta
inte tillräckligt kan framgåttär tidigare återförsäkring ske hos staten.som
På så kan det skydd ifrågavarandesätt försäkringar täckaattsom avser
upprätthållas vid svåra avbrott återförsäkringsförbindelsemaiäven med
utlandet. Detta gäller i fråga civil sjö- och transportförsäkring,om
luftfartsförsäkring, företags- och fastighetsförsäkring hem- ochsamt
villaförsäkring.

Genom den sålunda anordnade beredskapen torde erforderliga
möjligheter till återförsäkring inom Sveriges kunna påräknasgränser
inom angivna försäkringsområden vid avbrott i förbindelsema med
utländska áterförsäkrare.

Att läget således kan tillfredställande beträffande dessa för-anses
säkringar bör dock inte hindra möjligheter inom andraävenatt ges
försäkringsområden och andra enskilda försäkringsbolag fortsättaatt

bedriva verksamhet med frångående gällande bestämmelseratt av om
självbehåll i den utsträckning finnaskan acceptabel. Därigenomsom
sänks alltså i viss omfattning kravet på återförsäkring. Genom att
därutöver tillåta de ömsesidiga bolagen från dengöra be-att avsteg
gränsning gäller för dem såvitt gäller förhållandet mellan direkt ochsom
indirekt försäkring mottagen återförsäkring ökar återförsäkringskapacite-

inom landet. denMot angivna bakgrunden finnerten utredningen skälatt
alltjämt föreligger behålla möjligheterna för Finansinspektionen 2 §att
inländska lagen dispensbeslut i enskilda fall dels medgeatt genom
försäkringsbolag tillämpa självbehållstörre vadänatt ett som annars
gäller för bolaget och dels vad gäller ömsesidiga bolag överskridaatt
begränsningen i bolagsordningen återförsäkringen förhållandei till denav
direkta försäkringen. Av dispensbeslut skall framgå i vilkenett ut-
sträckning bolaget får avvika från begränsningarna.

l 3§ inländska lagen försäkringsbolag rätt särskildatt utanges
tillståndsprövning meddela återförsäkring skadeförsäkringar utanav
hinder eventuella föreskrifter i bolagsordningen lokalav t.ex.om
begränsning verksamheten. Bestämmelsen riktar sig i realiteten tillav
mindre ömsesidiga försäkringsbolag. Tanken dessa skulleävenattvar
kunna delta i den återförsäkringsverksamhet förutsattes skesom genom
särskilda konsortier. framgåttSom tidigare torde âterförsäkringsfrågan

tillfredsställande löst upprättade beredskapsorgan förvara genom
utjämning försäkringsrisker olika slag och statlig medverkanav av genom
återförsäkring. Något behov bestämmelsen finnsstörre därför inteav
längre. Den därförbör kunna utmönstras.

I bolagsordningen finns dock andra regler det kan finnas behovsom av
kunna från undergöra krigs- och krisförhållanden, i frågaatt avsteg t.ex.
sättet sammankalla bolagsstämman 2 kap. 5 § 7 FRL. Eftersomattom

alla fall knappast kan förutses och regler kan införas ut-nya anser
redningen beredskapsskälen tillräckligt förstarkaär generellatt att en
dispensmöjlighet införasskall i fråga bestämmelser i bolagsordningen.om

Bestämmelsen i i inländska12 § lagen regeringen möjlighet attger
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återförsäkringfullfölja avtalförsäkringsbolagsvensktförbjuda attett om
slutai land ellerförsäkringsbolagmeddelatbolaget ett attannatettsom

förutsättning finnsunder detsådant, alltåterförsäkringsavtal med attnya
grund krigsför-utländska bolagennågot deanledning anta att avav

återförsäkring meddelats detfullföljahållanden inte kommer att som
befarat avtalsbrott kankrigsförhållandensvenska bolaget. De ettsom

krigsfaraeller befinner sig iSverige i krigfall dågrundas ärutgörs av
förhållandenutomordentligaföreligger ärdå deteller somannars

krig Sverigefall följdersistnämndaföranledda krig. ettav somavserav
Innebördenför fara bli indraget ärinte deltagit i eller attutsattsens

tvinga det svenskaförutsättningar kanangivnaalltså regeringen underatt
återförsäkringsförbindelsema med samtligaavbrytaförsäkringsbolaget att

skall kunna användasBefogenhetenland.försäkringsbolag i annatett som
utsträckning. Syftetbefaras iavtalsbrott ärmotåtgärd större attomen

med avseende likviditetenallvarliga konsekvenserförsöka motverka de
försäkringsväsendet de utländskasvenskaför detkan uppkomma omsom

återförsäkringsavtal.inte fullföljer sinabolagen
härstörningar det slagi tider medutgångspunktEn även av som avses

svenska försäkringsbolagensjälvfallet deutredningenbör enligt attvara
det fallförsäkringsbolag. Förmed utländskafullfölja sina avtalskall ett

försäkringsbolag står i avtalsför-med vilket svensktutländskt bolag, ett
fåri konflikt med Sverigelandhemma ibindelse, skulle höra ärett som

i frågautgår från regeringengenerellförutsättas direktivdet artatt omav
det ankomma påövrigt böruppträdande. Isvenska företagensde

bolaget kan underlåtasjälvt bedömaförsäkringsbolagrespektive att om
till dethänvisning utländskaåterförsäkringsavtal medfullfölja attettatt

uppfylla sinakan förväntassida uppfyller eller intebolaget å sin inte
avtalsbrott på starkttanke konsekvensernaåtaganden. Med ett enav

självfalletsådantförsäkringsmarknad måsteinternationaliserad ett steg
i fullföljaberättigade intebedömning detföregås attavnoggrannav en

utredningen någonSammanfattningsvisåterförsäkringsavtal. attett anser
ibestämmelsen 12 § inländska lagenmotsvarighet till den gällande om

återförsäkringsför-avbryta sinaålägga bolagför regeringenrätt att ett att
försäkringsbolagen visstsådana med ibindelser eller knyta ettatt nya

till lagen.land inte bör föras denöver nya
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Betalningsfrågor

Sammanfattning: Utredningen föreslår beredskapslagenatt
alltjämt skall innehålla befogenhet förordna anstånd medatt om
betalning premie och utbetalning försäkringsersättning.av av
Vidare bör också möjligheterna finnas kvar befria försäkrings-att
bolagen från krav på livlån, dvs. lån säkerhet i livförsäkring,mot
och tillåta dem skjuta utbetalning påatt grund återköptaatt upp av
livförsäkringar. Regeringen bör ha möjlighet föreskrif-att genom

fatta beslut Regeringen eller, efterter regeringenssagts.som nu
bemyndigande, Finansinspektionen bör kunnaäven fatta sådana
beslut i enskilda fall.

Under krigs- och krisförhållanden kan självfallet försäkringsbolagen
drabbas svårigheter i olika avseenden det gällerstora när denav ström

och inbetalningar har sambandut- med verksamheten.av som
För det första drabbas försäkringsbolagen liksom samhället i övrigt av

de störningar kan förutses uppkomma i det allmänna betalnings-som
Försäkringsbolagen beroende fungerandesystemet. är betalnings-ettav

för sina utbetalningar försäkringsersättningarsystem och förav upp-
Ävenbörden premier. bolagens finansiella verksamhet berörs.av De

allmänna problem självarör betalningsförmedlingen ingår inte isom
utredningsuppdraget. Frågan betalningsförmedlingen under krigsför-om
hållanden har emellertid varit föremål för uppmärksamhet i olika
sammanhang under år. Denna och närliggande frågor behandlassenare

i april 1993 tillkallad särskild utredningav översyn lagstift-en om av
ningen för det finansiella området under krigsförhållanden Fi 1993:09.

För det andra detär uppenbart det i samband med krigatt eller
allvarliga krigsförhållanden likviditetsskäl eller andra orsaker kanav av
uppkomma svårigheter för såväl försäkringsgivama försäkringstagar-som

fullgöra sina betalningar.att Genom lagen 1940:300na angående
förordnande anstånd med betalning gäld den s.k.om av m.m. -
moratorielagen kan regeringen för viss tid eller tills vidare meddela-
förordnande bl.a. allmänt anstånd med betalning gäld. Ettom av
förordnande anstånd kan begränsas till viss gäld ellerom att avse
gäldenär kan ha råkat i särskilda betalningssvårigheter.antassom Som
grundförutsättning för förordnande gäller Sverige befinnerett sig iatt
krig eller krigsfara eller det här råder utomordentligaatt krigannars av
föranledda förhållanden eller i utlandet vidtages åtgärd varigenomatt
betalning till borgenär hindras eller synnerligen försvåras. Som framgått
innehåller den inländska lagen för försäkringsområdet därutöver ett eget
stadgande specialmoratorium, innebärande möjlighet för regeringenom

dels medge försäkringstagarnaatt anstånd med erläggande premierav
under högst månader från förfallodagen, delstre konsekvenssom en
härav medge försäkringsbolag motsvarande anstånd med fullgöraatt
betalningsskyldighet försäkringstagama. Syftetgentemot med bestämmel-
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rättidigkravetuppmjukningåstadkommahar avattangetts envarasen
försäkringsskydd.förförutsättningsåsompremiebetalning

förstarka skältillräckligtfinnsdetdiskuterasnaturligtviskanDet om
moratoriebes-särskildhamoratorielagenallmännadenvid sidan enatt av
framgå detkommerSomförsäkringsverksarnheten. attförtämmelse av

finnas kvarskallmöjlighetenemellertidutredningenföreslårföljande att
underrättelselämnakravetfrånförsäkringsbolagenbefria att omatt

beträffandebetalningarperiodvisavidsåvälförfallodagpremies som,-
kommerförsäkring. Därutöverförnyadvidkonsumentförsäkringar,

befriaocksåmöjlighetfinnasskallföreslå det attutredningen att enatt
meddelandeavsändaskyldighetenfrånförsäkringsbolagen ett omatt

Förgälla.upphöraskallkonsumentförsäkring attföruppsägning att en
förförutsättningtidipremiebetalning rättpålindra kravet somavatt

därför kunnaförsäkringstagamautredningenenligtförsäkringsskydd bör
oberoendeviss tidunderpremie attbetalninganstånd med avav

den allmännaenligtinte lämnatsbetalningsanståndförordnande om
därförförsäkringsområdet börmoratorium försärskiltmoratorielagen. Ett

möjlighetentillgäller börvad attmedlikhetbehållas. l gesom nu
kopplaspremiebetalningarmed sinaanståndförsäkringstagama en

medtidmotsvarandeunderanståndförsäkringsbolagenmöjlighet att ge
försäkringsersättningar.utbetalning av

anståndstidlängstabestämmelsen trenuvarandedenI omanges en
fixeraolämpligtdockdetutredningen kan attEnligtmånader. envara

moratoriebestämmelsenssärskildatill denMed hänsyntid.längsta
anståndstidendock förutsättasfår detsyftespeciella attochbegränsade

underrimligtkanvadtillochtämligen kortblir varasomanpassas
också blikan dettillämpningenpraktiskadenförhållanden. Irådande

förordnandenmedbestämmelsenanvändningsamordnaaktuellt att aven
moratorielagen.enligt

utgå frånbestämmelsen attgällandedenUtformningen synesav
försäkringstagar-medgeförvaltningsbeslut kanenskildaregeringen genom

särskiltrespektivei visst bolag ettettna
medrespektivepremiebetalningarmedanståndförsäkringsbolag

lämpligaredetutredningen ärEnligtersättningar.utbetalning enav
inspektionen,bemyndigandeefterellerregeringen,ordning genomatt

börDockiföreskrifterverkande ämnet.generelltmeddelarförordning
iflexibilitetmöjligamedgeförbehållas störstamöjlighetnuvarande att

situationer.olika
likvid-uppkommandekristiderigällerlivförsäkringsbolagenFör att

utsträckningökadiförsäkringstagamaförstärkasitetsproblem kan om
dvs. kräveri förtid,upphöraavtalen attutnyttjar sin rätt säga attatt upp

få s.k.tillellerförsäkringen, rättenåterköper utförsäkringsbolaget att
livförsäkringen.isäkerhetlånlivlån, dvs. mot

i frågabl.a.grunders.k. upprättasnormaltskall§ FRLEnligt 2 kap. 6
försäkrings-belåningochtill återköpförsäkringstagamas rätt avomom

delsbetraktaförut nämntsGrunderna ärbrev hos bolaget. att somsom
vissareglering idelsbolagsordningen,tillkomplement som enett

för-ochförsäkringsbolageträttsförhållandet mellanhänseenden av
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säkringstagama. Grunderna kan, det särskilt avtalats, ändrasutan att utan
försäkringstagamas hörande, dock inte så premien höjs. Försäkrings-att
bolagens allmänna försäkringsvillkor innehåller hänvisning tillen
grunderna och erinran grunderna kan komma ändras.atten attom

I den inländska lagen finns regler ägnadeär de på-mötaattsom
frestningar försäkringsbolag kan för vid stark ökningett utsättassom en

antalet krav återköp och livlån. I 4§ öppnas möjlighet förav
inspektionen medge bolag handlingar tillatt säkerhetett att pantsattaav
för försäkringstagamas fordringar utbekomma vad behövs för attsom
tillmötesgå kraven på återköp och livlån. Sedan med pantsätt-systemet
ning med ordning med förmånsrätt för försäkringstagarnaersatts ien
tillgångar antecknats i särskilt register prop. 198990:34, N Ul4,ettsom
rskr. 93, SFS 1989:1081 regeln i 4 § inteär längre tillämplig och behov

den någonersätta med regelatt inte föreligga.av annan synes
l §5 inländska lagen föreskrivs vidare inspektionen kan helt elleratt

delvis lämna livförsäkringsbolag tillstånd uppskjuta utbetalningett att av
livförsäkringars återköpsvärden eller befria det från skyldighet lämnaatt
lån sådana försäkringar.

Möjligheten och skyldigheten för livförsäkringsbolag under deett att
förhållanden gäller bestämmelsennär tillämpligär tillmötesgå kravsom
på återköp och livlån måste enligt utredningen bedömas bakgrundmot av
intresset livförsäkringsbolagen så långt detatt möjligt skall kunnaärsom
sköta den egentliga försäkringsverksamheten med utbetalningar av
försäkringsersättningar enligt träffade försäkringsavtal. Om svårigheter
uppstår för livförsäkringsbolagen, grund ansträngd likviditet ellerav

anledning, uppfylla kraven bör möjligheter finnasav annan att att
prioritera den egentliga försäkringsverksamheten.

I och för sig skulle lösning kunna i grunderna inatten vara togs ett
förbehåll undantag från skyldighet medge återköp och lämnaom att att
livlån under vissa angivna förutsättningar. Systemet med försäkringstek-
niska grunder föremålär för översyn den tidigare nämndanu en av
Försäkringsutredningen. Med hänsyn härtill och med beaktande detattav
kan svårt tillräckligt klart precisera iatt grunder eller ivara av--
talsvillkor -de förutsättningar skall gälla för vägran beviljasom atten
återköp respektive livlån har utredningen bedömt den lämpligamest
lösningen också i den lagen in bestämmelseratt i frågan.vara tanya
Utredningen föreslår således regeringen skall ha möjlighetatt att genom
såväl generella föreskrifter dispenser i enskilda fall befria för-som
säkringsbolagen från ifrågavarande krav. Regeringen bör vidare
möjlighet delegera dispensrätten Finansinspektionen.att
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försäkringsvillkorfrån vissaAvvikelser

nuvaranderegeringensföreslårUtredningenSammanfattning: att
skadeförsäkringsjälvrisk iföreskriftermeddelamöjlighet att om

meddela före-möjlighetskall haRegeringenbehålls. även att
och konsument-i FALbestämmelserfrånavvikelserskrifter om

bestämmel-frånslagolikaaviseringförsäkringslagen samtavom
meddelan-sådanaberoendeförsäkringsvillkor äroch avsomser
möjlighetskall haFinansinspektionen ävenRegeringen ochden.

fall.enskilda Rege-beslut iavvikelsersådanamedge genomatt
för brand-fortsattförordnaskall vidare kunnaringen ansvarom

betalas.intepremieförsäkring även om

bestämmelserantalytterligareinnehållerinländska lagenDen ett som
och villkor.gällande reglerfredstidfrån imöjlighet tillöppnar avsteg
gälla dehärbörsådana ävenförutsättning för attallmänSom avstegen

medförsäkringsbolagenförmöjlighetenviktiga för attbedömasskall som
krisförhållanden kunnaellerrådande krigs-och underbegränsade resurser

viktigastetill de allmäntkoncentrationmedverksamheten settupprätthålla
verksamhetsområdena.

meddelagivitsregeringen rätt§ harlagen 8 attinländskaEnligt den
hinder vadsjälvriskochpremies storlekförordnande utan avomom

skadeför-enbarttordeBestämmelseninnehåller.försäkringsavtalen avse
vid handenbestämmelsen attutformningensäkring även geravom

omfattas seskullelivförsäkringpremieändringarbeträffande även prop.
18.1959:52 s.

införtveksamhetvisstillanledningutredningenfinns enligtDet en
Eftersom detsaker. ärpå fleraberorslag.bestämmelse detta Dettaav

mellan för-gälleravtalviktiga delar iifråga ändra ett somattom
tillåtaskäl förstarkasynnerligendet finnasmästesäkringsparterna att
behovtillräckligtfinnsdetockså ifrågasättasdetta. Det kan stortettom

lösatilllämnasfrågan skulle kunnamöjlighet;sådan attparternaav en
särskilda villkor i avtalen.genom

rationellförvarit dethasjälvriskfrågangällerMotivet vad att ensynes
områdenviktigareskadorförprioriteringskadereglering med större

det ifrån ersättningsmåskadornödvändigt undanta attkan bli samtatt
reglergenerellasnabbt införafinnas behovkansituationervissa attav

Särskiltalltjämt bärande.motiv ärdessaUtredningenhärom. attanser
kansidanföra småskadomakunnasnabbtpåmöjligheten sättatt avsett

statligtillmöjlighetendärförbetydelsefull. Utredningen attanservara
invändningenprincipiellakvar. Denfinnassjälvrisken börreglering av

iförsäkringsbolagenbakgrundskalldenna ordning attmot avmot ses
hari principavtalsfömyelsermedsambandefter hand ifallvart

Självfalletsjälvriskhänseende.ibehövliga ändringarvidtamöjlighet att
samhällsförhållandenatillhänförligaomständigheterdet förekommakan

för detta.ifaktiska hinder vägenläggerförsäkringsbolagettilleller som
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Utredningen föreslår således regeringen skall kunna utfärdaatt
generella föreskrifter vad med omedelbar verkan skall gälla iom som
fråga självrisker. Som konsekvens sådana föreskrifter harom en av
försäkringsbolagen vidta erforderliga justeringar premierna.att Detav
kan förutsättas bemyndigandet endast tillämpasatt behovnär störreav
självriskhöjningar föreligger. Det blir därför inte fråga endast smärreom
premiejusteringar dettanär spörsmål aktualiseras för försäkringsbolagen.

Vad därefter gäller möjligheten från myndighetshåll ingripa iatt
premiesättningen Ävenanfördes vid regelns tillkomst olika motiv för den.

försäkringsbolagen friskrivit sig från för krigsskadorom kundeansvar
skadeutfallet under krigsförhållanden bli beräknatsämre än och därmed

Ävenbli ekonomiskt betungande för bolagen. inträffad krigsinflationen
kunde motivera höjning premierna. Föredragande statsrådet prop.en av
1958:52 38 ansåg det närmast sådana fall däratt statlig åtgärds. var en
rubbade förutsättningarna för premiesättningen kunde motivera ettsom
statligt ingripande i fråga premiernas storlek.om

Vad den nuvarande bestämmelsen höjningarär under löpandeavser
avtalsperioder. Med tanke på försäkringsavtalen normalt löperatt numera
på år kan erforderliga justeringarett premierna i regel genomförasav
efter hand och därmed tillräckligt snabbt väntas behövligtett genom-
slag. Självfallet kan förhållandena i samhället eller hos det enskilda
försäkringsbolaget sådana svårigheter eller hinderattvara rent av
föreligger genomföra detta. I sådana fall måsteatt naturligtvis andra
åtgärder vidtagas försäkringsverksamhet bedöms meningsfullom attsom
bedriva under sådana förhållanden. Mer detta i det följande. Om detom
bedöms önskvärt kan försäkringsbranschen under sitt fortsattasom
beredskapsplanläggningsarbete med inspektionen fråganta upp om
möjlighet i försäkringsvillkoren vissa situationeratt krig ellerange av
kris där viss justering premierna skulle kunna få ske under löpandeen av
försäkringsperiod.

Utredningens ståndpunkt såledesär den nuvarande möjlighetenatt till
statlig reglering premierna skall bort.av tas

Utredningen vill i detta sammanhang helt kort behandla två andra
premiespörsmål inom livförsäkringsområdet har tagits vidsom upp
utredningens kontakter med försäkringsbranschen.

Det första frågan gäller hur obetald fömyelsepremie skall kunnaen tas
försäkringsfall.vidut

Det vanligtär inom livförsäkring försäkringstagaren har månadatt en
sig betala fömyelsepremie, frånräknat premieperiodsatt början.ny

Under denna s.k. respitmånad bär försäkringsgivaren fullt försäkringsan-
Det vidare vanligtär försäkringstagaren vid livförsäkring harsvar. att

in förmånstagare till försäkringsbeloppet.satt Vid kollektivavtals-en
grundad personförsäkring arbetsgivaren försäkringstagareär och den
anställde den försäkrade. Försäkringstagaren, premiebetalaren,är ärsom
således inte alltid den får försäkringsbeloppet vid försäkringsfall.som
Om försäkringstagaren avlider under respitmånaden betalar försäkrings-
givaren avtalsenligt försäkringsbeloppet till den berättigadeut även om ifömyelsepremien inte betald.är I denna situation säkert, billigtettvore
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premiefordringenförbetaltfåförsäkringsgivarenföreffektivt attoch sätt
detFörförsäkringsbeloppet.utbetalningen attvidpremienavräkna avatt

ellermedger dettaförsäkringsavtalet attdock enske krävsskall kunna att
ersättningsberättigade.denträffas medkanöverenskommelsefrivillig

innehållabörberedskapslagstiftningendå ställas enFrågan kan om
försäkrings-avräkningsrätt,sådanförsäkringsgivaremöjlighet omatt ge

frågan.reglerarintevillkoren
försäkringsgivarna inteförförhållandenakonstaterarUtredningen att

krig ellerråderdetavräkningsmöjlighetfrågan attiändras avom
omständigheterförekommerövrigtheller iomvärld. Intevårkrigsfara i
grundläggandedefrånmotiverardetyngdsådan ett avstegattav

tillkommerbeloppavräkningtillförgäller rätt motprinciper somsom
utkrävaskanpremien,falli dettamotfordringen,den av.än somannan

föreslåförskåltillräckligadet finnsinte attdärförUtredningen attanser
beredskapslagstiftningen.införs islagangivetbestämmelseatt aven

benämnslivförsäkringsärskildgällerfråganandra somDet typ aven
finnsförsäkringsformdennabeskrivningUniversal life. En närmare av

SOUPersonförsäkringslagdelbetänkandeFörsäkringsrättskommitténsi
livförsäkringdennakanf.. Allmänt sägas391och att1986:56 160 s.s.

till skillnadriskdel. Menspardel och motvanligtbestår är enensomav
storlekspardelenshållaförsäkringstagarenkanlivförsäkringsformerandra

premiebetal-tillseendastgällerDet attvissa attinom gränser.öppen
for-avtaladOmriskskyddet.upprätthållaförtillräckerningen att

förslår medeldetså längeautomatisktuteblirnyelsepremie somtas --
Krigsför-riskskyddet.upprätthållaförpremietillfrån sparandet att
tillämpamöjligheteni frågaändringnågon attintemedförhållanden om

någoninteutredningenenligtdärförfinnsDetdet angivna systemet.
beredskapsåtgärder.medingripapunktdennaanledningsärskild att

uppkommerproblemsärskildatill dehärefterövergårUtredningen som
åtgärderrättsliga ärvissaförhållandenextraordinära attunder genom
försäkring-tillmeddelandeförsäkringsgivaren avsäntberoende ettattav

stagaren.
olikaiuppställskonsumentförsäkringslagenisärskiltochFALI

avsändaförsäkringstagarnatillförsäkringsbolagpåavseenden krav attett
avvakta viss tidochpremiebetalning,meddelanden, attskriftliga t.ex. om
får ske. Underförsäkringenuppsägningåtgärd,innan t.ex. avenen

för intesvårt sägaskälskildadet attkankrigsförhållanden varaav
sådana med-byggerordningupprätthålla attomöjligt somatt en

tillhanda. l denförsäkringstagarnakommaochavsändsdelanden antas
detproblemdetta närbestämmelse rörfinns9 §inländska lagen somen

Bakgrundenkonsumentförsäkringar. ärförsäkringarandra ängäller
bli fri frånförförsäkringbehöva attinte sägadenna. För enatt upp

iställetförsäkringsgivarenkanbetalasförnyelsepremien inteansvar om
försäkringsan-innebärförsäkringsavtaletibestämmelse attsomta en

försäkringspremien inteomedelbartochautomatisktupphör omsvaret
tillgällerFALstycketandra14 §Enligtförfallodagen.betalas

olikafall dåiinnebärregeldärförskyddförsäkringstagarnas somen -
underlåtenvidförsäkringsgivarensanvändspremieperioder ansvaratt-
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premiebetalning inte får upphöra innan vecka förflutit efter deten att
försäkringsgivaren givit försäkringstagaren meddelande med erinranett

förfallodagen. Om meddelandet på ändamålsenligtom avsänts sätt,
normalt med sker det på försäkringstagarens risk.posten,

Enligt dispensbestämmelsen i den inländska lagen kan regeringen
medge försäkringsbolag avvika från sagda bestämmelseett i FAL.att
Motivet till bestämmelsen befrielse från aviseringsskyldigheten deärom
svårigheter olika slag kan finnas under krigsförhållanden detnärav som
gäller genomföra premieavisering i vanligatt ordning. I 1959:52en prop.

39 underströks tillämpning bestämmelsen bör bedömass. att meden av
hänsyn till möjligheterna andra vägar än premieaviseringatt genom
skydda försäkringstagarna från rättsförluster till följd tillfälligaav
dröjsmål med premiebetalningen. Det påpekades försäkringsbolagatt ett

befriades från aviseringsplikt skulle åläggas armonseringsom att genom
eller på upplysa försäkringstagarnasätt avisering inteannat skulleattom
komma ske och betydelsen iaktta förfallodagama.att attom av

Tillkomsten konsumentförsäkringslagen har inneburit ökadav en
skyldighet för försäkringsbolagen försäkringstagarna meddelandenatt ge

olika slag och i skilda situationer. Av intresse i detta sammanhangav är
närmast följande bestämmelser i den lagen. Enligt 17 § andra stycket
gäller vid förnyelse försäkring, bolag vill ändraatt ettav en som
villkoren, höja premien, måste begära ändringent.ex. i skriftligtett
meddelande till försäkringstagarenavsänts fjorton dagar föresom senast
försäkringstidens utgång. Vid förnyad försäkring gäller vidare enligten
22 § premien skall betalas den dagatt då den försäkringstidensenast nya
börjar, dock premien inte behöver betalas tidigareatt månad efterän en
det försäkringsbolaget haratt avsänt skriftligt meddelandeett om
betalning. För den fråga för försäkring i allmänhet gäller enligt 14 §som
andra stycket FAL i 23 § konsumentförsäkringslagen fleraanges att om
betalningsperioder har avtalats skall premien för varje period efter den
första betalas periodens första dag. Dock gällersenast premieatt som

längre tid månad inte behöver betalasän tidigare månadavser änen en
efter det försäkringsbolaget har skriftligt meddelandeatt avsänt ett om
betalningen. För samtliga uppräknade fall gäller meddelandet gårattnu

risk det ändamålsenligtmottagarens avsänts Vidsätt.ettom
dröjsmål med premiebetalningen får försäkringsbolaget enligt 25 § säga

försäkringen upphöra fjorton dagar efter den dag, då skriftligtattupp ett
meddelande avsändes till försäkringstagaren angående uppsägningen.
Särskilda regler gäller för fall där försäkringstagaren gjort sannolikt att
meddelandet försenats eller inte kommit fram och där han grund av
sjukdom eller angiven omständighet inte har kunnat betala premienannan
i tid.rätt

Enligt 26 § gäller försäkringstagaren betalar premien efter detatt om
försäkringen har upphört enligt 25 § skall försäkringstagarenatt haanses

begärt försäkring från och med dagen efter den då premienen ny
betalades. Vill försäkringsbolaget inte meddela försäkring enligt
försäkringstagarens begäran, skall skriftlig underrättelse dettaen om
avsändas till försäkringstagaren inom fjorton dagar från den dag då
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enlighetiförsäkring ha tecknatsbetalades. Annarspremien anses en ny
begäran.försäkringstagarensmed

gäller enligtförsäkringstidlöpandeunderhöjtsharpremienfall därI
dåefter den dagdagarfjortonbetalas inomskalltilläggspremien27 § att

försäkringstagarentillmeddelandeskriftligtavsändeförsäkringsbolaget ett
tid fåritilläggspremien inte betalas rättOmtilläggspremien.påmed krav

ändradeför denförsäkringstidenräknaenligt 28 §försäkringsbolaget om
Sedanbetalats.harpremietill denmed hänsynförsäkringen ensom

harförsäkringstidenomräkningsådanunderrättelseskriftlig avenom
tidden kortareunderförsäkringengällerförsäkringstagaren,tillavsänts

efter detfjorton dagarminstunderdock attomräkningen,följer avsom
harunderrättelsen avsänts.

premiebetalning ochmeddelandenskriftligabestämmelserDe omom
frånbefrielseförsäkringsgivaresförförutsättninguppsägning som
för-skyddaförbetydelsesjälvfallet attförsäkringsansvar är storav

premiebe-dröjsmål medvidpåföljderalltför strängasäkringstagare mot
underpåfrestningarolikauppenbartdetSamtidigt atttalning. är

administrativarörandeförsäkringsbolagkrigsförhållanden t.ex.
svårtdetkanpostväsendet görafråga attisamhälletoch omresurser

sådanaundersåledeskanBestämmelsernaåtgärder.sådanagenomföra
friabliförsäkringsgivareförsvårigheter attförhållanden innebära stora

premien.betalningendröjsmål medvidsitt försäkringsansvarfrån av
aviseringbestämmelseri flera ledsåledesframgått detSom är omsom

vidframföralltvillkoren,ändringochpremiebetalninggäller för enav
risker förförsäkringstagamaskyddasyfte motpremien, ihöjning attav

hållfrån olikauppstårkrigsförhållandenkris- ochUnderrättsförluster.
bestämmel-andramedmodifieras eller ersättsreglerdessaintresse attav

kommunikationsomrâdet detärfinnsstörningardålägeI storaettser.
grunder kangodaaviseringarförsäkringstagamavikt för att somav

försäkringsgivamaförfårinte rätt attnåinte mottagarna, geantas
å sinFörsäkringsgivarna kanförsäkringarna.uppsägningfullfölja aven

administrativaminskadegrund bl.a.berättigade kravsida ha av
samhället ha intresseSlutligen kanaviseringsplikten.slippafåattresurser

skall kunna koncentreraförhållandenansträngdaunderpostväsendetattav
direktharmeddelandenochbrevförmedlingenpå klara ettsig somatt av

beredskapsâtgärder.viktigasamband med
Tillkunna beaktas.skallintressenskildahur dessaFrågan dåär en

kommunikatio-krig dåundersituationiframhållasdetbörjan kan att en
fråga förblifår dethelt brutitsamhällsfunktioneroch ensammanner

vadsamhället redaåteruppbyggnadenhandhar utdem attavomsom
skadorolikaförförsäkringsgivamasfrågaskall gälla i ansvaromsom

ochförsäkringsgivamamellanrättsförhållandetbakgrundmot av
försäkringstagarna.

extrordinäraunder deutvecklingunderskedengäller andraNär det en
bestämmelsernafredstidadefråga böriförhållanden ärvarom nu

kanförsäkringsgivamafinns skäldetså längetillämpas anta attattsom
verksamhet. Närsinklarakanochaviseringskravenuppfylla postenatt
meningsfulltdet intebristerförutsättningar är attnågon dessaav
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upprätthålla aviseringskravet. Samtidigt detär uppenbart det medatt
hänsyn till försäkringstagama inte går avskaffa kravetatt ersättautan att
det med något annat.

Vad först angår kravet på avisering enligt 14 § andra stycket FAL vid
periodvisa premiebetalningar bör kravet liksom enligt den gällande
dispensbestämmelsen kunna frångås under förutsättning krav ställs påatt
försäkringsgivaren på så effektivtatt sätt möjligtett som t.ex. genom
annonsering eller radiomeddelanden upplysa avisering inte skerattom
och betydelsen förfallodagarna iakttages.om attav

Det ligger i sakens aviseringsbestämmelsemanatur att är särskildav
vikt på konsumentförsäkringsområdet. Kraven på avisering tiden förom
infallande dag för premiebetalning, såväl beträffande periodvisa
premiebetalningar vid förnyelse försäkring, aviseringsom av en samt om
uppsägning vid utebliven betalning har tillkommit för skydda denatt
enskilde försäkringskonsumenten rättsförluster. Eftersommot det kan
finnas skäl räkna med kris-att eller krigstillståndatt ett åsyftadav nu
karaktär kan bli förhållandevis kortvarigt kan försäkringstagamas
skyddsintresse tillgodoses moratorium tillämpasatt antingen enligtgenom
den allmänna moratorielagen eller enligt den för försäkringsomrâdet
särskilda moratoriebestämmelsen. Det kan dock inte uteslutas det kanatt
uppkomma situationer eller perioder där det kan finnas behov medattav
avvikelser från de fredstida bestämmelserna tillämpa ordningen som
leder till försäkringar upphöratt gälla. En utgångspunktatt bör därvid

de förutsättningaratt skall gälla skallvara enkla och lättasom vara att
informera och samtidigt beakta försäkringstagamasom skyddsintresse.

Utredningen föreslår därför möjlighet öppnasatt också på konsu-att
mentförsäkringsområdet försäkringsbolagensersätta aviseringsplikt med
skyldighet annonseringatt och på andra tillgängligagenom vägar
informera konsumenterna vikten erlägga premiernaatt i tid.om av rätt
En försäkringsgivares för försäkring bör därvid dockansvar inteen
upphöra på förfallodagen, betalning då inte skett. Mot bakgrundom av
de frister förenadeär med aviseringssystemetsom bör i stället generellt
gälla, försäkring vidatt utebliven betalning upphören gälla först vissatt
tid efter förfallodagen. Denna frist bör inte kortare månad.änvara en

För det fall försäkringivare vill genomföra höjningen premien,en av
detta inte är omöjligt påom grund allmänt prisstopp, börettav av-

iseringskravet häräven kunna med kraversättas på allmän informationen
försäkringsbolagetatt höjer premienom med visst procenttal för visstett

slag försäkringar såvitt förfallodagarav efter bestämd tidpunkt.avser en
Om försäkringstagare ändå betalar denen gamla premien bör för-
säkringen inte upphöra gälla i stället bör, efteratt utan mönster vadav

för visst fall gäller enligt 28som § konsumentförsäkringslagen, en
omräkning ske försäkringstiden utifrån den betalningav gjorts.som

Vad utredningen anfört i det föregående skall redovisningses som en
hur avvikelser från aviseringsbestämmelsemaav skall kunna utformas.

Enligt utredningens mening det dockär inte lämpligt och för övrigt i det
närmaste omöjligt i beredskapslagenatt preciserade bestämmelserge om
de avvikelser skall kunna frångöras berörda regler isom konsumentför-
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med hänsynregeringenlämnasstället attibörFullmaktsäkringslagen.
frånavvikelserföreskrivaråder kunna av-förhållandentill de som

rättsverkanbe-knutnadessatillfrån deochiseringsbestämmelserna
Detförsäkringsvillkor. mestmotsvarande synesochstämmelsema

bliraviseringsbestämmelsemafrånavvikelserfrågansannolikt att om
olikadetillhänsynmedmotiveratdetgörlägeaktuell i ett som -

föreskriftergenerellafinnaskaningripande attförintressena ett som -
avvikakunnabehovetuteslutas attdock inte attkantillämpas. Det av

försäkrings-enstakanågottillbegränsataviseringsbestämmelsema ärfrån
före-meddelaregeringenförbemyndigandet attsidanVidbolag. av

försäkringsbolagmedgemöjlighetfinnas ettocksådärför attbörskrifter
dispensregel.särskildaviseringsbestämmelsemafrånavvika genom enatt

be-lagendeniutredningenföreslår attSammanfattningsvis nya
frånavvikelserföreskrifterregeringenmyndigande lämnas att omge

konsumentförsäkringsla-och iFALstycketandra§bestämmelserna i 14
bestämmel-knutnaskyldighettill sådanochaviseringsskyldighetgen om
regeringensefterochregeringenbörVidareförsäkringsvillkor.ochser

frånbevilja dispensermöjlighetfåFinansinspektionen attbemyndigande
fall.enskildaivillkorochdessa bestämmelser

förlättnadÄven medgeförhållandenvissaunderskäldet finns attom
meddelandenskriftligaskickapåkravetgällerförsäkringsbolagen vad att

heltfrågandenmedförahänsynandra attförsäkringstagaren kantill
allmäntordeDetförsäkringar.vissavidkommer i skymundan vara en

intecknings-viktig förbrandförsäkringenuppfattning är att tryggaatt
kreditväsendet. Enförbetydelsefullmycketsäkerheter och således

egendomjämställddärmedelleregendomfastiborgenär har panträttsom
tillförutsättningar rättvissaunderharvattenfallsrättochtomträtt

hörbyggnadbrandförsäkradförförsäkringsersättningbetalning somenur
:791927i lagenFAL ochbestämmelser iföljertill egendomen. Detta av

brandför-grundpåersättningbetalningför borgenär tillrätt avurom
kreditgivare harfalli deanmärkashärvidsäkringsavtal. kanDet att en

försäkringsbolagetskvarstår mots.k. ansvarsförbindelse ansvaren
kreditgivarenmeddelatbolagetefterveckorkreditgivaren under attsex

Systemetupphört.försäkringenellerpremien inte betalats attattt.ex.
utsträckningi ersattsharansvarförbindelsermed stor avnumera

ellerbanktecknas annatförsäkring ettbankförsäkring. Denna av ensom
förlustdentäckeregendomfastikreditinstitut har panträtt somt.ex.som

brandskadetill-vidbrandförsäkringkan lidaförsäkringstagaren attgenom
dockAnsvarsförbindelser kangälla.upphörteller delvisheltfället att

bankförsäkringen ärfrånersättningeneftersomfortfarande behövas
maximerad.

§i llbestämmelsenuvarandebakgrunddennaDet är mot som
förordnaregeringenförhandlar rättDen attskalllageninländska omses.

brandför-enligt avtalansvarigtskallförsäkringsbolag omvaraatt ett
jämställddärmedelleregendomfasttillhörbyggnadpåsäkring som

detutredningenEnligt vägerbetalas.intepremienegendom även om
Även finnsframgåttdetidag.likaintresset nyssskyddade tungt somom

beredskapsskälbörkreditgivareskydd förtillanordningarvissa av
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möjligheten åstadkomma fortsattatt betalningsför-ett oavsettansvar
summelse premien kvarstå. Den omständigheten renodladeav att
brandförsäkringar inte så vanliga tordeär inte innebära någranumera
större problem i detta sammanhang. Det bör alltså inte någravara
besvärligare problem med låta endast brandförsäkringsmomentet iatt en
försäkring i kraft. Tillräckligt starka skäl låta befogenhetenvara att
omfatta även nyteckningsfall förekommer inte. Som kompensation för
fortsatt bör försäkringsbolaget bibehållas oförändrad förmånsrättansvar
för premiefordringen med möjlighet låta förmånsrätten omfattaatt även
ränta.

Utredningen föreslår således regeringen bemyndigas meddelaatt att
föreskrifter fortsatt försäkringsansvar enligt det anförda.om

Utredningen har övervägt utvidgning fullmakten så den ävenen attav
skulle omfatta skador på byggnad orsaker täcks andraav som av
försäkringar brandförsäkringar.än Som framgick har borgenärnyss en

har i fastighetpanträtt endast garanterad tillrätt ersättningsom ur
brandförsäkring vid skadefall. Försäkringsrättskommittén har emellertid
hösten 1989 i anslutning till förslag till skadeförsäkringslagett SOU
1989:88 också lagt fram förslag till lag säkerhetsrättett ien om
försäkringsersättning. Den lagen avseddär lagen frånersätta 1927att om
borgenärs tillrätt ersättning brandförsäkring. I förslaget utvidgasur
kretsen berättigade borgenärer och åtnjuter dessa dessutomav tillrätt
betalning andra försäkringaräven brandförsäkringar.än En borgenärur

har förmånsrätt enligt bl.a. 6 och fönnånsrättslagen7 §§som 1970:979
har företrädesrätt till försäkringsersättningen. Nämnda bestämmelser i
fönnånsrättslagen förmånsrätt i fast egendom och Enligttomträtt.avser
5 övergângsbestämmelsema till förmånsrättslagen tillämpas lagens
bestämmelser pätomträtt vattenfallsrätt.om

Kommitténs betänkande har, tillsammans med tidigare betänkandeett
personförsäkring, vid den fortsatta behandlingenom resulterat i departe-

mentspromemorian Ny försäkringsavtalslag Ds 1993:39. Förslaget till
lag säkerhetsrätt i försäkringsersättning har därvid i principom sakligt
oförändrad överförts till promemorian.

l den mån förslaget slutligen genomförs utredningenär denav
uppfattningen den föreslagna fullmakten ändrasatt så den över-att
ensstämmer med de bestämmelserna säkerhetsrätt i försäkringser-nya om
sättning.
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Irafikskadelagen

försäkringsbolagenföreslårUtredningenSammanfattning: att
skadorförersättning ersattafå viss staten somskall kunna av

riksdagenföreslårUtredningenfordon. attokändaorsakats av
ståndpunkt.principiellsådanföruttrycklämpligt sätt enger

trafik medföljdiuppkommersakskadaoch avFör somperson-
trafikskadeersättningfallflestai deutgårriket ur enimotorfordon här

trafikskadelagen§§och ll10följertrafikförsäkring. Detta av
trafikför-1929:77lagenharTrafikskadelagen ersatt om1975:1410.

trafikförsäkringslagen.benärndföljandedetimotorfordon,säkring å
motorfor-registreradeför allaobligatoriskprincipiTrafikförsäkring är
nyttjasfordonochfordonStatligaavställda. avinte somärdon som

trañkförsäkringspliktiga.inteförfogandelagstiftning ärstödmedstaten av
hadeförsäkringutgåttskulle haersättningför den omStaten somsvarar

funnits.
trafikskadelagenstyckettredjeochandra16 §Enligt

trafikförsäkringsbolagentrañkförsäkringslagen§21motsvarar svarar
försäkringsplikti-medtrafikföljdinträffar iskadorförsolidariskt avsom

skerfordon. Dettaokändamedellerfordonoförsäkrade genommenga
trafikför-sammanslutningTrafikförsäkringsföreningen är avensom
regelverkEGzstilltrafikskadelagensyfteIsäkringsbolagen. att anpassa

sakskada prop.förinförtsbasbeloppetfemsjälvriskhar procent aven
1993:302.SFS1992932307,rskr.199293:LU35,bet.199293:8,

trafikför-§från 21göraskanlageninländskal3§ avstegEnligt
fordon kanokändaskadorfrågaiMotivensäkringslagen. avom

krigsför-Under42.1959:52följande seenligtbeskrivas s.prop.
fordonsparken utgörsdelkunnamåste det storhållanden attantas aven

tillhöratordefordonmångaeftersomfordonförsäkringspliktigaickeav
Sådanaförfogandelagstiftning.med stödnyttjaseller staten avstaten av

intedärför kunnamåsteskadefall antassamtliga varaandelfordons av
försäkrings-lättnad imedgeskäligtdärförobetydlig. Det är atthelt

skadefall.för dessabolagens ansvar
förlindraförskälenanförda ansvaretde attUtredningen attanser

orsakadeför skadorsolidariskadetgällervad ansvaretförsäkringsbolagen
nyligendenbeaktandemedbärande, ävenalltjämt ärokända fordon avav

formnågonförsäkringsbolagenberedaMöjlighetsjälvrisken.införda att
därför finnas.böravseendelättnad i dettaav

skadorantaletkunnautredningenenligt attantastorde detDäremot
begränsatfordonförsäkringspliktiga äroförsäkradeorsakade menav

fordon-dennadelenstörrefårkrigsförhâllanden. Det antas att avunder
drivmedelsransone-grundpåanvändas, t.ex.kommerintespark avatt

skältillräckligafinnsinte attdetdärförUtredningen attringar. anser
avseddatillmed hänsynsolidariskaförsäkringsbolagens nulindra ansvar

skadefall.
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Utredningen försäkringsbolagen bör kunna beredas statligattanser
ersättning i efterhand det gäller skador orsakadenär okända fordon.av
Det möjligheter till bättre överblick behovet. Riskenger atten av
missgynna antal försäkringstagarestörre detta förfarande tordeett genom
inte särskilt Huruvida regleringen skall ske i för efteralltstor. ettvara
krigsförhållandena eller efter regelbundna perioder därunder får avgöras
efter omständigheterna. Enligt utredningen det inte nödvändigtär att

fråganreglera i lag. Det bör tillräckligt riksdagen på lämpligt sättattvara
uttryck för sin principiella ståndpunkt frågan.iger

Enligt lydelsen bestämmelsen i inländska13 § lagen omfattarav
regeringens befogenheter förordna avvikelse frånäven 18 § lagenatt om

trafikförsäkring å motorfordon. Denna bestämmelse ålade försäkrings-om
bolagen visst efter det försäkringsavtaletäven upphört gälla.att attansvar
Motsvarande bestämmelse kom inflyta i 6 § trafikskadelagen. Den 1att
januari 1981 upphörde dock den föreskriften gälla, SFS 1980:40.att

Med hänvisning till det sagda föreslår utredningen någon be-att
stämmelse motsvarande 13 § inländska lagen inte i den lagentas upp nya

5.3 Utländska försäkringsföretag

5.3.1 Inledning

Lagen 1959:74 med vissa bestämmelser utländsk försäkringsrörelseom
LUhär i riket utländska lagen prop. 1959:52, 12, rskr. 132,m.m.

LUändr. 1965:48, 24, rskr 232, SFS 1965:169, ochgenom prop. prop.
199293:76, bet. l99293:FöU2, rskr 199293:83, SFS 1992:1411 är

redan framgått tillämplig utländska försäkringsföretag driversom som
verksamhet här i riket generalagent efter tillstånd koncessiongenom
enligt bestämmelser i lagen 1950:272 för utländskarätt försäkrings-om
företag driva försäkringsrörelse i Sverige.att

Den utländska lagen innehåller bestämmelser i allt väsentligtsom
de finns i den inländska Syftetlagen.motsvarar ocksåär desom att

utländska företagens verksamhet skall kunna till de extraordinäraanpassas
förhållanden i fråga. I några finnsär avseenden dock skillnadervarom
lagarna emellan, den viktigaste skillnaden beträffande deär utländskaatt
företagen finns möjlighet för regeringen förbjuda sådant företagatten ett

under den tid lagen i tillämpning fortsättaatt är här sin verksamhet.som
Ett sådant förbud skall grundas antagande företagetett attom
grund krigsförhållanden inte kommer infria sina här ingångnaav att
förbindelser med försäkringstagare. Med anledning denna bestämmelseav
planerade de här verksamma utländska företagen och áterförsäkringskon-

ÅKsortiet år 1965 65 för innebärandeordning utländskaav atten
företag drabbades förbud skulle kunna överlåta sina svenskaettsom av

ÅKförsäkringar till 65.
Till förbudsbestämmelsen kopplat vissa bestämmelserär särskiltom

administrationsförfarande för tillvarata livförsäkringstagaresatt rätt.
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skäl änverksamhetenockså dátillämpas annatFörfarandet kan av
ned.förbud läggsmeddelat

EES-avtalet5.3.2

såvittlagstiftningen rörgenomförts inyligenändringar harViktiga
verksamhet idrivaförutsättningarförsäkringsföretagsutländska att
199394:39.rskr.l99394:NU5,bet.199293257,Sverige prop.

Ändringarna försäkringsverksamhetEG-reglerdebetingadeär somomav
EuropeiskaEFTA-ländemaochEGmellanavtaletomfattas omav

ireglernaDeSamarbetsområdet EES.Ekonomiska upptas nyennya
verksamhetEES-försäkringsgivaresutländska1993: 1302lag, lagen om
tillsamtidigt begränsatsharl950-árs lag attEES-lagen.i Sverige avse
EES-lagensEfterEES-lagen.omfattassådanaföretagandra än avsom
direktivbe-ytterligaremedkompletteratsEES-avtalettillkomst har
EG:s tredjerättsordningen,svenskainförlivas i denskallstämmelser som

199394:203, bet.livförsäkringsdirektiv prop.skade- resp.
kortföljande lämnasdetl99394:367. I199394:UU23, rskr. en

kommakanför vadochgäller attför vadredogörelse antassomsom nu
hänseende byggersistnämndaInämnda direktiven.till följd degälla av

iFinansdepartementetupprättadpromemoriapåframställningen aven
1994.mars

hemmahörandeförsäkringsgivareutländskbeviljasKoncession får en
Koncessions-filial.elleretablerari Sverigeinom EES agentur enensom

inteförsäkringsgivare behöverAngivnaregeringen.frågan avgörs av -
värdehand-deponeral950-ârs lagenligtgälleri till vadmotsats som -
krav päställskoncession. Däremotfåför attlingar här i landet att

härskall finnasskulder ävenförsäkringstekniskamotsvarandetillgångar
möjlighet tillVidare harskadeförsäkringsbolag. öppnatsbeträffande

försäkrings-utländskainnebärverksamhet. Dettagränsöverskridande att
auktorisa-stödmedEES-land hari rätthemmahörandegivare attett av

och, iskadeförsäkringarmarknadsföra och meddelai EES-landtion ett
myndighetsvensktillståndi Sverigevissa fall livförsäkringar, utan av

skallverksamhetsådani landet. Innanetablera sig häroch startasutan att
Finansinspektionen.tillinformation lämnasvissanmälan ske och

enskilda kräverriktad direktlivförsäkringMarknadsföring motav
på visstförmedlingskerverksamhetenkoncession eller enatt avgenom

försäkringsgivare. Kon-koncessioneradSverigesamverkande, isätt
Finansinspektionen.cessionsfrágan avgörs av

försäkringsgivare itill utländskalämnasskall kunnaKoncession även
villLloyds i London,inom EES,försäkringssammanslutning t.ex. somen

etablerardeförutsättning ärförsäkringsrörelse här. Endriva att en
försäkringsgivamaföreträdaombudgeneralrepresentation och attutser ett

koncessionsfrâgan.Regeringentvist.i händelse avgörav
förförutsättningardetaljerade reglermängdfinns ocksåI lagen omen

skallverksamhetenhurreglerbedrivande ochförsäkringsrörelsens om
försäkringstek-rapporteringbestämmelserdrivas. finns bl.a.Det avom
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niska skulder, för livförsäkring,grunder redovisning tillgångarom om av
de försäkringstekniska för livförsäkring,skuldernamotsvararsom om

register och med registret förknippad förmånsrätt och försäkring-attom
stekniska beräkningar skall utföras under överinseende av en av
Finansinspektionen godtagen aktuarie 3-5 kap. EES-lagen.

Enligt EG:s tredje skade- livförsäkringsdirektiv skall EES-resp. en
försäkringsgivare auktorisationmed i sitt hemland kunna driva verksam-
het i Sverige från fast driftställe eller gränsöverskridandeett genom
verksamhet koncession. Med fast driftställe generalagent,utan avses en

avdelningskontor filial, eller såvitt försäkringsgivare iett avser en en
försäkringssammanslutning, generalrepresentation. skall endastDeten
krävas tillsynsmyndigheten i försäkringsgivarens hemland meddelaratt
Finansinspektionen försäkringsgivarens avsikt innan verksamheten fårom
påbörjas. Enligt direktiven tillsynsmyndigheten försäkringsgivarensiär
hemland i princip ansvarig för tillsynen försäkringsgivarensöverensam
verksamhet. En följd detta blir bestämmelserna bl.a. verksam-attav om
hetens bedrivande, redovisning och krav tillgångar regleras enligtsom

i 3-5 kap. EES-lagen kommer upphävas.attovan
Det bör vidare lag, lagennämnas 1993:645att genom en ny om

tillämplig lag för vissa försäkringsavtal, har svensk försäkringsavtalsrätt
till i EG-direktivregler livförsäkring och skadeförsäkring.anpassats om

Direktiven ingår i det regelverk omfattas EES-avtalet. Enligt densom av
lagen blir huvudregeln för avtal livförsäkring lagen i denattnya om

EES-stat där försäkringstagaren, han fysisk har sinärom en person,
Ärvanliga vistelseort skall tillämpas på försäkringsavtalet. försäkringsta-

juridisk tillämpas lagen i den EES-stat där det driftställegaren en person
avtalet gäller för beläget. För avtal skadeförsäkringär innebärsom om

huvudregeln i den EES-statlagen där risken belägen skall tillämpasäratt
avtalet, försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort eller har sinom

centrala förvaltning deni staten.

överväganden5.3.3 förslagoch

Sammanfattning: Utredningen föreslår väsentligenatt samma
beredskapsregler förgäller försäkringsföretagsvenska ellersom
motsvarande regler skall gälla för utländska försäkrings-även
givare reglerna skall sammanföras till lagsamt att en gemensam
för svenska och försäkringsgivare.utländska

Till början kan konstateras det i fortsättningen kommer finnasatt atten
olika kategorier utländska försäkringsgivare här verksamma under skilda
förutsättningar och regelsystem. Kategorierna kan enligt följande.anges
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verksammaförsäkringsgivareUtländska ära en genera-genomsom
förlagen 1950:272koncession enligtfått rättlagent och omsom

i Sverige.försäkringsrörelseförsäkringsföretag drivautländska att

koncessionEES-land efterförsäkringsföretag frånb Utländska som
försäkringsgivares verksam-utländska1302enligt lagen 1993: om

häri Sverige verksammahet är

agentur,genom en--
förvaltningmed självständigavdelningskontorettgenom--

filial, eller
försäkringssammanslutning,försäkringsgivare isåvitt enavser-

generalrepresentation.genom en

verkar härEES-landförsäkringsföretag frånUtländskac genomsom
tidigarekoncession, medverksamhetgränsöverskridande utan

undantag.nämnt

i lagstift-för ändringsbehovredogörelsenframgått den tidigareSom av
koncessionskravet heltEES-försäkringsgivare kommerningen för att

gäller för denDettaförsäkringsföretag. ävenförsvinna för dessa
också de regler ikommerverksamheten. Vidaregränsöverskridande

själva rörelsens bedrivandegällernuvarande EES-lag närmast attsom
upphävas.

möjlighet förde bestämmelser öppnarmotiv finns bakomDe somsom
försäkringsbolagens verksamhet underfråga de svenskaiatt om

eller vidtaga speciellareglerkrigsförhållanden tillämpa särskilda av
också beträffandesig gällandeåtgärderomständigheterna påkallade gör

målet förSverige. övergripandeverksamhet i Detde utländska företagens
så långt möjligtförsäkringsverksamhetenförsäkringsfunktionen är att som

för-samhällets behovför tillgodoseskall hållas i gångkunna att av
försäkringsom-intemationaliseringen påökadesäkringsskydd. Med den

verksammatidigare för de härframstår dag klararerådet det i än än att
tillförutsättningarbör gällautländska försäkringsföretagen samma

åtgärderoch till särskildabestämmelseravvikelser från gällandeannars
medverka tillallt i syfteför försäkringsgivarna,gäller de svenska attsom

utgångspunkt,hållas i gång. Med dennaförsäkringsverksamheten kanatt
gällande be-gäller för denmed vadöverensstämmer nusomsom
sammanförafunnit skälutredningenredskapslagstiftningen, har att

försäkringsgivamasutländskasvenska ochdebestämmelserna om
i allt väsentligtlag medverksamhet till gemensammagemensamen

möjligt.varit praktisktområden där dettabestämmelser inom
utformas med beaktanderedanlagstiftningenEnligt utredningen bör nu

utländska EES-livförsäkringsdirektiv. För deEG:s tredje skade- resp.av
svenskainförlivande i dendirektivbestämmelsemasinnebärbolagen
reglerändras såEES-lagen kommer sätträttsordningen attattatt -

bedrivande kommerför rörelsensgällersåvitt intresse attär av somnu -
tillmöjligheterockså behovetDärigenom upphör avstegutmönstras. av
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från sådana regler. Behovet anpassningsmöjligheter i frågor gällerav som
försäkringsvillkor och liknande kvarstår dock. Någon särbehandling
mellan svenska och utländska försäkringsgivare bör inte förekomma.

Som framgått innehåller den utländska lagen särbestämmelseen som
saknar motsvarighet i den inländska lagen. Om utländskt företag viaett

generalagent driver verksamhet ihär landet haren regeringen möjlighet
förbjuda bolaget fortsättaatt verksamheten så längeatt beredskapsla-som

i tillämpning.är Motiven bakom bestämmelsengen utvecklas inte
närmare i 1959-års översyn lagstiftningen. Det emellertidär ganskaav
klart huvudtanken vidär krigsförhållandenatt kan möjlighetenatt till
kommunikation med bolagets huvudkontor i utlandet bli avbruten eller
sådant stördsätt praktiska möjligheter upprätthållaatt verksamhetenatt
på tillfredsställande inte finns.ett sätt Särskilt tydligt blir detta detom
skulle företag med hemort i landett varmed Sverigeavse i konflikt.ett är

Som i det föregående har ingåttdet iangetts beredskapsplaneringen att
utländskt företags försäkringarett vid förbud fortsätta verksam-ett att

heten skulle övertas konsortium bestående försäkrings-ett svenskaav av
bolag. Därvid har uppenbarligen förutsätts till de svenska bolagenatt
skall övergå tillgångaräven deponerats i Sverige ochsom motsom svarar
de överlåtna försäkringsåtagandena. Av den lagstiftningen mednya
anledning EES-avtalet följer emellertid utländska försäkringsbolagav att
kommer verksamma i Sverigeatt behöva ha några deponera-vara utan att
de tillgångar här. Det uppställs dock tills vidare krav på tillgångaratt
motsvarande försäkringstekniska skulder i här tillståndspliktig verksamhet
skall finnas här i landet. Detta krav kommer dock tidigare angivitssom
inte längre möjligt upprätthålla.att Om EES-försäkringsgivarnasattvara
rörelsetillgångar här minskar till följd detta försvåras överförandeav ett

försäkringsbestånd till här verksamav försäkringsgivare.en annan
Frågan behovet särskild bestämmelseom möjlighetav en som attger

utländskt försäkringsbolagsstoppa ett verksamhet i Sverige bör enligt
utredningens mening kopplas ihop med den allmänna frågan vilkaom
regler bör finnas för myndigheternasom omständighet beroratt av som
på krigsförhållanden försäkringsgivare,stoppa deten äroavsett ettom
utländskt eller svenskt, bedöms inte fullgörakunna sina åtaganden.som
Utredningen återkommer till denna fråga i följande avsnitt.

5.4 Tillsynsfrågor

5.4.1 Gällande bestämmelser

Svenska försäkringsgivare

De allmänna bestämmelserna Finansinspektionens tillsyn deöverom
svenska försäkringsbolagen samlade iär l9 kap. FRL; vissa be-av
stämmelserna bl.a. fick11 sin nuvarande lydelse efter förslag i prop.
1992932257. Enligt den övergripande tillsynsbestämmelsen skall
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§.försäkringsväsendet 1utvecklingsundförverkainspektionen aven
kontrolleraskallinspektionen attsjälvfalletliggertillsynsuppgiften attl

Andraverksamhet.för derasgällerbestämmelserföljer debolagen som
kravuppfyller debolagenvaka överi tillsyneninslag är attviktiga att
medharInspektionenskälighetsprincipema.ochsoliditets-följer avsom

sådan detfortlöpande ärsoliditet attbolagenssöka tillseordandra attatt
kanförsäkringsutfastelsemaförtrygghetfinnsmöjligt attså långt som

och andrapremiertillämpadeskälighetengranskainfrias avsamt att
inspektionenfår§sanktionsbestämmelsemai l lEnligtförsäkringsvillkor.

föreläggainspektionenskallocherinringarbehövligabolagmeddela ett
föreligger. lanmärkningarallvarligarättelsevidtabolag att omett

medföraskallomständighetersärskildavissaparagrafen räknas somupp
meddelasskallföreläggandeSådanträttelse. omföreläggande om

lagar,andravissaochfrån FRLskettavvikelsefinnerinspektionen att
meddeladestöd däravmedellerberedskapslag,någondock nämns
bolagsord-ellergrunder,ellerbolagsordningen attfrånellerföreskrifter

deellertillfredsställande, attlängreinte ärgrundernaellerningen
tillräckliga,interedovisas ärskulderförsäkringstekniskavilkaitillgångar

riskutjäm-erforderligförtillräckligförsäkringsbeståndet inte äreller att
bolagsanmärkningarallvarliga ettfinns motövrigtdet iellerning att

vissunderstiger gränssoliditetförsäkringsbolagsOmverksamhet. enett
återställaförplanbolaget upprätta attföreläggainspektionenskall att en

rättelseellerföljsinteföreläggandeOmställning.finansiellsund etten
regeringen.tillförhållandetanmälainspektionenskallpåsker sätt,annat
inte längrebolagetförverkad,koncessionenförklarakanDenna om

vidtagittid harangiveninomintekoncession,föruppfyller kraven
ibolagetellersoliditeten annatåterställaförenligt planåtgärder omatt

verksamheten.förbestämmelsergällandeallvarligt åsidosätterfall
bestämmelser ienligtverksamhetenskallförverkaskoncessionenOm
Härvid skalllikvidationsförfarande.avvecklas enFRLkap.14 ettgenom

livförsäkringstagarnastillförinträdaadministrationsärskild att ta vara
rätt.

Finansinspektionenförinstruktionmed1992: 102förordningen angesl
sinvidbeaktaharinspektionenförfattningar attvilkanärmare som

finnsDäremotberedskapsförfattningar.heller här ennämnstillsyn;
försäkringEnskildfunktionenförinspektionenerinran att ansvararom

samordning inomledning och1986:294förordningenenligt omm.m.
1993:242.Beredskapsförordningendel numeracivilatotalförsvarets

varithatordeinländska lagen atttillkomstenvidutgångspunktEn av
ocksåhaftsärskiltdetta attangetts,tillsynsmyndigheten, utan att

och beslutföreskrifterbestämmelser,följerbolagen somövervaka att
skall tillämpabehovdärvid vidinspektionenochlagendenföljer attav

Enförsäkringsrörelselagen.i den allmännafinnssanktionsreglerde som
detdärinländska lagen§finns i 15bestämmelsekompletterande anges,

fårenligt lagenmeddelasbeslutvidinspektionenellerregeringen somatt
överträdelseVidareskäliga.beñnns attvillkor avdeförena angessom

motsvarandeförstadgasFRLvad imedlikställasskallfalli visstvillkor
bolagsordningen.bestämmelse iöverträdelse av
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Utländska försäkringsgivare

Sedan EES-avtalet blev gällande och till avtalet knuten lagstiftning trätt
i tillämpning gäller skilda tillsynssystem för utländska försäkringsföretag

omfattas EES-avtalet EES-bolag och andrasom utländska försäkring-av
företag.

För andra försäkringsgivare EES-bolagän gäller fortfarande lagen
1950:272 för utländskarätt försäkringsföretag driva försäkringom att
rörelse i Sverige. Det innebär bl.a. verksamhet i Sverige förutsätteratt
koncession regeringen driva verksamhet här i landetattav genom en
generalagent. Skyldighet föreligger i viss omfattning deponeraatt
tillgångar i Sverige. 1 22 26 §§ bestämmelser inspektionensges om-
tillsyn försäkringsrörelsen.över Vad gäller Finansinspektionens
möjligheter ingripa i fråga utländskt företagsatt verksamhet härettom
i riket finns i 25 § bestämmelser i allt väsentligt vadsom motsvarar som
enligt 19 kap. §ll FRL gäller för svenska försäkringsbolag. Särskilda
regler för avvecklingen finns i 26 och 27 §§. För tillvaratagande av
livförsäkringstagamas skallrätt häräven särskild administrationen
inträda.

För EES-bolagen regleras motsvarande frågor i lagen 1993: 1302 om
utländska EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige. Som har framgått

avsnitt 5.3.2 kommer den lagen behövaav ändras till följdatt EG:sav
tredje skade- livförsäkringsdirektiv. Detta gäller i frågorresp. även som
behandlas i detta avsnitt. I det följande lämnas kort redogörelse fören
nuvarande regler området och för vad följer de nämndasom av
direktiven. Framställningen bygger i den delen den tidigare nämnda
promemorian Finansdepartementet.upprättatssom av

Enligt EES-lagen skall Finansinspektionen ha viss tillsyn deöver
utländska EES-bolagen bedriver försäkringsverksamhet i Sverige.som
Tillsynsuppgiften varierar beroende på sättet dessa bolag bedriver sinsom
verksamhet enligt lagen.

Som har framgått avsnitt 5.3.2 kan EES-bolag verka härav ett genom
etablering eller gränsöverskridande verksamhet. Utländskagenom EES-
bolag får etablera sig här generalagent eller filialgenom en genom en
eller, såvitt försäkringsgivare i försäkringssammanslutningavser t.ex.en
Lloyds, generalrepresentation. Regeringengenom tillstånds-en prövar
frågan enligt 2 kap. §l EES-lagen.

Vid gränsöverskridande verksamhet räcker det i princip med en
anmälan till Finansinspektionen. Om det frågaär viss livförsäkrings-om
verksamhet krävs dock koncession inspektionen, 2 kap. 2 § EES-av
lagen.

Som också framgått avsnitt 5.3.2 måste koncessionskravet iav
lagstiftningen upphöra till följd EG:s tredje skade- livför-av resp.
säkringsdirektiv.
EES-lagen uppställer inte något krav deposition i Sverige de

utländska EES-bolagen. Däremot de bolagär bedriver verksamhetsom
här etablering eller bedriver tillståndspliktiggenom gränsöverskrbsom
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försäkring-tillgångarskyldiga ha motverksamhetdande att svararsom
EES-lagen.och 8 §§6enligt 5 kap.härlokaliseradeskulderstekniska
Även dettaskadeförsäkringsbolag.beträffandesåledes ävengällerDetta

direktiv.nämndaföljdtillupphöramåstekrav ovanav
hemlandsEES-bolagetsmellantillsynsansvaretdelasprincipl
finnsdriftställedetland därdetimyndigheternaoch sommyndigheter

försäkringarna.tillhandahåller
övervakningenförhuvudansvaretharmyndigheter avHemlandets

förtillsynsansvarHemlandetsgemenskapen.helasoliditet inomföretagets
bedrivsverksamhetdensåledesomfattar även genomSoliditeten som

övrig tillsynmedlemsländer. Förandraetablerade ifilialerochagenturer
bedrivs.verksamhetenland däri detmyndigheternasvarar

land däri detmyndigheternaharkrävstillstånd intesärskiltNär
vilketfrånberoendefinnsñlialenellerhuvudkontoret, agenturen

deberäkningentillsyntillhandahålls överförsäkringarnadriftställe av
tryggandetilltillgångar finnsochskulderna överförsäkringstekniska att

skulder.dessaav
VadEES-lagen.återfinns i 6 kap.tillsynsbestämmelsemaegentligaDe

verkarbolagingripamöjligheterinspektionens mot genomgäller att som
väsentligtalltEES-lagen. I§i 5bestämmelser svararetablering här ges

årsi 1950och 25 §§ FRL19 kap. llenligtgällervaddessa mot som
försäkringsrörelsedrivaförsäkringsföretagutländskaför attlag rättom

såledesåtföljs kaninteföreläggandeocherinringarSverige. Omi
koncessionenförverkainspektionenanmälanefterregeringen omav

frågainteOm det ärallvarliga.verksamheten ärimissförhållandena om
itillsynsmyndighetenmedsamrådskallfall ägabrådskande rum

EES-förverkas, 6 §koncessionenhemland innanförsäkringsgivarens
varvidavvecklasverksamhetenskall ettkoncessionenFörverkaslagen.

livförsäkringsverksamhetgäller förförfarandeadministrativtsärskilt
EES-lagen.2 §enligt kap.7

överträderverksamhetgränsöverskridandeförsäkringsgivare vidOm en
skallstöd lagen,medmeddelatsharföreskrifterellerEES-lagen avsom
för-Omrättelse.vidtaförsäkringsgivarenföreläggainspektionen att

inspektionenskallöverträdelsemamedupphörintesäkringsgivaren
eller,verksamhetengränsöverskridandeför denkoncessionenåterkalla

försäkringsgivarentillståndspliktig, förbjuda attinteverksamheten ärom
iförsäkringar härmeddelaochmarknadsföringfortsätta sin att nya

Återkallas livförsäkringarnaavvecklaskoncessionen sammalandet.
EES-bolagen.etableradeför de härsätt som

livförsäkringsområdetochskade-direktivtredjeEG:sGenom
genomförsdirektivenändras. Genomlagstiftningnuvarandekommer att

EES-försäkringsgivare ankommertillsynenprincipenslutligt att enavom
Finansinspektionentillsynsmyndighet.hemlandetsprincipi ensam

kontrollförbehövsbefogenheter attsådanadock haskall avsom
följsdirektiveniinte reglerassådantbestämmelsernationella somom

Inspektionensanktioner.förknippadedärmedvissaför utövaattsamt
missföringripafallbrådskandeibefogenhet mothaskall dessutom att

hållanden.
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Finansinspektionens uppgifter efter införlivande nämnda direktiv-ett av
bestämmelser kan såvitt intresseär beskrivas på följande sätt.nu av- -
Om EES-försäkringsgivare överträder EES-lagen eller föreskriften en

har meddelats med stöd lagen eller påsom visarsätt sigannatav
olämplig driva försäkringsverksamhet här får Finansinspektionenatt
förelägga försäkringsgivaren vidta rättelse. Följs inte föreläggandetatt
skall inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i försäkrings-
givarens hemland. Om rättelse ändå inte sker får inspektionen förbjuda
försäkringsgivaren fortsätta sin marknadsföring ochatt ingåatt nya
försäkringsavtal avseende risker belägna här iär landet. Innansom ett
förbud underrättameddelas skall inspektionen den behöriga myndigheten
i försäkringsgivarens hemland. Inspektionen får vidtaäven andra åtgärder
föra hindra fortsatta överträdelser. brådskandeatt I fall får inspektionen

underrättelse förbjudautan försäkringsgivaren fortsättasagtssom nyss att
verksamheten här eller vidta åtgärderandra för hindraatt fortsattaatt
överträdelser.

Finansinspektionen skall biträda myndigheten försäkringsgivarensi
hemland vid verkställighet beslut hur verksamheten skall drivasav om
efter det beslut förbud enligt detatt tidigare anförda meddelats. Iom
brådskande fall får inspektionen bestämma hur verksamheten skall drivas

höra den behörigautan myndigheten.att
Den för utländska försäkringsföretag gällande beredskapslagen, den

utländska lagen, innehåller, redan framgått, i 2§ väsentligtsom ett
komplement till tillsynsreglema i 1950 års lag. Regeringen kan sålunda

förbjudatemporärt företag fortsätta verksamheten,ett att det finnsom
anledning det utländska företagetatt antaga påatt grund krigsför-av
hâllanden inte kommer infria här ingångna försäkringsavtal.att Till
bestämmelsen vissaär speciella regler knutna för administrationen ettav
företag meddelar livförsäkringar och drabbatssom förbudettsom av
enligt det sagda 3 5 §§. Vidare i likhet med vadnyss äranges som-
tillämpligt på svenska försäkringbolag, beslut meddelas enligtatt som
lagen kan förenas med de villkor befinns skäliga.som vara

I detta sammanhang kan det tidigarenämnas funnits planatt överen
hur skulle förfara utländskt företag med stöd beredskapsla-man ettom av

förbjöds fortsätta sin verksamhet här. Mellanatt vissagen utländska
försäkringsföretag och svenska bolag i sammanslutning motsvarigheten

Återförsäkringskonsortiumtill år 1965 hade träffats avtalav om
överlåtelse de utländska försäkringsbestånden till den svenskaav

Ävensammanslutningen i sådant fall. 1965 års återförsäkringskonsortium
har enligt konsortieavtalet till uppgift utländskaöverta försäkringsbe-att
stånd i sådana fall. Det torde dock svårt tillämpa avtalet iattvara
praktiken eftersom de utländska försäkringsföretagen inte har tillräckligt
med tillgångar här i landet. Därför har inte heller några ytterligare
förberedelser för Övertagande sådana försäkringsbeståndett kunnatav
genomföras.
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överväganden förslagoch5.4.2

Finans-ochregeringenföreslårUtredningen attSammanfattning:
verksamhet,försäkringsgivaresskall kunnainspektionen stoppa en

krigsförhållanden kan antas attochkris-grundpådet avom
försäkringsåtagan-sinainfriakommerinteförsäkringsgivaren att

införsbestämmelsesärskildocksåföreslårUtredningen attden. en
sanktionsmöjlig-ochtillsynFinansinspektionensslår fast attsom

medochberedskapslagstiftningenireglernaomfattarheter även
dispensbeslut.ochföreskrifterutfärdadedemstöd av

utgångs-allmännaframgått denförsäkringsområdet ärVad somavser
verksamhetsinskall fortsättaförsäkringsväsendetenskildadetpunkten att

skallVid behovmöjligt.så längekrigsförhållandenochkris- somunder
dekoncentrerasskall kunnaverksamhetenförvidtasåtgärder att

beredskapsplan-iingårhäravföljdSomförsäkringsgrenama.viktigaste
skallFinansinspektionen,tillsynsmyndigheten,läggningen även att

i fråga.förhållanden ärdeunderfungera somfortsätta att
bestämmelserdetillämpaharinspektionen omattinnebärsagdaDet att

försäkringsföretagutländskaochsvenskaförgällerochtillsyn annat som
för degällerrörelselagarbådadeochFRL numeramedenlighet somi

be-föreslagnaföregåendei detdemåndenIföretagen.utländska
självfalletinspektionentillämpning harikommerredskapsbestämmelsema

följerdeinomsighållerförsäkringsgivarna somramartillseockså attatt
ochföreskriftermeddeladedemstödoch medberedskapslagama avav

ihärombestämmelseföreslår tasUtredningen uppdispensbeslut. att en
sanktions-ochtillsyninspektionensklartdetså görslagen attden attnya

kraftitillkommerbeslutochföreskrifteromfattarockså sommöjligheter
beredskapslagstiftningen.av

regering-försäkringsföretagingripandetill sommöjligheter mot ettDe
tillsynsbestämmelsemavanligadeenligtharinspektionenochen

Underhar konstaterats.missförhållandenellerbristerförutsätter att
detomvärld kanvåreller närmasteSverigerörkrigsförhållanden som

försäkringsföretagingripakunna mot ettbehovemellertid finnas attav
tillsynsreglema.vanligadeenligtstadium äntidigareoch påsnabbare ett

politiskamyndigheterlandskankonfliktsituation annat avettl t.ex.en
iverksamhetdriverlandetdetiförsäkringsgivareförbjuda somskäl en

ocksåkanDetförsäkringstagare.svenskaåtagandeninfriaSverige motatt
medförbindelserförsäkringsföretagsutländsktverksamthärtänkas att ett

framstårdetsådantpå sättbrytshemlandet att somisitt huvudkontor
inteframövertidunder långförsäkringsavtalingångnahäruppenbart att

svensktingripande även ettsnabbt motEttuppfyllas.kommer att
krig-grundbolagetbehövligt,blikan av enförsäkringsbolag om

förut-kangrundergoda attdet antassådrabbassutveckling att
inte längregodtagbartpå sättverksamhetendriva ettkunnasättningar att

finns.



SOU 1994: 130 Försäkringsföretagens verksamhet anden... 99

Mot denna bakgrund utredningen beredskapslagen bör göraattanser
det möjligt på grund kris- och krigsförhållandenatt snabbt kunnaav

försäkringsföretagsstoppa verksamhet här i landetett och tidigareett
stadium förutsättsän enligt de för normala förhållanden avseddasom
bestämmelserna. Utredningen föreslår därför i den lagen införsatt nya en
regel slag finns i den utländska lagen denav samma som nu attmen ges

generell verkan så det blir möjligt såväl utländsken att att stoppa en som
svensk försäkringsgivares verksamhet, det kan företageten antas attom

på grund krigsförhållanden för längre tid inte kan infria sinaav en
försäkringsutfästelser här i landet.

Lagen bör redan utformas med beaktande EG:s tredje skade-nu av
livförsäkringsdirektiv.resp.

Enligt utredningens mening bör ingripande innebära meddeladett att
koncession återkallas eller såvitt EES-försäkringsgivare,att, avser en
företaget förbjuds fortsätta marknadsföra sina försäkringar i Sverigeatt
och ingå försäkringsavtalatt avseende risker belägna här.är Inya som
övrigt bör i princip de vanliga bestämmelserna avveckling följas.om
Detta gäller för svenska försäkringsbolag och icke-EES-bolag. Genom
den föreslagna allmänna möjligheten till från rörelsebestämmelser-avsteg

kan inspektionen avvecklingsåtgärdema för dessa bolag efterna anpassa
de särskilda omständigheterna råder på grund kris- och krigsför-som av
hållandena. l likhet med vad fallet vidär avveckling bolagsom ettav
under fredstid bör inspektionen medverka till finna lösningar,att t.ex.

överlåtelser försäkringsbestånd, så långtgenom möjligtav som som
tillvaratar försäkringstagamas intressen. Det dockär uppenbart att
möjligheten till överlåtelse för utländska försäkringsgivare beror på om
bolaget har tillräckliga tillgångar i Sverige i sådan situation.en

I fråga EES-bolag kommer det inte finnas några svenskaom att
avvecklingsregler efter bestämmelserna i EG:s tredjeatt skade- resp.
livförsäkringsdirektiv blivit införlivade med den svenska rättsordningen.
Det kommer inte heller finnas krav vissa tillgångar skallatt att vara
lokaliserade här. fårDet förutsättas Finansinspektionen efter beslutatt ett

förbjuda fortsatt verksamhetatt här, tillsynsmyndigheten i för-om
säkringsgivarens hemland inte vidtar några åtgärder med anledning av
beslutet, föranstaltar de åtgärder möjliga för hindraär fortsattom attsom
verksamhet och i övrigt bevakar försäkringstagamas intressen så långt det
sig låter.göra

Med hänsyn till sanktionsbestämmelsens karaktär utredningen attanser
det bör ankomma på regeringen efter Finansinspektionen,anmälanatt av
fatta beslut återkallelse koncession och på inspektionen fattaom attav
belsut förbud här i landet fortsätta med försäkringsverksamhet.attom att
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tillämpningsförutsättningarAllmänna5.5

Bakgrund5.5.1

krig, denvidförsäkringsrörelseberedskapslagamagällandeDe omnu
såledesharDekaraktär.utländska lagen, ärinländska och permanentav

däriblandbestämmelserna,materielladekankraft.i Däremotredan trätt
förutsättningar.ytterligareunder vissatillämpasendastfullmaktema,

Sverigetillämpas ärskalllagarnabestämmelserna iSålunda gäller omatt
utomordentligaÄr sådanaråder detellerkrigsfaraiSverigei krig.

utanför Sveriges gränserkrigdetföranledda ärförhållanden är attavsom
får regeringenkrigsfarakrig ellervarit iharSverigeeller attav

före-fall skallsådantltillämpas.skallbestämmelsernaföreskriva att
från det denmånadinomprövningriksdagensskriften underställas en

följandebörjanfrån närmastpågår,interiksmöteutfärdades eller, avom
interiksdagengodkännerellerunderställninginteSkerriksmöte.

upphörskedde,underställningendetfråntvå månaderföreskriften inom
gälla.föreskriften att

för någottillkomtillämpningsförutsättningarnaNuvarande lydelse av
riksdagenmedsambandskedde iDetavsnitt 5.2.2. attsedanår se

beredskaphöjd1992:1403lagfattade beslut somatt anta omom
i denBestämmelsernabcredskapstillstånd.1960:513lagenersätter om

bemyndigasregeringeninnebärberedskap atthöjdlagen attomnya
utnyttjar defulltutsträckningberedskap ihöjd utbesluta somenom

Syftet med be-regeringsformen6§13 kap.möjligheter ger.som
totalförsvaret.stärkaredskapshöjningar är att

omfattadevid krigförsäkringsrörelseangående lagarnaBeslutet om
statlig krigsför-lagendäriblandfullmaktslagar,flertal andraäven omett

skapavaritAvsikten harkapitel.i attbehandlas nästasäkring som
ochvarit motiveratdettafall därtillämpningsförutsättningar i deenhetliga

regeringsformen6§13 kap.möjligheter attutnyttja de geratt som
krigsförhållanden.underregeringennormgivningsmaktdelegera

överväganden förslagoch5.5.2

nuvarande allmännaföreslårUtredningenSammanfattning: att
avseendeberedskapslagstiftningenförtillämpningsförutsättningar

behålls.krigvidförsäkringsrörelse m.m.

föreslår utredningen5.3.3avsnitttidigareframgått seSom en gemen-
ochkris-försäkringsrörelse underutländskför svensk ochlagsam

sådanibestämmelsernabörutredningenkrigsförhållanden. Enligt en
Sverige kommerautomatiskttillämpligasjälvfalletberedskapslag omvara

förhållan-sådanaunderutnyttjaskunnaBefogenhetema behöverkrig.i
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den. Det överensstämmer vidare med beredskapslagstiftningannan
varmed denna lagstiftning bör harmoniera. l förarbetena till lagen
1992:1403 höjd beredskap sägs tordeom huvudregelatt fåman som
räkna med regeringen vid krigsutbrottatt på någotett sätt till kännager

Sverige kommitatt i krig. En myndighet bör helst inte behövaannan
konstatera detta på hand prop. 199293:76 46.egen s.

Även i de övriga fall inledningsvis seangetts avsnitt 5.5.1som kan
situationer förekomma då lagarnas befogenheter kan behöva tillämpas.
Krig eller liknande situationer utanför våra gränser kan innebära
betydande avbrott i svenska försäkringsbolags återförsäkringsförbindelser
med utländska âterförsäkringsgivare. För försäkringskonsortiemaatt som

täcka bortfallet återförsäkringsskyddetavser skall kunna fungeraav
bästa sätt kan tillämpning påkallas de regler sikte påav tarsom
försäkringsbolagens medverkan i konsortieverksamheten. Reglerna attom
snabbt försäkringsverksamhetstoppa kan aktualiseras,en särskilt
beträffande utländska försäkringsföretag dess förbindelser medom

Ävenhemlandet bryts. andra situationer är tänkbara då ingripanden måste
ske i den inländska eller utländska försäkringsverksamheten.

Genom riksdagens samtyckeatt till tillämpning lagstiftningen skallav
inhämtas bör några större betänkligheter inte finnas användningmot av
befogenhetema även under andra angivna förhållanden än Sverigenär är
i krig.

Enligt utredningen kan dock utgå från befogenhetemaman föratt
regeringen och Finansinspektionen enligt detta kapitel kommer till
användning främst under förhållanden då Sverige i krigär eller krigsfara.
Befogenhetema bygger på regeringsformens bestämmelser för såväl krig

fred. I den mån åtgärden stårsom i strid med EES-avtalets eller EG-
rättens regler kan artikel 123 i EES-avtalet respektive 224 i Romför-c
draget åberopas till förstöd åtgärden. Som i 3 kap. angivits innehåller
artiklarna inga begränsningar med avseende på vilka åtgärder fårsom
vidtagas. Bortsett från krigsfallet det självfalletär omöjligt säga huratt
hotande kriget måste för artiklarna skall kunna åberopas.attvara I vart
fall måste kunna situationen sådanman någonnäranse våravara av
omedelbara grannländer befinner sig i krig. Med hänsyn till vilka
åtgärder eventuellt kan komma i frågasom med stöd befogenhetemaav
när varken krig eller krigsfara råder föreligger enligt utredningen inte
någon riskstörre för konflikt med bestämmelser gäller i dag till följdsom

EES-avtalet och EG-rätten.av
Sammanfattningsvis utredningen de nyligenanser att översedda och

reviderade allmänna tillämpningsförutsättningama bör behållas oför-
ändrade i den för svenska och utländska försäkringsföretag gemensamma
beredskapslagen för försäkringsrörelse vid krig m.m.
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6 Statlig krigsförsäkring m.m.

6.1 Inledning

Staten kan under allvarliga krigs- och krisförhållanden uppträda som
försäkringsgivare frågai försäkringar krigsrisker inom vissamotom
betydelsefulla områden. Staten kan således meddela ochtransport-
motorfordonsförsäkring krigsrisk risk egendom läggsmot samt mot att
under embargo eller liknande åtgärd i beslagtasgenom annan av
främmande eller någon där tagit eller försöker maktenstat av tasom
frustrationsrisk. Mot risker får också meddela försäkringstatensamma

egendom lagrats i utlandet för import hit eller i anslutning tillav som
härifrån.export

Staten kan verka återförsäkringsgivare sådana försäkringarsom av som
nämnts därutöver transportförsäkringar civilasamtnu av som avser

risker. Staten kan vidare det gäller civila riskernär meddela återför-
säkring företags-och fastighetsförsäkring, hem- och villaförsäkringav

trafikförsäkring.samt av
Staten kan också meddela krigsolycksfallsförsälcring avseende personal

transportmedel. Slutligen kan verka återförsäkringsgivarestaten som
sådan försäkring.av

Den statliga försäkringsverksamheten regleras i lagen l960:22 om
statlig krigsförsäkring jämte dess tillämpningsföreskrifter. Det Statensär
krigsförsäkringsnämnd och Riksförsäkringsverket har handsom om
försäkringsverksamheten.

För försöka motverka plötsligt krigsutbrottatt medför avbrottatt iett
försäkringsskyddet inom särskilt viktiga områden har avtal,staten genom
s.k. krigsutbrottsavtal, åtagit sig automatiskt över föratt ta ansvaret
krigsriskema vid krigsutbrott. På så kan krigsriskskyddetett sätt
beträffande transportförsäkringar och flygkaskoförsäkringar upprätthållas
i kritiskt skede. Härigenom erhållerett fartyg ochvarutransporter,
flygplan kontinuerligt skydd.ett

Den statliga försäkringsverksamheten förutsätter samverkan med de
försäkringsbolag verkar inom de försäkringsområdensom angettssom

För detta ändamål har de svenska försäkringsbolagenovan. upprättat
beredskapsorgan. I detta sammanhang aktuella beredskapsorgan är

ÅterförsäkringskonsortiumSvenska Transportförsäkringspoolen, årav
Återförsäkringskonsortium1965, år 1976 och Svenska Flygför-av

säkringspoolen. Som framgår avsnitt 2.3.2 kommer flygförsäkringspo-av
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försäkringsbolagutländskaingårundantagnågotMedupplösas.olen att
dessainte i organ.

terminologi i dettaanvändnågotbör nämnassammanhangdettaI om
därmedandraochkrigsriskerFörsäkringavseende.visst motkapitel i ett

andraallaFörsäkringkrigsförsäkring. motrisker benämnsjämställda
civilförsäk-risker,civilaförsäkringföromväxlande motrisker benämns

ingår.civilbegreppetdärbenämningarliknandering, och

Uppdraget6.2

l960:22lagenallmän översynuppdraghar i göraUtredningen att aven
speciella frågorvissaomfattar ävenUppdragetkrigsförsäkring.statligom

Återför-Krigsförsäkringsnämnd,Statensaktualiseratshar avsom
försäkringsbolagsUtländskaoch1965ärsäkringskonsortium avav
redovisasundantag,med attfrågor kommer, senareförening. Dessa ett

angående s.k.frågaUndantagetkapitel.reciten till dettai avser en
allmännadenibehandlasheltkommerfrågastorskador. Denna att

6.l6.9.i avsnittmotiveringen

förordningnuvarandetillframUtvecklingen6.3

krigsförsäkringstatlig m.m.

bådaunderkrigsförsäkringsverksamhetbedrivitSverige harI staten
världskrigen.

världskrigetFörsta

upphördeaugusti 1914den lvärldskrigetförstadetutbrottetEfter av
svårig-bl.a.härtillAnledningensjöfart.Sverigespraktiskt vartaget

Försäkringsbolagenoch laster.fartygkrigsförsäkring förheterna att
intehade självaochutlandetsig iåterförsäkralängreintekunde

sjöfartensbefaradefullt Manriskernatäcka attkapacitettillräcklig ut.att
näringslivet iochhandelnhellerintemedföraskulleavstannande att

statligamednödvändigtdärföransågsDetfungera.kunnaskulleövrigt
transportförsäkringsomrâdet.åtgärder

förbestämmelser rätt1914augustiden 17förordning omGenom gavs
sedermera1914:139;SFSkrigsförsäkringar,vissameddelaattstaten

Försäkringsverksarn-1915:272.SFSjuli 1915,9denförordningersatt av
representanterkommission, sammansattbedrivas avskulleheten enav

försäkringsgivama.ochrederinäringenbl.a.för
avseendeoch lasterfartygsvenskaförmeddelasfickKrigsförsälcring

varuförsäk-Förellerimportsvensk export.inrikes samtvarutransporter
svensktmedskulle etttransporterasgällde därutöverringarna att varorna
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fartyg hade statlig krigsförsäkring. Krigsförsäkringen fick inte täckasom
skada till följd Sverige indraget i krig.attav var

Krigsförsäkring fick meddelas endast det väsentlig betydelseom var av
för tillförseln förnödenheter eller eljest för vidmakthâllande handelav av
eller näring.annan

Vidare fick krigsförsäkring meddelas endast redaren antingen hadeom
åtagit sig viss ersättning till befäl och manskap i händelseatt utge av
skada till följd olycksfall berodde krigsförhållanden ellerav som

försäkring berett dem till sådan ersättning.rättgenom
Det visade sig nödvändigt efter hand ändra möjligheteratt statens

bedriva försäkringsverksamhet för uppfyllaatt försäkringstagamasatt
behov. Sá vidgades otnrädet på varuförsäkringssidan såt.ex. att
krigsförsäkringskommissionen fick meddela försäkringrätt förävenatt

skedde med utländskt icketransporter krigförande land tillhörigtettsom
fartyg, SFS 1914:241. Under år 1917 fick krigsförsäkringkommissionen
till och med efterrätt konungens tillstånd för varje särskilt fall,att,
meddela krigsförsäkring för utländskt fartyg.även Sådant tillstånd kunde

det synnerlig vikt för tillförseln förnödenheter ellerges om var av av
eljest för vidmakthålla handel eller näring, SFSatt 1917:36.annan

Under det första världskriget tillkom också lagen 1916:235 om
försäkring för olycksfall i arbete. Den omfattade fartygsbesätt-även
ningar. Arbetsgivaren álades plikt teckna försäkring för sina arbets-att

hos dåvarande riksförsäkringsanstalten,tagare nuvarande Riksför-
säkringsverket, eller hos ömsesidiga försäkringsbolag där arbetsgivaren

delägare och obegränsat solidariskt ansvarig för bolagets förpliktelser,var
s.k. sociala olycksfallsförsäkringsbolag. Ersättning skulle utgå efter
lagens bestämmelser. Utöver sjukvårdskostnader kunde sjukpenning,
livränta, begravningshjälp och efterlevandelivränta utgå. Enligt olycks-
fallsförsäkringslagen fick i princip inte försäkring eller försäkringannan
till högre ersättningsbelopp enligtän lagen meddelas. Frivillig olycksfalls-
försäkring kunde tecknas endast i vissa fall.

År 1917 utvidgades den statliga krigsförsäkringsrörelsen till omfattaatt
krigsolycksfallsförsäkringäven för befäl och manskap svenska fartyg
hade statlig krigsförsäkring, SFS 1917:241.som

Den statliga försäkringsverksamheten utvecklades till högst betydande
storlek. Under krigsåren inbetalade försäkringstagare 161 miljoner krca
i bruttopremier medan skadeersättningar utbetalades med 121ca
miljoner kr. Vid krigets slut redovisades nettobehållning 32en av ca
miljoner kr.

Krigsförsäkringskommissionens verksamhet upphörde âr 1919.
Det ansågs allmänt dess verksamhet under krigsåren hade haftatt stor

betydelse för sjöfarten och näringslivet. Behovet och krigsför-nyttan av
säkring för under krigstid framstod klarttransporter händelsernagenom
under det första världskriget.
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Mellankrigstiden

försäkrings-tanken hosuppstodfrån krigeterfarenheternagrundPâ av
leddeIdéenkrigsförsäkringar.förorganisationnordiskbildagivare att en

oktober21Krigsförsäkringspool denNordiskupprättandettillfram av
återförsäkringscentral förochfördelnings-utgjorde avPoolen1935. en

poolenIkrigsförsäkringar.meddeladetransportförsäkringsgivarenordiska
krigsförsäkringspool,norskochfinskdansk,svensk,ingick enenenen

respektiveiförsäkringsbolagsamtligainnefattadeför sigvilka somvar
nationellafyratransportförsäkring. Deochsjö-länder bedrev annan

försäkringsbolagentillhörandedemdeáterförsäkradepoolerna av
utländskahospoolernaövrigadehoskrigsförsäkringama samtmeddelade

schweiziska.huvudsakligenáterförsäkringsgivare,
svenskatillinbördeskrigetspanskaledde det att1936ärI slutet av

krigstilläggsärskilda utöveravtalträffadesjöfolksvensktochredare om
anslutningIolycksfallslag.1916 årsföljakundeersättningarde avsom

olycksfallsförsäkrings-svenska1936december23bildades denhärtill
utgjordePoolenkrigsolycksfallsförsäkring.pool för enbolagens

och hadeolycksfallsförsäkringsbolagsvenskasammanslutning 19 somav
fartygsbesätt-förkrigsolycksfallsförsäkringkollektivsyfte övertaatt

ochriksförsäkringsanstaltenframfördebildandetmedsambandIningar.
privatadeönskemåletolycksfallsförsäkringsbolagen attsocialade

ersättnings-de högreskulle täckainte baraolycksfallsförsäkringsbolagen
i frågaârs lag1916enligtförsäkringarjämvälbeloppen omutan

poolbolagen.accepteradekrigsrisker. Detta
olycksfallvidskyddekonomiskafartygsbesättningarsförbättraFör att

1937:348enligt lagenkunde konungen,krigshandlingarberoddesom
bestämmapersonal,tjänstgörandeá fartygombordförkrigsförsäkringom

vadbelopputgå med änskulle störrelag1916 ârsenligtersättningatt
fall utgåvissailivräntaskulle utöverDessutomlagen medgav.den

skadelidandesdenberoendebeloppetpåStorlekenengångsbelopp. avvar
i arbetetolycksfallomfattadeenligt lagenFörsäkringtjänsteställning.

tidalltill gällalagenutvidgadeskrigetUnder attfartyget.ombord
i landvistelsevid allfritid, ochunderalltsåfartyget, ävenombord

Redama1941:275.sigbefann prop.fartygetdärutrikes varden ort
krigsför-enligt dennaskyddetförtilläggsavgiftbetalaskyldiga att

säkringslag.

världskrigetAndra

rustadebättreförsäkringsbolagenstod attvärldskrigetandraInför det
sighade visatKrigsförsäkringspoolentidigare.risker änmöta stora

lita till desstillrâdligtinteansågs detoaktat attmycket väl. Detfungera
från riskeninte bortsekunde attkrigsläge. Dessutomikapacitet manett

förberedelservidtogsDärföravbrutna.blevâterförsäkringsförbindelsema
krig.vidingripandenstatligaförnyadeför ett
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krigsförsäkringsnämnd medtillsattes Statensoktober 1938Den 21
behövliga under krig.kundeuppgift åtgärderförbereda deatt varasom

krigsför-statlig1939:68utfärdades lagen10 1939Den ommars
tillämpas efter för-kundeförsäkringsbefogenhetersäkring. Lagens

föran-eljest krigkrigsfara ellerunder krig,ordnande konungen avav
transportförsäkringmeddelakundeledda förhållanden. Enligt lagen staten

transportför-försäkring ochsådanåterförsäkringkrigsrisk och avmot av
kunde såledesDirektförsäkringsverksamhetensäkring civilrisk.mot avse

krigsförsäkringsför-1915 årsenligt 1914 ochinte sjöförsäkring,bara som
skulle behovtransportförsäkring. Härigenomordningar, ävenutan annan

luften kunna täckaslands och itillförsäkring äventransporterav av
prop. 1939:10 14.s.

riksförsäkringsanstalten och de socialaEnligt krigsförsäkringslagen kunde
fartyg ellerförsäkringolycksfallsförsäkringsbolagen meddela annat

och medtill högre belopptjänstgörandetransportmedel personer
olycksfallsförsäkringOmrådet föreljest.ersättningar slag änannatav

krigsförsäkringslag för1937 årsvidgades förhållande tillsåledes i
personal transportmedel.omfattafartyg tillpersonal även annatatt

kunna bereda skydd vidVidare avsågs med bestämmelsen även att
återför-kunde meddela14. Statenolycksfall arbetet a.utom prop. s.

sådan olycksfallsförsäkring.säkring av
uppkommit till följdskadaNågot undantag för täckning avsomav

krigsförsäkringsförord-gjordes imotsvarande detsvenskt krig, som
krigsför-inte i denvärldskriget, gjordesningarna under det första nya

säkringslagen
svenska försäkrings-âterförsäkring avsåg endastMöjligheten till statlig

sådana bolag.bolag eller sammanslutningar av
i principårs olycksfallsförsäkringslagangivits tidigare tillät 1916Som

i lagen. 35 §olycksfallsförsäkringar de Iinte slagsandra än angavssom
1939 års krigsför-med tillkomstennämnda lag gjordes i samband av

krigsför-olycksfallsförsäkring enligtsäkringslag förundantag även
föruttryckligt undantag gjortssäkringslagen. Redan tidigare hade

krigsförsäkring för ombordolycksfallsförsäkringar enligt 1937 års lag om
fartyg tjänstgörande personer.

tillkrigsförsäkringsnämnden framställningUnder våren 1939 gjorde en
fartyg skullesyfte krigsförsäkringKungl Maj:t åtgärder i att av m.m.om

lokalt krig.i händelse ickekunna träda i kraft automatiskt ettav
bemyndigande medändamålNämnden hemställde för sådant attom

innebärande i huvudsakfå träffa avtalSvensk krigsförsäkringspool att
vilket England,stormaktskrig, ivid utbrott europeisktstaten ettav

för krigsutbrottetfrån och med dagenFrankrike eller Tyskland deltog,
till poolen anslutna bolagi form samtligaâterförsäkring övertog avav

ifartyg och denkraft varande krigsförsäkringartecknade och i varorav
ocksåNämnden begärde be-mån självbehåll.de poolensöversteg

föråterförsäkringsavtal rörande försäkringmyndigande få träffaatt
personal tjänst-olycksfall, krigsâtgärd drabbadetill följd somsom av

gjorde fartyg eller transportmedel.på annat
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Vad gällde resonerade nämnden pâ följande Redan i fredstidsätt.varor
grund villkor i gällande köpeavtal svenska ivar storav varor

utsträckning krigsförsäkrade i svenska försäkringsbolag. Nämnden utgick
ifrån inför hotet stormaktskrig samtliga de varusändningar, föratt ettav
vilka svenskt försäkringsskydd behövligt, eller blev försäkradevore var

krigsfara i svenska bolag. Avtalet mellan nämnden och poolen skullemot
sålunda komma omfatta praktiskt alla de varupartier, för vilkaatt taget
vid krigsutbrott statligt försäkringsskydd blev påkallat.ett

Beträffande fartyg förhållandet det dessa i vanliga fall inteattvar
försäkrades krigsrisk fartygen seglade i farvatten därän närmot annat
krigsförhållanden rådde. måste således särskildaHär åtgärder vidtas.
Redare önskade komma i åtnjutande nämnda automatiska skyddsom av
vid krigsutbrott, bereddes möjlighet hos poolens medlemmar tecknaatt
särskild s.k. krigsutbrottsförsäkring för fartyget. Efter krigsutbrottet
skulle nämnden beräkna premien från fall falltill alltefter risken.
Anslutningen frivillig.skulle dockMan räknade med attvara upp-
slutningen i det skulle bli medtotal hänsyn till den säkerhetnärmaste som
redarna och deras långivare skulle få. Det tänkt försäkringenattvar
skulle gälla för fullföljandet den fartyget hade påbörjat ellerav resa som

det låg i hamn utanför Sverige, under högst 30 dagar räknat frånom
krigsutbrottet.

Genom det automatiska skyddet âterförsäkringsavtal enligtettsom
förslaget skulle skulle handeln sjöfartenoch skyddad. I fallvartge vara
skulle inte några betänkligheter angående försäkringsskyddet behöva
förhindra redare låta sina fartyg fortsätta planerade helleratt resor,
hindra köpmän fortsätta sin normala import ochatt export.

Eftersom skyddet uppkom med automatik skulle nämnden inte behöva
träda i aktiv verksamhet förrän krig, påkallade dylik verksamhet,ett som
faktiskt utbrutit.

Proposition frågani lämnades till riksdagen godkände fram-som
ställningen. Med stöd riksdagens sålunda lämnade medgivandeav
bemyndigades nämnden sluta begärt avtal med krigsförsäkringspoolen.att
Vid krigsutbrottet krigsförsäkringsnämnden iövertog september 1939
med stöd sådant avtal samtliga löpande i Sverige tecknade krigsför-av
säkringar omfattades avtalet, varefter detta i enlighet med därisom av
meddelade bestämmelser bringades upphöra. Något avtal beträffandeatt
krigsolycksfallsrisken för befäl och besättning visade sig däremot inte
erforderligt.

3Den september 1939 utfärdades kungörelse före-närmareen om
skrifter angående tillämpningen krigsförsäkringslagen, SFS 1939:596.av
Enligt den lydelse 3 § kungörelsen slutligen fickerhöll nämnden meddela
försäkring och återförsäkring endast det väsentlig betydelse förom var av
tillförseln förnödenheter eller eljest för vidmakthällande handelav av
eller näring.annan

Krigsförsäkringsnämnden började sin verksamhet den 4 september
1939.

Med stöd lagen och kungörelsen beviljade nämnden förmedlingutanav
och enligt villkor direkt krigsförsäkring landetsagenterav egna av
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handels- och ñskefartyg och till dessa hörande intressen. I vissa
undantagsfall meddelade nämnden kaskoförsäkringäven utländskaav
fartyg. Det hände när ansågs vikt för folkförsörjningen ochresan vara av

försäkring inte fanns tillgå. Efterhandannan försäkradesatt flygplanäven
och sjösatta fartygsnybyggnader för svensk räkning utländska varv

församt varutransporter l detstatens fallet tecknadesegna organ. senare
försäkringarna även civilrisk. frågal krigsförsäkringmot förom av varor
den enskilda handeln fungerade sjöförsäkringsbolagen agenter.som
Uppgifter slag hade de lokala fiskebåtsförsäkringsföreningamaav samma
i förhållande till sina medlemmar.

När det gäller olycksfallsförsäkringama utnyttjade endast riksför-
säkringsanstalten möjligheten återförsäkring hos nämnden. De socialaav
olycksfallsförsäkringsbolagen fördelade åtagna risker sinsemellan enligt

poolningsförfarandeett i vilket övrigaäven svenska olycksfallsför-
säkringsbolag deltog.

Under kriget vidgades nämndens verksamhetsområde tvâgenom
lagändringar. Den första innebar försäkring skulle få meddelasatt även

risk svenskmot egendom ladesatt under embargo eller uppbringades
eller dylik åtgärd anhölls främmandegenom annan eller denav stat som
där försökte tillvälla sig makten frustrationsrisk, SFS 1940:492. Denna
ändring möjliggjorde försäkring skada, förlust eller kostnad,av som
uppkommit direkt samband med krigsförhållandenautan och således även
i inte krigförande.stater som var

Den andra lagändringen nämnden befogenhet försäkragav att
svenskägda lagrats i utlandet för införsel till riket,varor, som såvälmot
krigs- frustrationsrisk, SFS 1942:369.som

Den statliga krigsförsäkringsverksamheten startade nämndenutan att
hade tillgång till likvida medel eller riskbärande kapital i övrigt.
Likviditetsbehovet tillgodosågs dock ganska inflytandesnart genom
premier och den urtima riksdagen år 1939 ställde garantikapital iav ett
form reservationsanslagett 50 miljonerav kr till nämndens för-om
fogande. Den lagtima riksdagen år 1940 anslog ytterligare 50av
miljoner kr för ändamål, de anslagna medlensamma behövde intemen
till någon del i anspråk undertas nämndens verksamhetstid.

För motverka prishöjningatt nödvändig import till följd av
premiehöjning subventionerade premierna för fartygstaten och laster till

kostnad till 20 miljoner kr.en av upp
Nämndens försäkringsverksamhet upphörde vid utgången år 1946.av

Dess verksamhet inbringade premieinkomster 880 miljoner krca
medan skadeersättningama uppgick till efter avdrag för de andelar som-
ankom på de försäkringsbolag i utlandet hos vilka nämnden i vissa fall
hade återförsäkrat sig 472 miljoner kr. Verksamheten länmade totaltett-
överskott 315 miljoner kr.om ca

Innan nämnden upphörde med sin verksamhet hade den år 1946 nytt
tagit beredskapsfrågor till behandling. Dettaupp ledde till regeringenatt
i proposition till riksdagen begärdeen medgivande bemyndigaatt
nämnden sluta avtalatt nämnden automatisktatt direktför-om som
säkringsgivare skulle krigsförsäkringaröverta och återförsäkra för-
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tjänstgörandedrabbadekrigsolycksfallför personersäkringar som
medgivanderiksdagensstödMed1946:338.transportmedel prop. av

Kungl.förutsättningundernämndenMaj:tKungl.bemyndigade att, av
sjöförsäkrings-medkrigsutbrottsavtalgodkännande, tecknaMaj nyttett:ts

1946.decemberMajzt iKungl.godkändesavtalsådantbolagen. Ett av
krigutbrotttillämpningavtalets ettförFörutsättningen varsomavvar

avtaletsjöfart. lhandel ochsvenskgrad beröraväsentligiägnat att
Krigsför-följd.sådanansågs hakrigsfallolikaräknades somupp

iförsäkringsbara intressensvenska alimentskullesäkringarna avse
frakterochfartyg, lasterfråga om

olycksfallsför-återförsäkringrörandekrigsutbrottsavtalNågot av
träffades inte.säkringar

rördeFrågor1948.årupplöstesKrigsförsäkringsnänmden som
Kommerskollegium.därefterkrigsförsäkring sköttes av

Efterkrigstiden

skapadeskrigsförsäkringstatliglagen1954ändring årGenom omav
1954:21,brandförsäkring prop.återförsäkringstatligtillmöjligheter av

LU 1954:166.s1srskr. 70,
i arbetetolycksfallförförsäkringlag1916 årsårSamma ersattes om
lagårsoch 1937yrkesskadeförsäkring1954:243 ommed lagen om

krigsför-1954:246lagmedombordanställdaförkrigsförsäkring om
elleryrkesskadeförsäkringslagenVarkenm.fl.för sjömänsäkring

tillinträffadeolycksfallomfattadeför sjömänkrigsförsäkringslagen som
olycksfallomfattadelagensistnämndai krig. DenSverigeföljd att varav

ej,arbete ellerunderinträffat samtsig detfartygsvensktombord vare
sig. Dennabefanndär fartygetutrikesi land inomvistelsevid ort

följdtillolycksfallvidskyddkompletterandekrigsförsäkringslag ettgav
medersättninglagförsäkringdennafrämstochkrigsåtgärd. Först gavav

utgickgjorde. Vidareyrkesskadeförsäkringslagenvadbelopphögre än
förlustVidefterlevande.ochskadadtillengångsbelopplivräntautöver ett

tillengångsbeloppetuppgickdödsfallvidocharbetsförmågan sexav
lägreutgick detarbetsförmågannedsättningVidbasbeloppet.gånger av

bestämdes inteEngângsbeloppetnedsättningen.svaradebelopp motsom
befattning.skadadestill denhänsynstagandelängre med

l960:22gällande lag1960årKrigsförsäkringslagen omersattes nuav
LZU lagen64. Denrskr.1960:3,krigsförsäkring prop.statlig nya

tidigare lagen.denmoderniseringendasti principinnebar aven
automatisktutnyttjaskundelagenenligtFörsäkringsbefogenhetema om

krigsfaravidkrävdesförordnandekonungensmedani krigSverige kom
förhållanden.föranleddakrigutomordentligaråddedet eljesteller avom

frustrationsrisk.krigs- ochtransportförsäkringmeddelakunde motStaten
egendom,meddelasförsäkring ävenfickriskerMot somavsamma

svensktvidarefickStatenriket.införsel tillförutlandetilagrats
meddelasådana bolagsammanslutningellerförsäkringsbolag av

transportför-nämndes,försäkringarsådanaåterförsäkring avnysssomav
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säkring i övrigt, alltså transportförsäkring civila risker,mot samt av
brandförsäkring. Riksförsäkringsverket och de sociala olycksfallsför-
säkringsbolagen fick meddela olycksfallsförsäkring för personal
transportmedel med högre ersättningsbelopp eller med ersättningar av

eljest. Statenän kunde återförsäkra nämndaan slagannan nu av
olycksfallsförsäkringar.

Vad gällde möjligheten meddela olycksfallsförsäkring konstateradeatt
departementschefen a. 14 varken yrkesskadeförsäkringslagenattprop. s.
eller lagen krigsskadeersättning till sjömän gällde vid olyckaom som
inträffade till följd krig vari Sverige befann sig. Han nämnde ocksåav att

vid 1939 års lag hade framhållit behov kunde tänkas uppkommaman att
särskild krigsolycksfallsförsäkring i frågaäven andraav transport-om

medel fartyg.än Det kunde tänkas transportpersonal landetäven näratt
råkat i krig finge föravsevärt olycksrisker andraänutsattanses mer
jämförbara medborgare. fannsDet därför skäl behållagrupper av att
möjligheten vid svenskt krig kunna anordna rimligt krigsför-att ett
säkringsskydd för sjöfolket och likställda grupper.

Genom förordningen 1961:615 statlig krigsförsäkring meddeladesom
föreskrifter för lagens tillämpning. Enligt förordningen gällde alltjämt att
nämnden endast kunde meddela försäkring detnär väsentligvar av
betydelse för folkförsörjningen eller för vidmakthålla handel elleratt

näring. Denna förordning har förordningenannan ersattsnumera av
1988:1565 med instruktion för krigsförsäkringsnämnd. Någonstatens
ändring i sak beträffande förutsättningarna för nämndens försäkringsverk-
samhet har detta inte inneburit.

Krigsförsäkringslagen har ändrats vid fyra tillfällen. Den första
ändringen skedde år 1961. innebarDen kundeäven meddelaatt staten
motorfordonsförsäkring krigsrisk och därutöver utvidgades återför-mot
säkringsmöjligheten till förutom motorfordonsförsäkringatt avse, mot
krigsrisk, civilaäven risker beträffande maskin-, trafik- och ansvarighets-

LzUförsäkring prop. 1961:172, 70, rskr. 391, SFS 1961:614.
Departementschefen anförde skäl härför a. 20 f.som attprop. s.
motorfordon hade fått växande betydelse transportmedel varfören som
statlig krigsförsäkring borde kunna meddelas och det i fråga deatt om
civila försäkringsgrenarna maskin-, trafik- och ansvarighetsförsäkring
förelåg, i eller mindrestörre utsträckning, topprisker de svenskasom
försäkringsbolagen inte hade kapacitet täcka själva i normalaatt utan som
fall täcktes återförsäkring hos utländska försäkringsbolag. Detgenom var

samhällsintresse deett svenska försäkringsbolagen inte ställdesatt utan
nödig det utländska återförsäkringsskyddet bortföll.reassurans om

I den framställning från Krigsförsäkringsnämnden låg till grund försom
lagstiftningsärendet gjordes hemställanäven möjlighet till statligen om
återförsäkring motorfordonsförsäkring civilrisker a. 7.av mot prop. s.
Departementschefen avfärdade dock denna begäran då det inte syntes
föreligga något behov sådan återförsäkring a. 20.av prop. s.
Den andra lagändringen skedde år 1966. Härigenom utvidgades statens
befogenheter vad gäller återförsäkring civila försäkringar omfattaattav
verksamhetsgrenen allmän egendoms-, inkomst-och ansvarighetsför-
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LZU tidigare1966:41, vari de64, SFSrskr.1966:6,säkring prop.
ingick.ansvarighetsförsäkring Denmaskin- ochbrand-, nyagrenarna

redovisningssammanhanganvändes iverksamhetsgrenenpäbenämningen
Departementschefen anfördeförsäkringsgrenar.andraoch omfattade även

försäkringsgrenarytterligareutvidgningenmed anledning att omav
samtyckeriksdagenskategoribeteckning bordefördes in under samma

demkrigsförsäkringslagentillämpningförinhämtas av
skulleäterförsäkringsteknik15. Genom statensa. annanenprop. s.

utvidgningen.till följdbegränsas avansvar
förinfördes möjlighetDärigenomår 1975.gjordestredje ändringenDen

försäkringfrustrationsrisker meddelaochkrigsrisker avmotstaten att
härifråntillanslutningutlandet iilagratsegendom exportsom

Ändringen1975:1017.SFSrskr. 62,NU 10,197576:71,prop. var
förfrågaköpeavtal ianvändningenföranledd ansvaretomsomnyaavav

ända fram tillför skadakunde stå riskeninnebar leverantörengodset att
f..10utlandet a.ifrån köparens lagerleverans s.prop.

tillämpnings-gällde lagensår 1992. DenskeddeändringenDen senaste
tillämpamöjligheternautvidgning ivissförutsättningar och innebar atten

199293:83,rskr.199293:FöUBet.199293:76,lagen prop.
i krig då lagensSverigefalletdet är1992:1413. FörutomSFS att

regeringen förordnatillämpliga fårautomatisktbefogenheter är om
sådanadet råderkrigsfara elleriSverigetillämpning ärnär utom-om

utanförkrigdetföranledda ärordentliga förhållanden är attavsom
krigsfara.i krig ellervaritSverige harellerSveriges gränser attav

Åren krigsutbrottsavtal.träffades19741967 och1963, 1964, nya
flyg-transportförsäkringarfrån 1963Krigsutbrottsavtalet utomavser

ocksåoch 1974från 1964Krigsutbrottsavtalenkaskoförsäkringar. avser
krigsutbrottsavtal1967 årsñskefartyg.främsttransportförsäkringar men

avtalenflygkaskoförsäkringar. Genom övertartäcker staten som
försäkringar.dessaförkrigsförsäkringsansvaretdirektförsäkringsgivare

transportförsäkrings-svenskadesamverkadeåren 1970 1972Under -
krigskaskoförsäkringspoolsvenskför ändamålet bildadbolagen i somen

SyftetTransportförsäkringspoolen.Svenskaadministrerades attvarav
premier defartyg till lägrekrigsförsäkring änmeddelakunna somav

kapacitetensamladeLondonmarknaden. Dendominerandedengällde
kundePoolenmedelstora fartyg.för små ochtillräckligdock endastvar

Överskjutandefartygen.devärdettäcka deldärför endast storaen av
frågaendastutlandet. Detäterförsäkras idel fick alltjämt attomvar

krigsförsäkrings-krig skullefredstid. Vidunderkrigsförsäkringmeddela
intekrigsutbrottsavtalen. Detenligtförsäkringarnanämnden överta var
tillBl.a. detta leddekapacitet i poolen.medmedverkaobligatoriskt att

tid.relativt kortefterpoolen upplöstesatt
1976:380år 1976 lagenyrkesskadeförsäkringLagen ersattes avom

ändring itill följdDessförinnan hadearbetsskadeförsäkring. avom
olycksfallsförsäkringsbolagende socialayrkesskadeförsäkringslagen

Riksför-överförts tillhadeförsäkringsbestándenavvecklats attgenom
1967:916.säkringsverket, SFS
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olycksfall iarbetsskadeförsäkring omfattar arbetetLagen ävenmenom
från gäller förolycksfall inträffar till och arbetet. Denvid ävensom resa

olycksfallkrigsskador. fartyg gäller lagen ombordfråga ävenI om
för olycka inträffarutanför inte något undantagarbetstid. Lagen gör som

Ersättningsformema sjukpenning,i krig Sverige befinner sig.i vilket är
arbetsförmågan, begravningshjälplivränta bestående nedsättningvid av

för ideell skada sveda och värk,och livränta efterlevande. Ersättningtill
Riksförsäkringsverket centrallyte utgår inte.och o.s.v. ärmen

förvaltningsmyndighet arbetsskadeförsäkringen.i fråga om
dengrundskydd kompletterasArbetsskadeförsäkringen ett som avger

privats.k. trygghetsförsäkringen vid arbetsskada TFA. Det är en
skyldig teckna.försäkring enligt kollektivavtalarbetsgivaren är attsom

skillnaden mellaninkomstförlust berorTFA ersättning för den somger
förlämnar ersättningsjukpenningen och den faktiska inkomsten samt

arbetsskadeförsäk-kompletterarideell skada till följd olyckan. TFAav
försäkringens tillämpningsområde. TFAringen gäller inte utanför denoch

arbetsmarknadsförsäkringar,administreras AMF, utgörs ettavsomav
konsortium försäkringsbolag.av

gälla under årkrigsförsäkring för sjömän mil, upphördeLagen attom
1977:267 krigsskadeersättning1977. samband därmed trädde lagenl om

krigsolycksfalltill ersättning vid isjömän i kraft. sjömänDen ger
arbetsskadeförsäkringslagens skydd sträcksutlandet. Den innebär utatt

till till ochtill vistelse fritid på där fartyget liggeri land pä ort samt resor
från gäller från och tilltjänstgöring på fartyget. Det ävensenare resor

på första möjlighet till hemresautrikes Skyddet vidare väntanort. avser
efter skadas till följd krigshän-avslutad tjänstgöring. Om sjömannen av

arbetsskadeförsäk-delse befinner sig ombord på fartyget gällerhannär
ringslagen. krigsskadeersättning utgår ersättning medEnligt lagen om

arbetsskadeförsäkringslagen.tillämpning bestämmelserna i Denav
ersättningskadade livränta till särskild med hänsynhar dock utöver rätt

arbetsförmâgantill beskaffenhet. Vid förlustskadans motsvararav
nedsättning arbetsförmåganVidersättningen gånger basbeloppet. avsex

nedsättningen.utgår så gradenandel motstor som svarar avav summan
efter medicinska in-skall beräknas denDen särskilda ersättningen

l97677:64menersättning prop.validitetsgraden. har karaktärDen av
kompensation för TFA inte gäller134. Tanken den skallär attatt ges.

i krigför den skadasför gäller inteskada täcks lagen. Lagen somavsom
Riksför-förvaltningsmyndighetCentral äri vilket Sverige befinner sig.

säkringsverket.
statligt1977:265gäller lagenunder krigFör militär personal om

detpersonskadaErsättningsskyddet förpersonskadeskydd. motsvarar som
centralRiksförsäkringsverketarbetsskadeförsäkringslagen. ärgäller enligt

personskadeskyddet.förvaltningsmyndighet statligaför det
kanvid ideell skadastatlig ersättningEnligt lagen 1977:266 m.m.om

också ersättningpersonskadeskyddetden omfattas statligadetsom av
gäller förför efter reglerideell skada. Ersättningen beräknas somsamma

motsvarigheten till TFA. Trygghetsnänm-personskadeförsäkring,statens
den handlägger ersättningsfrågoma.
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angående ochmålTotalförsvarets6.4 transporter
utrikeshandel

Utrikeshandelnintemationaliserad. utgörgradekonomi i högSvensk är
försörjning påför landetsviktigekonomi. Denlandets ärdelstor aven

områden.flera
den alldelesgeografiska lägegrund SverigesPå transporterasav

90till sjöss. Drygtochdelen import-övervägande exportvaromaav
med fartyg.skerutrikeshandelns transporterprocent av

svenska fartyg. OmkringutländskasåvälmedskerTransporterna som
svenska handelsflottan.denimportvaroma15 transporterasprocent avav

30siffra förMotsvarande är procent.exporten ca
från Sverigetill ochtotalaandel deFlygets transporterna varoravav

obetydlig. Flygtransportervärdemässigt,intevolymmässigt,är men
inom elektronik-,främsthögvärdigt gods;för s.k.används främst

specialiserade verkstadsin-vissaläkemedelsbranscherna ochdata-, och
dustrier.

totala svenskadenomkring 15Lastbilar procenttransporterar av
står förutländska lastbilarnaefter vikt. Deräknatoch importen;exporten

gånger detill fyra större änandeldelen härav. Deras ärstörre tre
lastbilamas.svenska

totalförsva-områden inomviktigautrikeshandeloch utgörTransporter
särskilt hurför totalförsvaret,lämnatsredogörelse2 kap. harIret. en

organiserad. Som därcivila deldessoch samordningen ärledningen av
enligt beredskapsför-funktioneri olikatotalförsvaret indelatframgår är

ochåterfinns funktionen TransporterBland dessa1993:242.ordningen
uppgifthar tillUtrikeshandel. Funktionen Transporterfunktionen att
och i krig.under krisertotalförsvarets behovtillgodose transporterav

ÖCB Funktionen Ut-för funktionen.övergripandehar det ansvaret
nödvändiga föråtgärderuppgift vidta de ärrikeshandel har till att som

ibehövs under kriser ochupprätthålla den import och exportatt som
myndighet och samordnarfunktionsansvarigKommerskollegiumkrig. är

inom funktionen.verksamheten
delfunktioner. Sjöfartsverketin iFunktionen delasTransporter svarar

förför flygtransporter ochLuftfartsverketför sjötransporter, svarar
ÖCB.landsvägstransporter svarar

delfunktionemavissa mål föruppställtriksdagen harRegeringen och
199192:337.l2,rskr.ff, l99192:FöU199192:lO2s. 276 bet.prop.
det underdelfunktionen sjötransporterMålet för ettattanges vara

tillgängliga i sådanutländska fartygsvenska ochkrisskede skall finnas
ske i full utsträckning.kanutrikeshandelnsomfattning transporteratt

delennormal underalltså störreUtrikeshandeln ettantas avvara
Sverige inteomvärld därkrig förs i vår ärkrisskede. skede dåI ett men

isjötransportarbetetdet totalamålet 60indraget är procentatt av
där Sverigeutföras. Under krigutrikeshandel kan ärsamband med vår

mål 20indraget motsvarandeär procent.
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Målet för delfunktionen flygtransporter kunnaär upprätthålla normalatt
kapacitet inom utrikeshandeln i krisskede. Under neutralitetett och krig

måletär 20 den fredstida handeln.procent av
Målet för delfunktionen landsvägstransporter tillgodoseär totalför-att

behov sådanasvarets under kriser och i krig.transporterav
Funktionen Utrikeshandel har uppgifter främst i de skeden då ut-

rikeshandeln alltjämt har betydande omfattning. Uppgifterna gälleren
bl.a. samordna försörjningsmyndighetemasatt och näringslivets
prioriteringar och lämna förslag till regeringenatt utrikeshandelnsom
inriktning.

Målet enligt ovannämnda 1992 års försvarsbeslut säkerställaär denatt
import och krävs för försvarsansträngningarnaexport och be-som
folkningens försörjning under kriser och i krig.

Här kan erinras betänkande SOU 1989: 107ett Svensk utrikeshan-om
del i krislägen behandlaräven frågor i krislägen.som transporterom

6.5 Sjötransporter

6.5.1 Den nuvarande svenska handelsflottan

Den svenska handelsflottans storlek har minskat kontinuerligt från mitten
1970-talet till slutet 1980-talet. Vid mittenav 1970-talet antaletav av var

svenskregistrerade fartyg 630 med sammanlagt på 13ett tonnage ca
miljoner dödvikt lastförmåga. Somton regel svenskkontrolleradevar
fartyg också registrerade i Sverige. I dag förhållandetär ett annat.

Vid årsskiftet 199293 hade svenska rederier drygt 450 fartyg
registrerade i Sverige medan antalet utlandsregistrerade svenskkon-men
trollerade fartyg uppgick till drygt 300 stycken.

Under år 1993 minskade den svenskregistrerade flottan betydligt genom
försäljningar fartyg. Så har minskningstora medt.ex. 25av noterats en
fartyg 300större än bruttoregisterton. Detta har inneburitsom var en
nästan 25 procentig minskning i fråga fartyg dennatonnagetav om av
storleksordning.

Anledningen till svenska redare har fartyg under utländsk flaggatt är
flera. Vid deltagande i internationella samarbetsprojekt kan utländsk flagg

nödvändig på grund befraktningsavtal, investeringarnas storlekvara av
eller finansieringen. Det kan förutsättning föräven få tillgångattvara en
till last vid protektionism eller då särskilda krav på bestämd flaggannars
ställs. Bilaterala överenskommelser lastuppdelning eller liknande kanom
också föreligga. Skälet kan fartygetäven inte längre kan drivasattvara
med lönsamhet under svensk flagg.

Det främsta skälet till utflaggningen lönsamhetsaspekten.är Detta visar
sig därigenom flertalet svenskkontrollerade fartygatt registrerade iår
lågkostnadsländer Liberia, Panama, Cypern, Singapore ocht.ex.som
Hongkong. Dessa länder har s.k. skeppsregister.öppna Ett antal fartyg
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Storbritannien,Grekland,iregister,i slutnaregistreradefinns t.ex.
Nederländerna.ochTyskland

för registre-ställskravenregistertyperdessa ärSkillnaden mellan som
vid inträderedarenmindrebetydligtkräverregisterEttring. öppet av

slutet.utträdeoch än ett

svenskregistreradedenuppgifterVissa6.5.2 om
underoch transportmönsterstorlekhandelsflottans

vissa tider

central-Statistiskafråninhämtatsharnedanuppgifter lämnasDe som
ochhandelssjöfartiharfartyg använtsendastbyrån. De omsomavser

intefartygsåledesUtanför falleruppgifter.fågåttvilka det somatt
erhållas.uppgift inte kunnatanvändningvilkaselleranvänts om

världskrigetAndra

tillanvändeshandelsflottansvenska transporterDen passagerare,avsom
mellanantalsmässigtvarieradevärldskrigetandraunder detoch godspost
mellani trafikhälftengickdessafartyg. Av nästanoch 19001500

fart endastioch 10mellan 5utländska hamnar,svenska och procent
och 50fartyg, mellan 40resterande antalochutländska hamnarmellan

svenska hamnar.trafik mellanigick endasthandelsflottan,procent av
användestotala lastkapacitethandelsflottans60 och 80Mellan procent av

fartygmedan deutländska hamnarochsvenskatrafik mellanvid som
20 -30utgjordehamnarutländskai trafik mellan procentendast gick ca

lastkapaciteten.den totalaav

1959 1962-

uppgick denkrigsförsäkringslagens tillkomstgällandeVid tiden för den
1300 -1400till omkringanvändningkändhandelsflottan medsvenska

ochtrafik mellan svenskaungefär l3 ifartyg gickfartyg. dessaAv
utländska hamnarhuvudsakligen mellani trafikhamnar, 13utländska

svenska hamnar. Denmellanhuvudsakligeni fanresterande 13och
30volymmässigt mellan 20utgjordefartygförsta procent avgruppen -

utgjordeandrafartygen i denmedantotala volymhandelsflottans gruppen
kapaciteten.totaladen80mellan 70 procent av-

1987 1991-

användes ochhandelsflottanökade den svenskaperiodUnder denna som
Motsvarandetill 393 fartyg.fartygfrån 359användning kändärvars
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siffror för hela den svenskregistrerade handelsflottan 416är respektive
442 fartyg.

Av den förstnämnda fartyg gick antalsmässigt omkring 45gruppen
i fart huvudsakligen mellanprocent svenska och utländska harrmar.

Motsvarande siffra för de fartyg i huvudsak gick i trafik mellansom
utländska hamnar uppgick till drygt 10 Knappt 40 gickprocent. procent
väsentligen mellan svenska hanmar.

Sett till kapaciteten stod den första för 40gruppen procentca av
För ungefärtonnaget. lika andel stod fartygstor igruppen av som

huvudsak endast trafikerade utländska hamnar. Den sista fartyggruppen
svarade endast för fåtal procentenheter.ett

En till inte helt liten andeltonnaget stod fartyg fören grupp som
huvudsakligen uthyrda till utlandet. Andelen växte successivtvar från
drygt 7 i början perioden tillprocent 20närmareav procent tonnagetav
under år 1991. Det sannoliktär dessa fartyg endastatt trafikerar
utländska hanmar.

6.5.3 Den svenska utlandsregistrerade handelsflottan

Den utlandsregistrerade svenskkontrollerademen
flottan, 300 fartyg, går till övervägande del i fart uteslutandeca mellan
utländska hamnar. Det vanligenär fråga fartyg. Flertaletstoraom av
dessa fartyg är, tidigare angivits, registrerade i lågkostnadsländer,som
alltså i s.k. skeppsregister.öppna

6.5.4 Sjöfartspolitiska utredningar m.m.

Den minskning den svenska handelsflottan började iav mittensom av
1970-talet har uppmärksammats och dess konsekvenser beredskapssyn-ur
punkt har pátalats i olika sarmnanhang.

Utredningen Sjöfart och flagg SOU 1976:44 framhöllom att ett
industriland, så beroendeär sin utrikeshandel Sverige,som skulleav som
komma i utomordentligt allvarlig belägenhet,en inte kundeom man
förlita sig pâ handelsflotta.en egen

1979-års sjöfartspolitiska utredning SOU 1979:67 erinrade attom
Sverige i vissa lägen helt eller delvis kunde berövas möjligheterna att ta
i anspråk utländska fartyg, svarade för huvuddelen trafikensom påav
Sverige.

Närsjöfartsutredningen framhöll i Sjöfartens roll i trafikpolitiken SOU
1981:103 starka skäl talar föratt vi nåttatt gräns under vilkennu en
totalförsvarets behov inte längre kan på rimligt tillfredsställas.sättett

Föreningen Sveriges Sjöfart Sjöförsvar ordnade i april 1986 ett
större symposium Sjöfart och krisberedskap med deltagandeom av

för regering och riksdag,representanter myndigheter, fackliga organisa-
tioner industrin och sjöfarten.samt I skrivelse till regeringen den 26en
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påförsörjningsberedskapenibristernaföreningenpåtalade1987februari
säkraråtgärdersjöfartspolitiskadelskrävdeoch somområdesjöfartens

relevantadendels översynsvenskflaggat avtillgången tonnage, en
registreringslän-aktuellamedMöjligheternaberedskapslagstiftningen. att

fartygsvenskägdahemflaggningföråtgärder avder komma överens om
handelsflottansvenskflaggadedenEftersomundersökas.borde även

skyndsamt.vidtogsåtgärdernaangelägetdetminska attfortsatte att var
198788:8TU1987hösten attutlåtandeiframhöllTrafikutskottet ett

ingeägnadhandelsflottan attsvenskadenminskningen varsnabbaden av
tillhandelsflottabehållamöjligheterna atti fråga enallvarlig omoro

kristider.itransportförsörjningSverigestryggande av
sin1989:71989underlämnade itransportrådet rapportDåvarande en

följandegjordesjötransportområdet. Maninomberedskapslägetpåsyn
fredstidadetkunde transport-krislägeIbedömningar.ochantaganden ett

detdelallt störresåförändras,successivt att avförväntas enmönstret
eftersomAlltfartyg.svenskamedutförasmåstetransportarbetettotala

deltaförhemdirigerasfartygen attutländskadeskullefördjupadeskrisen
omfattningenAtt närmaretransportarbete. avlandets angei det egna

Medomöjligt.och krigkrisunderSverigetrafik påfartygs varutländska
erfarenhetsmässigt blevefterfråganden tonnage,tanke somstora

tillsjötransportarbetetroligtdetkonflikter, attomfattandeföljden varav
förhållanden nästandylikaunderlandetinomSverigefrånoch samt

handelsflottan.svenskadenutförasmåsteuteslutande av
svenskflaggadedentillframhuvudsakisedan attTransportrådet kom
transportbehovhelautrikeshandelnskunde klaraintehandelsflottan ensam

föråtgärdertilllämnade förslag attTransportrådetkrislägen.under
befraktaresvenskaförtillgängligtfåmöjligheternaförbättra att tonnage

tillgångensäkrapå såvälgickFörslagen attkrig.och utkriserunder
utlandsregistrerattilltillgångförsökasvenskregistrerade fartyg attsom

svenskkontrollerat tonnage.men
iförslageninnebärfartygkategorinsistnämndadengällerdetNär av

svenskaochsvenskamellanavtal statenGenomföljande.huvudsak
svenska lastägarelåtahandförstaisigförbindarederietskallrederier att

skallersättningMarknadsmässigkrig.kriser ochvidfartygenbefrakta
eventuellaersättning förskallrederietochbefraktningenvidbetalas

krigsförmeddelasigåtarStatenavtalet.grund attmerkostnader av
omregistreringavtalen. Kravomfattas avfartygför desäkring avsom
Möjligheternabör övervägas. attskeppsregistretsvenskatill detfartyget

förhindraskallintede attflaggländeraktuella attmedträffa avtal om
börskeppsregistersvenskttillomregistrerasfartygsvenskkontrollerade

möjligt.där detgenomföras ärochundersökas
novemberden lregeringentillframställninggjordeTransportrådet en

Transportrådet iskulleregeringenresultatföreslogoch1989 att geutan
TransportrådetSedanförslagen.delgenomföraförsökauppdrag avatt en

ÖCB samband medÖCB har iuppgifter.dessövertagitharavvecklats
tillförslag1992april överden 23regeringenremissyttrande till en ny

regeringensbereddsigförklarat1992:21 attsjöfartspolitik Dssvensk
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uppdrag aktualisera de i transportrådets skrivelse föreslagna åtgärderna.
ÖCB har förnyat sin framställning den 15 december 1992.

I det tidigare nämnda utredningsbetänkandet SOU 1989:107 Svensk
utrikeshandel i krislägen har frågan i krislägen behandlats.transporterom
Därvid har transportrådets legat till förgrund utredarens förslag.rapport
Utredaren ställer sig helt bakom transportrådets förslag till åtgärder
sjöfartsområdet. Utredaren föreslår transportrådet får i uppdragatt att
söka genomföra sina förslag.
Betänkandet har remissbehandlats. Vad gäller frågan sjötransporterom
i krislägen har Sjöfartsverket helt ställt sig bakom förslagen. Verket har
särskilt betonat vikten dåvarande Transportrådet skulleatt möjlig-av
heter genomföra sina förslag beträffandeatt åtgärder för förbättraatt
tillgången för svenska befraktare. Redareföreningentonnage har ställt
sig positiv till medverka till vissa beredskapshöjandeatt åtgärder och
avvaktar initiativ från statsmakterna. Dåvarande Transportrådet konstate-
rade utredningen anslutit sig till rådets förslagatt till åtgärder för att
förbättra möjligheterna tillgängligt föratt svenskatonnage befraktare
under kriser och krig och framhöll det angeläget dessa förslagatt attvar
successivt blev Ärendetgenomförda och inte fördröjdes i onödan. har

inteännu lett till något ställningstagande i regeringskansliet.
Staten har vidtagit konkreta åtgärder sjöfartspolitikens område för

minskningen denatt svenskastoppa handelsflottan och för förbättraav att
möjligheterna för den svenska handelsflottan konkurrera medatt andra
länders handelsflottor.

En sådan åtgärd den lagentemporära 1977:494 tillstånd tillvar om
överlåtelse fartyg. Giltighetstiden förlängdes regelmässigt tillav slutet av
l980-talet. Tillståndskravet förhindrade dock inte minskningen av

Århandelsflottan. 1989 den lagen lagenersattes 1989:990av om
tillstånd till överlåtelse skepp. I den lagen lades vid tillståndpröv-av
ningen huvudvikten vid hänsynen till den svenska beredskapen. Det
ansågs från beredskapssynpunkt angeläget det fanns såvälatt ett
tillräckligt antal fartyg under svensk flagg aktiva svenska sjömänsom att
bemanna dem med. Vid utgången âr 1991 upphörde denäven lagenav

gälla.att
Alltsedan slutet l980-talet har stöd i form statsbidrag lämnats tillav av

den svenska handelsflottan går i fjärrfart. Bidraget täcker sjömans-som
skatten och del de sociala avgifterna. Staten återbetalaren inbetaldav
sjömansskatt och visst bidrag till täckning deett sociala kost-ger av
nadema.

Förslag avveckla det nämndaatt rederistödet föreslogs i 1992 års
budgetproposition. Tanken då stödet skulle medatt ersättas andravar
åtgärder till stöd för sjöfarten.

Departementspromemorian En Ny Svensk Sjöfartspolitik Ds 1992:21
innehöll förslag införaett att liknar utländskaom ett system som
internationella skeppsregister. Fartyg gick i fjärrfart skulle kunnasom
föras in i särskild förteckning sköttes Sjöfartsverket.en Försom av
sådana fartyg skulle gälla skattefrihet för ombordanställda och reduktion

de sociala avgifterna med 25av procentenheter. Kravet på tillstånd för
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avtal,Särskildagälla.skulle intesjöfolk somutländsktanställning av
förtecknasskulle kunnalagstiftning,svensktvingandefrånavvek

särskiltanställasfickutlänningardär utanfartygsådanapåarbetsvillkor
tillstånd.

lagstiftningsåtgärder.någratillinte lettFörslaget har
åtgärdersjöfartspolitiska199394:69propositionregeringensI om

skeppsregisterinternationelltförslagetnämndadetanförs omatt ovan
tillläggasför kunnastödsamlandenödvändigt attfåttinte har ettm.m.

förslagframläggspropositionensjöfartspolitik. Ilångsiktigförgrund en
alltsåtillämpats,tidigareprinciperefter derederistödfortsatttill somett

huvudsakligenhandelsfartygsvenskatillstatsbidragsärskilt somettsom
fjärrfart.går i

iåterinfördes1992juniutgångenvidupphördeRederistödet menav
kontinuerligt.utgåfortsattdärefterharâr. Stödet attdecember samma

frånförslaggodkänt199495budgetåretförharRiksdagen även
bilaga100199394:rederistöd prop.till fortsattanslagregeringen om

riksdagendärmed harsambandI158.199394:rskr.14,l99394:TUbet.
regeringenframställd begäranutskottsbetänkandet attbifallit i omäven en

landetshurundersökaförutredningparlamentarisk attmåtte tillsätta en
långsiktigtitillgodosesskallutrikeshandel bäst ettsjöburenbehov av

bl.a.utskottetanförframställningsinmotivering tillperspektiv. Som
uppfattningregeringenssig delaUtskottet17 sägerföljande bet.a.

näringssinförharsjälvasjöarbetsmarknadens ett ansvarparteratt
Utskottetkonkurrensen.internationellasig i denförmåga hävdaatt
handels-försjöfartspolitiklångsiktig attdet behövskonstaterar enatt en

erinrarUtskottetsikt.utvecklaskunnaflotta flagg skallunder svensk
i syfteåtgärderomfattardel dendensjöfartspolitik tillnuvarandeattom
påkonkurrenskraft baserasinternationella etthandelssjöfartensstärkaatt

198788:-bet.utskottetinitieratår riksdagsbeslutdrygt gammalt avsex
behovetangåendebeslutsittidå enigtTU8, rskr. 107. Utskottet avvar

sysselsättningen.ochbyteshandelnmed hänsyn till beredskapen,åtgärder
mellanoenighetråttalltsedan dessrådde och harfråga medlen dockI om

tidigt ånyofördärför intedetpartierna. Enligt utskottets mening attär nu
därföransträngningar bör görasAllapolitiks mål och medel.dennapröva

föri denpartigränsernaenighetsyfte nå bred politisk överi att en
utrikeshandelsjöburenbehovfrågan värtcentrala hurnationen avom

perspektiv.långsiktigttillgodoses iskallbäst ett

sjöfartenangåendeBeredskapsförfattningar6.5.5

kris-undertillämpaskanrörande fartygflera författningarfinnsDet som
1939:299lagentransportbehovet;hänsyn tillkrigsförhâllanden medoch

fartygupplåtelseelleröverlåtelsefalli vissaförbud m.m.,avmotom
svenskamedfraktfartbestämmelsermed vissa1761940:lagen om

1978:262.förfogandelagenochfartyg
handelsflottan isvenskaden ettförhindratillsyftarårs lag att1939 att

stadgarHuvudregelnutlandet.tillförsäljningminskaslägekritiskt genom
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eller tillsvenskt fartyg till utlänningförbud tillstånd överlåtaatt utan
före-inflytande viss styrkautländsktsvenskt aktiebolag, i vilket av

kringgås dessutomdenna regelkommer. förhindraFör attatt ges
fartygaktie i bolagöverlåtelseföreskrifter teckning och ägersomavom

till utlänning.
fraktfarten syftereglering ifraktfartslag möjliggör1940 års atten av

viktigaförsvarsändamâl landets försörjning medtillgodose förutom --
frakthöj-för förhindra oskäligaförnödenheter fraktsatsema attsamt av

registreringspliktigtfår medningar. i tillämpningNär lagen ettsatts resa
tillstånd och under de villkorendast företas efter ärsvenskt fartyg som

fraktfartslicensmeddelasTillståndkopplade till detta. genom av
förlänsstyrelse. Till grund beslutSjöfartsverket i vissa falleller omav

ÖB ÖCB.ochprioriteringsanvisningar meddelatslicens ligger som av
Sjöfartskommitténkrigsorganisation benämndRedareföreningsSveriges

sjötransportledning enligt frakt-1939 tillämpningmedverkar vid av
fartslagen.

folkför-tillgodose totalförsvarets ellerFörfogandelagen attavser
egendom eller tjänster intesörjningens ofrånkornliga behov utansomav

ÖBbl.a. det gällerolägenhet på Lagenkan tillgodoses närsätt.annat ger
gäller ändamålmilitära Sjöfartsverket det andraändamål och rättnär att

nyttjanderätt. Med stöd lageni anspråk fartyg ägande- ellermedta av
fartyg åläggas utförakan eller innehavareäven ägare att transporter.av

egendom, alltså inte transportåläg-Har beslut förfogande avseendeom
förvållande den vilkengande, meddelats och intemöter motavgenom

i besittning förförfogandet riktats hinder egendomen statensatt ta
våda förstörs, försämrasräkning, står faran för egendomenattstaten av

eller minskas.
tjänster förfogandelagenSådan anskaffning egendom och somav

fred uttagning enligt förordningenmöjliggör förbereds i genom
krigsanskaffning.1978:561 förberedelser för Genom uttagning skerom

behövs under krigs- och krisför-urval bl.a. sådana fartygav som
hållanden.

till uppgift uttagningFartygsuttagningskommissionen har att genom av
förfogandelagen. Ledamöterna bestårfartyg förbereda förfogande enligt

ÖCB Sjöfartsverket.och Riktlinjerför bl.a. marinen,representanterav
för överbefälhavaren. riktlinjernauttagning meddelas De ärsenasteav
från uttagning huvudsakligen förår 1988. Enligt dessa skall göras att

för krigsorganisationen. Enligttäcka försvarsmaktens fartygbehov av
för krigsanskaffning fårförberedelsernämnda förordningnyss om

omfattning övriga totalförsvarets ochuttagning inte ske i sådan att
folkförsörjningens behov fartyg blir lidande. Fartyg huvud-somav

fartygsakligen fart eller djupgåendesysselsatta i avlägsen ärär vars
Öresundspassagen maximalt djupgåendemedgerstörre 7än ettmeter av

särskildadrygt enligt riktlinjerna, endast skäl7 meter bör, tas ut om
föreligger. föreligger ingen konkurrens mellanriktlinjernaEnligt

fartygfolkförsörjningens och övriga behov vad gäller medbehov
djupgående konkurrerar försvaret med civilaDäremot7större än meter.
behov medelstora fartyg.vad gäller små och



122 Statlig krigsförsäkring SOU 1994: 130m.m.

Lufttransporter6.6

flygplansflottan6.6.1 Den svenskanuvarande

flygplan. flestafinns 2000 civila svenska DeDet totalt utgörsöver av
luftfartenDen egentligasmå flygplan med vikt högst 2 ton. somen av

förvärvssyfte 400-500 flygplan. trañkflyg-bedrivs i sker med De stora
Aktiebolaget ochplanen SAS svenska del ABA Aerotransportägs av

flygplanLinjeflyg. 70-tal registrerade i Sverige.De har tillsammans ett
tidigareLinjeflyg i SAS. I det omnämndahar inlemmatsnumera

Utrikeshandel i krislägenbetänkandet SOU 1989: 107 Svenska behandlas
och dess utveckling något vadfrågor flygtransportkapacitet samtom om

flygtransporter.ingår i beredskapsplaneringen avseendesom

Beredskapsförfattningar angående luftfarten6.6.2

krigsförhållandenunder enligt Kungl.Den civila luftfarten inskränks
angående vissa inskränkningar i den civilaMajtzs Kungörelse 1951:165

luftfarten beredskapstillstånd och krig. princip kommer flygresur-under I
beställningsflyg. Därvid kommer iutnyttjasattserna som resurserna

första för transportbehov med hög prioritet och kravhand användasatt
1978:262 och förordningensnabbhet. Förfogandelagenstor

krigsanskaffning tillämpliga1978:561 förberedelser för påär ävenom
flygplan i viss utsträckning tillämpase avsnitt 6.5.5. Avsikten är att
förfogandelagen framförallt för fyllapå det svenska flyget, behovetatt av
reservdelar.

6.7 Landtransporter

6.7.1 Lastbilar

lastbilar.Varutransporter utförs i betydande omfattning med Detta gäller
internationella finns i dag 40 000 svenskaDetäven transporter. ca

lastbilar i yrkesmässig trafik 000 år 1960.24mot ca
olikaAv de svenska lastbilarna utförde år 1991 13 000 svenskaca

lastbilar till utlandet. Självfalletinnebar utgörtransporter som en resa
inom del samtliga utförNorden Docktransporter transporter.storen av

omkring 500 åkerier med destinationsortkontinuerligt transportermera
utanför Norden. betydande del lastbilstransporterna avseendeEn av
kontinenten färjorna till Danmarksker med utnyttjande och Tyskland.av

förhållandeDetta kan komma ändras planerna bro mellanatt enom
ÖresundSverige och Danmark genomförs. Andelen landtrans-över rena

kan i fallsådant förväntas komma öka.porter att
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6.7.2 Beredskapsförfattningar angående landtransporter

Den tidigare nämnda förfogandelagen och krigsanskaffningsförordningen
tillämpligaär på lastbilar.även I viss förfogandelagenutsträckning avses
tillämpas på de svenska lastbilarna.att

6.8 Försäkringsbranschens försäkringar mot
krigsrisker

6.8.1 Allmänt försäkringsbranschen och dessom
krigsförsäkringar

Den privata försäkringsbranschen består försäkringsbolagav av var-
ierande slag och storlek; från bolag med riksomfattande verksamhet till
lokala bolag med begränsat sortiment. Försäkringsverksamheten kanett

direktförsäkring eller äterförsäkring. framgåttSom kap.5 verkaravse av
utländskaäven försäkringsbolag här generalagenter.genom

Försäkringsbranschen i princip förär denöppen behöversom en
försäkring den faller inom för det aktuella försäkringsbolagetsom ramen
verksamhet. Bland försäkringsbolagen finns det dock sådana som
begränsar sig till i princip endast försäkra risker.ägamasatt Dessa bolag
brukar benämnas captivebolag. inte frågaDet är någon formom ny av

Ägarnajuridisk till dessa bolag utgörs större företagskon-person. av
således försäkrar koncembolagens risker i captivebola-cemer som egna

Det finns f.n. koncessionerade15 svenska captivebolag. Antaletgen. har
ökat tid. Captivebolagens verksamhet kan direktförsäkringsenare avse
eller återförsäkring. När det fråga âterförsäkringscaptivesär vänderom
sig koncembolaget direkt försäkringsbolagtill vanligt ochett tar en
försäkring kräver försäkringsbolageti gengäld åter-försäkraratt sigmen
i ellerstörre mindre utsträckning i Captivebolagencaptivebolaget.
áterförsäkrar sig pâ den internationella áterförsäkringsmarknaden.

För få viss uppfattningatt storleken verksamheten kanen om
nämnas de svenska captivebolagenatt har prøemievolym inomstörreen
transportförsäkringsomrâdet försäkring till lands, ivarutransporterav
luften och till sjöss de här verksammaän försäkringsbolagen.utländska

Kontakten mellan försäkringstagare försäkringsbolagoch kan skeen ett
direkt eller indirekt försäkringsmäklare. 1989:508Lagengenom en om
försäkringsmäklare reglerar dessa förmedlares verksamhet. En för-
säkringsmäklare kan juridisk eller fysisk För för-vara en person.
säkringsmäkleri krävs registerering hos Finansinspektionen. En registre-
ring förutsätter uppfyllelse vissa i lagen angivna krav. Detnärmareav
finns f.n. 730 registrerade mäklare i landet, 180 ärca cavarav egna
företagare. Det vanligt förekommandeär försäkringsbolagen betalaratt
mäklaren ersättning i form provision. Men det förekommer ävenav att
försäkringstagaren arvode för uppdraget.utger
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från skadeförsäk-Krigsrisker normalt undantagna skydd i vanligaär
ändå nödvändigt erbjudaringar. På vissa områden har det ansetts att

transportmedel, och andra intressensådant skydd. I fråga somom varor
luften, beviljar således dehänförliga till på sjön och iär transporter

Krigsförsäkringensvenska försäkringsbolagen krigsförsäkring. utgörs av
praktiken,försäkring i förhållande till civilförsäkringen. Iseparaten

krigsför-främst varuförsäkringssidan, behandlas dock ofta civil-och
sålundaförsäkring. Premien för krigsrisken brukar isäkringen som en

fall för civilrisken icke särskiljbar del.vissa ingå i premien som en
krigsförsäkringdock inte villiga meddelaFörsäkringsbolagen är att

omfattande krigsförhållanden i världen, underunder ettt.ex.mera
i krig. Försäkringsbolagenstorkrig i eller Sverige kommerEuropa om

krigsförsäkringsverksamhet under läge där detendast bedriva ettattavser
fred i världen. Verksamheten således sikteallmänt råder tarsett mer

för för geografiskt begränsadebereda krigsriskskydd den latenta riskatt
krigskonflikter råder i världen. Vidare skyddetkrig eller attavsersom

krigsskador kan orsakas kvarvarandetäcka de risker för t.ex.som av
eller krigshändelser.minor från det andra världskriget andra
krigsförsäkring redare, flygbolag,naturliga skäl efterfrågasAv av

främst vid intematio-och samarbetande kreditgivarelastägare med dem
fartyg kanFörsäkringsvärden på flygplan, och lasternella transporter.

enskilt försäkringsbolag kanuppgå till hundratals miljoner kronor. Ett
meddela försäkring helt täcker deinte återförsäkring störstautan en som

Ävenflygplanfartyg och laster. andra skälförsäkringsvärdena på ärav
försäkringsbolagenåterförsäkring det gäller riskervanlig när stora som

Återförsäkringsmarknaden internationell. mycketpå sig. starkt Iärtar
försäkringsbolagen återförsäkring iutsträckning de svenskastor tar

utlandet. för såväl civil-som krigsförsäkringarna.Detta gäller
För krigsförsäkringama gäller speciella villkor i olika avseenden

för kunna återförsäkring för sinaberoende försäkringsbolagenatt att
åtaganden måste följa på den internationella marknaden gällandevissa

engelska försäkringsmarknadens villkoröverenskommelser. Den är
vanligast förekommande.

6.8.2 Krigsförsäkringar pâ transportomrâdet

Fartyg

civilförsäkring själva fartyget för kaskoförsäkring.En avseende kallas
Kaskoförsäkringen omfattar skada på och förlust fartyget. För-av
säkringen omfattar också redarens s.k. kollisionsansvar, bidrag till

till vissa räddnings- och bärgningskostnader.haverigemensamt samt
kollisionMed kollisionsansvar redarens skadeståndsansvar vidavses

flytande föremål.med fartyg eller andra fasta ellerannat
extraordinär uppoffring ellerMed haveri i principgemensamt avses en

tillfogas fartyg, frakt ellerutgift till räddning avsiktligensom gemensam
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last vid hotande fara. Kostnad i haveri betalasgemensamten gemensamt
fartyg, frakt och last i proportion till deras räddade värden.av

Redaren kan också försäkra andra intressen knutna till fartyget;
utebliven frakt fraktförsäkring och förväntade uteblivna fraktergenom

fraktintresseförsäkring. Vidare kan redaren försäkra sig bl.a.genom mot
kostnader för anskaffa ersättningstonnage försäkring s.katt genom av
kaskointresse. Ytterligare försäkringsbara intressen förekommer.

Transportörens kontraktsenliga i förhållande till ochansvar passagerare
gods kan försäkras protection och indemnity-försäkring. Någotgenom en
förenklat kan ådrarsägas sigtransportören för skadaatt ansvar en om
han inte kan bevisa han eller någon han för inte haratt som svarar
orsakat skadan avsiktligen eller vårdslöshet.genom

Protection och indemnity-försäkringen täcker detäven nämnda
kollisionsansvaret i den mån det inte inom försäkringsbeloppet förryms
kaskoförsäkringen och därutöver täcker försäkringen sådant skadestândan-

tredje alltså utanför kontraktsförhållanden intemotsvar man som
omfattas reglerna kollisionsansvar.av om

Redaren kan försäkra fartyget och övriga intressen såväl civil-mot som
krigsrisker med undantag för protection- och indenmity-försäkringen. Den
kan bara tecknas civila risker och endast hos fåtal särskildamot ett
försäkringsgivare.

Nuvarande krigsförsäkringsvillkor för fartyg gäller sedan den januaril
1992. Enligt dessa villkor försäkringsgivaren för skada elleransvarar
förlust fartyget direkt förorsakadav av

a militärt bruk projektiler, bomber, raketer, robotar, torpeder,av
minor, sprängmedel eller för sitt ändamål stridsmedel,använtannat

sig krig eller krigsliknande förhållanden rått vid tiden förvare
skadan eller ej,

b embargo, beslag, uppbringning, konfiskation eller åtgärdannan av
främmande makt, befinner sig i krig, eller utför krigsliknandesom
operationer eller vidtager förberedelseåtgärder för krig krigförande
makt,

deltagare i inbördeskrig, krigsliknande operation, revolution eller
strejk, lockout, kravaller, borgerliga oroligheter elleruppror,

myteri,

sabotage

terrordåd med politiska eller religiösa motiv, eller

fartyget till följd krig eller krigsliknande förhållandenatt av
framförts på från fredsförhållanden avvikande såsom dåett sätt,
fartyget framförts i konvoj eller vid fartygets navigering de
hjälpmedel normalt skulle ha varit tillgängliga inte kunnatsom
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intefarvatten,i led ellergånödgatsfartygetelleranvändas som
förhållanden.vanligaunderskulle ha använts

förvidareFörsäkringsgivaren ansvarar

för-krigsliknandekrig ellerförorsakatstotalförlustsådana avsom
föreliggahållanden och ansessom

förflutit från denmånader harförsvunnit ochdå fartygetl tre
till hamn,detdag väntatssenast

intesjö ochbesättningen iövergivits öppenfartygetdå har2 av
blivithar fartygetkommit tilldärefter rätta;månaderinom tre

detfrån den dagtidenräknasövergivandetefteriakttaget
elleriakttogs,senast

återfå det-utsiktförsäkrade ochundanhållits denfartygetdå att3
undan-då fartygetföreligger elleruppenbarligen intesamma
såvidamånader,tid tiolängreförsäkrade under änhållits den
återfåskanrimligenfartygetförsäkringsgivaren visarinte att

inom kort.

händelseförorsakathaveribidrag tillb fartygets somgemensamt av
försäkringen,omfattas av

§ sjölagen,enligt 136för uppehållkostnadtillfartygets bidragc
ellerfartygför visitationhamnfartyget anlöptendast i falldock av

första sju dagarna.deuppehâllstidenför utöveroch då endastlast

orsakatsskadoruttryckligenförsäkringsansvaret undantasFrån avsom
civileller utgörshänföras bruktilleller kan atomvapen av ensomav

atomskada.
nämnda villkorenligtersättningsgilltOm haveri är ansvararett

egendomsskadaellerförskadeståndför detförsäkringsgivaren person-
anledningigällandeenligtskyldig rätt,försäkradeden är utgeatt,som

haveriet.av
Även krigsförsäkringsvillkoren.omfattasförsäkrat kaskointresse av

krig ellersamband medstå idelvis kanskadaOm endast ansesen
hänskjutaförsäkringsparterna rättharförhållanden,krigsliknande att

krigsförsäkringenunderdelvis skalleller ersättasfrågan skadan heltom
utseddKrigsförsäkringsnämndenavgörandetill slutligt av en av

skiljenämnd.
kankrigskaskoförsäkring,s.k.för fartyg,krigsförsäkringEn somett en
viss tid.gälla förellerbestämdcivilförsäkringmotsvarande resaavse en
år.för tid, normaltvissförsäkringen gällervanligasteDet är ettatt
inträderför vissgällerkrigskaskoförsäkringVid resaensomen

inteeller fartygetpåbörjaslastningförsäkringsansvaret emotnär tarom
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någon last det börjarnär kasta loss för avgå. Ansvaret upphör näratt
fartyget förtöjt eller lastennär lossats.

Vid krigskaskoförsäkring viss tid regleras ansvarstidenen som avser
i avtalet.
Som tidigare det vanligtär de svenska försäkringsbolagensagts låteratt
återförsäkra sina krigsförsäkringar i utlandet.

Avtalen återförsäkring krigsrisker för fartyg innehåller bl.a.om av en
klausul medför återförsäkrarens automatisktatt upphör vidsom ansvar
utbrott krig mellan vissa länder Storbritannien, USA, Frankrike,av
[Sovjetunionen] och Folkrepubliken Kina, s.k. stormaktskrig. Klausulen
innebär också försäkringen upphör automatiskt vidatt fientligen
detonation eller fartyget rekvirerasatomvapen det landetsav om av egna
myndigheter för bruk i samband med krig eller krigsliknande händelser.
Försäkringsbolagen har för skydda sig tagitatt motsvarandeen
hävningsklausul i sina avtal med försäkringstagarna.

Krigsförsäkringama innehåller vanligtvis också speciell uppsägnings-en
klausul motsvarande vad gäller återförsäkringsmarknaden.som
Klausulen innebär båda helstnär under försäkringstidenatt parter som
kan försäkringensäga med verkan efter viss kortare tid, f.n.upp sju
dagar vad gäller krigskaskoförsäkring avseende fartyg. Försäkringen kan
naturligtvis förlängas till gälla efter utgången uppsägningstidenatt av men
då till de premier och villkor kan ha överenskommits undersom
uppsägningstiden. Man återförsäkrama endastantar att begagnaattavser
sig denna förrätt erbjuda de direkttecknande försäkringsbolagenav att

avtal till högre premier.nya
Uppsägningsklausulen innebär också för försäkringsgivarenrätt näratt

helst med visst varsel, f.n. sju dagar vad gällersom kaskoförsäkring,
företa inskränkningar eller vidta ändringar det i försäkringen angivnaav
fartområdet.

l det följande lämnas några uppgifter den svenska handelsflottan iom
fråga storlek, värde och krigsförsäkring. Uppgifternaom för-avser
hållandena vid årsskiftet 199293. Det bör erinrashär vad anförsom som
i avsnitt 7.5.1. den svenskregisterade handelsflottans minskning underom
år 1993. Med begreppet den svenskkontrollerade handelsflottan avses
fartyg är registrerade i det svenskasom skeppsregistret eller ärsom
registrerade utomlands faktiskt kontrolleras svensk redare.men som av

Den svenskkontrollerade handelsflottan uppgick vid nämndaovan
tidpunkt till drygt 760 fartyg. Av dessa utgjordes drygt 450 svenskre-av
gistrerade fartyg. Av dessa 400 fartyg försäkrade krigsrisk ivar ca mot

svenskt försäkringsbolag.ett
Det totala försäkringsvärdet i krigskaskoförsäkringarna för nämnda

fartyg uppgick till 25 miljarder kr. Lägger till sedvanligaca man
intresseförsäkringar kunde beräkna det försäkringsbeloppettotala tillman
drygt 30 miljarder kr.

För övriga 50 svenskregistrerade fartyg försäkringsfråganca okänd.var
Dessa antingen försäkrade utomlands eller så saknadevar de krigsför-
säkring.
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tilluppgickhandelsflottansvenskkontrolleradeutlandsregistreradeDen
ikrigsförsäkradefartyg100omkring ettdessafartyg. Av310 varca

förförsäkringsbeloppetsammanlagdaförsäkringsbolag. Detsvenskt
kr.miljardertill 11uppgickSverige nästaniförsäkradefartygen som var

detkanvanligen är antas attutlandsregistrerade fartygen storadeDå
försäkrings-utländskakrigsförsäkrade i210,fartyg,resterande varca

bolag.
utlandsregistreradesvenskkontrolleradedetotala värdetDet men

miljarder kr.30-40tilluppskattaskundefartygen grovt

Fiskefartyg

krigsförsäkringtecknasñskefartygfördet störreovanligtinteDet är att
Krigsförsäkring-riksbolagen.vanligaofta i deskerfredstid.i Detredan

krigskaskoför-sedvanligainnehållväsentligti allthar somsammaarna
för fartyg.säkringar

ömsesidigai lokalacivilriskersinaförsäkrarñskefartygMindre
försäkringsskyddvanligt motmindreförsäkringsbolag. Det är att

fartyg.för dessatecknaskrigsrisker
antaldockhade1970-taletmittentill ettoch fram1960-taletUnder av

krigsför-Statensmedsamarbeteiförsäkringsbolagenlokaladeav
fartyg. Denför dessakrigsförsäkringframsäkringsnämnd tagit en

krigsut-plötsligti händelseberedskapsâtgärd ettfrämstutgjorde aven
krigsutbrottsavtal kunna övertas.k.dåskulleStatenbrott. genom

försäkringstagarenbereda garanteratdärigenom ettochförsäkringen
krigsförsäkringsskydd.kontinuerligt

bolagende berördaskullefredstidUnderföljande.innebarPlaneringen
knötkrigsriskåtagandegodkäntKrigsförsäkringsnämnden somgöra ett av

Åtagandet skullekrigsförsäkringsvillkor. utannämndenstill varaegnaan
civilförsäk-tillfogasochförsäkringstagarenpremietillägg för attavsett

vid dentillämpning försti egentligträdaskulleKrigsförsäkringenringen.
krigsut-träffadebolagenberördaoch denämndendä mellantidpunkt

skulleförsäkringstagarnatillInformationaktualiserades.brottsavtal ges
Vidkrigsutbrottsklausul.fogad ettkrigsförsäkringentillgenom en

krigsförsäkringenlöpandedendånämndenskulle övertakrigsutbrott
enligtbetalasskullePremieförsäkringsvärdet.fullatill detför sin del

nänmdens taxa.
omfattadeplaneringenförsäkringsvillkor motsvaras avDe som

för dessaredogörelsevillkor. En närmareKrigsförsäkringsnämndens egna
beträffandedet ävenendastskall nämnasavsnitt. Här atti ett senareges

iförsäkringsparternaförmöjlighet attfinnsfiskefartygenmindrede en
förskiljenämnd,utseddKrigsförsäkringsnämndentillvissa fall, aven

till detmed hänsynskadafråganhänskjutaavgörandebindande om en
omfattasskalltillkomstvid desshaftkrigsförhällandeninflytande av

krigsförsäkringen.
det knappastförekommerkonstaterakunnatutredningenSåvitt numera

någotsigåtarsjöförsäkringsbolagenömsesidigalokalaaktuelladeatt
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för krigsrisker. Det kan således inte längre förutsättasansvar deatt
mindre fiskefartygen civilförsäkras i dessa försäkringsbolag harsom
någon krigsförsäkring.

Varvsrisker

Krigsförsäkring för fartyg kan i princip endast erhållas från tidpunkten
för sjösättningen. Detta följer internationell överenskommelseav en
försäkringsbolagen emellan.

I syfte främst bereda kontinuerligt krigsriskskydd vidatt ett
plötsligt krigsutbrott har svenska försäkringsbolagett i samarbete med

Statens krigsförsäkringsnämnd vidtagit beredskaps-åtgärder innebördav
försäkringsbolagen i fredstidatt meddelar vissa krigsförsäkringar av

fartyg under byggnad. Tanken krigsförsäkringsnämndenär vidatt ett
krigsutbrott automatiskt skall försäkringenöverta s.k.ettgenom
krigsutbrottsavtal.

De försäkringar täcker de väsentligaste intressena isom avses en
fartygsnybyggnad. Dessa innehas och beställaren, redaren.varvetav
Varvet fartygetäger tills leveransen sker. Redaren avbetalar köpeskil-
lingen i förskott. Betalningen finansieras banker och andrat.ex. av
frnansieringsinstitut. Det således fråga försäkringarär täckerom som
varvsintressen och rederiintressen.

Den beredskapsplanläggning nämndes inledningsvis innebarsom
följande. Eftersom det inte farms några löpande krigsförsäkringar att

föröverta krigsförsäkringsnämnden vid krigsutbrott och nämnden självett
inte behörig träffa direkta krigsförsäkringsavtal under fredstidattvar var

tillskapa försäkringsbolagendärtvungen attman ett meddeladesystem
krigsförsäkringar nämnden vidkunde överta sådant utbrott.ettsom
Någon återförsäkringsmöjlighet för krigsförsäkringar stod inte till buds.
Detta följd den tidigare nämnda överenskommelsen mellanvar en av
försäkringsbolagen världen utformadei deöver. Ansvaret försäkringarna
begränsades därför i sådan män det rymdes bolagens möjligainomatt
åtaganden återförsäkringsskyldighetutan Ansvarsbeloppenatt uppstod.

därvid till miljonl kronorsattes för varvsintresset 100och 000 kronor
för rederiintresset. Den premie skulle skulle närmastuttas motsvarasom
kostnaden för bolagens registrering risken, formell vidarein-förav
formation till krigsförsäkringsnämnden verksam-Vid starteno.s.v. av
heten i mitten 1960-talet försäkringsbolagen överensav att uttavar om

premie på endast 100 kronor för varje risk.en
Enligt de försäkringsvillkor intressevarvetssom avser ansvarar

försäkringsgivaren för krigsrisker enligt gällande krigsförsäkringsvillkor
för kasko och kaskointresse och i tillämpliga delar krigsförsäkringsvillko-

för gods. Försäkringen omfattar dock inte direkt förorsakadskadaren
beslag eller sabotage.t.ex. av genom

Enligt villkoren för rederiintresset försäkringsgivaren vidansvarar
hinder medför leveransen enligt nybyggnadsavtalet inte kan skeattsom
eller vid sådant hinder det framstår ovisst avtalsenlig leveransatt som om
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bortfallit. För-hindretförflutitmånader12och utan attkan äga rum
krigsriskerdeförverkligandeföljdtillhinderomfattarsäkringen avav

ochkaskoförkrigsförsäkringsvillkorsedvanligaenligtgällersom
följdtilluppkommithinderförUndantag avkaskointresse. som

dock.eller sabotage görsbeslagexempelvis

Flygplan

flygförsälcring.luftfartsförsäkring ellerförsäkrasFlygplan engenom
ansvarsförsäkring ochflygkaskoförsäkring,omfattarLuftfartsförsäkring

luftbefordringsförsäkring.
flygplanet.förlustochskadortäckerFlygkaskoförsäkringen av

ochskadeståndskyldighettäcker motAnsvarsförsälcringen personer
skadasflygplanetmedinte avegendom somtransporteras mensom

betyderstrikt. Detluftfart. Ansvaret är attanvändning iflygplanets
orsakatshabehöverdenutkrävsskada genomför attutanansvaret

mellankollisionvidAnsvaretvårdslöshet.ellerhandlinguppsåtlig
skadestândsskyl-innebärDetculpaansvar. attdäremotflygplan bygger

elleravsiktligenorsakatsskadan haruppkommerendast genomdighet om
oaktsamhet.

för skadastriktaprincipdet itäckerLuftbefordringsförsäkring ansvaret
resgods.ochdrabbar passageraresom

kanluftbefordringsförsäkringenochtillhänförligaKrigsskador ansvars-
måsteluftfartsförsäkringen. Däremot separatciviladentäckas inom en

flygplanet.förkrigsriskskyddförtecknaskrigskaskoförsäkring
så skyddarförsäkringsgivarensomfattningengällerdetNär ansvarav

och händelserskadorslagprincipikaskoförsäkringen somavmot samma
fartyg.krigskaskoförsäkring förtäcks av en

viss tid.förellerför visstecknasKrigskaskoförsäkringen kan resa
idenså bestämsutsträckning i tidenkrigsriskansvaretsgällerdetNär

vissförsäkringsåväl vidgällertidsangivelse. Dettaavtalet resaavgenom
beroendeintesåledestid. Ansvaret ärför vissförsäkringvid avsom

lastningsåsomflygplanet,handhavandetvidsärskiltnågot moment av
avfärd.föreller start

principgäller iflygplanavseendekrigskaskoförsäkringar motsva-För
upphörande ochfrågaienligtför fartygvillkorrande omovansom

uppsägningsmöjligheter.
inomförsäkringsförhållandenauppgifternågrafölj ande lämnasdetI om

svenskai dentrafikplanenDeflygplansflottan.svenskaden stora
del ABAsvenskaSAStidigareflygplansflottan sagtsägs avsom

iinlemmatsLinjeflyg,ochAerotransport,Aktiebolaget numerasom
flygplan.svenska70-taltillhopaSAS. SAS har ett

ikrigsförsäkringen,inklusiveflygplan, ettsinaförsäkrarSAS
medtillsammansdetcaptivebolagskaraktär ägerförsäkringsbolag somav

vanligencaptivebolagMed ettflygbolag.europeiskaandra avses
inomriskerförsäkrauppgiftmedkoncerninom attdotterbolag en

belägetCaptivebolagetff. är33l98485:77koncernen; s.prop.se
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utomlands. Krigsförsäkringen såledesär inte tecknad i svensktett
försäkringsbolag. Captivebolaget brukade återförsäkra sig bl.a. i Svenska
Flygförsäkringspoolen och dess medlemsbolag. framgåttSom se avsnitt
2.3.2 kommer poolen upplösas inom framtid.att näraen

Tidigare hade SAS del flygplanens kaskovärde krigsförsäkrad ien av
Sverige. Detta berodde på då blev omfattad det statligaatt man av
krigsförsäkringsskyddet krigsutbrottsavtalet mellan poolen ochgenom
Krigsförsäkringsnämnden. Staten skulle således vid krigsutbrottett
komma överta för hela kaskovärdet.att ansvaret

Förutvarande Linjeflyg krigsförsäkrade sina flygplan i Sverige. Efter
samgåendet med SAS har förhållandet ändrats och försäkringen av
flygplan sker i captivebolaget.numera

Lastbilar

Gällande försäkringsvillkor för motorfordon utesluter krigsskada från
försäkringsskyddet. Svenska försäkringsbolag meddelar i princip inte
krigsförsäkringar för motorfordon. Detsamma gäller frågai utländskaom
försäkringsbolag.

Varor

Risker avseende under försäkras transportför-transportvaror genom
säkring. Transportförsäkring krigsrisker för landtransporter kan intemot
pâräknas. Enhetliga krigsförsäkringsvillkor gäller för sjö- och lufttrans-

Som sådan räknas det falletportema. lasten finnsäven lastbilatt som
till sjöss eller i luften.transporteras

Krigsförsäkringsvillkoren för omfattar i princip förvaror ansvar samma
skadetyper och händelser krigskaskovillkorentäcks för fartyg.som av
Samma undantag för skador orsakade eller atomskadaatomvapen görsav
i villkoren. Däremot försäkringsgivaren för lastägarensinteansvarar
eventuella skadeståndskyldighet i något avseende.

Även dessa krigsförsäkringsvillkor inbegriper möjlighetsådanen som
finns enligt krigskaskovillkoren till skiljenämnd utseddatt en av
Krigsförsäkringsnämnden hänskjuta frågan utsträckningi vilken skada,en

endast delvis kan stå i samband krigsliknandemed krig ellersom anses
förhållanden, skall ersättas krigsförsäkringen.av

Krigsförsäkring avseende fartygmed ellertransporterasvaror som
flygplan gäller i princip endast från det ombord tillgodset desslastatsatt

det lossats från transportmedlet.att En transportförsäkring som avser en
under luft- eller sjötransport kan, nämdes, detävenvara som avseovan

fallet faktiskt lastad påär lastbil fartygdäcketatt stårvaran en som
eller det mindre vanliga fallet har intagits i tlygplanet.- -

Krigsförsäkringen kan civilförsäkringen för visstecknas ellersom resa
för viss tid. Det sistnämnda sker transportförsäkringskontrakt.ettgenom
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sådantsinaförsäkralåterföretag transportervanligt störreDet är att
sätt.

försäkrings-varigenomavtaltransportförsäkringskontrakt ärEtt ett
allaförsäkraperiodenöverenskomnadenföråtar siggivaren att

täckeravtalatsinteOmavtalet.omfattas annattransporter avsom
transportmedel.ochvaruslagtransportriskemaförsäkringen oavsett

krigsför-transportförsäkringskontrakt kanvanlig lydelseEnligt enav
Enligtuppsägningstid.48 timmarsmedbådasäkring sägas parteravupp

avseendetransportförsäkringskontraktetdetförsäkringsbranschen är
intedrabbaspågåendeEnkrigsförsäkringen sägs avresaupp.som

uppsägnings-påbörjats underinteEndastuppsägningen. transporter som
uppsägningen.grundkrigsförsäkringsskyddblir sitttiden avutan

någoninteomfattarvissförmeddelatsFörsäkringar separat resasom
uppsägningsmöjlighet.särskild

ellerhävnings-verkandeautomatisktdetillMotsvarigheten upp-
gällerdetinteförekommer närkrigskaskosidanhörandeklausulema

krigsrisk.transportförsäkring motvarorav
lufttrans-ochsjö-undergällerendastförkrigsförsäkringAtt varor

Waterbomebenämndöverenskommelse,pågår tillbakaporten en
för-världensflertaletmellanträffades år 1937Agreement, avsom

Genominbördeskriget.spanskamed detsambandisäkringsgivare
godsinte försäkraförsäkringsgivamaförband sigöverenskommelsen att

inte ärförsäkringsgivarenågradockfinnsDetunder landtransport. som
s.k.omfattning tecknarmindrevilka iochöverenskommelsenbundna av

land-försäkring.War on
omfattningenangåendeuppgifternågralämnasdet följandeI av

svenskadenkanDetkrigsförsäkring i fråga antas attvanitransporter.om
Avundercivilriskerförsäkrad transport.och importen är motexporten

svenskaihälftenungefäriförsäkrasutrikeshandeldenna settstort
försäkringsbolag.

komplette-förcivilförsälcringenomfattningokänt i vilkenDet är varor
regel ändockuppgift detEnligt ärkrigsriskskydd.med snarareettras

ingårlåg ochmycketPremienkomplettering ärsådan görs.undantag att
civilprernien.särskiljbar del iickeofta som en

vanligenlufteneller itill sjöss ärlandetinomVaror transporterassom
sällanvaruägarenberorkrigsrisk. Detförsäkradeinte att ensmot

krigsriskskydd,medkompletteraskanvaruförsälcring,tecknar somen
Landtransporterna ärförlitar sig transportörens somansvar.utan

Waterbomeföljdtillkrigsriskskyddfrånuteslutnatidigare avsagts
Agreement.
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6.9 Statlig krigsförsäkring

Krigsförsäkringslagen1

I avsnitt 6.3 har redogjorts för utvecklingen den svenska krigsför-av
säkringslagstiftningen fram till den nuvarande krigsförsäkringslagen och
för därefter vidtagna ändringar.
Gällande krigsförsäkringslag kom till stånd efter översyn 1939-årsen av
krigsförsäkringslag på 1950-talet av
Riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap.

Riksnämndens förslag till lag innefattade i huvudsak redaktionellny en
modernisering gällande regler. Den viktigaste ändringen hänfördeav sig
till förutsättningarna för lagens tillämpning. De då gällande bestämmel-

förutsatte Kungl. Maj förordnadeserna att tillämpning lagen. Vidom av
krig Sverige indraget i borde enligt riksnämndensom lagbestämmel-var

automatiskt träda i tillämpning medan iserna övriga fall alltjämt skulle
krävas Kungl. Majtts förordnande.

Riksnämnden föreslog vidare krigsförsäkringsnämndatt en nytt
tillsattes med uppgift handlägga frågor denatt statliga krigsför-om
säkringen redan i fredstid. Den förra krigsförsäkringsnämnden hade
upplösts under är 1948.

Riksnämndens förslag rernissbehandlades varefter regeringen utarbetade
proposition i iämnet överensstämmelseen med nämndens förslag

prop. 1960:3. Propositionen förelades riksdagen. Efter sedvanlig
behandling biföll LZUriksdagen regeringens förslag rskr. 64.

Den lagen l960:22 statlig krigsförsäkringnya trädde i kraftom den
10 1960.mars

Krigsförsäkringslagen har därefter ändrats fyra gånger i enlighet med
vad framgår avsnitt 6.3 Efterkrigstiden.som av

Härefter följer närmare beskrivning den gällandeen krigsför-av
säkringslagen. Av praktiska skäl omfattar redogörelsen hela lagen även

avsnitt 6.9 endast skallom statlig krigsförsäkring i frågaavse om
motorfordontransporter, och vid lagring. Statens möjligheter att

återförsäkra civila risker och teckna direktatt krigsolycksfallsförsäkring
kommer behandlasatt se avsnitt 6.10 ochsenare 6.12.

Krigsförsäkringslagen fullmaktslagär med konstruktionen samma som
flera andra beredskaplagar. Lagens bestämmelser träder i tillämpning
först under vissa angivna förutsättningar. När lagen tillämpas kan staten
träda in försäkringsgivare i de hänseendensom i lagen.som anges
Försäkringsrörelselagen 1982:713 inteär tillämplig den försäkrings-
verksamhet bedriver medstaten stöd krigsförsäkringslagen,som kap1av
2 § första stycket försäkringsrörelselagen.

Förutsättningarna för lagens Ärtillämpning i l Sverige i krig,anges
skall Ärbestämmelserna tillämpas. Sverige i krigsfara eller råder det
sådana utomordentliga förhållanden föranleddaär det krigärsom attav
utanför Sveriges ellergränser Sverige har varit i krigatt ellerav
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tillämpas.skallbestämmelsernaföreskrivaregeringenfår attkrigsfara,
prövning.förriksdagenunderställasdockskallförordnandesådantEtt

direktmeddelarättbestämmelser attstatensstycketförsta2 §I omges
motorfordonsför-transport-ochmeddelasålundafårStatenförsäkring.

embargounderläggesegendomriskkrigsrisk attsäkring motsamtmot
främmandeanhållesåtgärddylikelleruppbringas aveller annangenom

riskermakten. Motsökerellertagitdärden, ta sammaellerstat somav
förutlandetilagratsegendom,meddelas ävenförsäkringfår somav

från riket.utförseltillanslutningiellerriketinförsel till
försäkrings-1927:77skall lagenstycketredjeparagrafensEnligt om

försäkringsformer.angivnatillämpningavtal inte äga nu
krigsförsäkringslagen.iintedefinierastransportförsäkringBegreppet

råderuppfattningdenenligt gängsetolkasskola somBegreppet anses
ochförsäkringsavtall927:77Lagenförsäkringsbranschen.inom om

skall utgöravadförbetydelsedärvidtillämpning har ansesdess somstor
sjöförsäkringsålundatransportförsäkringMedtransportförsäkring. avses

ochbyggnad, transporterasunderfartyg,försäkring även somvarorav
transportför-transportförsäkring. Begreppetfartyg ochmed annanannan

försäkringlufttransportförsäkring avserochland-omfattarsäkring av
innefattarförsäkringensistnämndaluftfartförsäkring. Denvaror samt

luftbefordringsför-ochtredje mangällerflygansvars-flygkasko-, mot
resgods.förochsäkring transportörensavser mot passagerareansvar

tillämpning för-vidpraxisenligtMotorfordonsförsäkring räknas av
transportförsäkring.formintesäkringsavtalslagen avsom en

återförsäkringmeddelastycket har rättEnligt 2 § andra attstaten
bolag.sådanasammanslutningellerförsäkringsbolagsvenskt av

Återförsäkringen ochkrigsriskförsäkringdels sådanfår motavse
civilrisker inomförsäkringdelsjämförlig risk har nämnts, avnysssom

ansvarig-ochinkomst-egendoms-,transportförsäkring allmänsåväl som
trafikförsäkring.hetsförsäkring samt av

i § lagen1och bolag,RiksförsäkringsverketEnligt 3 § får som avses
krigsåtgärdtill följdyrkesskadeförsäkring, för olycksfall, som avom

tjänstgörandetransportmedeldrabbar på fartyg eller annat person,
med ersättningarersättningsbeloppmeddela försäkring till högre samt av

imed delägarefår bolag, häreljest. Vidareänart avses,somannan
gällaför olycksfall, härsluta avtal försäkringbolaget attavses,somom

tidpunkt i 43 § lageni kraft vidför tid eller träda än omannanannan
återförsäkringfår enligt 4 § meddelayrkesskadeförsäkring stadgas. Staten

angivits.försäkringsådan som nuav
tillämpningenföreskrifter rörandefâr meddelaRegeringen närmare av

lagen.
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6.9.2 Tillämpningsföreskrifter Statens-
krigsförsäkringsnämnd

Regeringen har meddelat föreskrifter förnärmare krigsförsäkringslagens
tillämpning i förordningen 1988:1565 med instruktion för statens
krigsförsäkringsnämnd.

Statens krigsförsäkringsnämnd har till uppgift ärendenprövaatt om
sådan försäkring i 2 och 4 §§ lagen l960:22 statligsom avses om
krigsförsäkring. Nämnden skall också förbereda de åtgärder frånsom

sida behövs för meddelastatens statlig krigsförsäkring.att
Försäkring i 2 § krigsförsäkringslagen fâr nämnden beviljasom avses

endast detnär väsentlig betydelseär för folkförsörjningen eller förav att
vidmakthålla handel eller näring.annan

Nämnden får återförsäkring sådan försäkringarta nämnden harav som
meddelat.

Nämnden skall

följa försäkringsmarknadens utveckling, särskilt vad gäller behovet
statlig krigsförsäkring,av

fastställa villkoren för sådan försäkring nämnden meddelar,som
och

efter samråd med krigsskadenämnd planläggastatens samordningen
statlig krigsförsäkring med statligt krigsskadeskydd.av

Krigsförsäkringsnärnnden består Finansinspektionens generaldirek-av
tör, nämndensär ordförande, ytterligare högst sjusom ledamötersamt
och för dem.ersättare Dessa ledamöter och ersättare Finansin-utses av
spektionen för bestämd tid. Bland ledamöterna inspektionenen utser en
vice ordförande.

Den angivna storleken på nämnden grundas på fredstida behov, dvs för
nämnden skall klaraatt sina beredskapsuppgifter.av

l dag består nämnden maximalt antal ledamöter. Dessa företräderav
olika intressen inom svensk handel och svenskt näringsliv, tvåvarav
kommer från försäkringsbranschen. Det finns sålunda frånrepresentanter

ÅngfartygsSjöassuradörernas Förening, Sveriges Assuransförening, SAS,
Sveriges Exportrád, Grossistförbundet Svensk Handel och Sveriges
Redareförening. Vice ordföranden högär domstolsjurist. Sekreterar-en
och kansligöromålen utförs tjänsteman vid Finansinspektionen.av en

Nämnden har i skrivelse den 30 oktober 1990 till Finansdepartemen-en
hemställt ändring i förordningentet så antalet ytterligare ledamöterom att

och ersättare ändras från nuvarande högst sju till högst åtta. Som skäl
härför har nämnden åberopat trafiktlygets utveckling och ökade betydelse
varigenom nämnden borde tillföras flygförsäkringskompetens. Frågan är
under behandling hos Finansdepartementet.
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bereds inomKrigsförsäkringsnämndenÄrenden ettavgörs avsom
ordföranden.viceellerordförandenledningunderarbetsutskott av

andrahälften deminstochordförandenbeslutsför när avNämnden är
meningarskiljaktigaframkommerdetOmnärvarande.ärledamöterna

iomröstningrättegångsbalkenkap.16iföreskrifterna omtillämpas
hinnerintenämndenbrådskandesåärende attärtvistemål. Om ett

med-ärendet avgörasfårdetbehandla genomförsammanträda att
ledamöter.antalerforderligtbeslutförochordförandenmellandelanden

avgöraordförandenfårlämpligt, ensamförfarande inte ärdettaOm
ärendet.

överklagas.får inteförsäkringsärendeniBeslut
krigsförsäkringsrörelsenstatligadenförplanerauppgiftNämndens att

krigsskade-StatensFinansinspektionen,medsamrådikrig skerunder
Dessa ärberedskapsorgan. somförsäkringsbolagensnämnd och egna

Återförsäkrings-Transportförsäkringspoolen,Svenskatidigareframgått
fastighetsförsäkring samtochföretags-civilför1965ârkonsortium av

civilÅterförsäkringskonsortium för1976årvillaförsälcring, avochhem-
harvilkenFlygförsäkringspoolenSvenskaochluftfartsförsälcring

fredstid.underuppgifterordinariesinavid sidanberedskapsuppgifter av
eventuellföresatsenbl.a.präglas attBeredskapsplaneringen enav

samarbetenäramöjliggörasförsiggå och ettskallkrigsverksamhet genom
organisationer.bolagensochnämndenmellan egna

bidraskallFörsäkringsbolagenföljande.påplaneringengårkorthetI ut
Finansin-ibedrivsförsäkringsverksamhetenpersonal tillmed som
uppträderFörsäkringsbolagenmöjligt.så längelokalerspektionens som

krigsriskertransportförsäkringar motfrågainämndens agentersom
krigskaskoverksamheten.självsköterNämndenavseende varor.

databe-Försäkringsbolagenseller köps.lånasmaterielochUtrustning
för-Försäkringsbolagensanvänds.försäkringsinformationhandlade

sker viaBetalningsförmedlingomstämpling.efteranvändssäkringsbrev
skerutrymningnödvändigEfterpostgirokonto.nämndens egetett

krigsuppehâllsplats.bestämdfrånverksamheten en
miljarder kronor1,5beredskapsanslagtillgång tillharNämnden ett

uppgårdriftsanslagetårligafredstidaförsäkringsverksamhet. Detsinför
000 kronor.66till ca

beredskaps-varjedetåligger1993:242beredskapsförordningenEnligt
övergåberedskap kunnahöjdunderförfred planerai attmyndighet att

beredskapenför denåtgärderövrigavidtaochkrigsorganisation egnatill
underverksamhetsinförplanskall haBeredskapsmyndigheten18 §. en

myndighetensuppgifterinnehållaskallPlanenberedskap. omhöjd
dekrigsorganisation,myndighetenskrig,underverksamhetplanerade

övrigtivadochkrigsorganisationeniskall tjänstgöra somsompersoner
bedrivaochberedskapsinhöjaskall kunnamyndighetenförbehövs att
18 ochenligtPlaneringen§.19beredskaphöjdunderverksamheten

omedelbarthandefterberedskapshöjningarsåväl somskall19 avse
20 §.beredskaphögstaintagande av

be-enligtkravenföråtgärderomfattande attsåledesbehövsDet
uppfyllda.skallredskapsförordningen anses
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Som kommer framgå följande avsnitt har nämnden i beredskaps-att av
syfte fastställt krigsförsäkringsvillkor för olika transportsituationer, träffat
s.k. krigsutbrottsavtal med beredskapsorganens medlemsbolag och därtill
hörande särskilda avtal och slutit agentavtal med försäkringsbolag
angående krigsförsäkring utfärdat bestämmelsernärmaresamtav varor

Ävenden verksamheten i särskild instruktion. andra överenskommel-om
har träffats krigsförsäkringsverksamhetenrör såsom avtalser som t.ex.
bärgning med bärgningsföretag. Med beredskapsorganens medlems-om -

bolag har också, framgår följande avsnitt, träffats avtal civilasom av om
risker. Det fråga statlig återförsäkringär försäkringar inomom av
respektive försäkringsornråde.organs

6.9.3 Statliga Krigsförsäkringsvillkor

Enligt sin instruktion skall krigsförsäkringsnämnden fastställa villkor för
försäkring den meddelar. Nämnden skall samrådaäven medsom
krigsskadenämnden så för de bådagränserna nämndernas verksamhetatt
dras på lämpligt I principsätt. skall krigsskadelagen allaersättaupp
krigsskador på egendom inom landet.

Nämnden har fastställt villkor och därvid sarnrått med krigsskade-egna
nänmden. Statliga krigsförsäkringsvillkor finns bl.a. beträffande sjökasko,
flygkasko, nybyggnader på rederiintresse i sådana nybyggnadervarv,

under land-, sjö-och lufttransportsamt och under lagring i utlandetvaror
i anslutning till import till eller från Sverige. Däremot finns ingaexport
villkor för bilkasko.

Krigsförsäkringsvillkor för försäkringar faller inom krigsskadela-som
område inteännu sjösatta nybyggnader på svenskagens avser varv,

handelsfartyg och fiskefartyg vid färd inom svenska farvatten.
Som framgått tidigare kan nämnden enligt krigsförsäkringslagen också

äterförsäkrare krigsförsäkringar. Det finns dock inte någonagera som av
planering för sådan verksamhet eller några villkor avseende sådana avtal
eftersom de svenska försäkringsbolagen idag inte har för avsikt att
meddela krigsförsäkringar under allvarligare krigsförhållanden.

Närmare krigsförsäkringsvillkorstatensom m.m.

Krigsförsäkringsnämnden har förberett och fastställt följande krigsför-
säkringsvillkor.

Krigsförsäkringsvillkor för kasko fartyg fastställda den 30
september 1971.

2. Krigsförsäkringsvillkor för kasko ñskefartyg för lokala ömsesidi-
sjöförsäkringsbolag fastställda den 29 november 1972.ga
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septemberden 30fastställdaflygkaskoKrigsförsäkringsvillkor för
1971.

fastställda densjötransportunderKrigsförsäkringsvillkor för varor
1971.september30

denfastställdalandtransportunderförKrigsförsäkringsvillkor varor
utlandet.ilandtransporterseptember 1971 avser30

denfastställdalufttransportunderförKrigsförsäkringsvillkor varor
september.30

byggnadunderfartygirederiintresseKrigsförsäkringsvillkor för
1964.november30fastställda densvenskt varv

byggnad vid svensktunderför fartygKrigsförsäkringsvillkor varv
1964.novemberden 30fastställda

8 aprilfastställda denlagringsförsäkringKrigsförsäkringsvillkor för
1976.

krigsförsäkringssyn-reglerar vissavillkorKrigsförsäkringsnämndens ur
pågällervadövrigt till närmasthänvisar iochfrågorviktigapunkt som

omfattar nämndensprincipcivilförsäkringen. Iinomområdemotsvarande
likartadeellerjämställdadärmedochkrigsriskeralla typer avansvar

och förlusterskadorskydd skallekonomisktfaror. Tanken motär att ges
civilriskvillkor.sedvanligatäcksinte genomsom

direkt orsakatsför skadorsåledes t.ex.Nämnden genomsomansvarar

kringdrivande,då detorpeder, ärochminor ävenmilitärt bruk av
inklusiveförsvarsmedelellerstrids-och andrabomberprojektiler,

atomstridsmedel,

främmandeåtgärduppbringning ellerbeslag,embargo, annan av
operationer ellerkrigsliknandeutförsig i krig,befinnermakt, som

makt,krigförandeför krigförberedelseåtgärdervidtar

revolution ellerinbördeskrig,ideltagareåtgärd uppror,av

medjämställaskanåtgärdellersjöröveri,ellerkapning som
sjöröveri,

flygo-haveri ellerellerkollision,störtning,strandning, annat annan
förorsakatshändelsensannolikt attdâ det kanlycka, att avanses

till följdförelegattrañkförhâllandenaändradeangivnavissa närmare
förhållanden.krigsliknandekrig ellerav
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någonskadan har orsakatsinträderStatens försäkringsansvar av avom
eller farorna.händelsernade uppräknade

sigsituationeri vissadockvillkor kanEnligt sina tastatenegna
enligt detskadautsträckningeller mindre äveni större nyssom enansvar

eller farorna.händelsernanämndadedirekt orsakatsnämnda inte ovanav
skäligt medKrigsförsäkringsnämnden finner detden utsträckningI

tillkomsthaft vid skadanskrigsförhållandeninflytandehänsyn till det
viss tiduteblivit ochtransportmedletfall dåutgår ersättning dels i vissa

dels för skadaerhållits ochfartygetunderrättelsegått någonutan att om
följdtransportmedlet tillantingenuppkommit att avgenomsom

fredsförhâllanden avvikandefrån sättpåkrigsförhâllandena framförts ett
med krigsför-sambandmyteri harellereller sabotage somgenom

nämndauppnås iskäligt resultatvillkor kanhållandena. dessaGenom ett
fall.

olikaförsäkringsfall gäller någotvidfråga vadl ersätts ettom som
Varuförsäkringen.ochregler för kasko-

på fartygetförutom direkt skadaför fartygKaskoförsäkringen ersätter
privataigen från devi kännerkostnaderindirektavissaäven som

i bidrag tillfartygets andelkrigsförsäkringsvillkoren. Så ersättst.ex.
försäkringenomfattashändelserförorsakathaverigemensamt avomav

fartygetför uppehåll itill kostnadandel i bidragoch fartygets resan som
ersättning försäkringstaga-för denVidarei fall måstevisst göra. ansvaras

personskada, underegendoms-ellerförtill tredjeskyldigär utge manrenj
i övrigthaveriuppkommit ärförutsättning skadanl att somgenom

| försäkringen.ersättningsgillt enligt
l direkt skadai princip endastför flygplanKaskoförsäkringen ersätter
l skadeståndskyldighetinte eventuellflygplanet. Försäkringen täcker som

flygplanet.bedriver trafik meddenåvila flygplanets ellerkan ägare som
värdet. frågatill fulla Iersättning för skadadVaruförsäkringen varager

därvärde på denförsäkringsvärdetomfattarhandelsvaror ortvaransom
transportkostnad, försäkrings-med tilläggförsäkringsansvaret börjar av

nämndapåhandelsvinstkostnad och 10 poster.procents avsumman
ersättningbetalapåta sig särskiltKrigsförsäkringsnämnden kan ävenatt

bestämmel-måste erläggasomkostnaderför tull, frakt och andra somf förpåtar sig ingetNämnden varuägarensför skadadseorten ansvarvara.
eventuella skadeståndsskyldighet mot annan.

villkorenomfattning reglerarbestämmelserUtöver t.ex.ansvaretsom
p försäkringstagarensutsträckning i tiden,frågor försäkringsansvaretsom

utbetalningt tid förbestämmaåtgärder och nämndensvid skada rätt att av
förbudvaruförsäkringenundantag förgäller medersättning. Allmänt --

tillstånd.nämndensöverlåtelse försäkringen, utanmot av
för olika fall.gäller följandefråga ansvarstidenl om

Fartyg

Är inte avtalats,gäller,försäkrat för vissfartyget attannatresa om
ankar och kastafartyget börjar lättaförsäkringsgivarens börjar näransvar
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loss för avgå och fortfar intill fartygetdess ankrat eller förtöjt påatt
vanligt i försäkringsavtaletden i angivnasätt bestämmelseorten eller på

plats där slutar.annan resan
Är fartyget försäkrat för viss tid inträder försäkringsgivarens ansvar,

inte avtalats, den dag försäkringen träder i kraft och upphörannatom
den dag försäkringen enligt avtalet skall utlöpa. Skulle fartyget vara
under försäkringen upphör gälla fortlöper försäkringennär attresa att
gälla visst tilläggspremie.sätt mot

Flygplan

Försäkras flygplan, skall föra förlast, viss flygresa inträdersom
försäkringsgivarens då lasten börjar intagas och upphör då lastenansvar
lossats.

Försäkras flygplan, inte skall föra last, för flygresavisssom
börjar fâr starteffekt och upphör flygplanetnär näransvaret motorerna
efter landning i bestämmelseorten har avslutat utrullningen och antingen
står stilla eller förflyttasbörjar förmarken motorkraft s.k.egen
taxning.

Är flygplanet försäkrat för viss tid inträder försäkringsgivarens ansvar,
inte avtalats, försäkringenden dag träder i kraft och upphörannatom

Ärden dag försäkringen enligt avtalet skall utlöpa. flygplanet under resa
försäkringen upphör fortlöper försäkringennär gälla tilläggspre-att mot

mie tills flygplanet första gången därefter ankommer till flygplats.en

läror under sjötransport

Huvudregeln försäkringsansvaretär börjar då denatt ortvaran som
i försäkringsavtalet lastats fartygi och upphör då lossats överanges varan
frånsidan fartyg på den i försäkringsavtalet angivna bestämmelseorten.

läror under lufttransport

Försäkringsansvaret börjar då överlämnats till lufttransportföretagetvaran
och dåupphör företaget avlänmat den i försäkringsavtaletvaran
angivna bestämmelseorten.

läror under landtransport

Vid import börjar Krigsförsäkringsnämndens dä för denansvar varan
försäkrade genomförande lämnar förvaringslokalen ellertransportens
upplagsplatsen pâ den i försäkringsavtalet angivna förorten transportens
början och upphör då ankommit till Sverige.varan
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Vid börjar då lämnat Sverige och dåupphörexport ansvaret varorna
utlämnats till eller dennes i försäkrings-denombudmottagarenvaran

avtalet angivna bestämmelsorten; blir utlämnandet försenat upphör dock
nämndens i fallvarje sju dagar efter ankomst till be-ansvar varans
stämmelseorten.

Krigsförsäkringsvillkor för lagring av varor

Lagringsförsäkring krigsrisk tecknas för Krigsförsäkrings-tidmot som
nämnden bestämmer och endast i samband såsommed och del av
transportförsäkring krigsrisk.mot

Krigsförsäkringsvillkør för fartyg under byggnad vid svenskt varv

Ansvaret börjar, då för nybyggnaden inköpta föremål,varvetav som
omfattas försäkringen, börjat anlända till eller då för nybyggna-i varvetav
den material börjat avbokas eller avmärkas i och för bearbetning,avsett

i och upphör då nybyggnaden beställaren ellerövertas sådan inteav om
finns då nybyggnaden färdig för leverans.är

Krigsförsäkringsvillkor för rederiintresse i fartyg under byggnad vid
svenskt varv.

Krigsförsäkringsnämndens inträder då förstaden inbetalningen iansvar
enlighet med nybyggnadsavtalet erläggs och upphör nybyggnadennär

i levererats till försäkringshavaren.:

Krigsförsäkringsvillkoren under 1-4, 8 försäkringaroch 9 somavser
har motsvarighet på den privata försäkringssidan. Nämndens villkoren
innehåller dock någoninte motsvarighet till försäkringsbolagens villkor

omedelbart upphörande och inte heller några egentliga uppsägnings-om
möjligheter.

Det åvilar Krigsförsäkringsnämnden och revidera sinaöveratt se
villkor så förändringar inom försäkringsmarknaden ellersnart trans-
portväsendet anledning därtill.ger

6.9.4 Krigsutbrottsavtal m.m.

För vid plötsliga krigsutbrott och svårareatt krigsförhållanden i görligaste
mån försöka upprätthålla kontinuerligt försâkringsskydd krigs-ett mot
risker inom vissa viktigare områden har det nödvändigt medansetts
statlig medverkan. Den lösningen har därvid valts att staten genom



130SOU 1994:krigsförsäkringStatlig142 m.m.

förautomatisktavtalsvis övertarKrigsförsäkringsnänmden ansvaret
förhållanden.sådanaunderkrigsriskema

detekonomisk haråtagandenstatligafrågadet naturEftersom är avom
samtycke tillinhämtade riksdagensregeringen förstnödvändigt attansetts

riktlinjerenligt vissaavtalträffa sådananämndenbemyndiga attatt
LZU NU 10,197576:71,ochrskr. 39170,1961:172,prop. prop.

62.rskr.
bemyndigandenregeringensmed stödharKrigsförsäkringsnärrmden av

s.k. krigsut-godkända,regeringenlikartade,allt väsentligtträffat, i av
allajanuari 1963 medavtal den 1transportförsäkringar;förbrottsavtal ett

avtal itransportförsäkring,bedriverriksbolag separatasvenska som
främstsjöförsäkringsbolagömsesidigalokalamed sjuoktober 1964 som

med alladecember 196719avtal denfiskefartyg,försäkrade mindre ett
och slutligenflygkaskoförsäkringbedriverförsäkringsbolagsvenska som

ñskefar-försäkringsbolag förömsesidigtlokaltavtal âr 1974 med ettett
någotanslutit sig tillhar intecaptivebolagendirektförsäkrandeDetyg.

krigsutbrottsavtal.
bestämmelser.grundläggandeinnehåller endastKrigsutbrottsavtalen

god-inteavtal behöversärskilda avtal. DessaiDetaljfrågor regleras
221961:172regeringen prop.kännas s.av

Krigsutbrottsavtalen

tidpunktvissvidåtagit sigkrigsutbrottsavtalen harGenom attstaten en
intressensvenskaavseendekrigsriskhela denföröverta som avansvaret

direktlöpandetidpunktendenvidtäcktförsäkringsbolagen då är av
alltsåbestämmelsenInnebörden ärtransportförsäkringar. atttecknade av

krigsförsäkringardeiförsäkringsansvarethelaövertar somstaten
krigsutbrottet.ifrågavarandedetfortfarande gäller vid

försäkringsvill-iandra riskervissakrigsrisk jämställsMed som anges
egendomskydd fåsfall kan därigenomförekommande attkoren. I mot

dylik åtgärdelleruppbringasellerläggs under embargo armangenom
sökertillvällat ellerdäreller denfrämmandeanhålles stat somavav

sig makten.tillvälla
redogjorts förtransportförsäkring harmed begreppetVad som avses

flygkaskoförsäkringsåledesföljande ingår ävendetavsnitt 6.9. Iunder
räknaskrigsutbrottsavtal1963 årsEnligttransportförsäkring.i begreppet

försäkringsvensktpånybyggnadförsäkring samtäven avvarvav
tillanslutningeller iinförsel till riketföri utlandetlagratsegendom som

avseendeFörsäkringartransportförsäkring.från riketutförsel som
från krigsut-undantagitsuttryckligenyachtförsäkring harfritidsbåtar

tillämpningsområde.brottsavtalens
ochfartyg skeppsådanaendastintressesvensktMed begreppet avses

officiellaviktigasteSverige.registrerade i Denbåtar och flygplan ärsom
skeppsregistret. Förut-svenskai detfartyg skerregistreringen av

storlek,minstaöverstiga vissmåstehärför fartyget,sättningen är att som
juridisksvenskmedborgare ellersvenskhälftentill ägsän enenavmer
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Under viss.a förutsättningar kan fartygutländska registrerasävenperson.
i skeppsregistret. Fartyg understiger båtar,viss storlek, ochsom en som
används yrkesmässigt, således inte fritidsbåtar, registreras i särskiltett
bâtregister. Samma förutsättningar för skeppsregistret beträffandesom
svenskt ägande gäller för införing i bätregistret. Flygplan registreras i
luftfartygsregistret. Flygplanet skall helt fysiskägas svensk ellerav en
juridisk person.

Vad gäller så omfattar begreppet svensk och importexportvaror som
försäkrad iär svenska försäkringsbolag. Detta gäller äroavsett vem som

ersättningsberättigad till följd leveransvillkor i köpeavtal mellanav
köpare och säljare.

Staten frånövertar och med den tidpunkt då krigsutbrottsavta-ansvaret
len träder i tillämpning.l

Krigsutbrottsavtalen träder i tillämpning automatiskt
l

i Sverige kommer i krig ellerom

2. Danmark, Finland, Polen,Norge, Förbundsrepublikenom
Tyskland eller [Tyska Demokratiska Republiken] kommer i krig.

Krigsutbrottsavtalen träder i tillämpning efter förordnande av reger-
ingen

vid krigsfara vari befinnerSverige sig, eller

2. vid krig mellan tvâ eller flera länderna Amerikas Förenta Stater,av
Frankrike, Folkrepubliken Kina, [De Socialistiska Râdsrepubliker-

Union] Storbrittanien Nordirlandoch ellersamtnas

3. vid krig,annat

förhållandena ägnade i väsentligprövats grad beröraom attvara
svenskt näringsliv.

Krigsförsäkringsnämnden har uttalat den avgörande förut-att ensom
sättning vid prövning krig den detär iär ägnatav att attom artav
väsentlig grad beröra svenskt näringsliv den omständigheten attanser
den engelska försäkringsmarknaden sådantmed anledning krigav
meddelat uppsägning reassuranskontrakt för krigsförsäkringar underav
åberopande automatiskt verkande hävningsklausuler och någonav att
omedelbar förnyelse kontrakten för den folkhushâllningensvenskaav
acceptabla villkor inte kan erhållas.

För det krigsförsäkringsansvar skall gällaövertas statensom av
antingen svenska villkor fastställts eller godkänts KFN eller ocksåsom av
sedvanliga engelska krigsförsäkringsvillkor §.4

Försäkringsbolagen in sina krigsförsäkringsvillkor, ärger som
för branschen, till KFN för godkännande. Detsamma skergemensamma

efter varje ändring villkoren. Senast skedde detta i fråga 1991 årsav om
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Tidigarefartyg ochförkrigsförsäkringsvillkorenändringar varor.av
villkor.bolagensaccepteradeKFNfastställelse näranvändes begreppet

för skadasig ävenpåövertagandet som upp-Vid statentar ansvar
förutsättningundertillämpningiavtalen trätttid innaninom visskommit

krigshändelserellerförberedelseåtgärder förorsakats somskadanatt av
tillämpningiavtalet trättföranlettvilketkrigdetmed attsammanhänger

3 §.
retroaktivapå detvillkorförsäkringsbolagenstillämpaKFN attavser

efteransvarstidenvillkorsinaskadorinträffadeför egnamenansvaret
krigsutbrottsavtalenutformningentillfrämstMed hänsynövertagandet. av

försäkrings-osäkerhet hosdock vissdetråderavtalensärskildadeoch
efter KFN:stidenförskall tillämpasvillkorvilkabolagen somom

ansvarsövertagande.
drivaSverigeihar rättförsäkringsföretag attsvenskaSamtliga som

till krigsut-siganslutaluftfartsförsäkring kantransportförsäkring och
brottsavtalen.

medkankalenderår och sägasförgällerKrigsutbrottsavtalen sexupp
uppsägningstid.månaders

Särskilda avtal

regleratavtalsärskildaiharkrigsutbrottsavtalentillanslutning parternal
detalj.ifrågorhörandekrigsutbrottsavtalentill mera

för-meddelaförsäkringsgivamaskallavtalensärskildaEnligt de
och dekrigsutbrottsavtalenenligtgällervadsäkringstagarna som

information lämnarDennakrigsutbrott.vidavtalensärskilda ett
krigsför-bifogasklausulsärskildförsäkringsbolagen somgenom en

säkringarna.
ochflygplankrigskaskoavseendeförsäkringari frågaKlausulen om

övergårdåtidpunkteninformerar ansvaretvarvsriskerochfartyg om
försäkringsvillkordärefterdet ärtillfrån försäkringsbolaget attstaten,

skyldighetförsäkringstagarens attgäller,fastställts KFN omsomsom av
betalaochinstruktionerKFN:sföljaKFN, attunderrättelse tilllämna att

försäkringstaga-Omlöper.riskför denfastställda premierKFN statenav
försäkringstid harutlupeninteförförskottspremie ännubetalatharren

försäkringenGällerförsäkringsbolag.från sittristomoutfåhan rätt att
för helapremiensigtillgodogörafår KFNför viss resan.resa

krigsutbrottsavtal förårs1963särskilda avtaletDet avsersom
villkorskaraktärbestämmelsevidareinnehållertransportförsäkring aven

försäkringsan-Övertagandevidinnebördavseende statensatt avvaror av
gällatilläggspremie,automatiskt,försäkringen attutvidgas motsvaret

omfattar.inteförsäkringendentilläggsrisker övertagnavissamot som
förorsakadedirektskadorskydd atomvapen,frågaDet är mot avom

mellanharnnornlastning ivid samtperiod15-dagarsskador under en
därifrånbefordranföri ochhamntilllufttransportland- ellerunder annan

skadorSverige,landtransportunderskadorfartyg, utommed annat
ochutlandslagratpåskadoroch export-frustration m.m.genom
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importgods under vissa i det särskilda avtalet angivna förut-närmare
sättningar.

Detta tilläggsskydd kan endast svensk fysisk eller juridisken person
åtnjuta till skillnad vad gäller för det skyddet.mot övertagnasom

6.9.5 Frågan motorfordonsförsäkring krigsriskmotom
m.m.

Möjligheten krigsförsäkra motorfordon enligt nuvarande krigsför-att
säkringslag tillkom år 1961. Av förarbeten till lagändringen framgåsynes

avsikten främst varitatt möjlighetöppna till skydd för lastbilar iatt
utlandstrañk prop. 1961:172 20.s.

I mitten 1960-talet konstaterade Statens krigsförsäkringsnämndav att
det förelåg flera problem det gällde krigsförsäkringnär lastbilar.av
Informations- och andra administrativa problem försvarade till-en
fredsställande planering. Premiesättning och tariffering vansklig.var
Kravet på försäkringen skulle väsentlig betydelse folkför-att avvara ur
sörjningssynpunkt föranledde problem eftersom förutsattedetm.m. ett
prioriteringssystem för utarbetande de arbetstyngda för-varor vars
sörjningsmyndighetema tveksamma ställa pâ. Pâ grund häravattvar upp
och med beaktande samhällsekonomiska aspekter förklarade krigsför-av
säkringsnämnden nämnden i princip inte kommeatt meddelaatt
krigsförsäkringar för lastbilar eller landtransporter inom Sverige. Endast
i undantagsfall centraltnär försörjningsorgan kunde intygaett att
synnerliga skäl talade för viss borde krigsriskskyddatt transporten
ansåg sig nämnden kunna bevilja krigsförsäkring. En särställning intog
dock sådana till lands utgjorde för- eller eftertrans-varutransporter som

i anslutning till eller import. För dessaporter fall hade nämndenexport
redan fastställt krigsförsäkringsvillkor användas för försäkringaratt som
tecknades från fall falltill efter krigsutbrott.ett

Som framgått har Statens krigsförsäkringsnämnd inte träffat något
krigsutbrottsavtal motorfordonsförsäkring krigsrisk Iom mot m.m.
samband med möjligheten krigsförsäkra motorfordon infördesatt att
diskuterades fråganäven krigsutbrottsavtal för motorfordonom
prop. 1961:172. Departementschefen ansåg det borde finnasatt
möjlighet träffa sådant beträffandeavtal lastbilar i utlandstrafik. Hanatt
ansåg vidare det ändamålsenligt, skulle konstruerasavtalet såatt, om var

det inte bara täckte skador inträffadeatt i utlandet täckteävenutansom
skador lastbil inträffade här i riket frånunder färd utlandet tillsom ort
inom Sverige eller i riktning. Han bereddinte ställningmotsatt att tavar
till sådant krigsutbrottsavtal borde omfatta lastbilarett ävenom som
endast utförde inom Sverige. Frågan borde enligt honomtransporter
utredas närmare krigsförsäkringsnämnden i samråd med bl.a.av
krigsskadenärnnden.
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Krigsförsäkrings-bemyndigafickregeringengodkändeRiksdagen att
regeringensförutsättningunderavtalsådantträffa avnämnden ettatt

LzU 319.70, rskr.ff,20avtalet a.godkännande s.prop.av
krigsförsäkringsnämnden attfann1960-taletunderutredningvissEfter

krigsutbrotts-skapamöjligtpraktiskt ettattdåvarande intefördet var
förklaradeNämnden att ett1967:165.prop.lastbilarförskydd

identifieringpremieuppbörd ochnämndens avförkrigsutbrottsavtal,
aktuelltständigtochkompletttilltillgångförutsatte ettlastbilar,skadade
för detgällde ävenskyddas. Dettaskullebilbestånddetregister över som

hade övervägtsalternativOlikalands.tillskullegods transporterassom
genomförbart.praktisktbefunnitsdeminget varaavmen

lastbilarkrigsutbrottsskydd förordnamöjligheten ettgälldedet attNär
visserligenförutsättningarna gynnsammarebedömdesutlandstrafiki

fordonenochlitetförhållandevis varfordonantaleteftersom var
systematisktdärförochkvoteringstvångochlicensierings-underkastade

gynnade ävenomständigheterDessamyndighet.statligregistrerade hos
svårigheternafordonsägama.tillinformationnödvändigplanläggning av

underbefogenhetharintekrigsförsäkringsnämnden attberodde att
realistisktintevidareansågs attkrigsförsäkringsavtal. Dettecknafredstid

förkostnadenbetalavilliga enskulle attlastbilsägare varaatttro
förhandsin-frågaiEffektivitetenförhandsregistrering. omnödvändig

avhängighelt attförklarades enavtill intressentemaformation vara
ordnas.kundeförvägiregistreringförsäkringsmässig

utfärdasTillståndtrafik.yrkesmässigÄven tillstånd fördetdag krävsi
tillståndsärskilthärutöverkrävsutlandetpåtrafikFörlänsstyrelsen.av

begränsade.tillstånd ärAntaletGeneraltullstyrelsen.meddelas avsom
länderna.nordiskadebl.a.påtrafikförintebehövstillståndSärskilda

återförsäkringStatlig6.10

påfördelasriskåtagandenförsäkringsbolagskanframgåtttidigareSom ett
sig hosåterförsäkrarförsäkringsbolagetvanligt sätt ärEttolika attsätt.

försäkringsbe-finnsskyldighetsådanEnförsäkringsbolag. omannatett
ellersjälvbehålls.k.angivnabolagsordningenibolagetsöverstigerloppet

behållafårbolagbeloppdet högsta ettdettaMedskademaximal. avses
bolagetstillrelationvissistårBeloppetrisk.räkningför enenegen

UnderÅterförsäkringsmarknaden internationell.starktärkapitalstyrka.
uppståkandetmeddärför räkna attmåstekrigsförhållanden man

civilförsäkringar,föråterförsäkringskontraktentillämpasvårigheter att
vanligaste.detvilket ärutlandet,itagitsåterförsäkringensärskilt om

förhindrarellerförsvårariavbrottförhindraFör reassuransenattatt
stycketandra2 §enligtkanförsäkringsverksamhet staten,fortsatt

sammanslutningellerförsäkringsbolagsvensktkrigsförsäkringslagen,
transportförsäkring,förutomåterförsäkringmeddelabolag,sådana avav

ochkrigsriskerlagringsförsäkring motochmotorfordonsförsäkring
allmänövrigt,itransportförsäkringrisker, avjämställdadärmed av
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egendoms-, inkomst- och ansvarsförsäkring trafikförsäkring.samt av
Av den tidigare redogörelsen för den statliga krigsförsäkringsverksam-

heten har framgått vad omfattas begreppen transportförsäkring,som av
motorfordonsförsäkring och lagringsförsäkring. Som där anförts detär
inte aktuellt med statlig återförsäkring inom krigsförsäkringsorrtrâdet.

Med transportförsäkring i övrigt transportförsäkring civilamotavses
risker. Begreppet trafikförsäkring omfattar det ersättningsansvar enligt
trañksskadelagen uppkommer vid skador till följd biltrafik.som av

Begreppen allmän egendoms-, inkomst- och ansvarsförsäkring infördes
ändring i lagen LZUår 1966 SFS 1966:41,genom 1966:6,prop.

rskr. 64. Enligt departementschefen skulle denna Verksamhetsgren
omfatta de försäkringsgrenar räknades dit enligt då gällandesom
redovisningsbestämmelser för försäkringsverksamhet kungörelsen
[l962:118] angående försäkringsbolags balansräkning vinst- ochsamt
förlusträkning. Till allmän egendoms- och inkomstförsäkring räknades
förutom egentlig sådan försäkring brand-, maskin-, skogs-, vattenled-
nings-, glas-, husbocks-, hagel-, garanti-, inbrotts-,storm-, stöld-,atom-,
rån-, smycke-, diverse- och väderleksförsäkring rättsskyddsför-samt
säkring. Vidare omfattade återförsäkringsskyddet sådan resgodsförsäkring

inte innefattades under redovisningskategorinsom transportföisäkring.
Departementschefen ansåg riksdagens samtycke borde inhämtasatt om
ytterligare försäkringsgrenar fördes in under nämnda kategoribeteckning
för verksamhetsgrenen.

Nu gällande bestämmelser i redovisningssammanhang använder sig
sedan början 1980-talet andra begrepp vid indelning i verksamhets-av av

Verksamhetsgrenarna företags- fastighetsförsäkringochgrenar. samt
hem-och villaförsäkring i princip den imotsvarar krigsför-numera
säkringslagen angivna verksamhetsgrenen.

Lagstiftningen för försäkringsverksamhet har ändrats med anledning av
EES-avtalet SFS 1993:1304, l99293z257. Bl.a. har i rörelsela-prop.

för svenska och utländska föisäkringsgivare skettgama anpassning tillen
EES-reglemas indelning i försäkringsklasser. Indelningen syftar till en
harmonisering ländernas koncessions- och soliditetsregler och inteav är
tillämplig i redovisningssammanhang. Den indelning skall tillämpassom
i redovisningssammanhang regleras i EG-direktiv decemberfrån 1991ett
och bygger närmast försäkringsklasser.grupper av
Den indelningen framgår 2 kap försäkringsrörelselagen3 a§nya av
1982:713 i fråga skadeförsäkring. Motsvarande bestämmelse gällerom
för de utländska försäkringsgivarna.

Enligt 2 kap. 3 § FRL kan koncession skadeförsäkrings-för direkta
rörelse förutom viss olycksfalls- och sjukförsäkring bl.a. följandeavse
klasser eller risker hänför sig till sådan klass:som en

landfordon andra spårfordonän

spârfordon

luftfartyg
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fartyg

godstransport

brand och naturkrafter

sakskadaannan

motorfordonsansvar

luftfartygsansvar

fartygsansvar

allmän ansvarighet

kredit

borgen

förmögenhetsskadaannan

rättsskydd

assistans

återförsäkrings-Krigsförsäkringsnämndens eventuella verksamhet som
krigsförsäkringslagen förutsättergivare civila försäkringar enligt ettav

det angivna områdetsamarbete med försäkringsbranschen. Inomnära nu
sker samarbetet med beredskapsorgan Svenska Transportför-branschens

âr 1965 ochsäkringspoolen, Aterförsäkringskonsortium AK 65av
Återförsäkringskonsortium ÅKâr 1976 76. Vidare samverkarav
krigsförsäkringsnämnden redan i fredstid fullt verksammamed den
Svenska Flygförsäkringspoolen. 2.3 har lämnats kortareI kap. en

verksamhetsområden.beskrivning uppbyggnad ochdessaav organs

6.l0.1 för återförsäkringBeredskapsavtal

Krigsförsäkringsnämnden träffaRegeringen har bemyndigat avtal medatt
transportförsäkringspoolen och âterförsäkringskonsortiema återför-om

riktlinjersäkring civila försäkringar enligt godkänts riksdagenav som av
LZU LZU1961:172, 391 1966:6, rskr. 64.prop. 70, rskr. och prop.
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Transportförsäkring

Krigsförsäkringsnämnden och Svenska transportförsäkringspoolens
medlemsbolag har den 10 december 1979 träffat gällande återför-nu
säkringsavtal angående civil sjö- och transportförsäkring. Captivebolagen
ingår inte i poolen och har inte själva tecknat något återförsäkringsavtal
med nämnden.

Återförsäkringsavtaletträder i tillämpning vid utbrott krig,ettav som
är ägnat i väsentlig grad beröra svenskt näringsliv och medföraatt avbrott
i återförsäkringsförbindelserna med utlandet. Kontraktet träder dock i
tillämpning först transponförsäkringspoolennär enligt beredskapsavtalett
blir behörigt för medlemsbolagens räkning. Detta skeratt enligt detagera
avtalets lydelse vid utbrott krig, iär väsentligägnatett gradattav som
beröra svenskt näringsliv och medföra avbrott återförsäkringsför-av
bindelser med utlandet. Därtill krävs regeringen förordnatatt om
intagande högsta beredskapsgrad eller krigsförsäkringsnämnden ochattav
beredskapsorganet träffat överenskommelse centralisering denom en av
försäkringsverksamhet beredskapsorganet bedriver.som

Nämnden kan återförsäkra försäkringar omfattas transportför-som av
säkringspoolens verksamhetsområde. Detta direktförsäkringarutgörs av

dels under sjö-, luft- och landtransport, dels visstsom avser varor
och terminalansvar dels sjökasko och därmedtransport- sammanhängande

intressen dels varvsrisker dels ock protection-och indemnityrisker.
Härutöver gäller det skall fråga transportförsäkringaratt vara om som
tecknats i Sverige och svenskt intresse.ärsom av

När det gäller kaskoförsäkringar omfattar begreppet svenskt intresse i
detta sammanhang, till skillnad vad gäller enligt krigsut-mot som
brottsavtalet, i utlandetäven registrerade fartyg det övervägandeom
ekonomiska intresset kan hänföras till svensk fysisk eller juridisken

Krigsförsäkringsnämnden har förklarat den kanperson. att acceptera
återförsäkring sådan försäkring under vissa villkor. Rederiet skall iav
förväg ha förbundit sig vid krigsutbrott hela civilförsäk-överföraatt ett
ringsvärdet på poolen. Rederiet skall därjämte vidtagitha åtgärder för
omregistrering till svenskt skeppsregister i anslutningomedelbar till

Återförsäkringsskyddetöverföringen. gäller försäkringarendast för som
löper âterförsäkringskontraktetnär träder i tillämpning. Skyddet gäller
under högst 30 dagar från krigsutbrott. Nämnden förutsätter poolenett att
inte meddelar försäkringar avseende utländska fartyg efter tidpunkten för
krigsutbrottet.

Begreppet svenskt intresse frågai fall där svenskavser om varor en
importör eller pâexportör grund leveransvillkor i köpeavtal tecknarav
transportförsäkringen.

Återförsäkringsavtaletmellan Krigsförsäkringsnämnden och Transport-
försäkringspoolen formär exedentâterförsäkring. Exedentåterför-en av
säkring innebär återförsäkraren för det försäkringsbeloppatt ansvarar

överstiger försäkringsbolagets självbeháll eller maximal.som Självbe-
hållet det belopputgörs risk bolaget självt står för. Dettaav en som
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självbe-maximalaDetsituation.ekonomiskapå bolagetsi sinberor tur
bolagsordningen.framgårhållet av

deldennämndenåterförsäkrar avâterförsäkringsavtaletEnligt
anmäldnämndentillpoolenöverstigerförsäkringsbeloppen avensom

medlemsbolagensvilken utgörstäckningskapacitet avsummanav
Poolenåtaganden.återförsäkringsgivaressvenskapoolenssjälvbehâll och

försäkrings-svenskasig tillvändaförstmöjligt,det äralltså,skall om
äterförsäkring.tecknaochpoolenimedlemmarinte ärbolag som

denågonellermedlemsbolagpoolens avnågraellernågotOm av
sinafullgöraståndbliskulle attäterförsäkringsgivamasvenska ur

beloppmedtäckningskapacitetenangivna somdennedsättsförpliktelser
Krigsför-följdtillfårDetta attandel.bolagsifrågavarandemotsvarar

belopp.lägrevidbörjarsäkringsnämndens ettansvar

villaförsäkringochhem-fastighelsförsäkring samtochFöretags-

ÅK återförsäkringsav-gäller65ochKrigsförsäkringsnämnden ettMellan
medlemmarcaptivebolag ärVissa1985.december numera12dental av

försäkringarcivilaomfattauttryckligen somAvtaletkonsortiet. angesav
EnskildastatistikofficiellaSverigesiverksamhetsgrenaringår i de som

fastig-ochFöretags-rubrikernaunderredovisasförsäkringsanstalter
statistikNämndavillaförsäkring.ochHem-hetsförsäkring samt

harPublikationenFörsäkringsinspektionen.dåvarandepublicerades av
ibegreppangivnaanvändsframgåttSomupphört. ovannumera

föreskrifter.Finansinspektionensenligtredovisningarförsäkringsbolagens
krigsförsäkringsnämndenÅterförsäkringsavtalet tillämpning näriträder

krigsför-enligtförsäkringsgivandesåsomverksamhet organihar trätt
harkonsortietÅK verksamheti samt65 har trättochsäkringslagen

ÅK beslutar närstyrelse65:snämnden.hosäterförsäkringbegärt
verksamhet.iträdaskallkonsortiet
ÅK Krigsför-hosåterförsäkraskanomfattar65försäkringarDe som

skadetillfället ärvidriskerdedeltill densäkringsnämnden somavser
utomlandsbelägnarisker ärsådana sommenochSverigeibelägna som

egendomintressesvensktMed begreppet avsesintressen.svenskaavser
juridiskellerfysisksvenskindirekt person.direkt ellerägs enavsom

mellangällerdetänâterförsäkringsavtal är typ somDetta annanenav
Stops.k.frågaDettransportförsäkringspoolen. är enoch omnämnden

storlekentillåterförsäkringenkopplaförställetLoss-återförsäkring. I att
förstavtal närdettaenligtnämndensbörjarförsäkringsbeloppen ansvarpâ
belopp.visstöverstigerperiodviss ettunderskadoralla ensumman av

Luftfartförsäkring

flygför-Svenskaochsidan,åKrigsförsäkringsnämnden,Mellan ena
harsidan,å andraSkandia,ochmedlemsbolagsvenskasäkringspoolens

civilbeträffandeåterförsäkringsavtalträffats1976december ett20den
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svensk luftfartförsäkring flygkasko-, och luftbefordringsför-ansvars-
Återförsäkrings-säkring. Nämndens medlemmarnautgörmotparter av

ÅKkonsortium år 1976 76. I fråga flygkaskoförsäkring innebärav om
ÅKkrigsförsäkringsnämndens åtagande 76 nämnden áterförsäkrarmot att

försäkringar avseende svenskregisterade flygplan. finnsDet inte något
svenskt captivebolag bedriver luftfartförsäkring. Det bolagsom som
omtalas i avsnitt 6.8.2 angáende flygplan och SAS intesamäger ärsom
svenskt.

Avtalet träder i tillämpning under förutsättningar gäller församma som
äterförsäkringsavtalet mellan nämnden och transportförsäkringspoolen.
Även âterförsäkringsteknik där begagnas tillämpas i avtaletsamma som

ÅKmellan nämnden och 76, alltså excedentáterförsäkring. Nämnden
áterförsäkrar således de försäkringsbelopp överstiger konsortietssom

ÅKtäckningskapacitet eller självbehâll. Om medlem 76 bliviten av ur
stånd fullgöra sina förpliktelser enligt konsortieavtaletatt nedsätts
konsortiets självbeháll med ifrågavarande medlems andel. Detta får till
följd nämndens börjar vid lägre belopp.att ettansvar

ÅK 76 sköter skaderegleringen.

Trañlçförsäkring

Biltrañkens och dänned försäkringsbehovets omfattning under kris- och
krigsförhâllanden svârbedömlig.är harDet därför inte realistisktansetts

redan under fredstid byggaatt för âterförsäkringett systemupp av
trafikförsäkring. Möjligheten för Krigsförsäkringsnämnden återför-att
säkra sådana risker har dock viktig del beredskapenansetts som en av
försäkringsomrâdet.

6.10.2 Beredskapsorganens interna beredskapsavtal

Till grund för de beredskapsorganisationer, Svenska Transportför-tre
Återförsäkringskonsortiumsäkringspoolen, Återför-1965 ochav

säkringskonsortium år 1976, bildats för möjliggöra teckningav som att
avtal och beredskapsplancring för den âterförsäkrings-av statligaannan

verksamheten under krigstid ligger pool- eller konsortieavtal. I ochvart
dessa avtal deltar allaett svenska försäkringsbolag har koncessionav som

ÅKför den Verksamhetsgren avtalet gäller. Endast i 65 deltar vissasom
svenska captivebolag. Svenska Flygförsäkringspoolen organisationär en
för flygförsäkringsverksamhet redan i fredstid. harDen dock vissa
beredskapsuppgifter. Som framgår 2 kap. kommer den emellertidav att
upplösas inom framtid.näraen
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transporjörsäkringspoolenSvenska

Det1961. ärårbildadesTransportförsäkringspoolen enSvenska
driverSverigeiförsäkringsbolagsvenskadesammanslutning somav

träffade denpooleniMedlemmarnatransportförsäkring.ochsjö-direkt
ochsjö-civilavseendeberedskapsavtalnuvarande1979januari1

transportförsäkring.
centralorganfungerapoolenskalltillämpningi somträderavtaletNär

meddelabefogenhetpoolen attharegenskapdennalmedlemmarna.för
förvillkorochpremierfastställaavtalet,underfallerförsäkringar som

fördelamedlemmarna,ochpoolenmeddelasförsäkringaralla avsom
beloppdeåterförsäkramedlemmarna, sommellansjälvbehållpoolens

med-fungeraochskadorreglerasjälvbehåll, sompoolensöverstiger
Krigsför-förkrigsförsäkringmeddelandevidombudlemmamas av

säkringsnämnden.
återförsäkringskontraktKrigsförsäkringsnämndens ovanavsnittetl om

för vilkaochtillämpningiträderavtaletdåtidpunktenförredogjortshar
medvadavtaletunder samtfaller avsessomförsäkringar somtyper av

självbehâll.begreppet
innanmeddelatsharförsäkringargällandeomfattarAvtalet även som

automatiskt tillöverförsförsäkringartillämpning. Dessaiavtalet trätt
tillämpning.iträderberedskapsavtaletpoolen när

medhändervad transport-informationfårFörsäkringstagaren somom
klausulsärskildinträder,krigsförhållandeni fall enförsäkringen genom

försäkringen.bifogassom
samför-medlemsbolagvarjeberedskapsavtalet somEnligt ansvarar

poolavtalet.underfallerförsäkringarförsäkrare, som
byggerandelsskalorsärskildaefterbolagen sommellanfördelasAnsvaret

premieintäkter.medlemmarnasgenomsnittett av
självbehåll utgörseller avtäckningskapacitet summanavPoolens

ståndblirmedlemsbolagnågotsjälvbehâll. Om urmedlemsbolagens egna
självbehållpoolensreducerasavtaletenligtförpliktelsersinafullgöraatt

räkning.förbehållasigförbunditbolaget egenattbeloppmed det som
självbe-överstigerförsäkringsbeloppåterförsäkraskall somPoolen

hosdärutöverochicke-medlemsbolag,svenskahoshandförstaihållet,
Krigsförsäkringsnämnden.

medlemuppdradock kanpoolen,skötsSkaderegleringen somav
den.företaenskildeller attperson

halvårsvis. Ettmedlemsbolagentillavräkningskall upprättaPoolen
depå.ikvarhållasskalltillgodomedlemsaldo en

depåerdet upprättasskallförpliktelsermedlemmarnasförsäkerhetSom
varjeförskallenligtinnehållssaldonde ovanföljande. Avenligt som

avtaletsedanOmedelbartdepåbenämnddepå,uppbyggasmedlem en
protectionbedriverdemedlemmarnaskall utomtillämpning somiträtt

beloppkontantbetaladepå 1sin ett somtillindenmity-försäkringoch
försäkringsslagsistnämndaFörsjälvbehâll.sitt50 procent avmotsvarar

någotfastställs ettbeloppinmedlemsbolag ettberörda sombetalar
förotillräckligskulletillfällenågotviddepån varaOmannorlunda sätt.
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betalning förfallna har pooleneller väntade skadeersättningar rätt attav
infordra erforderligt Sådant skall inbetalasbelopp belopp utanconto.a
dröjsmål.

Till depå, benämnd depå II,skall medlemmarna deponeraen annan
skallmotsvarande belopp till depå Depositionema hosgörassom

Riksbankenl i form statsobligationer eller kontanta medel.svenskaav
Krav på upprättande dessa depositioner kan uppkomma innanävenavpi beredskapsavtalet i tillämpning fåri tillämpning. Om avtalet träderträtt
depå krigshandlingarendast disponeras medlem till följd ellerom en av

anledning blivit stånd fullgöra sina ekonomiska för-attav annan ur
pliktelser försäkringar föreavseende meddelats den dagsom som
medlemmens insufñciens konstateras. depå utnyttjas måsteInnan

Kvarstår brist skallmedlemmens depå l användas helt. denna täckas av
övriga medlemmar.

Äterförsäkringskonsortium år 1976av

svenska medlemmarnaDen 1976 bildade de i Svenskal november
Flygförsäkringspoolen Försäkringsaktiebolaget Skandiaoch ettgenom

Återförsäkringskonsortietkrigskonsortieavtal år 1976 för civil svenskav
luftfartsförsäkring.

Tidpunkten tillämpning har angivitsför avtalets ovan.
centralorganKonsortiet har till ändamål verka för den svenskaatt som

luftfartsförsäkringen.
luftfartsförsäkringar, fastställaKonsortiet behörigt teckna premierär att

självbehâlloch villkor, konsortiets mellanfördela medlemmarna,
konsortiets självbehâllåterförsäkra överstigerde belopp och skötasom

skaderegleringen.
vidändamål krig ellerKonsortiet vidare till krigsfara,har variatt

utomordentliga,eljest underSverige befinner sig, eller krig föranleddaav
förhållanden, från försäkringsbolag i Sverigede utländska harsom
koncession driva direkt luftfartsförsäkring, och fortsättaövertagaatt att
driva den svenska försäkrings-dessa bolag i Sverige tecknade direktaav
affären inklusive samförsäkringsaffaren dem i Sverigedenoch av

svenska återförsäkringsaffåren.mottagna
När avtalet har tillämpning medlemsbolagen allai överför sinaträtt

försäkringar till därefter för för-konsortiet. Varje bolagen ansvarar
säkringarna med viss beräknad enligtandel liknande sätt som
beredskapsavtalet för transportförsäkring.

Den del försäkringsbelopp konsortiets självbehâllöverstigerav som
återförsäkras hos Krigsförsäkringsnänmden.

Om medlemsbolag till följd krigshandlingar ellerett av av annan
anledning blivit stånd fullgöra sina förpliktelser enligt konsortieav-attur
talet reduceras självbehâllkonsortiets med ifrågavarande bolags andel.

Konsortiets skall två depåer till säkerhet förmedlemsbolag upprätta
sina förpliktelser enligt konsortieavtalet. Villkoren för depåema över-

gäller enligt transportförsäkringspoolensmed deensstämmer som
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beredskapsavtal. Depå får således endast användas medlemsbolagetom
inte kan uppfylla sina förpliktelser. bristEn kvarstår täcks övrigasom av
företag enligt viss fördelning.

Återförsäkringskonsortium år 1965av

ÅterförsäkringskonsortiumMedlemsbolagen i år 1965 har den 23av
augusti 1984 slutit gällande krigskonsortieavtal. Konsortiet omfattarnu
försäkringar inom de verksamhetsgrenar i redovisningssarnmanhangsom
benämns Företags- fastighetsförsäkringoch Hem- och villaförsäk-samt
ring.

Syftet med konsortiet vid krig eller krigsfara,är vari Sverigeatt
befinner sig eller eljest under utomordentliga, krig föranleddaav
förhållanden dels från de försäkringsbolagutländska har koncessionsom

i Sverige driva direkt skadeförsäkringsrörelse avseende någon deatt av
nämnda försäkringsbranscherna kunna och fortsätta drivaöverta denatt

dem i Sverige tecknade direkta försäkringsaffären och den dem härav av
accepterade fakultativa återförsäkringsaffären, återförsäkringdels i kunna

svensk återförsäkringsaffäröverta försäkringsbolagsvenska önskarsom
överflytta från sådana utländska reassuradörer befaras icke kommasom

inom föreskriven tid infria sina förbindelser till de svenska bolagenatt
dels ock i återförsäkring kunna hundraöverta svenskaprocent av
försäkringsbolags svenska affär inklusive självbehåll.

Medlemmarna i konsortiet för konsortiets återförsäkring eftersvarar
vissa andelsskalor beror på respektive bolags omfattning påsom
verksamheten. Om medlem inte förmår uppfylla sin andel fördelasatten
denna på de övriga i förhållande till och förutvarande andel. Omvars ens
bortfallet uppgår till 20 andelarna i konsortiet har dockprocent av
kvarvarande medlemmar rätt omplacering bortfallandeatt, om en av
andelar inte kan komma till stånd, kräva konsortiet omedelbart upphöratt

ikläda sig ytterligareatt ansvar.
l den mån förlust uppkommer för konsortiet medlemattgenom en

bortfaller fördelas förlusten kvarvarande medlemmar efter samma
fördelningsgrund sagts.som nyss

Återförsäkring6.11 försäkringsansvarstatensav

Statens krigsförsäkringsnämnd har återförsäkra sitt försäkringsan-rätt att
såväl vad gäller den direkta försäkringsverksamheten återför-svar, som

säkringsverksamheten. Detta framgår inte krigsförsäkringslagen.av
Bemyndigandet i instruktionen för Krigsförsäkringsnärrmden 3 §.ges
Befogenheten fakultativ dvs.är nämnden har ingen skyldigheträtten men

återförsäkring möjlighet finns.att ta om
Krigsförsäkringsnämnden hade återförsäkringrätt täcka bortatt genom

försäkringsansvar redan under det andra världskriget. Denna möjlighet
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återför-Sålundaviss omfattning.använde sig nämnden i begränsadav
Risks Officeengelska Warsäkrade kaskoförsäkringar hos detnämnden

Londonmarknaden.varuförsäkringar på den privataoch
för-privata svenskagäller allmänt denSom framgått tidigare att

krigsförsäkringar undertillhandahålleri princip intesäkringsmarknaden
gäller i frågakrigsförhållanden.omfattande kris- eller Detta ommer

krigsförsäkring. risken försåväl återförsäkring Motdirekt indirektsom
överhuvudtaget ingen möjlighetatomstridsmedel finnsskador orsakade av

direktförsäkringsskydd, sig ellerinternationellt erhållaatt vareens
marknaden.indirekt, den privata

Krigsolycksfallsförsäkringar6.12

får Riksförsäkringsverket och de s.k.Enligt 3 § krigsförsäkringslagen
meddela krigsolycksfallsför-sociala olycksfallsförsäkringsbolagen

ersättningar vadbelopp och medsäkringar änstörre artav annan som
transportmedel. kantjänstgör Statengäller förannars personer som

återförsäkra försäkringar enligt 4sådana
för utvecklingen fram till dagens situationavsnitt 6.3 redogjortsI har

personal. Som framgåttför sådan har de s.k.vad gäller krigsriskskyddet
avvecklats och för-olycksfallsförsåkringsbolagen har derassociala

Riksförsäkringsverket.säkringsbestånd övertagits av
finns detinhämtat i dag inte någonEnligt vad utredningen har

direktförsäkringsverksamhet på Riksförsäkringsver-planering för nämnda
sådanaåterförsäkring hos KFN krigsolycksfalls-ket. Något behov avav

försäkringar förekommer inte.

Exportkreditnämnden13

Exportkreditnämnden myndighet erbjuderEKN statligär somen
förlustrisker vidförgarantier skydda företag olikaatt mot typer av

exportaffärer.
politiskaförsäkrar kommersiella ellerEKN förluster orsakassom av

inte betalarhändelser. Med kommersiella händelser köparenatt enavses
skeenden iklar förfallen sikteoch fordran. Politiska händelser tar

importlandet. revolution eller naturka-kan fråga krig,Det t.ex. vara om
tastrofer hindrar betalning för leverans.som en

Garantin för fordrings-olikaEKN erbjuder många former garantier.av
exportföretagförlust verksamt itäcker risken för utebliven betalning till
Garantin för tillverknings-Sverige utländskt leasingbolag.eller till svenskt eller

upparbetade kostnaderoch fordringsförlust täcker risker förexportörens
genomförandetgrund helt eller delvis hävs ellerkontraktet attattav

garantin täcker riskenavbryts månader i följd.under minst Den ävensex
täckerför Garantin för fysisk förlust riskenutebliven betalning. att

beslag eller skadasvid arbeten utomlands iegendom används tassom



156 Statlig krigsförsäkring SOU 1994:130m.m.

grund krigshändelser eller dylikt. Lagergarantin risken förtäcker t.ex.av
följdskada till krigshändelse eller liknande vid lagerhållning utom-av

lands. Det finns ytterligare garantityper. de flesta fallI dessaavser
täckning bankers risker vid i utlandsaffärer.av engagemang

Allmänt gäller förluster orsakats politiska händelser inte äratt som av
ersättningsgilla, och i månden garantitagaren begagnandeom genom av

försäkringsmöjlighet eller liknande kunnat skydda siggängse sättannat
sådan förlust.mot

sittFör garantiåtagande EKN premie garantitagaren.tar ut en av
till år 1993 uppgiftFram har EKN:s varit bedriva verksamhetenatt

endast under fredstid. Genom SFS 1993:242 har bestämts EKNatt
skall ingå i totalförsvaret och beredskapsmyndighetutgöranumera en

inom funktionen Utrikeshandel. utfommingenDen EKN:snärmare av
verksamhet under kris- och krigsförhållanden har inte utarbetats än.

6.14 frånFramställning Statens
krigsförsäkringsnämnd

Statens krigsförsäkringsnämnd har i skrivelse till regeringen den 15 mars
1989 hemställt utvidgning begreppet svenskt intresse i krigsut-om av
brottsavtalet för transportförsäkring. Nämnden har föreslagit att
regeringen lämpligt fastslår begreppet skall omfattasätt ävenatt
svenska handelsfartyg i utländska fartygsregister, under förut-öppna
sättning fartyget seglar under internationaliseringsavtalet.även För detatt
fall det nämnden själv skall fastställa förståsvad skall medattanses som
begreppet svenskt intresse anhålls klarläggande därom.ettom

Bakgrunden till framställningen

Mot bakgrund minskningen den handelsflottansvenska börjadeav av som
i mitten 1970-talet väckte Svenska Transportförsäkringspoolen hosav
Krigsförsäkringsnämnden frågan utvidgning tillämpningsom-om en av
rådet för krigsutbrottsavtalet för transportförsäkringar avseende fartyg.
Som skäl för frågan anfördes främst fartyg, i vilka svenskaatt ta attupp
ekonomiska intressen dominerade, i alltmer ökande utsträckningen
flaggades vilket medförde svenska sådana fartyg inteägareattom, av
kunde erhålla det krigsutbrottsskydd de skulle fåttautomatiskt hasom om
fartygen fört flaggsvensk och varit försäkrade i Sverige. Poolen pekade

det otillfredsställande krigsförsäkringslagenvarken elleratt attvar
krigsutbrottsavtalet eller förarbetena till lagen och avtalet innehöll någon
klar anvisning hur begreppet intresse tolkas.svenskt skulle Detom var
dock klart Krigsförsäkringsnämnden tolkade begreppet så det avsågatt att
endast svenskregistrerade fartyg. Poolen ansåg Krigsförsäkrings-dock att
nämnden bristen på anvisningar i lag och avtal fri på grundattgenom var
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försörjningsmässiga försutsättningarändrade eller försäkringsmässigaav
omtolkning avtalets innebörd punkt.göra dennaen av

transportförsäkrings-Den 25 april 1984 Krigsförsäkringsnämndengav
utvidga begreppetpoolen i uppdrag undersöka möjligheternaatt att

svenskt intresse.
Under arbetets gång hölls fortlöpande med bl.a. Krigsför-diskussioner

säkringsnämnden och Sjöfartsverket.
transportförsörjnings-Arbetet bedrevs främst utifrån två aspekter,

aspekten försäkringsaspekten.och
Vad gäller transportförsörjningsaspekten så använde sig utredningen av

vissa uppskattningar från Sjöfartsverket. Så huvuddelent.ex. attantogs
sjötransportema till från Sverige krissituation skulle kommaoch iav en
utföras svenska fartyg då fick räkna med de utländskaatt attav man

fartygen hälftenfick sig sitt hemlands knapptägna transporter, att av
den handelsflottan gripbar krissituation, fartygsvenska i överattvar en
100 000 dödviktston lastförmâga inte borde räknas med då de grund

sin storlek hade sårbarhet och bundna till speciellahög ävenav var
inseglingsleder och markerat transportbehov skulleoch hamnar ettatt
komma finnas för vissa strategiska såsomtransporteratt av varor
drivmedel och bränsle.

svenskägt, utlandsflaggatDet konstaterades behovatt tonnageav
förelåg. klart definiera vadProblemet bl.a. skulleattvar man anse vara
svenskt.

låg svårigheten i bestämmaSett försäkringssynpunkt kriteriernaattur
för utlandsflaggade fartygen skullede svenskägda omfattassom av en

intresse.utvidgning svensktbegreppetav
Det ansågs det skulle finnasnödvändigt definierbart ochatt ett

fartyget föreningkonstaterbart driftsinflytande i isvenskt med svensktett
majoritetsägande. fartygetEtt krav disponibelt iannat attvar var en

svensktkrissituation. vidare ha befälmåsteFartyget och, ansågs det,
svensk civilförsäkring.även

Som framkomkomplicerande faktorer arbetet fartygsunder att
ägarstruktur ofta mycket finansieringinvecklad utländskoch attvar av
fartyg inte helt ovanlig. anfördesDet sistnämda förhållandet motvar
bakgrund antagandet hållainte något intressehadeatt attstatenav av
utländska intressen skadeslösa.

En tanke framfördes arbetets det inteunder gångsom var om vore
praktiskt låta försäkringskyddet lastbero fartyget fördepåatt som varom
viktig försörjningssynpunkt. Tanken kortlivad.blev Detdock antogsur

lasten krigsförsäkrad i Sverige i Sverige i krig ellerläge dåatt ettvar var
krigsfara. l krigsutbrottssituation svenska och utländskakunde bådeen
fartyg på till Sverige med försörjningsviktigt gods. Varkenvägvara ur
försäkrings- eller försörjningssynpunkt för Sverige finnasborde det
anledning skydda fartygsintresse.svenskt ekonomisktänatt annat ett

Genom utesluta vissa kategorier fartyg klassenbegränsadesatt av av
intressanta utlandsflaggade fartyg. ansågs sammanhangDet i detta att
fartyg registrerade i något stormaktsländerna intesom var av var av
intresse för svenskt vidkommande. Dessa disponeraskomma attantogs



SOU 1994: 130Statlig krigsförsäkring158 m.m.

fartyg där utländska ägarintressenländerna själva. heller bordede Inteav
delen belånade utomlandsdominerade eller fartyg tillklart större varsom
ekonomiskt. Slutligen bordeintresse för Sverige skyddanågot attvara av

anledning inteeller sannolikhetfartyg med säkerhet änstor av annansom
krissituation uteslutas.disponibla för Sverige i envar

registrerade i s.k.fanns fartygefter utmönstringKvar denna varsom
förkaraktäriseras detfartygsregisterregister. Ett öppetöppna attav

egentlig anknytning till registerlandet. Interegistrering inte krävs någon
besättning eller befäl.nationalitet för Iheller uppställs villkor vissom

Utträde kan i regelanmäla inträde eller utträde.princip det baraär att
fartygregister däremot, brukarske inom några dygn. slutetEtt ett

har driftskontorför registrering kräver rederietsådant benämnas attsom
viss prövningflagglandet. registrering krävereller representation i En

fartyg registrerade iimman genomföras. Bland deden kan öppnasom var
intemationaliseringsavta-ansågs fartyg omfattadesregister sådana avsom
befäls- och bemarmings-let intresse; detta med tankesärskiltvara av

oktober 1983Intemationaliseringsavtalet träffades den 1situationen.
Maskinbefals-å sidan och Svenskamellan Sveriges Redareförening ena

Handelstjänstemarmaförbun-förbundet, Fartygsbefálsföreningen,Svenska
Sjöfolksförbundet å sidan. Avtalet gäller från dendet och Svenska andra

överföring fartyg tillvillkoren för utländskjanuari 1984 och reglerarl av
för anställda i svenska rederier vidflagg anställningsvillkorenoch

driftsin-bibehållet svenskt ellertjänstgöring på fartyg, med ägar-som
utländsk flagg.flytande överförs till

försäkringslösningar för den kategorimed förslag tillUnder arbetet
automatiska statligaomfattas detutlandsflaggade fartyg skulle avsom

tillämpa de principerkrigsriskskyddet övervägdes möjligheten att som
transportförsäkringspoolen skullegällde för den civilförsäkring som

fartyg tillför utlandsregistreradeadministrera. Civilförsäkringen gäller
så inte sker, underdess dessa omregistrerats i Sverige ellerharatt om

ikraftträdande. månad harhögst 30 dagar efter beredskapsavtalets En
tillräcklig för klarläggas och förfartygets position skall kunnaansetts att

fartygets fatta beslut och genomföra flaggskifteskall kunnaägareatt om
och därmed kunna förnya försäkringen.

Transportförsäkringspoolen formellt sitt utredningsarbete vidavslutade
sammanträde med krigsförsäkringsnämndens arbetsutskott den 4ett mars

1987.
SjöfartsverketPå grundval och efter överläggningar medutredningenav

utarbetades i förslag till utvidgning begreppetarbetsutskottet ett av
svenskt intresse.

Enligt förslaget svenskt intresse tolkas såsomskulle begreppet
omfattande också fartyg vid den tid då krigsutbrottsavtalet trädde isom

register omfattades intemationa-tillämpning införda i ochöppetettvar av
liseringsavtalet. tid seglade mellan 30 40 fartyg under dettaVid denna -

driftsinflytande underavtal. ifrågavarande fartyg hade svenskt och stod
befäl. och snabbt flaggas tillsvenskt kunde på enkeltDe sättett om

svensk flagg. fartyg skulle åtagandet gälla i första hand underFör dessa
från tidpunkt. tiden efter 30-tid 30 dagar ovannämnda Föraven
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dagarsperiodens utgång borde förutsättning för åtagande gällasom statens
omregistrering skett tillatt det svenska skeppsregistret och krigsför-att

säkringsnämnden inte fattat beslut fartyget ointressant frånattom var
transportförsörjningssynpunkt.

Vid sammanträde den 21 maj 1987 godtog arbetsutskottet förslaget till
utvidgning begreppet svenskt intresse.av

Vid överläggning mellan arbetsutskottet och Transportförsäkringspoolen
kom överens tidsfristen 30 dagar vid behovman att skulle kunnaom
förlängas och någon prövning fartygenatt behövdes för denav om
svenska folkförsörjningen inte skulle ske dä.

Arbetsutskottet gjorde därefter uppvaktning hos finansdepartementeten
för klarlagt, det föratt nämndbeslut i frågan erfordradesettom ett
bemyndigande regeringen. Något klarläggande besked kundeav inte
erhållas.

l anledning härav beslöt Krigsförsäkringsnämnden vid sammanträde den
15 december 1988 vända sig till regeringenatt med hernställan om en
precisering begreppet svenskt intresse enligt arbetsutskottetsav förslag.

Utredningsuppdraget

Enligt direktiven skall utredaren ställning till vilketta de frågorsätt
i framställningentas från Statens krigsförsäkringsnämndsom upp bör

lösas. Finner utredaren begreppet svenskt intresse,att såvitt ifråga,ärnu
kan och bör utvidgas för godtagbarparterna ändringgenom en av
krigsutbrottsavtalets lydelse, skall utredaren lämna förslag till ändringar
i avtalet.

6.15 Framställning från Utländska

Försäkringsbolags Förening

I skrivelse till regeringen denen 13 oktober 1986 har Utländska
Försäkringsbolags Förening hemställt 2§ stycketandra krigsför-att
säkringslagen ändras i syfte alla i Sverige koncessioneradeatt utländska
försäkringsbolag kan ansluta sig till krigsutbrottsavtalet för transportför-
säkring.

Föreningen har föreslagit bestämmelsen utformas såatt den medgeratt
rättstaten meddela âterförsäkringatt försäkring, i nämndaav som anges

bestämmelse, även här koncessionerade utländska försäkringsbolag.
Föreningen har anfört i huvudsak följande till stöd för sin begäran. -En

ändring krigsförsäkringslagen i begärt hänseendeav skulle medge alla
inom landet koncessionerade försäkringsbolag ansluta sig tillatt
krigsutbrotzsavtalet för transportförsäkring år 1963. Denna möjlighetav
för de utländska försäkringsbolagen skulle bättre stämma överens med
den tillsträvan likställighet mellan försäkringsbolagen har präglatsom

tids lagstiftning. Det skullesenare även ligga i linje med utvecklingen
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de-Flertaletförsäkringsmarknad.handel ochinternationellinom av
seriöstmarkerathari Sverigeverksammabolagen är ettutländska som

utländskaverksamhet här. -Desinutvecklaochfortsättaintresse attav
svenskinommarknadenandel transport-ökat sinhar avsevärtbolagen av

vid krigförsäkringsrörelseutländskårs lag1959-Enligtförsäkring. om
förgarantierstatliganågrapåräknainte attbolagenutländskakan de
gällerDettahärverka ostört.motsvarandekrigstillstånd ellerunder

Likställig-svenska intressen.försäkringarbeträffandeäven som avser
dessaförbjudabefogenhetdå haroch med attupphör iheten statenatt

antagaanledningfinnsdetverksamhetmed sinfortsättabolag omatt
försäkringsta-tillåtagandeningångnainfriakunnakommerintede attatt

meddeladessutomkankrigsförsäkringslagenEnligt statengarna.
för-dessaförsäkringsbolag. Det ärsvenskaåterförsäkring endast

bolagutländskahindrarkrigsförsäkringsnämnden attenligthållanden som
observerasbör-Det ävenkrigsutbrottsavtalet. atttillsigfå ansluta

sjö-rörande civilberedskapsavtalTransportförsäkringspoolensSvenska
för svenskaendastanslutningsrättförbehållertransportförsäkringoch

redan ikonsekvenskännbar-Enbranscher.i dessaförsäkringsbolag
underläge dedetinstiftade lagarna ärkrigsfallförfredstid deav

försäkrings-svenskadeiförsättsförsäkringsbolagenutländska gentemot
ibelagtordning. Det ärgällande egetutnyttja attkanbolagen. Dessa man

ofullständigaför detkunderpresumtivaackvisitionssyfte varnat
skulleförsäkringsbolagutländsktförsäkring iriskskydd ettensom

försäkringstagare.svenskförinnebära en
Försäkrings-Dåvaranderemissbehandlades.framställningFöreningens

FörsäkringsbolagsSvenskaKrigsförsäkringsnämnd,inspektionen, Statens
TransportförsäkringspoolenSvenskaochFolksamRiksförbund, avgav

yttranden.
följande1987denyttrande llgjorde iFörsäkringsinspektionen mars

framställningen.beträffandeöverväganden

likställasyftar tillfrån UFFframställningenföreliggande attDen
i Sverigeoch deförsäkringsbolagensvenskaför deförutsättningarna

verksamhetengällerdetförsäkringsbolagen närutländskaverksamma
svenskadethänderföreningenEnligtkrigsförhâllanden. attunder

förbolagutländskamedkonkurrenssituationeriförsäkringsbolag
finns i frågaskillnaderdeframhållerkunderpresumtiva omsom

för sinInspektionen kankrig.vid fallriskskyddtillmöjligheterna av
koncessioneradeSverigeimån devadsig iuttaladel inte om

någrafår kärmaverkligenfredstidunderbolagenutländska av
krigsför-statligautanför detstårdekonkurrensnackdelar attgenom

in-därmed harsigförhållerdethurOavsettsäkringssystemet.
utländskadeuppfattningenprincipiellaemellertid denspektionen att

konkurrenssynpunktfrånbör hakoncessionsvenskmedbolagen
särskilda skälavseendei någotintesåvidaförutsättningar,likartade

ärendeförevarandeifrågahärifrån. Denmotiverar ett avsteg som
förstarka skältillräckligtfinnsdet attskall bedömassåledes är om

krigsför-statligadetomfattadebolagenutländskainte låta de avvara
utländskadeinnebärlagändringenbegärdasäkringssystemeLDen att

tecknakrig kunnaunderskallsvenskamed dei likhetbolagen
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återförsäkring hos via KFN såväl krigsriskerstaten somav
civilrisker. gårDet inte förarbetena till berörda lagstiftningendenav

någon klar uppfattning angående för inte låtamotiven deatt att
utländska bolagen få möjlighet de svenska att tryggasamma som
riskskyddet under krig för de svenska risker det frågaärsom om.
Det emellertid troligtär det finns samband med den möjlighetatt ett
för under krigsförhållanden försäkrings-tvinga utländsktstaten att ett
bolag upphöra sinmed verksamhet enligtfinns 1959 års lag.att som
Viktigt i sammanhanget lagändring enligt föreningensär att en
hemställan inte automatiskt leder till utländskt bolag får tecknaatt ett
återförsäkring hos KFN. Systemet innebär nämligen inte bara detatt
enligt lagen endast fråga möjlighet och inteär rättighet attom en en
få teckna återförsäkring. Det vidare så iär praktikenatt systemet
innebär återförsäkringsverksamheten förutsätts ske viaatt samman-
slutningar bolag.av

KFN har sålunda träffat avtal bl.a. med Svenska Transportför-
säkringspoolen vid krigsfall kan biståsägas nämnden vidsom
organiserandet återförsäkringsverksamheten. Det oklartärav om
poolen beredd låta de utländska bolagenär ansluta sig till denna.att
Om det efter kartläggning krigsförsäkringsfrågomanärmareen av-

de utländska bolagen bör ha möjlighetäven tecknaatt attanses-
återförsäkring hos nämnden, måste det således före lagändringen
klaras hur återförsäkringsverksamheten nämnden skallut gentemot
ordnas.

Efter lagändring UFF det också skulle bli klart deatt atten anser
utländska bolagen skulle kunna tillansluta sig det krigsutbrottsavtal

förhandlats fram mellan de svenska bolagen och nämnden ochsom
nämndens direkt försäkringÖvertagande för krigsriskersom avser av

vid fall krigsutbrott. Inspektionen det svårtär pekaattav attanser
skäl saklig skulle kunna lägga hinder i förvägenartav som anses att
krigsutbrottsavtal träffas mellan nämnden och de utländska bolagen.
Det emellertid inte givet de utländskaär bolagen skall haatt
möjlighet ansluta sig avtal just dentill utfornming detatt ett av som
mellan de svenska bolagen och nämnden framförhandlade avtalet
fått.

Krigsförsäkringsnämnden anförde aprili yttrande 1987 bl.a.den 2
följande.

Frågans tidigare behandling i KFN

Frågan anslutning till krigsutbrottsavtalet tidigare varitharom
föremål för nämndens prövning framställning från detgenom en
amerikanska försäkringsbolaget Hampshire 1982-03-29.New
Beroende kontakt mednämndens skulle New Hampshire tasvar
transportförsäkringspoolen för möjligheterna förefterhöraatt
anslutning beredskapavtalet förtill det inom poolen upprättade
civilrisker. HampshiresNämndens arbetsutskott remitterade New
skrivelse till utländskapoolen. l sitt ifrågasatte poolen omsvar
försäkringsbolag efterkan förutsättas möjligheter krigsut-ha ettatt
brott villkor bolagen. Poolende svenskaagera samma som
hänvisade till Beträffande självanämnda 1959 års lag.även ovan
poolavtalet menade poolen, inte obetydligtdetta förutsätteratt ett
ekonomiskt från medlemmarnas Avtalet förutsättersidaengagemang .solidariskäven ansvarighet, någon poolmedlem skulle bliom
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sjöförsäk-upprätthålla den civilaUtgångspunkten förutraderad att
poolensansåg poolenmåste,ringsberedskapen i Sverige attvara

kunde intefrån Sverige. Detkontrollerbaramedlemmar är anses
uppfyllde sådan krav.försäkringsbolagende utländskasjälvklart att

försäkringsbolagutländsktförbeskrivna svårigheternaDe attett
direkt ellerberedskapsavtal tordeoch dess ävenansluta sig till poolen

ansluta sig tillbolags möjigheterpåverka sådantindirekt attett
krigsutbrottsavtalet.

biföll nämnden1983-06-13 intesammanträdeGenom beslut vid
nämnden bl.a.sitt beslutframställning. IHampshiresNew angav

följande.
statligandra stycket lagenutformning 2§Med den omsom

anförts nämnden intetidigare hartordekrigsförsäkring har som --
indirekt via Svenska Transport-sig direkt ellermöjlighetha att vare

någon formHampshireavtal meddela Newförsäkringspoolen genom
utesluter däremotkrigsförsäkringstatligåterförsäkring. Lagen omav

krigsförsäkring för-meddelarnämndeninte uttryckligen att
civilförsäkring i utländskthar sinsäkringstagare i övrigt ettsom

återförsäkringintebolag. Nämnden kan, övertanämnts, genomsom
mening deenligt nämndensPå grund härav börsådana civilrisker.

civilriskförsäkring i utländskt bolagintressen har sinsvenska ettsom
sedan nämnden istatlig krigsförsäkringerhålla trättinte kunna

därför heller lämpligt tillåtadet inteverksamhet. Nämnden attanser
till krigsutbrottsavtalet.ansluta sigutländska försäkringsbolag att

KFN:s överväganden

lagstiftningens förarbeten inte funnitgenomgångNämnden har vid av
statsmaktemas deklarhetnågra uttalanden, synomsom ger

ställningkoncessionerade försäkringsbolagensutländska här i Sverige
därför enbart hållafrågor. Nämnden harsåvitt aktuella attavser nu
krigsförsäkringslagen.utformning har 2§sig till den gettssom

förstalagrummetsSåsom nämnden tidigare har konstaterat utgör
träffarnågot hinderstycke enligt sin lydelse inte mot att staten

direkt försäkring, motorfor-angående Övertagande ikrigsutbrottsavtal
krigsrisk.transportförsäkringdons- och mot

Nämnden har emellertid lämplighetsskäl tidigare ansett, attav
erhålla statlig krigsförsäkring, dåutländska inte bör kunnabolag

i andra stycket krigsförsäkringsla-nämnden grund lydelsen 2 §av
civilrisken hos dessa bolag.inte återförsäkring kan övertagen genom

nödvändig. sin tidigareför sig inte lsådan koppling i ochEn är
utländska bolagens osäkranämnden in debedömning har då vägt

här i landetsåvitt verksamheten underekonomiska ställning ettavser
måste nämligen räkna medsådant krislägekrisläge. Under ett man

blirför de utländska bolagenmöjligheten, generalagenternaatt
från sina utländska uppdragsgivare.från ekonomisk hjälpavskurna

premier ochförlita sig till löpande denDe har därför enbart att
utslag för dennadeponeringsskyldigheten. Somlagstadgade ett

i § i 1959 års lag, harfär bestämmelsen 2osäkerhet även somses
iutländska bolagens förutsättningar ekonomisktberörts Deovan.

1985-01-01 vidtagenavseende dock förbättratshar genomper
för utländska försäkringsföretagi 1950:272ändring lagen rättom

i Sverige. Genom lagändringendriva försäkringsrörelseatt
försäkringsbolag deponerautländsktSFS 1984:1116 åläggs attett

bruttopremieinkomst till skillnadbolagetsbeloppett motsvararsom
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från tidigare belopp, motsvarande tredjedel bolagetsett en av
premieinkomst. Då heller krigsförsäkringslagen har något
uttryckligt förbud utländska försäkringsbolag träffar krigsut-mot att
brottsavtal med avseende svenska risker, finns det enligtstaten,
nämndens bedömning i föroch sig knappast sakskäl frånnumera som
den diskuterade utgångspunkten motiverar begäran avtalattnu om
skall avvisas. bifall tillEtt hemställan skulle emellertid upphov tillge
andra problem, berörs nedan.som

Lagrummets andra stycke har enbart avseende statlig återför-
säkring. Med stöd detta lagrum har nämnden träffat återför-ettav
säkringsavtal med Svenska Transportförsäkringspoolen, avseende sjö-
och transportförsäkring för risker överstigande de till poolen anslutna
bolagens självbehåll. frivilligPoolen utgörgemensamma en samman-
slutning berörda svenska försäkringsbolag. Poolen kan därför inteav
tvingas såsom medlemmar in utländska bolag.även I dettaatt ta
sammanhang vill nämnden framhålla, nämnden själv inte haratt
administrativa återförsäkring från enskilda bolag.att ta emotresurser
Om intresse finns hos de utländska bolagen träffa avtal medatt staten

âterförsäkring måste således berörda utländska bolag först bildaom
beredskapsorgan, med vilket nämnden då skulle kunna träffaett eget

avtal. Härtill kommer behov bolagen förordnar särskildävenattav
beredskapspersonal för ändamålet, i krisläge skall handhaettsom
beredskapsorganets verksamhet. Nämnden vill härmed ha sagt, att en
eventuell ändring krigsförsäkringslagen2 § inte automatiskt får tillav
följd, berörda utländska försäkringsbolag kan lösa återförsäkrings-att
frågan.

Riksförbundet och Folksam delade i yttranden den 23 april respektive
13 april 1987 Transportförsäkringspoolens synpunkter i frågan.

Transportförsäkringspoolen anförde i yttrande den 9 april 1987 bl.a.
följande Utländskaöver Försäkringsbolags Förenings framställning.

Det stycke, vari ändring föreslås, behandlar möjlighetstatens att
svenskt försäkringsbolag eller sammanslutning sådana bolagav
meddela återförsäkring. Krigsutbrottsavtalet reglerar överföring av
direkt tecknade krigsförsäkringar från svenska försäkringsbolag till
Statens Krigsförsäkringsnämnd. En ändring lagen föreslagetav

skulle därförsätt inte omedelbart lösa det föreningen i dessav
skrivelse påtalade problemet.

Krigsutbrottsavtalets primära syfte svensktär att garantera
näringsliv försäkringsskydd vid utbrottet världsomfattandeett ettav
krig eller krig, vari något våraSverige eller grannländer ärett av
direkt eller indirekt inblandat. Mot denna bakgrund kan det synas

principiellt motiverat utländska, i Sverige koncessione-ävenattvara
försäkringsbolagrade möjlighet tillbereds ansluta sig avtalet,att

särskilt med hänsyn till detta begränsat till försäkring s.k.äratt av
svenska intressen. efter viss formell ändringDetta skulle kunna ske
i avtalets 6

Det bör emellertid erinras krigsutbrottsavtalet, liksom därtillattom
knutet s.k. Särskilt Avtal, utgår från de anslutna bolagenatt
upprätthåller åtminstone viss landet eftergrad verksamhet i ävenav
själva krigsutbrottet. förutsätts premie-T.ex. riskanmälning ochatt
överföring skall ske till nämnden liksom ristomering inbetaldav
premie till försäkringstagare. Om ändring nyssnämnda slagen av
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finns förklara garantierdärför angelägetaktualiseras detär attatt
åligganden uppfyllas.särskilt nämnda kansådana, i avtalet

till det beredskapsavtalsin skrivelseU.F.F. hänvisar i även som
i vad civilTransportförsäkringspoolenträffats inom Svenska avser

enligt poolens stadgarkorrektoch transportförsäkring. Detsjö- är att
anslutna till poolen.försäkringsbolag kanendast svenska vara

självt råkat itillämpning först då Sverigeträder iPoolens avtal
varvid normalakatastrofsituation,befinner sig ikrig eller en

återförsäkringssidan, eller kanpåförbindelser med utlandet, ärt.ex.
syfte den svenska sjöförsäk-Poolavtaletsbefaras bli avbrutna. är att

svensk handel och sjöfartdetta läge skall beredaringsnäringen i ett
med kriginte har omedelbart sambandhändelserriskskydd mot som

funktion överförs de hos bolagenDå poolen går ieller krigsfara.
Förfarandetautomatik till poolen. liknarmedtecknade civilriskema
krigsförsäkringarsgäller vidKrigsutbrottsavtaletdet enligtsom

viktigKrigsförsäkringsnämnd. Enöverförande till Statens men
situationen efter det dettapoolavtalet reglerarskillnad ävenär attatt

framgårKrigsutbrottsavtalet,funktion, medaniträtt som av
vid iförsäkringsskydd just ochendast är avsett attnamnet, ge

utbrott krig.samband med ett av
förutsätter betydandepoolavtaletviktig skillnadEn är ettattannan

bl.a.från medlemmarnas sida i det deekonomiskt attengagemang
och de vid avtalets igångsättandekapacitet till förfogandeskall ställa

enligt i avtalet beskrivet Avtaletdeponera vissa beloppskall sätt.
medverkandebestämmelser medför deinnehåller vidare attsom

insatta försäkringar.solidariskt ansvariga för i poolen Förbolagen är
försäkringsinspektionen enligt 338 §har godkännandedetta krävts av

uppfyllande vissa krav frånlagen försäkringsrörelse och avom
utformning.inspektionens sida vid poolavtalets

ovanför poolmedlemmarnas samlade kapacitet hartoppriskerFör
återförsäkringsavtal mellanvidare avtäckning ordnats ettgenom

till stånd isådant avtal har kunnat kommanämnden och poolen. Ett
åberopade bestämmelsen i 2 §överensstämmelse med den U.av

krigsförsäkring.lagen om
haft anledningPoolen under den tid den existerat intehar prövaatt

frågan i syfte bereda i Sverigeändring stadgar och avtal attom aven
verksamma utländska försäkringsbolag möjlighet delta i poolen.att
Som framgått skulle sådan förändringtorde ha sagtsav som ovan en

förenad principiella problem. bör imed praktiska och Detvara
anledning hemställan understrykas dessa problem inteU.F.F. attav :s

försäkringsbolag eventuellskulle elimineras, utländska genomom
vidändring krigsförsäkringslagen skulle beredas möjlighet2 § attav

krig eller krigsfara erhålla statlig återförsäkring civil transport-etc av
försäkring.

Utredningsuppdraget

beredskapslagstift-l utredarens uppdrag allmängöra översynatt en av
ningen försäkringsområdet ingår frågan från Utländska Försäkrings-
bolags Förening.
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överväganden6.16 och förslag

6.l6.1 Inledning

Krigsförsäkringslagen befogenhet under krigsförhållandenstaten attger
uppträda dels direktförsäkringsgivare i fråga försäkring motsom om
krigsrisker och vissa andra risker på transportområdet i frågasamt om
krigsolycksfalls- försäkring för vissa personalgrupper, dels återför-som
säkrare riskersådana och vissa civila risker. Enligt utrednings-av
direktiven skall utredningen allmän lagen. Vissagöra översynen av
särskilda frågor aktualiserats i olika sammanhang dock inämnssom
direktiven. Utredningen emellertid enligt direktiven oförhindradär att ta

också andra frågor, finnsdet anledning till det.upp om
I det följande behandlas först frågor krigsförsäkring,statligrör dvssom

den verksamhet Krigsförsäkringsnämndendär KFN försäkringmeddelar
krigsrisk inklusive de problem har samband med medmot systemetsom

särskilda krigsutbrottsavtal. Därefter behandlas roll återför-statens som
säkrare. Sedan frågan försäkring krigsolycksfall itas mot ettom upp
särskilt avsnitt. Härefter granskas frågorna de utländska försäkrings-om
företagens ställning i förhållande till krigsförsäkringslagen och krigsut-
brottsavtal. Efter den genomgången frågorberörs gäller allmännasom
förutsättningar för krigsförsäkring lagenligt och avtal. Därefter upptas
till behandling KFN:s organisation och verksamhetsförutsättningar.
Slutligen behandlas särskild fråga s.k. storskador.en om

Om använd terminologi, avsnitt 6.1.se
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krigsförsäkringStatlig6.16.2

6. l6.2.l Allmänna överväganden

statligtSammanfattning: Utredningen konstaterar att ett engage-
försäkringsskyddtillgodose behovetnödvändigt förär att avmang

extraordinära förhållanden. Utred-krigsrisker undermot mera
krigsförsäkrings-ningen meddet nuvarande systemetattanser en
endast undernämnd bedriver krigsförsäkringsverksamhetsom

kris- krigsförhållanden behållas. förutsätts därvidoch bör Det att
nämnden snabbt kan komma igång med sin verksamhet. Försäk-
ring vikt för folkförsörjningenskall kunna meddelas det ärom av
eller föreslås vidare med krigsut-näringslivet. Det att systemet

vid krigsutbrott automatisktbrottsavtal innebärande nämndenatt-
för för krigsriskerviss tid skydd börövertar ansvaret moten -
behållas. träffaBemyndigande för Krigsförsäkringsnämnden att
sådana avtal bör regleras i lag. Krigsförsäkringsnämndens verk-
samhet föreslås fortsättningen undantagen ochi FAL:säven vara
FRL:s reglering.

Den svenska ekonomin i grad beroende handelnhög med andraär av
länder. Det därför självklarhet beredskapenär närmast att moten
störningar i utrikeshandeln måste väsentlig del försörjnings-utgöra en av
beredskapen. Utrikeshandelns försörjningsförmågabetydelse för vår
underströks också i 1987 års försvarsbeslut. I anslutning till detta
beslutade regeringen särskild utredning svensk utrikeshandelom en om
i krislägen. Utredningsuppdraget resulterade i betänkandet
SOU 1989: 107 Svensk utrikeshandel i krislägen, lämnades i börjansom

år 1990. Mot bakgrund den svenska ekonomins utlandsberoendeav av
i betänkandetgörs inventering de problem kan uppkomma ien av som

kris- och krigslägen och föreslås vissa åtgärder gäller dendetnär
beredskap enligt utredningen förnödvändig dessaär mötasom att
problem. Som redan avsnittnämnts 6.6.4. behandlar den utredningen
i särskilt avsnitt frågan hur tillräckligt transportkapacitetett storom en
skall kunna under krislägen. frågaEn central därvid hur dettryggas är
skall möjligt från svensk sida få tillgång tillattvara tonnage som
utflaggats till utländska register. därmedI samband understryker
utredningen försäkringsfrågomas särskilda intresse för redarna under kris-
och krigsförhållanden och framhåller den betydelse möjligheten tillsom
krigsförsäkring har för underlätta tillgångutveckling tillatt en som ger
svenska utlandsflaggade fartyg.

frågaDenna berörs inärmare det följande. Här kan emellertid nämnas
betänkandet Svensk utrikeshandel i krislägen berördes i 1992 årsatt

totalförsvarsproposition prop. l99l92:l02 därvid det att, utomangavs
viss punkt, utredningens förslag skulle beredas ytterligare meden
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särskilt vad framtida EU-medlemskap kanbeaktande betyda iettav
sammanhanget.

ochDet kan sålunda konstateras det i kris- krigslägen för denäratt
svenska försörjningsmöjligheten vikt utrikeshandeln kanstörsta attav
fortsätta i behövlig omfattning och förutsättning för detta skallatt atten
kunna ske det finns tillräckligt med transportmedel disponera förär att att
svenska intressens räkning. En viktig faktor i det sammanhanget är att
alla de har intressen i transportmedlen och i varulastema kan få sittsom
behov försäkringsskydd tillgodosett.av

Även då något storkrig eller krig iunder tid Sveriges omedelbara
närhet inte förekommer finns risk för transportväsendet kan drabbasatt

krigsskada, fartyg mina, i sambandsprängst.ex. att ettav genom av en
med begränsade krigstillstånd i någon del världen. Redare,mera av
flygbolag, och intressen ilastägare andra med transportmedel och
varulaster kan skydda sig den risk för krigsskada således alltidmot som
finns krigsförsäkring hos enskilda försäkringsbolag. Direktför-genom
säkringsgivaren skyddar sig vanligt i sin återförsäkringsätt tur genom

Återförsäkrarnaden internationella återförsäkringsmarknaden.
begränsar dock sin ansvarighet till försäkringar transportmedelsom avser

sjö- eller luftbuma. Vidare tillämpar återförsäkrama villkorärsom som
innebär i vissa fall krigsaktiviteter upphör automatiskt ochatt ansvaret av

det i övrigt finns möjlighet för återförsäkraren för-sägaatt att upp
säkringen efter viss tid.upphöra kortare För skydda sigatt att tar
dircktförsäkrama försäkringsavtalin motsvarande klausuler i sina med
försäkringstagama.

Om Sverige krigkommer i eller stormaktskrig utbryter ellerettom om
i övrigt krig utbryter i närområdet kan räkna med för-ett attman
säkringsskyddet frågai krigsrisker kommer upphöra. Det ärattom
uppenbart de risker förmed mycket och talrika skador,att storaman
många gånger katastrofstorlek, det här fråga inte gårär attav som om,
förvänta sig det enskilda försäkringsväsendet har sådanaatt attresurser
det kan de skador kan uppkomma vid allvarligare kris-möta ochsom
krigsförhållanden. Mot denna bakgrund framstår det tämligensom
naturligt svenska beskrivits i det föregående undersättatt staten som
de båda världskrigen bidrog till utrikeshandeln kunde fortsätta bl.a.att

tillhandahålla försäkringsskydd krigsrisker. Erfarenheternaatt motgenom
från den statliga krigsförsäkringsverksamheten har bedömts mycketsom
goda.

efterNär andra världskrigets slut 1939 års krigsför-översynen av
säkringslag skedde, kunde departementschefen i 1960:3 med förslagprop.
till den lag gäller konstatera, det inte torde råda deladeattsom nu
meningar medverkan på detta område nödvändig föräratt statens attom

folkförsörjningen i krigssituation allvarligt berör vårt landtrygga en som
s.l1.

Utredningens bedömning det knappast går finna lösningär att att en
statligt på från beredskapssynpunktutan ett ettengagemang som

godtagbart kan tillgodose försäkringsskyddbehovet krigs-sätt motav
risker under extraordinära förhållanden. direktivenI för utredningenmera
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medverkan nödvändig på dettafråga statlighar inte heller i ärattsatts
område.

bör komma tilldet statligaFrågan kan då ställas hur engagemanget
krigsförsäkringsskyddet lämpligen börlinjeroch efter vilkauttryck

måste enligt utredningensfråga besvarasorganiseras. Oavsett hur denna
förstärkta behovdetutgångspunktmening oavvislig att avvara,en

skallvid allvarligare krisuppkommerkrigsförsäkringsskydd ensom
behovet uppkommer. Dettaomedelbartkunna tillgodoses i princip när

skall kunnaföranledd krissituationenkrigsförsäkringinnebär såväl att av
vidordning måste finnasmeddelas med snabbhet ettattstor somensom

försäkrings-detinträffat pågåendekrigs- eller krisläge transporterger
såledesskall fullföljas ochskydd krävs för kunnatransporternaattsom

inte försäkringsskydd.avbrytas grund bristandeav
framstårhuvudalternativDet i princip tvåär närmast som som

tänkbara. institutsaltemativet, innebärDet altemativet,här kallat attena
för-det krigsförsäkringsskydd efterfrågas under normalamerasom

hållanden tillhandahålles eller institut i krislägensärskilda bolag somav
snabbt kan sinutöka på det eller andra harskyddet och sättetsom ena
verksamhet andra huvudaltemativet detgaranterad Det ärstaten. somav

gäller i beredskapsmodellen, innebär detSverige, här benämnd attnu
överlåts helt fredstidatill det enskilda försäkringsväsendet underatt
förhållanden iför krigsförsäkringsskydd behövsdet trans-svara som

för i kris- ochoch beredskap skapasportsystemet att att statenen
krigslägen gå försäkrare krigsrisker.berör landet kansom som av

En klar fördel institutsaltemativet,som i princip tillämpas imed t.ex.
finnsDanmark och det i uppkommet krislägeNorge, är ett ettatt organ

därför på smidigt kan täckaredan i verksamhet ochär sättettsom som
uppstår dåutvidgat behov krigsförsäkringsskydd. De problemett somav

verksamhet alltså undvikas.skall från början kanstartasen
Beredskapsmodellen först den privatainnebär närstatenatt engageras

försäkringsmarknaden vårt inte längrei krissituation berör landsomen
kan erbjuda försäkringsskydd krigsrisker. l modellen ligger detattmot
under fredstid sådana förberedelser, verksamheten medhar gjorts att att

effektivt.meddela försäkringar påbörjas snabbt och Verksamhetenkan
förhållanden kommakan dock knappast under de mest gynnsammaens

kontinuerligti gång så snabbt det i förväg kan garanteras att ettatt
kommer finnas. Detförsäkringsskydd för pågående äratt mottransporter

krigsförsäkringssystemet i Sverigestatligden bakgrunden detsom
krigsutbrottsavtal.särskildakompletterats med

båda alternativen kan konstaterasVid jämförelse mellan de atten
krigsförsäkringsverksam-trygghet förinstitutsaltemativet större attger en

till de behov uppkommer,snabbt och effektivt kanheten somanpassas
krigssituation.i kris- ellervårt land skulle hamna enom

emellertid ocksåalternativen måste hänsynVid valet mellan de båda tas
någonsjälvfallet inteaspekter. Försäkring krigsriskertill andra ärmot

betydelsen förförsäkringsfråga i tider vad gäller transportväsen-stor som
generelltför krigsförsäkringfredliga. Premiendet beteckna ärär att som

ochcivilförsäkringen. Temporäraförhållande till premien förlåg isett
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lokala krigshärdar i vår omvärld kan dock medföra kraftigt höjda
krigspremier vid inom sådant område eller till och med uteslutaresa
krigsriskskydd för området i fråga. Den svenska inställningen har sedan
gammalt varit de krigsrisker allt också finns underatt trotssom mera
normala fredsförhâllanden inte den storleksordningenär statligtatt ettav

motiveratär allmänt inte har anledningsamt attansvar staten sett att
sig i verksamhet försäkringsbolagen under ordinäraengagera som

förhållanden har visat sig kunna hantera tillfredsställande sätt.ett
Mot bakgrund det sagda har utredningen inte funnit skäl föreslåav att

någon ändring i de grundläggande dragen i det tillämpade försystemetnu
statlig krigsförsäkring det gällernär transportområdet. När utredningen
har den ståndpunkten utgår den från den bestämda förutsättningen detatt

möjligtär förbättra beredskapsplaneringen så den kanatt att motsvara
mycket högtäven ställda krav det gällernär snabbt och effektivt fåatt

igång den statliga krigsförsäkringsverksamheten. Liksom hittills bör
verksamheten i sina huvuddrag regleras i lag.

Det sagda innebär också utredningen medatt att systemetanser
krigsutbrottsavtal fortsättningeniäven bör viktig del i det statligavara en
krigsförsäkringssystemet. Nuvarande krigsutbrottsavtal regleras inte av
krigsförsäkringslagen. Avtalen har träffats KFN på grundvalav av
särskilda bemyndiganden från regeringen, bemyndiganden i sin tursom
grundats på beslut riksdagen. Avtalen har dessutom krävt regeringensav
godkännande. Enligt utredningen bör likartad ordning gälla ävenen
framdeles. Utredningen föreslår emellertid i den lagen skrivs inatt nya

bemyndigande för KFN med försäkringsgivareett eller slutaatt annan
avtal Övertagande krigsförsäkring därvid för avtalets giltighet börom av

Ävenkrävas regeringens godkännande. ändring avtalen bör godkännasav
regeringen. De särskilda problem förknippadeär med ordningenav som

med krigsutbrottsavtal behandlas i det följande.närmare
l krigsförsäkringslagen finns inte några allmänna riktlinjer i fråga om

syftet eller i något avseende beträffande angivna försäkrings-annat som
slag transportförsäkring, motorfordonsförsäkring och viss lagringsför--
säkring begränsar den verksamhet skall få bedrivas den försom av-
ändamålet tillskapade myndigheten, KFN. I förordningen 1988:1565
med instruktion för krigsförsäkringsnämndstatens
2 § föreskrivs emellertid nämnden får meddela krigsförsäkringatt
endast detnär väsentligär betydelse för folkförsörjningen eller förav att
vidmakthålla handel eller näring.annan

Utredningen det i fortsättningenäven bör allmänattanser ges en ram
för det statliga försäkringsengagemanget. Denna bör komma tillram
uttryck i lagen. kundeDet därvid ligga till handsnära snävaatt
verksamhetsområdet till det viktigt för totalförsvaret,är dvsatt avse som
det viktigt för folkförsörjningenär och viktigt förärsom annat som
försvarsansträngningarna. Detta skulle innebära för näringslivetatt
allmänt viktiga för totalförsvaret eller mindre ointressantasett men mer

skulle falla utanför området. Det kantransporter emellertid hävdas detatt
är väsentligt samhällsintresse handel ochett näringsliv så långtatt som
möjligt kan fungera också i krissituationer hur stark anknytningenoavsett
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ändringargenomfördaochtill lagenförarbetenaAvtotalförsvaret är.till
krigsför-förgrundtillinställning legatdennaframgåri denna att

börrambestämmelsedenförordar somUtredningen attsäkringssystemet.
det ärsak ärEninnebörd. attvidaresådan annani lagenin entas ges

intesåledesochkrigsförsäkringstatlig entillmöjlighetfråga attom en
frågasjälvfalletdetblirtillämpningen ompraktiskadenIrättighet.

frånbetydelseärfall därtillfrån fall transporter avsombedömningar
prioriteras.måstetotalförsvarssynpunkt

funnitinteutredningenavsnitt harföljandeframgåkommerSom att av
ellerbegränsningarföreslåkrigsförsäkringarfrågaianledning att om

krigsförsäkringslagen.enligtområdetförsäkringsbaradetutvidgningar av
dettabestämmaanledningfinnasdock attdetkanutredningenEnligt

krigsförsäkringslagenli dag.sker angesänannorlunda sättnågot somett
Såmeddela.fårförsäkringar statenslagdeuppräkning somavgenom

motorfordonsförsäkringtransportförsäkring,meddelafårstatenattanges
risker.jämställdadärmedoch vissakrigsrisklagringsförsäkringoch mot

krigsutbrottsavtalårs1963ianvänds äventransportförsäkringBegreppet
definitionnågonintetidigareframgåttSomtransportförsäkring. gesför

dendockUtredningen ärförarbeten.dess avelleri lagenbegreppenav
tolkasskallbegreppenförarbeten,lagensstöds attuppfattningen, avsom

frågaIförsäkringsbranschen.inomuppfattningen omallmännaenligt den
bestämmelsernatillämpningenvidpraxis omnaturligtvis avdenna utgör

viktigFALförsäkringsavtall927:77 eni lagentransportförsäkring om
gällervadoklarheternämnvärdanågraföreliggaintedel. Det synes

däremotlagringsförsäkringochmotorfordonsförsäkring menbegreppen
dessgällerdetfall näritransportförsäkring, vartbegreppetfrågai om

sikteiintegränsdragning ärförbättrad genomNågongränsområden.
nyligendeeller1993:39Dsförsäkringsavtalslagtillförslagen ny

1304,1993:SFSFRLiändringarnaomfattandegenomförda
199394:39.rskr.199394:NU5,bet.l99293:257,prop.

framgå klarareskallområdetförsäkringsbara anserdetFör att
vad begreppetmöjligtså klarti börlagendet angesutredningen somatt

användas ärdärvid bör attteknikDenskalltransportförsäkring somavse.
Deförsäkras.skall kunnaintressenandraochobjektderäkna somupp

iärgällerdetfråga transporteri närkommakunnaskallintressen som
godset.transporteradedetochtransportmedletsjälvahandförsta

luftfartyg,fartyg,i lag ärräknassåledes börTransportmedel uppsom
detdetbör attgällerdetNärjämvägståg. angesspårfordon varoroch

utesluts denHärigenom renaunderfråga transport.skall varaenomvara
värdetsjälvaskyddaintresset avUtöverlagringsförsäkringen. att

förredogörelsenframgåttfinnsochtransportmedel avsomvaror
hänför-intressenmängd andrakrigsförsäkringarförsäkringsbolagens en

detsärställning utgörEn somtransportmedel och ansvartillliga varor.
utförandeförtransportmedel enavanvändningenmedfölja ettkan av

olikaredogörelsenämndaframgåttärDetta avsomtransport. ansvar
frågadetoch ärtransportmedelanvänt ompåberoendeutformat arten av

befordranavtalingåttden avellertredje omsommotansvaret manom
kansådantmånvadoch i ett ansvarbedömasvårtgods. Det är att om
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drabbas krigsskada. När det gäller fartyg dock såväl för-av synes
säkringsbolagen KFN det i fall inte uteslutet,ärattsom vartanse
eftersom deras krigsförsäkringsvillkor omfattar sådan skadeståndsskyldig-
het. Utredningen det föreligger behov därav och detatt bedömsanser om

angeläget bör kunna täcka sådana intressen.vara ävenstaten Som
framgått redogörelsen för KFN:s krigsförsäkringsvillkor harav egna
nämnden inte planerat krigsförsäkra i fråga fartyg.att änannatansvar om
Om det angeläget bör KFN ha möjlighetäven krigsförsäkraanses att
andra förekommande intressen. Det inteär meningsfullt räkna allaatt upp
intressen kan förekomma i samband med Mängdensom transporter.
intressen kan dessutom förändras tiden.över Det bör dock understrykas

avsikten med utredningens förslagatt till utformning det försäkrings-av
bara området inte inskränkaär KFN:s praxis vidatt användningen av
befogenheten meddela krigsförsäkring påatt transportområdet.

l det föregående har framhållits vikten god beredskapsplaneringav en
för statligt krigsförsäkringssystematt ett svensk snabbt ochtypav
effektivt skall kunna täcka behovet krigsförsäkringar efterav ett
krigsutbrott. sådanEn planering måste självfallet omfatta åtgärder för att
säkerställa tillgång till lokaler, utrustning och kvalificerad personal. Ett
för snabb verksamhetsstart avgörande inslag i förberedelsernaen är att
följa försäkringsmarknadens utveckling vad gäller behovet statligav
krigsförsäkring och fastställa villkoren för sådan försäkringatt KFNsom
meddelar.

Som anfördes inledningsvis kommer utredningen behandla fråganatt
KFN:s organisation och verksamhetsförutsättningarom i särskiltett

avsnitt. Det kan dock redan lämpligt här allmännanu att tavara upp
frågor huruvida den statliga krigsförsäkringsverksamheten börom vara
underkastad regleringen i FAL eller tillsynen enligt FRL. Enligt
utredningen bör härvid beaktas bl.a. följande. En grundförutsättning för

krigsförsäkringsverksamhetatt statens skall kunna skötas effektivtett
sätt under krigsförhållanden är KFN erhåller frihet verkaatt inomstor att
den angivna verksamhetsramen. dettal bör hittills också liggasom att
den speciella försäkringsverksarnhet det här frågaär drivensom om,
under särskilda och extraordinära förhållanden, kan ske bundenhetutan
till FAL:s för normala förhållanden utformade regelsystem i fråga om
villkor KFN:s beslut i försäkringsärenden bör i konsekvens härmedm.m.

i enlighet med vad f.n. gäller enligt föreskrift i nämndenssom-
instruktion inte heller kunna överklagas. Detta ocksåär naturligt med-
hänsyn till det inte föreligger någonatt till fårätt krigsförsäkring;att en
det endastär fråga möjlighet där det står frittom en staten att genom
nämnden erbjuda försäkring vissa nämnden angivna villkor.en av

Finansinspektionen har funktionsansvarig myndighet medverkasom att
till KFN:s verksamhet drivsatt enligt de förutsättningar som av
statsmakterna lagts fast för verksamheten. funktionsansvaretI torde även
ligga bevaka de villkoratt tillämpasatt nämnden och desom av
verksamhetsrutiner används rimligaär och ändamålsenliga. Avsom 1
kap. 2 första§ stycket FRL följer, FRL inte gäller i frågaatt KFN:som
verksamhet. Enligt utredningens mening saknas anledning föreslåatt
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följer nämndens verksamhetförhållande. Häravändring i dettanågon att
måntillsyn i vadinspektionensinte skall stå under änannan som

totalförsvarsområdet funktion-påinspektionensföranleds somansvarav
sansvarig myndighet

fartygKrigskaskoförsäkring6.l6.2.2 av

KFN i fortsätt-UtredningenSammanfattning: ävenattanser
svenskregistreradedirektförsäkra inte baraskall kunnaningen

fartyg. -Enutlandsregistrerade översyn nämn-fartyg ävenutan av
påkallad.enligt utredningenkrigsförsäkringsvillkor, ärdens -

för-i svensktförsäkradefartygsvenskregistrerade är ettsom
omfattas krigsutbrottsav-f.n. kunnasäkringsbolag skall liksom av

tillgång till utlands-Sverige skall kunna-Frågan hurtal. om
måste enligt utredningensvenskkontrollerade fartygflaggade men

möjligheten till statlig krigs-hurgårförst innan detlösas att ange
liknande för sådanakrigsutbrottsavtal ellerförsäkring genom

försäkringsfråganhurUtredningenanvändas.fartyg skall anger
framgårfall.några olika -Som närmarekan komma in i av
det finns starka bered-utredningenavsnitt att omansersenare

för svenska fartyg kunnakrigsutbrottsavtalskapsskäl bör även
försäkringsbolag. -Utred-utländskamed här etableradetecknas

tillämp-krigsutbrottsavtalensbegränsaharningen övervägt att
från försörjnings-betydelseningsornråde till ärtransporter som av
sådan ordningtanken grund äravvisatsynpunkt attav enmen

docksvårigheter. KFN böralltför praktiskaförenad med stora
försäkring i frågamöjlighetskapa övertagensägaatt upp enen

försörjningssynpunkt. -Enviktigfartyg last inte ärett urom vars
enligtangelägen utred-krigsutbrottsavtalgällande äröversyn av

ningen.

förutsättningarAllmänna

riktlinjer för hurnågra särskildafinns inte angivetkrigsförsäkringslagenl
krigsförsäkringsverksamheten skall drivasstatligaden transportom-

emellertid i in-föregående har regeringeni detrådet. Som berörts
fårföreskrivit, försäkringverksamhet allmäntförstruktionen KFN:s att

ellerför folkförsörjningenväsentlig betydelsedetlämnas endast är avom
Utredningen harnäring.handel ellerför vidmakthållaatt somannan

i fortsätt-förutsättning skall gällasådan ävenframgått föreslagit, att en
angivnai lagen. Inom denformuleringoch medningen tasannanen

försäkringha frihetfallet, KFN avgörabör, liksom är att omnuramen
särskilda begränsningar.någrabundenskall lämnas utan att avvara
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Det ligger i sakens det i första fråga försäkrahand blirnatur att attom
fartyg registreradeär i svenska fartygsregister. Den gällande lagensom
innefattar emellertid inte hinder också fartygförsäkra ärmot att som
registrerade i utländskt register. Under världskriget förekomandra att
krigsförsäkring meddelades beträffande fartyg.sådana Utredningenäven

svensk utrikeshandel i krislägen framhöll betydelsen statligom attav
krigsförsäkring kan efterske prövning i varje särskilt fall också av
utlandsflaggade fartyg SOU 1989:87 uttalande142. Detta skalls.
självfallet bakgrund det begränsade antal enhetermotses av som numera
ingår i den svenska handelsflottan, fråga berörs undernärmareen som
rubriken Krigsutbrottsavtal. Det bör sålunda understrykas näratt
nämnden efter prövning dvs i sin verksamhet efter det lagenatt satts-
i tillämpning meddelar försäkring så har nämnden möjlighet lämnaatt-

krigsförsäkring för fartyg, och registreringsför-ägar-etten oavsett
hållanden. Det sig dock självt det frågasäger utlands-när äratt ettom
flaggat fartyg blir försäkringsfrågan främst beroende starkaav om
försörjningsintressen förknippade med vissär transport.en

Det sagda innebär emellertid också krigsförsäkring liksom tidigareatt
kan fartyg gár i trafikäven mellan svenska hamnar elleravse som som
i övrigt utrikestrafik, fiskefartyg.änannat t.ex.avser

En särskild fråga har gällt försäkring nybyggnadsrisker svenskaav
fartygsvarv. framgårSom det föregående avsnitt 6.9 gjordes vidav
lagens tillkomst klart sådana risker i detta sammanhang skulleatt anses
omfattade begreppet transportförsäkring och sålunda kunna bli föremålav
för krigsförsäkring. beskrivning krigsförsäkringssystemEn detav som

ÄvenKFN med anledning har återfinnsdärav tillskapat i avsnitt 6.8.2.
varvsverksamheten här i landet begränsadär omfattningom numera av

finns enligt utredningen ingen anledning ändra krigsför-att nu
säkringsmöjligheten. sikteDet nämnda enbart på nybyggna-systemet tar
der vid svenskt bör tilläggas såDet utredningen uppfattarattvarv. som
saken finns det möjlighet för utanförKFN sagda efteratt system
bedömning från fall till fall lämna också förkrigsförsäkring svenskt
rederiintresse i nybyggnad utländskt sådan möjlighet börEnvarv.
kvarstå. fartygEtt in docka för reparationoch läggs itassom varv
eller översyn bör också kunna bli föremål krigsförsäkring.för statlig
Som framgår behandlingen krigsskadelagen 8 kan krigsskadakap.av av

fanyg, under byggnadär eller fartyg tagits in ochsom varvsom
inte krigsförsäkrade,är förutsättningarna enligt denersättassom om

lagen uppfyllda.är
Krigskaskoförsäkring frågai fartyg enligtmeddelas KFN villkorom av

fastställts nämnden den 30 september 1971 och den 29 novembersom av
1972 fiskebátar. Villkor har också fastställts novemberden 30 1964 för
krigsförsäkring dels varvsintresset dels rederiintresset i frågaav om
fartyg under byggnad vid svenskt I det föregående har lämnatsvarv. en
översiktlig redogörelse innehålletöver i villkoren avsnitt 6.9.3.
Utredningen förutsätter nämnden vid lämpligtdem tillfälleöveratt ser
och de redaktionellagör och sakliga ändringar kan visa sigsom
behövliga. En särskild anledning till detta försäkringsbolagenär underatt
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början 1990-talet har fastställt villkor för sin del, villkor bl.a.av nya som
innebär bolagen inte står förlängre någon skador orsakadeatt ansvar av
atomstridsmedel. Utredningen kommer i avsnitt 6.l6.2.6, omfattarsom

andra transportmedeläven behandla frågan sådantsamt attvaror, om
ansvar.

Krigsutbrottsavtal

Enligt krigsförsäkringslagen kan meddela direktförsäkringstaten mot
krigsrisk och därmed jämförliga risker. När det gäller krigsutbrottsavtal

det dock inte frågaär beviljar försäkringen direktatt staten utanom
träder in direktförsäkringsgivare för-övertastaten attsom genom

säkringsansvaret i redan löpande försäkring i skede krigsför-näretten
säkringsskyddet riskerar upphöra. Som framgått haratt ut-annars
redningen föreslagit med krigsutbrottsavtal skall bestå.att systemet
Bemyndigande för träffaKFN sådana avtal in i lagen.att tas

KFN har år 1963 med berörda försäkringsbolagsvenska träffat ett
krigsutbrottsavtal angående transportförsäkring omfattar försäkringsom

svenska fartyg, dvs. fartyg registrerade i det svenska skeppsregistret.av
Tanken med krigsutbrottsavtalet har framgått främst varit attsom
säkerställa berörda redare vid fortsattkrigsutbrott kan ha skyddatt ett

krigsrisker i läge där dessa ökar kraftigt. Staten för-övertarmot ett
säkringsansvaret för sådana risker. Pågående kan avslutas varefterresor
fartygen kan användas för bedöms viktiga i dettransporter som som
rådande krisläget.

När begränsningen till svenskregistrerade fartyg tillkom, be-en
gränsning ligga i det i krigsutbrottsavtalet inskrivna kravetansettssom
på det skall fråga svenskt intresse, täckte den svenskregistre-att vara om
rade handelsflottan betydligt del transportbehovet i dag.större änen av
Den nuvarande flottan otvivelaktigt inte tillräckligt förär attstor
tillgodose transportbehovet i krissituation. Bl.a. detta bakgrundenen var
till KFN och Transportförsäkringspoolen i början 1980-talet fannatt av
anledning undersöka möjligheten utvidga betydelsen begreppetatt att av

intressesvenskt för därmed bidra till lösning frågan ökadatt en av om
transportkapacitet. Utredningsarbetet ledde fram föregåendetill den i det
redovisade skrivelsen den 1989 från KFN till regeringen medmars
förslag till utvidgning begreppet intresse såsomsvenskt deten av
användes i krigsutbrottsavtalen. Förslaget innebar begreppet skulleatt
omfatta svenska handelsfartyg i fartygsregisteräven och vilkaöppna
seglade under det s.k. internationaliseringsavtalet. Tanken dessaattvar
utlandsflaggade fartyg skulle skyddade krigsrisk under periodmotvara en

30 dagar från krigsutbrott, förutsatt försäkring krigsriskett att motom
tecknad i svenskt försäkringsbolag. Tidsfristen avsågs bli utnyttjadettvar

för omflaggning till det svenska registret. Som framgår utrednings-en av
direktiven har framställningen lett till utredningen fått i uppdragatt att
behandla den väckta frågan.
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Utredningen har emellertid kommit till den uppfattningen fråganatt om
hur Sverige under krigstid skall kunna till utlandsflaggadetillgång
fartyg måste lösas först, innan det går hur möjlighetennärmareatt ange
till statlig krigsförsäkring för sådana fartyg skall användas.
Förslag till åtgärder för lösa problemet saknas inte. Bl.a föreslogatt
utredningen svensk Utrikeshandel i krislägen SOU 189: 107se 129om s.

dåvarande Transportrådet skulle få i uppdrag bl.a. tillsammansatt att
med rederinäringen utreda formerna för avtal mellan svenska ochstaten
svenska rederier med fartygsvenskägda seglar i register.öppnasom
Innebörden skulle rederiet förbinder sig i första hand låtaatt attvara
svenska lastägare befrakta fartygen vid kriser krig.och Transportrådet
borde också utreda möjligheterna träffa avtal med lågkostnadsländeratt

inte förhindra fartygsvenskägda vid kriser och krigatt attom om-
ÖCB,registreras till svenskt skeppsregister. har övertagitsom numera

Transportrådets uppgifter, har i december 1992 i skrivelse till regeringenç
ånyo hemställt beslut utredning frågor.dessa Enligt vadom om av
utredningen har inhämtat från kommunikationsdepartementet har under
1993 också vidtagits åtgärder syftar till klarlägga möjligheternaattsom

under kris- eller krigsförhållanden tillgång till utlandsflaggadeatt
fartyg.

Det framstår för utredningen synnerligen angeläget klarhetattsom nu
skapas i frågan hur krigstid tillräckligtunder med skall kunnatonnageom
bli tillgängligt för svenska befraktare. Möjligheten erbjuda statligatt
krigsförsäkring form någoni krigsutbrottsavtal bör kunna hatypav av
viss betydelse för redama det gäller finna förhandlingslösningarnär att
beträffande det svenska transportbehovet. Utredningen förutsätter därför

i sådan förhandlingsprocess fårKFN medverka utformaatt en attgenom
de försäkringsavtal omständigheternaberoende på bedömssom som
nödvändiga för lösning i den övergripande frågan skall kunna nås.att en

Som framgår avsnitt 6.5.4 skall parlamentarisk utredningenav
tillsättas i syfte sjöburenundersöka hur landets behov utrikeshandelatt av
bäst skall tillgodoses i långsiktigt perspektiv. Utredningen vill medett
anledning därav och bakgrund framhållavadmot sagtsav ovansom
vikten beredskapsaspektenäven beaktas Utredningeni det arbetet.attav
förutsätter utredningsdirektiven utformas så detta blir möjligt.att att
Samtidigt bör understrykas vikten det kommunikationsdeparte-iattav

påbörjade arbetet avseende under krigs- och krisför-mentet resurserna
hållanden slutförs.
Beträffande de allmänna förutsättningarna för krigsutbrottsavtal skallatt
kunna träffas vill utredningen framföra följande synpunkter.

Vid krigsutbrott kan pågå mellan svenska hamnar,ett transporter
mellan svensk och utländsk hamn mellan utländska hamnar.samt
Fartygen kan framgått registrerade i Sverige eller i utlandet, isom vara
Sverige dock endast ägandet till 50 svenskt.än ärprocentom mer
Fartygen kan vidare försäkrade i försäkringsbolagsvenskt ellerettvara
i utländskt försäkringsbolag, kanett etablerat i Sverige.ävensom vara

Övervägandena till början inte de fartyg utlands-äravser en som
flaggade; till dessa återkommer utredningen i slutet avsnittet.av
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Transportförsäkringspoolenkrigsutbrottsavtalet medDet nuvarande är
såtillvida verkande alla fartyg svenskregistrerade ochgenerellt äratt som

omfattas avtaletförsäkrade i något svenska bolagen hänsynde utanavav
krigsutbrottsögonblicket.till pågår just i Utredningenden transport som

så endast fartyg ihar diskuterat möjligheten utforma avtalenatt att som
frånkrigsutbrottsögonblicket utför betydelseärtransporter som av

försörjningssynpunkt omfattas det automatiskt inträdandeskulle av
funnitkrigsförsäkringsskyddet, Utredningen har emellertid till-att

förenat med så praktiskasådan ordningskapandet är storaav en
Därtillsvårigheter har avvisats utredningen. kommerdenna tankeatt av

viktigt för fartyg,krigsförsäkringsskyddet kan att trygga attatt ettvara
fullföljts,för försörjningen mindre viktig kan insedan sättastransporten

i inom för totalförsvaret.den svenska transportapparaten ramen
frågadetta kan det lämpligtl sammanhang äratt ta upp en somvara

krigsutbrottsavtal, nämligen frågangenerell för allanatur omav
möjlighet finnas efter ikraftträdandet befria sigför KFN ändå skall att

försörjningssynpunkt eller frånfrån avtal bedöms sakna intresse ursom
någon synpunkt. med andra ordDet är transporter somannan som avses

försäkrats haftmed säkerhet inte skulle ha KFN, den prövaattav om
sådan möjlig-försäkringsfrågan. Enligt utredningen bör nämnden ha en

eller den måstehet. Frågan blir då nämnden redan har den omom
krigsförsäkringsvillkor för krigskaskotillskapas. Enligt de särskilda som

tidigare framgått avsnitt 6.8.2försäkringsbolagen tillämpar finns som
uppsägningstid på f.n. dagar.allmän uppsägningsrätt med sju KFNenen

uppsägningsmöjlighet enligt sina villkorhar däremot inte någon seegna
beroende vilkaavsnitt frågan torde således6.9.3. Svaret vara

försäkring. Enligt 3 § ivillkor KFN skall tillämpa övertagensom en
för krigsförsäkringför transportförsäkring skallkrigsutbrottsavtalet en

svenska villkor fastställts ellergälla antingenövertas staten somsom av
krigsförsäkringsvill-sedvanliga engelskagodkänts Nämnden eller ockav

för krigskaskoförsäkring efterkor. Enligt särskilda avtalet skall2 § i det
fastställts Nämnden. Somövertagandet gälla försäkringsvillkor som av

framgått brukade KFN tidigare fastställatidigare avsnitt 6.9.3
försäkringsbolagens villkor. nämnden godkänna dessa.Numera sägs

Enligt utredningen finns osäkerhet vilka villkor skalldet en om som
tillämpas försäkring. dock denKFNövertagen aven synes vara
uppfattningen det de villkoren skall tillämpas. Enligtäratt egna som
utredningen måste och otvetydigt framgå vad gälleravtalen klartav som
efter Övertagande. Förtydliganden därför på sin plats. Om det slåsärett
fast villkor skall gälla enligtdet skall KFN:s böratt ut-vara som
redningen tillses får möjlighet försäkringsavtal iKFN sägaatt att upp
fråga fartyg allt bedöms ointressanta med hänsyn tilltrotsom som som
transportbehovet.

iAv praktiska skäl kan denna möjlighet endast utnyttjas begränsad
omfattning. bedömning såvälEn uppsägning måste grundas på atten
fartyget ointressant. Bedömningen måste ske snabbt efterlasten ärsom

försäkringarna. Nämnden alla försäkringarövertagandet övertarav som
faller under krigsutbrottsavtalet. torde dock praktiskt svårt, förDet vara



SOU 1994: 130 Statlig krigsförsäkring m.m.

inte säga omöjligt, omgående besked vad alla fartygatt att om
Nämnden bör därför rikta uppmärksamhetentransporterar. sådana

fartyg redan i förväg kan bedöma ointressanta i sig försom man vara
fortsatt statlig försäkring. Det torde inte förenat med några störrevara
svårigheter skaffa sig tillgång till erforderliga uppgifter för dennaatt
bedömning. Som exempel på fartyg skulle kunna ointressantasom anses
kan sådannämnas bara går mellan utländska hamnar långt frånbortsom
Sverige och därför inte snabbt kan i denin svenskasättassom trans-

Bland den kategorin fartyg sådanatorde återfinnasportapparaten. även
storleksskäl inte användbara för svenska sjöförhållanden.ärt.ex.som av

Nämnden har dock alltid möjlighet meddela försäkring för fartygatt ett
det visar sig fartyget användbart för svensk räkningär ochattsenare om

redaren intresserad betjänaär svenska transportintressen.attav
En särskild fråga angående villkoren vilka skadefallär skallstatensom

för, särskilt vad gäller skador orsakadeta Dennaatomvapen.ansvar av
fråga behandlas i avsnitt 6.l6.2.6.

Av vad i föregåendedet framgår utgångspunktsagts ävenattsom en
framdeles bör krigsutbrottsavtal skall kunna träffas i frågaattvara om
svenskregistrerade fartyg försäkrade i svenskt försäkringsbolagär ettsom

avtal i allt väsentligt utformade i enlighet med detär gällandegenom som
avtalet mellan och Transportförsäkringspoolen.staten

Fråga uppkommer då hur skall ställa sig till frågan möjlighetman om
för sluta krigsutbrottsavtal också med utländska försäkrings-staten att
bolag har försäkrat svenskregistrerade fartyg. Som framgått detsom av
föregående avsnitt 6.15 har i Sverige etableradede försäkringsbolagen
vid olika tillfällen framfört önskemål med KFN träffa sådantatt ett
avtal. Från de utländska bolagens sida framhållitshar nänmdensatt
vägran teckna krigsutbrottsavtal med dem innebär konkurrensnack-att en
del för dem.

Som framgår avsnitt 6.8.2 50 fartyg tillhopa 450av cavar av
svenskregistrerade fartyg inte försäkrade någoti de svenska pool-av
bolagen vid årsskiftet 199293. Dessa fartyg antingenmåste ha varit
oförsäkrade krigsrisker eller haft isin krigsförsäkring utländsktmot ett
försäkringsbolag.

De utländska bolagens begäran sluta krigsutbrottsavtal medatt staten
inte enbart kaskoförsäkring transportförsäkring i övrigt,ävenavser utan

således också krigsförsäkring frågai Utredningen har därförom varor.
valt i följande särskilt avsnitt behandla fråga. Som framgårdennaatt ett

Övervägandena i nämnda kommit framavsnitt har utredningen tillav att
krigsutbrottsavtal skall kunna tecknas bolagutländskamed ärsom
etablerade i Sverige.

Utredningen återkommer härefter till frågan krigsutbrottsavtalom
avseende svenskkontrollerade utlandstlaggade fartyg, närmastmen
registrerade i register. Som blir avtalsfråganöppet redan framhållits
beroende vilka överenskommelser träffa med berördakanstatenav som
länder och med de svenska redama. Utredningen emellertid tänka sigkan

försäkringsfrågan kan aktualiseras enligt följande.att



1994: 130SOUkrigsförsäkringStatlig178 m.m.

medöverenskommelseträffaralternativ ettEtt statenatt ensynes vara
innebärande,svensk redaremedsamtidigtoch attregisterland enannat

snabbmedgerregisterlandetkrigsutbrottssituationvissi om-enen
sådansigåtar göraoch redarenflaggsvenskflaggning till att en

försäkringsbolagi svensktförsäkratdåfartygetomregistrering. Om är ett
särskiltborde iförsäkringsbolagutländsktetableratSverige etteller i iett

nuvarande avtalgäller enligtvadefterkrigsutbrottsavtal mönster somav
tagitsförsäkringOmkrigsförsäkringsansvaret.kunnaKFN överta

krigsut-tekniken medtillämpamöjligtintehåll torde det attannat vara
svenskaavtalasredaren kunnasvenskadenborde medDå attbrottsavtal.

krigsför-fördagfrån vissåtar signämnden att svarastaten genom
närrmden.utformatsvillkorenligtsäkringsskyddet avsom

svenska rederiermedinnebäralternativdiskuteratEtt att statenannat
krigssitua-register iiseglarfartyg öppnasvenskägdaavtalar enatt som

Krigsför-fartygen.befraktasvenska lastägareskall låtahandtion i första
så detsammanhanget sättföras in iskulle då kunna attsäkringsfrågan

fartygettidpunkt kanbestämdavtaletifrån vissklartgörs att
så begärs.nämndenkrigsförsäkring hos om

förutsättasfårförhandlingari deKFNutgår frånUtredningen att som
itillräckligttillgång påsäkerställasyfteigång i tonnagekomma att en

förlämplig tidpunktvidinvolveradblirkrigslägen attkris- och genom
lösas.tonnagefrågan kanunderlättakrigsförsäkringsavseendeförslag i att

flygplanKrigskaskoförsäkring6.16.2.3 av

i fortsätt-föreslår KFNUtredningen ävenSammanfattning: att
såvälkrigsförsäkring förmeddela direktskall kunnaningen

krigsförsäkringsvillkorNämndensutländska flygplan.svenska som
krigsför-sininte längreflygbolagen harDebör störreöver.ses

gällande krig-detdärmed inteomfattasSverige.säkring i De av
frågangranskarnämndendärförföreslåssutbrottsavtalet. Det att

fall börlåstadkommas.lösning kanhuroch undersöker varten
snabbtnämndeninnebärordningförberedanämnden attsomen
akutiför angelägnakrigsförsäkringkan lämna transporter ett

övrigtiKrigsutbrottsavtalet bör ävenkrigsläge.ellerkris- ses
över.

förutsättningarAllmänna

i sitt be-krislägen harunderutrikeshandelsvenskUtredningen om
frågaioch synpunkteruppgifter1989:107 lämnatSOUtänkande om
framhållsDeti krislâgen.betydelseoch dessflygtransportkapaciteten

svenskamedflygtransporterinnebärberedskapsplaneringenbl.a. attatt
såväl iomfattningbetydandeutnyttjas iskall kunna ettcivilflygplan
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förkrigsskede under krig, för områdenahögvärdigt inomgodst.ex.som
för elektronik, krigsförsäkringendata och läkemedel.g Den statliga är

l självfallet viktig faktor förutsättningar fördet gäller skapanär attatten
flygtransporterna hittills inteskall bli genomförda. lagI bör görassom
någon speciell krigsförsäkring.begränsning möjligheten lämnaattav
Även det i praktiken försäkringslös-fråga tillhandahållaär attom om en
ning för de svenskregistrerade finnas dåcivilflygplanen bör möjlighet att,

finnsdet motiv för det, krigsförsäkra plan utförutländsktäven ett som
Ävenfrån svenskaeller till Sverige. flygplan flyger mellantransport som

flygplatser kan krigsförsäkras.
vad mån krigsskadal ersättning enligt krigsskadelagen utgå förkan
plan inte svensk markkrigsförsäkrat och befinner sigärett som som

eller i i kapitelsvenskt luftrum framgår vid behandlingen den lagenav

Som framgått föregående den september 1971det har KFN 30av
Självfalletfastställt försäkringsvillkor för flygkasko. börskall gällasom

dessa och därefter med jämna mellanrum. Sammaöverses pro-nu
f blematik föreligger för fartyg i frågahär det gäller villkorennär omsom
l iför synpunkter härpå redovisasatomskador. Utredningenansvaret

avsnitt 6.16.2.6.

Krigsutbrottsavtal
i

1967 mellanDet gällande krigsutbrottsavtalet från år KFN och deg nu
sagda knutnai svenska flygförsäkringsbolagen till avtal särskildajämte det

krigsförsäkradefrån flygplanavtalet 1973 svenska är i ettsomavser
mellanförsäkringsbolag. tecknatsvenskt Avtalet nämnden ochär

medlemsföretag,dåvarande Svenska Flygförsäkringspoolens med förrätt
sig till avtalet.andra flygförsäkringsbolag ansluta Skandia,ävenj att som

till krigsutbrottsavtaletinte längre i poolen, anslutet och detmedlemär är;
särskilda avtalet.v

några årFlertalet de försvenska flygbolagen tillhar framstörreav
svenskasedan sina hoshaft fredstida krigsförsäkringar tecknade

försäkringsbolag krigsutbrottsavtalet.och därmed omfattadevarit av
närvarande ingetEnligt utredningenvad inhämtat lär emellertid för

Svenskasvenskt flygbolag ha tecknat krigsförsäkring hos något av
längreharFlygförsäkringspoolens förhållandemedlemsbolag. Detta en

flygplansinatid rått beträffande flygplansflotta. har försäkratSAS SAS
6.8.2.underi i utlandetcaptiveliknande försäkringsbolag beläget seett

betydelsefulltSåväl från sida från sida kan detSAS attstatens varasom
krigsförsäkringen.vid krigsutbrott flygplanen omfattade statligaha denav

sedanspriderNämnda flygplancaptivebolag direktförsäkrar SAS och
svenskahosriskerna ocksåpå âterförsäkringsmarknaden, tidigare

i försäkringsbolag via Flygförsäkringspoolen,Svenska ett somorgan
i träffa krigsut-Frågan möjlighetunder avveckling.är attnumera om

6.l6.6.brottsavtal avsnittutländska i följande,med bolag behandlas det
hadeI 1970-talet,sammanhanget bör tidigare, i börjannämnas att av
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därvidförsäkringsbolagplacerade i utländsktSAS sina försäkringar ett
mindre delkrigsutbrottsavtalsfrågan löstes det sättet att en av
framgår 2 §svenskt bolag därvid,kaskoförsäkringen tecknades i avsom

tillskadanämnden åtog sigi särskilda avtalet, ersättadet att upp
för helt kasko.försäkringsvärdet

genomförtsstrukturförändringarsagda tillsammans med deDet som
flygbolagsornrådet bör KFNgenomföras påoch kan komma att gesom

krigsför-det gällergranska konsekvensernaanledning närnärmareatt
förberedasför fall bör detsäkringsskyddet svenska flygplan. l vart en

krisläge snabbtnämnden i akut krigs- ellerordning innebär ettattsom
fallför detför angelägnakan lämna krigsförsäkring atttransporter

för sådanakrigsutbrottsavtal saknaskrigsförsäkringsskydd genom
transporter.

Även för flygkasko föreligger osäkerhetbeträffande krigsutbrottsavtalet
för-efter statligt Övertagandevilka villkor skall gälla ett avom som

avtalet, iundanröjas vidsäkring. Detta bör ävenöversyn somen av
för skadafråganövrigt angelägen. Vid bör även ansvarär översynen om

sin i dennaUtredningen lämnarorsakad övervägas.atomvapen synav
transporttidernafrämst till de kortafråga i avsnitt 6. l6.6.2. Med hänsyn

avseende ointressantauppsägningsmöjlighet försäkringartorde en av
flygtransporter inte realiserbar.vara

lastbilar6.16.2.4 Krigskaskoförsäkring av

framtidenSammanfattning: Utredningen föreslår KFN iävenatt
utländska lastbilar.skall kunna krigsförsäkra såväl svenska som

Villkor för fastställas. föreslås Svenska Trans-detta bör Det att
portförsäkringspoolens medlemsbolag i samband med deatt som

transportförsäkringarnämndens verkar i frågaagenter av-om
erforderlig motorfor-seende bemyndigas tecknaäven attvaror

donsförsäkring krigsrisk i de fall skall transporterasmot varan
sådanmed motorfordon. övrigt skall nämnden ansökanl pröva om

försäkring. träffas något krigsut-Utredningen föreslår inte detatt
motorfordon.brottsavtal för

Allmänna förutsättningar

Även denomfattning utförs gods med lastbil.I stor transporter av
tidigare, betydandegränsöverskridande lastbilstrañken framgåttär, som

lastbilstransporter minskari dag. Självfallet kan antaletanta attman
láid.allvarliga krigssituationer berör vårtunder kris- och Attsom
dock intebehovet sådana skulle upphöra helt börtransporter manav

kontinenttrañkförekom bl.a.räkna med. Under det andra världskriget
Finland.med lastbilar och trafik på
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viktigaFör lastbilstransporter frivilligt under kris- ochutfördaatt
krigsförhållanden kan krigsriskskydd försäkringett gott genom vara av

särskiltbetydelse, vad gäller gränsöverskridande transporter.
Den privata försäkringsmarknaden principtillhandahåller i inte

försäkringsskydd krigsrisker för lastbilar.mot
l Enligt krigsförsäkringslagen motorfordonsförsäkringkan meddelastaten

krigsrisker och frustrationsrisker liknande risker.embargo ochmot
alltsåStaten kan meddela krigsförsäkring för lastbilar. Lagenen

geografisk försäkringen.uppställer inte någon begränsning i fråga om
Lastbilar trafikerar således krigsförsäkringutlandet kan statligsom en
med krigsriskema i utlandet. heller fordonetstäckning Inteäven utgörav
nationalitet något framgåttformellt hinder enligt lagen. tidigareSom är

försäkringen väsentlig betydelseden enda inskränkningen föräratt av
folkförsörjningen för vidmakthålla handel ellereller näring.att arman
Utredningen framgått föreslagit, sådan förutsättning,har medattsom en

fortsättningenformulering, skall gälla i och in i lagen.även tasannanen
fallet frihet försäkringI övrigt bör liksom KFN ha avgöraär att omnu

skall några andra särskilda begränsningar.lämnas bundenutan att vara av
Självfallet första hand bli svenska lastbilarbör det i kan kommasom

framgåtti fråga för krigsförsäkring. Men finns ingetstatlig detsom
utländska fordon.formellt hinder försäkring Frågan måsteävenmot av

utifrån det transporterade godsets betydelse. fallnaturligtvis bedömas I de
och försäkringkrigsförsäkring kan påräknasgodset lastbilen harav av

utförande bör den omständighetenbetydelse för lastbilentransportens att
för försäkring fordonet,utländsk inte hinderär detutgöra ärav om

KFN har,motiverat totalförsvarsintressen. framgått,svenska somav av
olika förklarat sig kommapraktiska skäl tidigare meddela krigsför-ett

synnerligasäkring för endastinrikes skäl föreligger.transport omrenen
harSåvitt utredningen kunnat konstatera nämnden inte ändrat sin

inställning i fråga.denna
lastbilarNågra för krigsförsäkringförsäkringsvillkor har nämndenav

inte fastställt.
Utan här gå in undernärmare frågan krigsförsäkringatt varoravom

landtransport, behandlas i följande konstaterasavsnitt, detkanett attsom
nämnden den 30 villkor förseptember 1971 har fastställt sådana varor
under landtransport i utlandet det import- ellerfrågaärom enom
exportsituation. finns krigsförsäkrings-Numera det inte några fastställda
villkor för under landtransport inom hängerSveriges gränservaror som

med import- eller Villkor för varutransporterexport. utansamman
samband med eller import torde fastställtsaldrig nämnden.haexport av

framgårSom följandedet avsnittet krigsförsäkringav avom varor
föreslår utredningen villkor fastställs för inrikes landtransporteratt som
står i samband med eller förimport och eventuellt ävenexport trans-

inom landet något direkt eller import.samband medporter utan export
Eftersom det förutsatt krigsförsäkrade skall kunnaär att varor

med lastbil bör enligtdet utredningen beredskaps-transporteras ur- -
synpunkt lämpligt förbereda försäkringsvillkor för fordonattvara som
skall utföra Utredningen föreslår därför KFN utarbetartransporterna. att
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erfordras. innebäromfattning Detvillkor i denoch fastställer sådana som
i sambandlastbilar för inrikesfrämst villkor förförst och transporteratt

kan det blifastställs. Men dessutomochmed importexport av varor
något sådant sambandför inrikesaktuellt med villkor varutransporter utan

nästföregående fall.utlandet imed som anges
behandlar utredningen iomfattningsvillkorfråga försäkringensl om

för skadornämligen denavsnitt särskild fråga,6.16.6.2 om ansvaren
orsakade atomstridsmedel.av

krigsförsäkring lastbilar börfallVad gäller frågan i vilka avom en
så betydelsefulli princip lastenbeviljas så bör utgångspunkten ärattvara

Enligt dagens därden sig kvalificerad för krigsförsäkring.i är system,att
Transportförsäkringspoolende svenska i Svenskamedlemsbolagen som

under frånkrigsförsäkring förKFN får teckna exportagenter varor
eller importlicenseller import till förutsättningenSverige, är export-att

klarteller liknande fall måste dettillstånd utfärdats. l dessa ävenattanses
fall, också bör kunnakrigsförsäkring lastbilen i dettatransportmedlet,av

beviljas.
I de fall däremot inrikes landtransportdär det frågaär utanom en

direkt besvärligare.samband naturligtvismed eller import lägetärexport
tillgångUtan till förteckning viktiga eller godkännandeöver etten varor

inte hanågon försörjningsmyndighet torde KFNtransportenav av
underlag för försäkring. Nämndensställning till begäranatt ta omen
ståndpunkt, den kommer försäkring endast den harmeddelaatt att om
tillgång till prioritetssystem för försörjnings-upprättatett avvaror
myndigheterna eller detcentralt försörjningsorgan ärattettom anser

viktigtsynnerligen utredningensåledes enligtäger äratt transporten rum,
berättigad.alltjämt I sammanhanget bör erinras de inrikesattom

inte saknar krigsskadeskydd fallet krigsförsäkring intei dettransporterna
Krigsskadelagenstecknats. ersättningsregler nämligen tillämpliga vidär

krigsskada inom landet. För fordonsägaren emellertid föredradetär att
krigsförsäkring gäller med till snabbare ochde möjligheteratt en en
skaderegleringsäkrare följer därav.som

genomgåttsfallDe har förutsättning för krigsför-attsom ovan som
lastbil skallsäkring för kunna meddelas krävt den transporteradeatt

varit viktig. Situationer kan tänkas där lastenlasten emellertid är
därbetydelselös det ändå kan finnas krigsförsäkrastarka skäl attmen

exempel kan falletlastbilen. Som det lastsynpunkt i och förtas att en ur
landsvägstransportointressant pågår i utlandet avsiktensig är attmen

efter godset lossats skall lastas med och till Sverigefordonet att
synnerligen viktig utrustning militärt slag. Om dent.ex.transportera av

fullföljande blir beroende krigsförsäkringpågående transportens attav
lastbilen borde detta kunna situationför därerhållaskan avstegvara en

krigsförsäkring beviljas endast lastenfrån principen ärgörs att om av
betydelse.

krigsförsäkringhanteringen förpraktiska lastbilardenVad gäller av
KFN sköter denna verksamhetordningennuvarandeinnebär den att

flygplan. denfartyg och I mån krigsför-beträffandehand, liksomegen
alltför omfattande bör dettalastbilar intesäkring är arrangemangav
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försäkrings-låtarationelltdet intefungera. fråganMen ärär attmerom
för lastbilarkrigsförsäkringartecknabolagen för räkningKFN:s även -

vid importförkrigsförsäkringmedsambandi mån behov i att varorav -
fall skullesådanträkning. Iför nämndensmeddelaseller export

lastbilar kunnabeträffandeförsäkringshanteringnämndens direkta
står i sambandinteinrikes landtransporterfallkoncentreras till de somav

sådant härSjälvfallet skulleimport.med eller ett arrangemangexport
p Svenskaorganisationsförändringar ii obetydligaförutsätta inte helt

motorfordonsför-omfattar intePoolenTransportförsäkringspoolen.t praktisktintetorde dockföreslagnasäkringar i dag. Det systemet vara
ogenomförban.

fråganmedsambandnämnden ibörEnligt utredningen att om
lastbilarförkrigsförsäkringsvillkorfastställande tas uppav

krigsförsäkringtecknandeförordningför rationellplaneraäven avaven
lastbilar.

Krigsutbrottsavtal

motorfordonsförsäkringmeddelakrigsförsäkringslagen kanEnligt staten
kontinu-dock intekankrigsrisk Detta garantera att ettsystemmot m.m.

erhålls. Sompågåendeförkrigsförsäkringsskydderligt transporter
beträffande fartygdet problemetför lösaframgått planläggningenhar att

med berördaträffat s.k. krigsutbrottsavtalKFNflygplan inneburitoch att
tillämpning de dåiträder övertaravtalenförsäkringsbolag. När staten
nämnda objekt. Problemet medavseendekrigsförsäkringamalöpande

lastbilar framgåttförkrigsförsäkringför ärlösningmotsvarande attsom
tillhandahåller sådana försäkringar.inteförsäkringsmarknadenden privata

krigsförsäkringar för lastbilar övertanågrafinns således inteDet att
krigsutbrottsavtal.ettgenom

ansåg departementschefenavsnitt 6.9.5redogörelsen iSom framgått av
träffa sådantfinnas möjlighetborde1961:172 20 detprop. attatts.

detvidareansågbeträffande utlandstrafik.avtal lastbilar i Han att om var
inträffadelastbilentäcka skadorändamålsenligt borde avtalet även som
iSverige ellerinomfrån utlandet tillhär i riket under färd motsattort

bordetill detsammadå beredd ställningriktning. Han inte att ta omvar
inrikestrafiken.gälla för

slutabemyndiga KFNsamtycke tillRegeringen fick riksdagens attatt
lastbilskaskot.krigsutbrottsavtal förett

undersöktredogörelseframgått nämndaNämnden har dock som av
genomförbartnågotlösning inte funnitolika alternativ till system.men

förhållandenautlandstrafikBeträffande lastbilar i gynnsamrnare menvar
realistiskt skapadet ändå inteansåg anförda skälnämnden på attatt var

lösning för fordon.dessaen
inteallmäntpå lastbilsornrådetförhållanden ärDagens sett gynnsamma-

betydligt i för-lastbilar har ökatförut. Antaletför lösning änre en
bemyndigandet. Dettaförgällde vid tidpunktenhållande till vad som

Registerförhållandena ärutlandstrañkerande lastbilarna.gäller deäven
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alltjämt medutlandstrafik krävsförTillståndförändrade.dock i sak inte
förväntas bestådock intekanförhållandeåtföljande registrering. Detta

förväntadelastbilstrafik och EG:sförreglernavid EG-anpassning aven
åkerier kanmed utländskaområdet. Konkurrensenutveckling på

till följd EES-utlandstrafikenbeträffandeförväntas öka ytterligare av
tidigare ansågRedanEU-medlemsskap.avtalets tillämpning eller ett

åkeriema skullerealistisktnämnden det inte accepteratro attattatt var
försäkrings-förregisterhållningnödvändigföljdkostnader tillextra av

hårdarevidfogmed ännufrågans lösning. kan störreDetta ännu antas en
medför vidareAvspänningen i Europautländska åkerier.konkurrens med

den privataprioritet inomnågon högberedskapsfrågor inte haratt
utredningen det inteanfördadetföretagsamheten. bakgrundMot anserav

krigsut-fråganlösningförslag tillbefogat lämna någotatt omavvara
för lastbilstrañk.brottsavtal området

kravenkrigsförsäkringsskyddbrist i ärEn följd denna attav
snabbt kunnapoolbolagenförmåga själv ellernämndens att genom

ställas högt.lastbilar måstekrigsförsäkring förmeddela

6.16.2.5 Krigsförsäkring varorav

Krigsförsäkringsnämn-Sammanfattning: föreslårUtredningen att
krigsförsäkringmeddeladen framgent skall kunnaäven varorav

före-Utredningenpå land.transporterade till sjöss, i luften eller
ÖCBslår samråd meduppdrag i göranämnden iatt att enges

förnyad försäkringkringgenomgång problemen varutrans-avav
alltsåellerinte led i importdirektutgör export,porter ett ensom

försäkringsvillkorhelt inhemsk fastställaNämnden börtransport.
för sådana i övrigtvillkor bör över.Nämndenstransporter. ses

transportförsäkring.Detsamma förgäller för krigsutbrottsavtalet
försäk-Nämnden bör skapa möjlighet säga övertagnaatt uppen

ringar krigsut-avseende Vidointressanta översynen avvaror.
brottsavtalet till behand-bör medverkancaptivebolagens tas upp
ling. för heltUtredningen krigsutbrottsavtalföreslår någotinte
inhemska varutransporter.

förutsättningarAllmänna

krigsför-föremål för statligVaror kan enligt krigsförsäkringslagen bli
transportförsäkring delssäkring dels under förinomtransport ramen

vissa förutsättningar utlandet.under lagring ivid
sjö-inte baraförst gällerVad krigsrisk för skada under transport avses

Beträffande landtransporterlufttransporteroch landtransporter.ävenutan
utlandet. Motitillinnehåller lagen inte någon begränsning transporter

handellandet viktigförsyfte tillbakgrund lagens medverka attattav
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med utlandet kan har, framgårtryggas följande,det KFNsom av
fastställt villkor den 30 september 1971 för den del landtransportenav

fortgår i utlandet i sambandsom med import eller Vid importexport.
börjar nämndens då lämnar lagringslokalen iansvar utlandetvaran och
upphör då ankommer till Sverige. Vidvaran börjar dåexport ansvaret

lämnar Sverige och upphör dåvaran ankommer till bestämmelseor-varan
i utlandet. lten sammanhanget kan nämnas under andra världskrigetatt

krigsförsäkrades järnvägstransportert.ex. kontinenten och lång-
tradartransporter från och till ishavshamnen i Petsamo. Tidigare har det

funnitsäven villkor för landtransporter inom Sverige i samband med
eller import villkor fastställdaexport den juni17 1963.

Vid den planläggning KFN utförde under 1960-talet kornsom nämnden
fram till det så många svårigheteratt förbundna medvar meddelandet av
krigsförsäkring för landtransporter inom Sverige inte stod i direktsom
samband med eller import,export nämnden avstod frånatt planera föratt

sådan möjlighet. Det frågaen administrativa problemvar ochom
försäkringstekniska svårigheter också problem med klarlagtmen om att

viss kundeom transporten väsentlig betydelseanses förvara av
folkförsörjningen eller näringslivet. Endast berördnär försörjnings-
myndighet det finns synnerliga skälatt föranser viss haren transport
nämnden sig kunna bevilja krigsförsäkringansett prop. 1967:65 10.s.

Det visserligenär så sådanaatt varutransporter i föregåendesom avses
stycke i fall krigsskada omfattas det ersättningsskyddav fallerav som
inom krigsskadelagens område. Men det enligtär utredningen uppenbart

krigsförsäkringssystemetatt säkrare och snabbareger ersättning än
krigsskadelagen. Det kan därför det iantagas att krisläge finnsett
intresse från såväl försörjningsmyndigheternas och varuintressentemas

transportörernas sida finna lösningarsom att detgör möjligtsom att
någorlunda smidigtett fåsätt tillgång till statlig krigsförsäkring för

viktigare landtransporter inom landet. Utredningen förslår därför KFNatt
ÖCBi uppdrag i samråd medges att förnyadgöra genomgången avfrågorna området i syfte finna ordningatt tillgodser sagdaen som

intresse. Utredningen vill i detta sammanhang erinraockså viktenom att
ånyo öppna möjlighet tillhandahållaatt krigsförsäkring vid importen som
eller täcker också denexport del landtransporten sker inom landetav som
från eller till landsgränsen.

Krigsförsäkringslagen från början,upptog grundval den ordningav
gällt tidigare, möjlighetsom meddela krigsförsäkringen att också för

egendom lagrats i utlandet för införselsom till Sverige. Efter lagändring
1975 blev det möjligt krigsförsäkraatt även egendom lagrats isom
utlandet i anslutning till utförsel från riket. Utvidgningen hade samband
med former föratt köpevillkor hadenya börjat tillämpas och att
försäkringsbolagen hade sig till dessa vadanpassat gäller utformningen

lagringsförsäkring civilrisker.av mot
I likhet med vad gäller för kaskoförsäkringamasom omfattar krigsrisk-

försäkringen för såväl krigsrisk frustrationsrisk,varor dvs försäkringsom
risk förmot egendom läggsatt under embargo eller beslagtas av

;m
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sigtillvällasökerellertillvällatdärdenellerfrämmande stat somav
makten.

årlandtransporter,avseendevillkornämndatidigarehar,KFN utöver
och årsjötransportunderförkrigsförsäkringsvillkorfastställt1971 varor

lagringsförsäkring harförVillkorlufttransport.underför1972 varor
1976.fastställts år

nämndensomfattarföljandei detvadframgår noterasSom somav
försäkringsbolagendeomfattasinteskadefallantal avvillkor avsomett

frustrations-gällerDettakrigsförsäkringsvillkoren. t.ex.tillämpade
harVillkorenatomstridsmedel.orsakad somdirektskadaochriskerna av

förordningenbemyndigande iefternämndenfastställtsframgått av
krigsförsäkrings-förinstruktionmed statens1988:565SFSnumera

ellerregeringenvillkorenprövningpåformellt kravNågot avnämnd. av
inte.uppställsriksdagen

förfråganfrånbortsettdetbedömning ansvarär omUtredningens att -
ibehandlaskommeratomstridsmedel attorsakadeskador somav

någonföreslåanledningnågonframkommit attinte6.l6.6.2avsnitt - frågaivillkorochomfattninggällervad omiändringväsentligare
deiförkrigsförsäkring transport-lämnamöjlighet varornämndens att

framgåttSomvillkoren.med anserlagringsfall ovanoch avsessom
landtransporterinrikesförfastställasbörpåvillkorutredningen nyttatt

utvidningOmimport.ellermed avsambandstår i enexportsom
landtransporterinrikessådantillskerkrigsförsäkringsmöjligheten som

tillledasjälvfalletdettautrikeshandeln börmedsambandi direktstårinte
för sådanaocksåfastställs transporter.villkoratt

i KFN:saktivtförsäkringsbolagen agenterdeltarframgått somSom har
transportförsäkringfrågaikrigsförsäkringsverksamhet varor.avom

för-medsamarbetadärvidförsäkringsbolagenför atthinderNågot
ändras ihuvuduppgiftermäklarensfinns inte ensäkringsmäklare men

Svenskaochnämndenmellanagentavtaletnuvarandesituation. Detsådan
siniförsäkringsbolagen rätt turattmedgerTransportförsäkringspoolen

främsttordeDetnämnden.godkänts varasiganvända agenter avsomav
nämndenfrånersättningtillharBolagen rätthaveriagenter.s.k.fråga om

sådanatillprovisionerlagd agenter.bl.a.förochsitt arbete ävenför

Krigsutbrottsavtal

omfattar1963årfråntransportförsäkring varorförKrigsutbrottsavtalet
försäkringsbolag.svensktkrigsförsäkrats avsom

vidkrigsutbrottsavtal är ettmed statenattmedHuvudsyftet systemet
tecknatskrigsförsäkringförautomatiskt övertar somansvaretkrigsutbrott

underkrigsriskertäckning meraochförsäkringsbolagi avsom avser
krigskasko-frågagäller ivadmedlikhetförhållanden. I omnormala som

särskildaordningenplaneradeden utanfungerarfartygförsäkring av
lufttrans-ellersjö-underärkrigsförsäkringsvårigheter varor somav

port.
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Systemet kan emellertid inte vidare på lagrings-tillämpas ochutan
landtransportfallen, eftersom det i inte finnsmarknaden någraöppna

i löpande krigsförsäkringar sådana fall och automatiskt kansom avser som
övertas KFN. särskildaGenom avtal mellandetstatenav genom
nämnden och försäkringsbolagen år med ändringar1973 årsenastsom
1976 slutits i anslutning till krigsutbrottsavtalet har frågan i viss
utsträckning fått lösning. Denna innebär i den mån nämndenatten
grund krigsutbrottsavtalet krigsförsäkringsansvaret förövertar sjö-av en
eller lufttransport så utvidgas automatiskt tilläggspremieansvaret mot att
gälla i utlandet i samband med import eller lagras underexportvaror som
vissa förutsättningar under i ingåendeävensamt transportenvaror
landtransport Sverige. Utredningen tolkar avtalstexten så detutom att om
i krigsutbrottsögonblicket finns försäkring för varutransport,en en som
inkluderar risk för krigsskada beroende viss del gåratt transportenav
sjöledes eller i luften,så finns det tilläggspremie erhållarätt att moten
krigsriskskydd också för landtransport landet föroch lagringstid iutom
utlandet och detta långthur hunnit. innebärDetoavsett transporten att
sagda finns för det fallrätt den deläven grund förärtransportenav som
krigsriskdelen försäkringeni Eftersomredan avverkats. avtalstexten enligt
utredningen inte helt entydig på denna föreslårpunktär utredningen att

förtydligande sker enligt det sagda vid kommandeett översyn av
villkoren.

Som framgår det särskilda avtalet kan automatisktstatensav ansvar
tilläggspremie utvidgas till vissaäven skadefall integenom en som

omfattas försäkringsbolagens krigsförsäkringsvillkor. Det frågaärav om
skador orsakade atomstridsmedel och skador under vissa förut-av
sättningar vid omlastning och skador frustration. Utredningengenom
kommer i avsnitt 6.l6.6.2 behandla frågan för skadoratt om ansvar
orsakade atomstridsmedel.av

Utredningen vill härefter erinra vad vid behandlingensagtssomom av
krigsutbrottsavtalet i avsnittet i frågafartyg oklarhet vilkaom om om
villkor skall gälla efter det försäkring övertagits KFN.harsom att en av
Det alltsåär krigsutbrottsavtal varuförsäkringama.förgällersamma som
Det tidigare förda gäller ställerhär. Däremot sigävenresonemanget
frågan allmän uppsägningsmöjlighet annorlundalite vad däränom en

frågaisägs fartyg. Någon sådan inte imöjlighet finns dag enligtom
försäkringsbolagens villkor. l detta också erinrassammanhang bör attom
transportförsäkringar avseende skervanligen engelskaexportvaror
villkor. Nämndens villkor innehåller inte någon uppsägningsmöjlighet.
Att införa uppsägningsmöjlighet för beträffande varuförsäk-nämndenen
ringar måste bygga på realistisk tillämpamöjlighet den. Dettaatten
förutsätter i sin det snabbt gär vilkafastställatur att transporteratt som
pågår och finnsdet underlag möjliggör snabb och säkerett som en
bedömning vilka inte förtjänar fortsatt krigsriskskydd.av av varor som
Båda förutsättningarna saknas i dag. Såvitt kanutredningen bedöma är
det förenat med betydande praktiska svårigheter skapa möjligheterna.att
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frånuppsägning det redan början klartalternativ tillEtt är görsatt
Ävenkrigsförsäkringen omfattar. dettavaruslag den statligavilka ärsom

olika slag.förenat med svårigheter av
Även syfteinföra med sålla bortskulle ett system attom man

tillämpningen uppkommadet vid andra problem.ointressanta kanvaror
bortfall försäkringsskyddet förkan finnas situationer därDet av varan

tillgångmedför med försenad till den användaatt transporten stoppas upp
transportkapaciteten för andra viktiga följd. Det inteärtransporter som

laster tillhöriga olikaovanligt flera olika slag varuägare trans-att av
Förlust försäkringsskyddet påtransportmedel.porteras av ensamma

för den andra lastenlasten kan få effektdel transporten av o.s.v.av
tillämpning villsvårigheter vidExemplen antyder systemenav om man

undvika negativa konsekvenser.
svårigheter bygga och tillämpabakgrund antyddaMot att ettuppav

beaktande grundprincipeni fråga och medär attsystem avvarom nu
fungera enkelt, säkert och effektivtkrigsutbrottssystemet bör anser

utredningen i fall för närvarande inte realistisktdet ärvart attatt
effektivt angivet slag.konstruera systemett av

uppfattningen uppsägningsrätt förUtredningen således denär att enav
användas i någon utsträckning.nämnden inte skulle kunna Detstörre

därförpraktiska sådan generell möjlighet kan ifrågasättas.värdet av en
dock har framgått vid behandlingen fartyg i avsnitt 6.l6.2.2Som av

försäkring fartyg i vissa fallutredningen börövertagenatt ettavanser en
Avgörande för dettakunna nämnden. lastenär även ärsägas attupp av

Eftersom det fråga begränsade fall bör i detointressant. är om som
nämnda avsnittet det praktiskt möjligt få tillgång till uppgiftsägs attvara

lastens beskaffenhet. för lastens försäkringOm ävenstatenom ansvarar
i sådana fall måste denna försäkring kunna snabbt. Aväven sägas upp

skäl bör till dendetta utredningen nämnden kanäven sägaatt attanser se
varuförsäkringar i förtid.upp

avsnitt krigsutbrottsavtal för transportförsäkring harDetta om av varor
hittills i allt väsentligt handlat vilka transportsituationer nuvarandeom
krigsförsäkringar omfattar och vilket utvidgat täckningsbehov kansom

fästafinnas. Ett spörsmål utredningen vill uppmärksamhetannat nusom
utvecklingen inom försäkringsbranschen i frågahänger medsamman

framväxten försäkringsbolag. Som har framgått tidigare harav nyaom
företagskoncemers försäkringsbolag ökat detantalet captivebolag egna

decenniet. captivebolag meddelar direktförsäkring inteDe ärsenaste som
företagskoncemer står såledesanslutna till krigsutbrottsavtalet. Dessa

utanför skyddet vid krigsutbrott. Vid återförsäkringscaptivedet statliga ett
direktförsäkringsgivare därvidverkar vanligt försäkringsbolagett som

återförsäkring förutsätts ske i bolagets captivebolag. Alla svenska
riksbolag till krigsutbrottsavtalet. Vid denanslutna översynär av
krigsutbrottsavtalet bör och redan föreslagits vidgörassom som

frågan direktför-behandlingen avtalet i avsnittet fartyg börom omav
till behandling.säkringscaptivebolagens eventuella medverkan tas upp

krigsutbrottsavtal redogjorde utredningenbörjan detta avsnittl av om
följande.för landtransporter Utredningen vill här tillägganågot av varor.
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Mot bakgrund hade under andraden betydelse landtransporterav som
världskriget fann statsmakterna, vad redovisats i detframgått somsom av

l föregående, i samband krigsförsäkringen utvidgadesmed den statligaatt
i till omfatta motorfordonsförsäkring automatiskt verkandeävenatt ettatt

skydd borde för bemyndigades därförlastbilar i utlandstrañk. KFNges
träffa sådant krigsutbrottsavtal l96l:172 20 och 24. lprop.att ett s.

frågan tillproposition uttalades KFN borde utredaatt attsamma om
stånd sådant avtal för lastbilar inlandstrañk. l detiävenett samman-
hanget krigsförsäkringberördes inte motsvarande frågor vad gäller för

motsvarandelastbilar, problem fannstransporteras trots attvaror som av
för det gods transporterades.som

I samband med viss lagstiftningsfråga gällde förhållandet mellanen som
krigsförsäkringslagen och krigsskadelagen redovisade KFN sina

fannöverväganden i nämnda frågor 1967:165 9. Nämndense prop. s.
i fråga såväl till eftersomlastbilar lands detvarutransporter attom som
inte fanns några i fredstid löpande krigsförsäkringar kunde övertassom

så svårigheter olika slagnämnden uppkom det gälldenär attav av
utforma automatiskt krigsförsäkringsskydd skulle i kraft falliett som

stormaktskrig eller kris berörde Sverige. Nämnden fann detettav en som
sålunda utreda frågan.inte realistiskt ytterligare I propositionenatt
kommenterade departementschefen inte den slutsats nämndennärmare

föregåendekommit fram till. i det harSom krigsutbrottsfråganangetts
i utlandetlösts såvitt angår landtransporter har samband medsenare som

sjö-eller luft- transport.
föregående funnit det såvittUtredningen har i det angår lastbilaratt

lämpligsvårt finna smidig och lösning fråganatt ettsynes en om
krigsutbrottsskydd. l stället harautomatiskt verkande föreslagits KFNatt

möjliggörså långt ordningdet går förbereder krigsförsäkringattsomen
i fall meddelas ikrigsutbrott snabbt kan fall för viktigarevartav

Sverigepågår i utlandet med i slutmål. Vad dettransporter ort somsom
beträffar utredningengodsettransporterade gör motsvarande bedömning

i fråga svårigheterna automatiskt verkandeorganiseraatt ettom
krigsförsäkringsskydd gårdet fråga uteslutan-när är transport somom en
de landvägen. Till denna hänföraskommertyp att transportertransportav
i framtiden går från eller den planerade brontill kontinenten viasom

Öresund.över
KFN har framgått fastställt försäkringsvillkor för undersom varor

landtransport. Genom det nämnden och Svenskas.k. agentavtalet mellan
Transportförsäkringspoolen räkninghar poolen åtagit för nämndenssig att
och enligt givna instruktioner krigsförsäkring försluta avtal Ivaror.om
de fall poolbolag i frågahar för den försäkringencivilaett svarat om en

till lands går utländsk tilllandvägen från avsändarevarutransport som
Sverige bör det möjligt krigsförsäkring försnabbt meddela detattvara en
fall det fråga folkförsörjningen ellerär väsentliga förärom varor som
eljest för näringslivet. Om oförsäkrade eller civilförsäkradeärvarorna

håll inte finnas något alternativ nämnden såänannat annat attsynes
effektivt och heltäckande möjligt information till före-spridersom
tagsorganisationer, speditörer åkerier möjlighetenoch m.fl. vändaattom
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sig till nämnden eller poolen för krigsförsäkringsfrågan prövad. Iatt
nämndens och poolens beredskapsplanering måste ligga skapaatt
möjligheter till snabb behandling sådana ärenden.en av

Slutligen skall spörsmålet förhållandet mellan EKN och KFNzsom :s
verksamhetsområden beröras något. Som har framgått avsnitt 6.13av
erbjuder EKN fredstidaunder förhållanden garantier olika slag i frågaav

exportaffärer. EKN har beredskapsmyndighet.statusom numera av
EKN verksamhetsuppgifter under kris- och krigsförhållanden har dock:s

fastställts.inte förutsättasännu Det får den utformningennärmareatt av
dess verksamhet sker i samråd med KFN så eventuella gränsdrag-att
ningsproblem och överlappningar kan undvikas. Såvitt utredningen kunnat
bedöma det bakgrundär EKN nuvarande garantiomrádenmot av :s

lagringsområdetnärmast verksamhetsområdena sammanfaller.som
Detta dock knappast någotär egentligt problem. Det föga troligtär att
dubbelförsäkring sker. Det kostar i så fall dubbla krigspremier.
EKN:s nuvarande fredstida villkor stipulerar ersättning inte utgår frånatt
lagringsgarantin krigsriskskydd försäkring hade kunnatom genom
erhållas. Motsvarande förfarande kan tillämpas i förhållande till den
statliga krigsförsäkringen dubblyrer förväntas och inteom anses
önskvärda.

6.l6.2.6 Ansvar för skador atomstridsmedelav

Sammanfattning: Utredningen föreslår KFN alltjämt skallatt
kunna åta sig för atomvapenrisken. När nämnden meddelaransvar
försäkring bör det ske efter prövning från fall till fall. Vid över-
tagande försäkring via krigsutbrottsavtal skall nämndenettav en

enligt tilläggsåtagande kan begränsas med hänsynettansvara som
till kumulrisken.

Det sig självtsäger användning atomstridsmedel kan orsakaatt av
katastrofala skador människor och egendom. Som har framgått av
redogörelsen för försäkringsbolagens krigsförsäkringsvillkor täcker inte
dessa sådana risker. har dockDetta inte alltid varit förhållandet. Fram till
slutet 1960-talet eller början 1970-talet omfattade krigsförsäkrings-av av
villkoren för atomvapenrisken. Först i början 1990-talet denvaror togsav
risken bort från krigsförsäkringsvillkoren för fartyg. frågaI flygplanom
utmönstrades risken omkring år 1970.

Enligt KFN:s försäkringsvillkor, från början 1970-talet,är tarsom av
nämnden på sig för atomvapenrisken beträffande fartyg, flygplanansvar
och Villkoren tillämpas nämnden meddelarnär direkt krigsför-varor.
säkring efter krigsutbrott.ett
Vid krigsutbrott nämnden krigsutbrottsavtalenett ävertar ansvaretgenom
för hela den krigsrisk täcks försäkringsbolagens försäkringar.som av
Som framgått finns det inte några atomvapenrisker överta.nyss att
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bortBeträffande har dock efter bolagenKFN, det tog atom-attvaror
vapenrisken från försäkringsvillkor, tilläggsåtagande i detsina ettgenom

tilläggspre-särskilda avtalet hör till 1963-års krigsutbrottsavtal, motsom
mie, tagit sig för den risken.ansvaret

Krigsutbrottsavtalen har godkänts När det ägderegeringen. rumav
omfattade försäkringsbolagens atomvapenrisken.krigsförsäkringsvillkor

De till krigsutbrottsavtalen avtalen och KFN:shörande särskilda
försäkringsvillkor inte underställda regeringens prövning.är

krigsförsäkringsverk-Utredningen har ställt sig frågan i sinstatenom
samhet i fortsättningen skall åta för atomvapenrisken.sigäven ansvar

Atomstridsmedlen utvecklats sedan 1960-talet och förekomstenhar av
detta medföraslags har ökat. Användningen kanatomvapenvapen av
skador detonationkatastrofal omfattning. En kan lättatomvapenav av
medföra skador på flera försäkringsobjekt, särskilt de befinner sigom
inom fartyg ibegränsat område och hamnett t.ex.mer som varor en
eller konvoj. kumulation riskerna kan alltsåunder i Entransport av
medföra gigantiska nuvarande säkerhetspolitiskaskador. Den situationen
innebär vår geografiska närhet har minskat kraftigtdock krigsrisken iatt
och därmed också för fientlig användningrisken Huratomvapen.av
framtiden i längre perspektiv kommer gestalta sig kan emellertidett att
ingen uttala sig med någon säkerhet. Planeringen för KFN:som
försäkringsverksamhet sikte på krigsförhällanden. inteDet kantar

användasuteslutas kan komma under eventuelltattatt atomvapen ett
framtida krig.

Syftet krigsförsäkringsverksarnhetmed KFN:s bidra till förär att att
landet utförda. Förekomstenviktiga blir ekonomiskt skyddtransporter av
omfattande måsteatomvapenrisken kunna ha betydelse föräven antas att
uppnå detta mål.

Staten bedömningen riskenhar tidigare gjort för atomvapenskadoratt
kan regeringen godkändeDet skedde krigsutbrottsavtalen.näraccepteras.

tilläggsåtagandetlinjeKFN har fortsatt efter denna i det tillgenom
krigsutbrottsavtalet transportförsäkring hörandeför särskilda avtalet
beträffande varuförsäkringen.

Utredningens överväganden har uppfattningenlett fram till att staten
framgentäven skall kunna åta sig atomvapenrisken i sinföransvaret

krigsförsäkringsverksamhet. någotDock bör efter annorlundadet ske en
uppläggning vad fallet.än ärsom nu

När KFN försäkringmeddelar frågan från fall till fall.bör avgöras
Åtagandet bör alltså inte för närvarande regelmässigt omfattassom av
försäkringen. risken bedöms överhängandeOm uppenbart börsom
nämnden kunna avstå från täcka starkarisken, inte skäl talar föratt om
något annat.

Behovet täckning för atomvapenrisken mindre i situationeninteärav
KFNnär enligt krigsutbrottsavtalen krigsrisker.automatiskt Påövertar

i fråga varuförsäkringama därför risken frågasätt bör isamma som om
fartyg och flygplan täckas tilläggsátagande nämnden.om genom av

Eftersom nämnden samtliga försäkringar krafti vidövertar är ettsom
krigsutbrott den samlade ekonomiska risken hög i det skedetär av
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Någon individuell prövningkrigsförsäkringsverksamhet.nämndens av
därförSkyddet måstenaturliga skäl inteförsäkringarna kan göras. avav

för försökaförsäkringstagare. Menalla berördapraktiska skäl lämnas att
i frågarisk undantagekonomiska bör görasbegränsa statens om

undvika kumulativatillämpningsområde. Föråtagandets geografiska att
angränsandehamnar ochundantag förkatastrofeffekter kan göras t.ex.

lagerområden.

försäkringsbolagåterförsäkring svenska6.16.3 Statlig

i fortsätt-föreslår KFNSammanfattning: Utredningen ävenatt
svenska försäkrings-återförsäkringskall meddelaningen kunna

Utredningencivila risker.såväl krigsriskerbolag avseende som
f.n. gäller inteskillnad vaddärvid det till motatt somanser --

vilka civila riskerinskränkning i frågaskall någongöras somom
får ifråga.komma

för-áterförsäkring svenskaendast statligDetta avsnitt behandlar av
utländska försäkringsföre-fråga för desäkringsbolag motsvarandemedan

avsnitt.i följandetagen tas ettupp
krigsförsäkringslagen kan meddelaEnligt 2§ andra stycket staten

eller sammanslutningaråterförsäkring försäkringsbolagåt svenska av
lagringsförsäkringmotorfordons- ochsådana bolag dels transport-,av

transportför-jämförliga risker dels civilakrigsrisk och därmedmot
iansvarighetsförsäkringinkomst- ochsäkringar, allmän egendoms-,

återförsäkra viss olycks-kan ocksåövrigt trafikförsäkring. Statensamt
följande avsnitt.frågan behandlas ifallsförsäkring. Den ett

den civilaåterförsäkringsverksamheten inomstatligaTanken bakom den
försäkringssektorn skall täcka de svenska försäkringsbolagensär att staten

ordinarie utländskaområden derasreassuransbehov inom centrala om
krigsförhållanden.underåterförsäkringsförbindelser blir avbrutna

anledning ändra påförsta fråga blir det finns närEn systemetattom
framgåttdå först konstateras,det gäller civilförsäkringar. Det bör som

iförsäkringsverksamhetenprivatatidigare, det tänkt denär attatt
förhållanden.extraordinärafortgå undergörligaste mån skall även

funktion inomsärskildingår därförFörsäkringsväsendet som en
iverksamhet föreslåsunderlätta dennatotalförsvaret. vid behovFör att

frånförsäkringsföretagen tillfördet föregående möjligheter avsteg
försäkringsavtal. Enförsäkringsrörelse ochbestämmelser i lagarna om

möjlighetberedskapslagstiftning kan innebäratillämpning sagda t.ex.av
försäkring behövatecknaför försäkringsbolagsvenskt attutanattett

anstånd med betalningeljest,återförsäkra i utsträckning avsomsamma
försäkringstidsjälvrisk under löpandeförsäkringsersättning, höjning av

utgång. Fleraavtalstidensförsäkringar föreoch nedläggning avav
sikteoch den utländska lageninländska lagenmöjligheterna enligt den tar
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på hjälpa försäkringsbolagen vidatt likviditetssvårigheter. Krigsför-
säkringslagen innebär emellertid aktivt kan gå in och stöttaatt staten
försäkringsbolagen verka áterförsäkringsgivare.attgenom som

Som har framgått tidigare avsnitt 6.10 innebär beredskapsplaneringen
det civila återförsäkringsområdet KFN har träffat återförsäkringsav-att

tal med sammanslutningar försäkringsbolag angående försäkringarav som
faller inom respektive verksamhetsområde. återförsäkringsavtalEttorgans

civil sjö- och transportförsäkring träffatoch mellan KFN ochäravser
Svenska Transportförsäkringspoolen den lO december 1979. De svenska
captivebolagen deltar inte i poolen. Ett återförsäkringsavtalannat avser
företags- och fastighetsförsäkring hem- och villaförsäkring slutet denl samt

l Återförsäkringskonsortium12 december 1985 mellan KFN och årav
l 1965. I detta konsortium deltar flera svenska captivebolag. Slutligen finns

återförsäkringsavtal civil luftfartsförsäkringett och träffatärsom avser
den 20 december 1976 mellan åKFN, sidan, och Skandia ochena
Svenska Flygförsäkringspoolens medlemsbolag, å andra sidan.

När det gäller civilrisker torde de svenska försäkringsbolagen inte ens
i samverkan transportförsäkrings- och flygförsäkringspoolen ochgenom,
återförsäkringskonsortiema ha tillräcklig kapacitet klara störreatt ett

l bortfall utländska återförsäkrare. Det därför alltjämtär nödvändigtav
med statligt för under krislägeett underlätta föratts ettengagemang
försäkringsbolageni kunna uppfylla sina åtaganden försäkringsta-att mot
garna.

Det bör i detta sammanhang försäkringsverksamhet avseendenoteras att
civilrisker under krigsförhållanden i princip inte innebär fler eller störreFl risker i fredstid.än I praktiken torde ändock räkna medman att
civilförsäkringama kommer få stå för försäkringsfall i vissatt månsom
står i förbindelse med krigshändelser. Så torde det kunna bli eftersom det
i del fall kan bli svårt för försäkringsbolaget i erforderligen antas att
grad påvisa den uppkomna skadans samband med krigshändelse, dvs.en
sådana skador för vilka försäkringsbolagen inte bär något enligtansvar,
sina villkor.

Mot bakgrund det anförda och med hänsyn till allmännadet intressetav
civilförsäkringsverksamhetäven ofärdstideratt bedrivs underav anser

utredningen alltfort bör medverka återförsäkringsgivareatt staten som av
försäkringar civila risker under kris- krigsförhållanden.ochmot

Vad gäller försäkring krigsrisker idag i praktiken inteärmot systemet
Återförsäkringsmöjlig-uppbyggt med återförsäkringsgivare.staten som

heten bör dock behållas eftersom det inte behovkan uteslutas kanatt
uppkomma i framtiden.

Enligt utredningen bör således återförsäkraprincipiella rättstatens att
såväl krigsförsäkringar civilförsäkringar kvarstå.som

Nästa fråga blir det finns skäl ändra de försäkringsområdenattom
befogenhet enligt krigsförsäkringslagenstatens När det gällersom avser.

krigsförsäkringar fråganhar redan de ställningstagandenprövats genom
gjordes direktanär krigsförsäkringsverksanthet behandladessom statens

tidigare. Det finns inte skäl någongöra bedömning detatt närannan
gäller eventuella roll återförsäkrarestatens krigsförsäkringar. Densom av
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civilförsäkringsområdet.endastsåledesgenomgångenfortsatta avser
täckaskallområdetrimligenmåste här attUtgångspunkten vara

återförsäkring ärdärochsamhälletförväsentligaförsäkringar ärsom
Såvitt kansoliditet.ochlikviditetförsäkringsbolagensförnödvändig

återförsäkringsbarauppräkningnuvarandeuppfyllerbedömas av
varjeinomdetfinnsSjälvfalletkravet.nämndadetcivilförsäkringar

docktordeDessaförsäkringsmoment.viktiga urmindreförsäkringsform
också vidkanbetydelse. Dessanågon störreinte hasynvinkelekonomisk

snabbtnedläggaskommaförsäkringsverksarnheten attbegränsning aven
beredskapslagdenibefogenheterextraordinäraregeringensstödmed av
anledningfinnsdetinte attUtredningen atti kap.behandlats 5 ansersom

krigsför-inärvarandeförförsäkringsområde angesinskränka det som
säkringslagen.

möjligheterutvidga attanledning statensfinnsdå detblir attFrågan om
återförsäkringsbararisker. Detcivilaförsäkringaråterförsäkra mot

avsnittframgårSommotorfordonsförsäkring.inteomfattar avområdet
slagsdettaåterförsäkra ävenskall kunnadock fråganhar6.3 statenom

möjlighetensamband medi attbedömning attföremål förvaritförsäkring
vidDetinfördes.krigsrisk syntesmotorfordonsförsäkringmeddela mot

återför-statligtillmöjlighetbehovnågotföreliggatillfället intedet av
Även inteåterförsäkringsbehovetomrâde.ifrågavarandepåsäkring om

fastighetsförsäkringochföretags-inom transport-,likaär stort som
beredskapsskäldetdärförUtredningen attinte.dockdet avsaknas anser

meddelavid behovförmöjligtdet staten attmotiverat göraär att
motorfordonsförsäkring.återförsäkring även av

någotintef.n.detföreliggerbedömakunnatutredningenSåvitt
börutredningenEnligtåterförsäkring.tillmöjlighetbehovytterligare av

medgerdensåutformasslagdetta attberedskapsbestämmelsedock aven
förhållandenändradevid attmöjligt utantillämpningsmidigså somen

därförföreslårUtredningen attändras.behövaskallbestämmelsen
månske i denåterförsäkring kaninnehållsådantbestämmelsen attettges

försäkringsslagbestämdatillbegränsningNågonföreligger.däravbehov
återför-måsteskälpraktiskaAvi lagen.uppställasintedärförbör

godkännandekravGenomform.organiseradiskesäkringsverksamhet
ekonomiskakanregeringenåterförsäkringsavtal statensnödvändiga avav

åligger ochdet äventilläggasslutligenkanDet attkontrolleras.åtaganden
utvecklingförsäkringsmarknadensföljaKFNåliggabörframtideni att

för-påkallasframställningarderegeringen göra avoch hos somatt
därförkanDetverksamheten.medsambandharochhållandena som

försäkringsom-andrapåtäckningsbehovuppkommandeförutsättas att
nämnden.uppmärksammasfallförekommanderåden i av
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Återförsäkring6.16.4 försäkringsansvarstatensav

Sammanfattning: i fortsätt-Utredningen föreslår KFN ävenatt
ningen skall få den med-âterförsäkra sådana försäkringar som
delar. Bestämmelse detta bör in i lag.tasom

Enligt âterförsäkra sådana3 § instruktionen för fårKFN nämnden
försäkringar fråga möjlighetden meddelar. Reellt detär attsom om en

återförsäkring svenskai utlandet. framgått tidigare driverSomta
försäkringsbolag KFNnämligen inte krigsförsäkringsverksamhet när är
aktivt försäkringsgivare.verksam som

Det kan fog ifrågasättas det riktigt under krig återför-med är attom
säkra risker i utlandet. Krigsförhållandena kan lätt leda till att
kontakterna mellan återförsäkringspartema avbryts och det beroratt
krigets förutgång i vad mån ersättning skador kommer Däremotatt ges.
måste premierna för âterförsäkringen alltid betalas.

Som har framgått avsnitt 6.11 lyckades under det andrastatenav
världskriget återförsäkring i viss begränsad omfattning.i utlandetta

Även i förväg inte går uttala sig utsikterna till återför-det att omom
säkring krig bör enligtunder framtida eventuellt utredningen denett

behållas. den månnuvarande möjligheten därtill ändå I det praktisktär
möjligt realistisktâterförsäkra och dessutom räkna medattatt att
âterförsäkringen åter-försäkringfullföljas bör såledeskan kunna ske.

framgå och inteDenna befogenhet bör dock lagen för närvarandeav som
skulle ifallet i förinstruktionen KFN. Det och för sig kunnaär

fakultativ fördiskuteras skallbefogenheten nämnden ellervaraom om
återförsäkringden skall mästeinnebära nämnden möjlighettaatt om

för inte föreslåfinns. Utredningen dock någonhar ändring.attstannat
måste nämnden uttryckligtDet kunna förutsättas krav ändåutanatt

företatillvaratar intressenekonomiska riskutjämningattstatens genom
där det möjligt politiska skäl torde detoch realistiskt det.är göra Avatt

svårt med utländskredan i fredstid träffa återförsäkringsavtalattvara en
motpart.

6.16.5 Krigsolycksfallsförsäkringar

RiksförsäkringsverketSammanfattning: Utredningen föreslår3 att
krigsolycksfallsförsäkring föralltjämt skall ha meddelarätt att

med högrepersonal på transportmedel kan ersättningsom ge
gäller.belopp och med ersättning slag änannat armarssomav

âterförsäkraDäremot möjlighetenföreslår utredningen attatt
sådana försäkringar avskaffas.hos staten
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Enligt krigsförsäkringslagen kan Riksförsäkringsverket meddela krigso-
lycksfallsförsäkring för personal på transportmedel med högre ersätt-
ningar och med ersättningar vad gällerän 3 §.artav annan som annars
Lagen sociala olycksfallsförsäkringsbolagennämner deäven möjligasom
försäkringsgivare framgått avsnitt 6.11 har dessa bolagsommen av

upplösts. Enligt lagen kan genom Krigsförsäkringsnämn-statennumera
den återförsäkringmeddela sådana försäkringar Riksförsäkrings-av som
verket beviljat 4 §.

Vid tillkomsten 1960år nuvarande krigsförsäkringslag gällde,av som
tidigare framgått, 1954 års yrkesskadeförsäkringslag, ersattnumera av
1976 års arbetsskadeförsäkringslag. Därutöver farms 1954 års lag om
krigsförsäkring för mfl.,sjömän 1977 års lagersattnumera av om
krigsskadeersättning sjömän.till

Följande väsentliga skillnader kan iakttagas mellan dagens lagar
olycksfallsområdet och lagskyddet år 1954.av

Lagama från år 1954 gällde inte för skada till följd krig där Sverigeav
indraget. frågal nuvarande lagar på området gäller arbets-var om

skadeförsäkringslagen skador följdäven Sverige iär krigärattsom en av
medan lagen krigsskadeersättning till sjömän inte omfattar sådanaom
skador.

Genom yrkesskadeförsäkringslagen kunde vid totalförlust eller
bestående nedsättning arbetsförmågan kompensation utgå i formav av
livränta motsvarade viss del inkomstförlusten. Förhöjda beloppsom av
kunde utgå med lagenstöd krigsförsäkring för sjömän m.fl. Enligtav om
den lagen kunde särskilt kapitalbeloppäven utgå till den skadade ellerett
efterlevande, motsvarande högst basbelopp. Denna ersättningsformsex
får ha haft karaktären ideell ersättning.anses av

Arbetsskadeförsäkringslagen hel inkomstförlustersätter vid bortfall av
eller nedsättning arbetsförmågan. Lagen krigsskadeersättning tillav om
sjömän ersättning arbetskadeföisäkringslagennär inte gäller, bl.a. vidger
skada utomlands under fritid i land. Ersättningen bestäms enligt
arbetsskadeförsäkringslagens regler. Det särskilda kapitalbeloppet som
kan utgå enligt lagen och i förarbetena uttryckligensom anges avse
ersättning för lyte och kan endast utgå till den skadade. Det högstamen
beloppet alltjämt basbelopp.är sex
Arbetsskadeförsäkring tillsammansär med sjukförsäkringen under
översyn Beredningen S 1993:07 för ordning för sjuk- ochav en ny
arbetsskadeförsäkringama. Enligt direktiven dir. 1993:44 skall
möjligheterna till ordning frågai dessa försäkringar under-en ny om
sökas. Ett alternativ skall undersökas överlämna försäkringarnaär attsom
till arbetsmarknadens låta förmånema försäkras hosparter, ett annat att
konkurrerande försäkringsgivare, privata statliga, och tredjeett attsom
vidareutveckla dagens När det gäller ersättningsnivåema isystem. sägs
direktiven utgångspunkten skall rimlig ersättning skallatt attvara en
utgå. Såvitt känt omfattar inte uppdraget lagen krigsskadeersättningom
till sjömän.

Till ovannämnda ekonomiska skydd enligt lag tillkommer ersättningar
kompletterande slag till följd överenskommelser mellan arbets-av av
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marknadens Som framgått tidigare kompletterar TFA trygghets-parter.
försäkringen för såarbetsskada arbetsskadeförsäkringslagen i principatt

inkomstförlustinte någon föruppkommer. Vidare TFA ersättningger
ideell skada. TFA gäller dock inte inom krigsska-området för lagen om
deersättning.

Sammanfattningsvis innebär krigsolycksfalldagens ersättningsskydd vid
för personal på i Arbetsskadeförsäk-transportmedel huvudsak följande.
ringslagen och TFA tillsammans ersättning för inkomstförlust och förger
ideell skada vid krigsolycksfall följdskadan äroavsett attom en av
Sverige i krig. Skyddet gäller i arbetet utomlands och vidär även resor
till och från arbetet. Sjömän har därutöver skydd motsvarande arbets-
skadeförsäkringslagens bestämmelser bl.a. under fritid vid vistelse ort

fartygetutomlands där ligger. Detta följer lagen krigsskadeersätt-av om
ning för sjömän också kompensation för ideell skada eftersomgersom
TFA situation.inte gäller i denna Detta utvidgade skydd gäller dock inte
för krigsskada uppkommer i krig i vilket Sverige befinner sig.som

Det kan erinras den svenska krigsmakten enligt det statligaattom
personskadeskyddet har ekonomiskt skydd vid olycksfallett som

arbetsskadeförsäkringslagendet enligt jämte ersättning för vissmotsvarar
ideell skada.

Frågan sakligt motiverat i krigsförsäkringslagendetär är attnu om
behålla förbestämmelsen möjlighet Riksförsäkringsverket förattsom ger

försäkring förpersonal på transportmedel meddela krigsolycksfall med
högre belopp och med ersättning än gäller. Detartav annan som annars
kan huvudskälet fördärvid först konstateras behålla bemyndigandetattatt
för 1954 års lagskyddverket i gällande lag, nämligen inte gällde vidatt

vari Sverigeolycka inträffade till följd krig befann sig, intesom av
längre kan arbetsskadeförsäkringslagenåberopas. Genom erhåller all
personal Sverige i krig. Dettaskydd skyddär kompletterasäven om
sedan i förhållandeTFA. Något lucka i till fredstidasystemetav
förhållanden dessabeträffandeuppkommer inte ersätlningsformer.

För sjömän inträffar dock försämring utvidgade skydd enligti derasen
lagen krigsskadeersättning för sjömän kommer i krig.Sverigeom om
Skador uppkommer bl.a. fritiden där fartygetutomlands ortsom
ligger omfattas inte skyddet vilketde uppkommer krig i Sverigeiav om
befinner sig. Det skulle kunna hävdas föri fall krigsolycks-de riskenatt
fall är utomlands bör denstörre frivilligt arbete fartyg iåtar sigsom
utrikes fart ha bättreäven skydd under fartyget.fritiden utanförett

Härefter kan konstateras dagens och ersättnings-ersättningsnivåeratt
former innebär skydd vid krigsolycksfall.personskadaett gott genom
Ersättningsskyddet i princip lika förär inom krigsmakten ochpersonal
personal transportmedel. Detta talar behålla bestämmelsen.mot att

Som framgått pågår utredning bl.a. arbetsskadeförsäkring-ovan en om
Det kan dock f.n. inte bedömas vilka förslag den utredningenen.

kommer lägga fram.att
i Enligt utredningen talar det anförda intei med någon styrka förstörre

bevarande gällande försäkringsmöjlighet. Det kan emellertid inteett av
uteslutas bättre ersättningsskydd gäller skulle kunnaänatt ett som annars
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krigsför-tjänstgöringsvillig personal undertillgång tillbidra till att
för skada inte någonersättningsskyddSjälvfallethållanden. utgör ett gott

medverkakan kanskesammanhang detfaktor i dettabestämmande men
förhållanden.sådanatill ökad tjänstvillighet under

Även bevarandeinnebärsist sagdahåller med det ett avomom man
i allautnyttjas lägen.inte den borde kunnaförsäkringsbefogenheten att

förhållanden i frågautifrån dagensskulle detEnligt utredningen om
i frågakunna kommakrigsolycksfall knappastersättningsskydd vid att

naturlig bör iförbättra det ytterligare. En gränsstatliga åtgärdergenom
ersättning vilketvid fullinkomstförlust rimligen ligga ärfråga t.ex.om

Även finns någoti dag knappastfallet det såledesför närvarande. om
naturligtvisförhållandenaifrågavarande bestämmelsen kanbehov denav

beaktande detoch medändras. Med hänsyn till det nämnda ärattav å
detföreslår utredningen, främstberedskapsbestämmelsefråga .avom en

förstärkerfaktorförsäkringen kannämnda skälet utgöraatt somenovan i
Riksförsäkringsverketmöjligheten förtjänstgöringsvilligheten, attatt llfakultativakrigsolycksfallsförsäkring behålls. Bestämmelsensmeddela 5

alltsåRiksförsäkringsverket skallkaraktär bör därvid oförändrad.vara
sådansådan försäkring inteendast ha meddelarätt att men enen en

inkomstförlustskyldighet. främst ersättning förFörsäkringen bör menge
till lydelsenideell skada bör kunna omfattas. Med hänsynäven av

bestämmelsen, sistnämnda redanersättning torde detart, varaav annan
Ävenmöjligt. krigsolycksfallförsäkring kan utfalladen omständigheten att

med belopp för detta. Vid till-vad gäller talarstörre än som armars
komsten 1960 krigsolycksfallsför-års krigsförsäkringslag kundeav en
säkring enligt lagen följde 1954högre ersättning vadän t.ex.avge som
års lag krigsförsäkring särskiltför sjömän vilken omfattade ettom
engångsbelopp ideell natur.av

Utredningen föreslår således befogenhet förbestämmelsenatt om
Riksförsäkringsverket kvarstå.meddela krigsolycksfallsförsäkring fåratt
För onödig låsning till viss tids förhållanden inte skall uppkommaatt en
bör bestämmelsen behålla sin nuvarande utformning. Den ytterligare
ersättning verkets försäkring kan skallsom genom som ovanges -

tillsammans med vad i utgår från statligt och privatövrigtantytts som-
håll innebära rimligt ersättningsskydd fråga inkomstförlust ochiett om
ideell skada. Enligt utredningen bör det utvidgade krigsolycksfallsskyddet

förstai hand komma i fråga vid internationella transporter.
Regeringen eller Riksförsäkringsverket får före-meddela närmare

skrifter för tillämpning bestämmelsen.av
Riksförsäkringsverket har i dag ingen planering för krigsolycksfallsför-

säkringsverksamhet under krigsförhâllanden. Viss beredskapsplanering är
dock nödvändig verksamheten vid behov skall kunna komma i gångom

rimlig tid.inom
Riksförsäkringsverket torde inte ha något återför-behov kunnaattav

krigsolycksfallsförsäkringar.säkra Bestämmelsen återförsäkringsådanom
kan därförhos utmönstras.staten
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försäkringsföretag och6.16.6 Utländska
krigsförsäkringslagen

finns någotdet intekonstaterarUtredningenSammanfattning: att
utländskakrigsutbrottsavtal medträffaformellt hinder attmot

ändring dettaföreslår ingenUtredningenförsäkringsgivare. av
krigsutbrottsavtal angående försäkringgällerförhållande. -När det

träffas endastsådana kanutredningen attvarutransporter anserav
ochetablerade härförsäkringsbolag ärmed utländska somsom

krigsutbrottsavtalfrågaorganisation.ingår i omgemensamen
anledningfinnsutredningen detför fartyg och flygplan attanser

krigsutbrottsavtal medträffa särskildamöjlighetenöverväga attatt
samråd med redarnaförsäkringsbolag eller iutländskaenskilda att
frågan krigs-lösningnågonflygbolagen finnaoch omannan

återförsäkringgäller-När detvid krigsutbrott.försäkringsskydd
tecknaför KFNmöjlighetföreslår utredningen öppnas attatt

etablerade utländskai landetmed de häråterförsäkringsavtal
bedömningutredningensEnligt ärförsäkringsbolagen. systemet-

EES-avtalet och med EG-förenligt medkrigsutbrottsavtalmed
rätten.

Allmänna synpunkter

har iåterförsäkring hoskrigsförsäkring ochMöjligheten få statenatt
försäkringsskydd förbehovavsedd tillgodoseprincip varit ettatt av

detförsäkringsbolag. Närmed svenskai samarbetesvenska intressen
2 §krigsförsäkringslagenframgår detta direktåterförsäkringgäller av

återförsäkring för krigsriskermeddelasålundaandra Staten kanstycket.
försäkringsbolag ellersvensktcivilförsäkring endastoch angiven

meddelandefrågaförsäkringsgivare. lsammanslutning svenska avomav
skallbegränsning till detfinns i lagen ingenförsäkring krigsrisk attav

svenska intressen.försäkringstagare ellersvenskafrågavara om
någon sådanfastställts KFN harförsäkringsvillkordeInte heller i som av
framgåttemellertidkrigsutbrottsavtalen harbegränsning gjorts. I avsom

svenska försäkringsbolagträffats meddet föregående avtal endast ettom
svenska intressen.krigsförsäkring gällerÖvertagandeautomatiskt somav

sammanslutning de härFörening,FörsäkringsbolagsUtländska aven
harförsäkringsbolagen,etablerade utländskai landet generalagentgenom

ifå bli inlemmadei föregående begärtredovisats detnärmare attsom
syfte med sin begäran harFöreningenskrigsförsäkringssystemet. som

medvarit få teckna krigsutbrottsavtaluppfattat det främstutredningen att
harsvenska försäkringsbolagenhar varit deKFN. Huvudskälet att en

transportför-försäkringar påde kan erbjudakonkurrensfördel attgenom
automatisktinnebärandesäkringsområdet med villkor övertaratt staten

förhållanden. sammanhangetextraordinära Iför krigsrisker vidansvaret
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så det blir möjligt förockså föreslagit lagen ändrashar föreningen att att
utländska bolag. Detta tordeåterförsäkringmeddela ävenstaten att

sådan lagändringdet uppfattats sådock ha skett förnärmast attatt en
få krigsutbrottsavtal medtill uppnå huvudsyftet tecknaskulle bidra attatt

staten.
kunna omfattas de åtgärderFrågan mån utländska bolag skalli vad av

vidta måste enligtförsäkringsgivare kani krislägenstatensom som
bakgrund syftet medbörjan bedömasutredningens mening till mot aven

Möjligheten för meddelakrigsförsäkringslagstiftningen. staten att
jämförliga risker direktförsäkring krigsrisker och därmedmot -

sådantoch automatiskt vidförsäkringstagare efter krigsutbrott ettett
betingad nödvändighetentillfälle via krigsutbrottsavtal är att tryggaav-

då det enskilda försäkringsvä-för samhället viktiga i lägetransporter ett
bakgrundrisker det fråga Motsendet inte kan klara de ärstora om. av

finnas något principielltövergripande det knappastdetta intresse kan
företag ellerhinder krigsförsäkring utländsktmeddela attattmot

tillgodosesamverka med utländska försäkringsgivare det är ägnat attom
sagda intresse.

civilrisker kanStatens uppträdande återförsäkrare sägas varasom av
fortsättadet dubbla intresset försäkringsbolagen skall kunnastyrt attav

sin brutit ochverksamhet då återförsäkringsmarknadenäven attsamman
de svenska försäkringstagamas försäkringsskydd skall hållas intakt även
då så skett. Det kan rimligen inte i krisläge i och för sig och rentett
allmänt beredskapsintresse för svenska tillett staten att attanses vara se
utländska bolag får kanåterförsäkringsskydd bidrar till deattett som
fortsätta sin verksamhet. de försäkringstagareHänsynen till svenska som
tecknat sina försäkringar i utländskt bolag skulle å andra sidan kunnaett

tala för från sida.ett statensanses engagemang
Bedömningen frågan i vad mån försäkringsbolag börutländskaav

kunna knytas till KFNzs verksamhet bör bakgrund vadgöras mot av som
också med hänsyn till de praktiska problem kansagtsnu men som vara

förknippade med frågan. I det följande redovisar utredningen sina
överväganden beträffandenärmare krigsriskförsäkring återförsäkringoch

i olika avsnitt. Enligt utredningens mening medför de skilda syften som
bakomliggakan i de båda försäkringsdelamastatens attengagemang

bör bedömasvarje del särskilt för sig.

krigsrisker KrigsutbrottsavtalFörsäkring mot -

försäkringsverksamhetlöpande vad gällersin direkt försäkringI av
avsiktenframgått KFN i viss utsträckningkrigsrisker skallär attsom

försäkringsbolag.svenska Genom det s.k.använda sig agentavtalet harav
transportförsäkringpoolen åtagit sig fungeraSvenskasålunda att som

varuförsäkringsområdet. Utredningen finner sådandet gällernäragent en
fråninte praktiska synpunkterlämplig förordning sägaatt envara

effektiv hantering verksamheten.smidig ochnödvändig lösning för aven
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Utredningen inget skäl f.n. föreslå nämnden också utnyttjar deattser att
här etablerade utländska försäkringsföretagen likartat sätt.

Frågan gäller emellertid berörts i det föregående utländskasom om
försäkringsföretag, de inärmast Sverige etablerade företagen, bör
inordnas i med krigsutbrottsavtal. Utredningen har isystemet och för sig
förståelse för de här verksamma utländska försäkringsföretagenatt kan
känna det konkurrensnackdel inte de svenska bolagenattsom en som
kunna erbjuda försäkringar med det försäkringsskydd följersom av
anknytningen till med KFN träffade krigsutbrottsavtal. Dessa avtal ingår
emellertid inslag i beredskapslagstiftning.Detta innebär enligtsom en
utredningen, intresse träffa krigsutbrottsavtalatt statens att över-om
tagande försäkringsansvar i krigs- eller krissituationett måste utgåav en
från bedömningar behovetrör viktigaatt tryggasom transporterav som

aktuella iär sådan situation.en
Vad gäller varuförsäkring torde i dag omkring hälften försäkringar-av

placerade i utländska bolag endast liten delna vara varav en genom
utländska bolags generalagenter i Sverige. Inför armalkande krigsfaraen
torde kunna räkna med detta förändrasmönster i vissatt utsträck-man
ning andelen svenska försäkringar ökar. Det skulleatt ändock igenom
och för sig kunna beredskapsintresse i den mån civilför-ettses att,som
säkringarna i utländska bolag kompletteradeär med krigsriskför-en
säkring, kunna fånga in dessa försäkringaräven i krigsutbrottsavtalssyste-

I praktiken detta dock knappastär möjligtmet. eftersom nämnden med
sina begränsade med nödvändighet måste hantera verksamhetenresurser
via sammanslutning bolag finns i Sverige. Det sagda leder tillen av som
den slutsatsen det endast med de härär etablerade utländskaatt bolagen
och organisation för dessa möjligheten till krigsutbrottsavtalen ettsom

Åskulle kunna aktuell. andra sidan denär andel försäkringsvoly-vara av
dessa f.n. för förhållandevis liten, varför detmen med fogsom svarar

kan ifrågasättas det från beredskapssynpunkt framstårom ren nu som
tillräckligt angeläget i särskild ordning träffa krigsutbrottsavtalatt ochett
vidta de åtgärder förknippade därmedär och med tillämpningsom en av
avtalet. I den mån utländska bolag kan anslutas till den svenska transport-
försäkringspoolen och kan uppfylla de krav följer krigsut-som av
brottsavtalet kan detta enligt utredningen framkomlig påvägvara en att

smidigt låtasätt dessaäven bolag bliett anslutna till avtalet.
Vad gäller fartyg och flygplan kan det finnas skäl göraatt en annan

bedömning. Det här fråga förhållandevisär begränsat antalett enheterom
samtidigt det är starkt svenskt beredskapsintresse så långtettsom att som
möjligt söka krigsutbrott inte medförtrygga pågåendeatt förett att
Sverige viktiga avbryts. Skulle den framtidatransporter utvecklingen
kaskoförsäkringsmarknaden för fartyg innebära sådana transportmedelatt
i omfattning försäkras i utländskastor bolag kan finnasdet anledning att
överväga möjligheten träffa särskilda krigsutbrottsavtal medatt enskilda
utländska försäkringsbolag, och detta bolagetäven inte etableratärom
i Sverige, eller i samråd med redama finna någon lösningatt påannan
krigsförsäkringsfrågan. Utredningen vill i detta sammanhang erinra om
den lösning i krigsutbrottsavtalet mellan KFN och flygförsäkringspo-som
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iförsäkrasflygplanSkandia näranväntsjämtemedlemsbolagolens
flygplanengäller ärVadFlygplan.6.8.2avsnittbl.a.utlandet se

flygplansflottanavsnittetnämndadetframgår attförhållandet avsom
bolag.utländsktförsäkrad iredanflygplanen ärbeträffande de ettstörre

beträffande flygplanenföraskanutredningenEnligt resonemangsamma
undersökasärskiltKFN börfartygen.frågagjordes i omsom nyss

tidigare tillämpatsmöjligheten somtyp arrangemangatt avsammagenom
omfattas detflygplanviktigaförsörjningssynpunktsöka tillse avatt ur

krigsförsäkringsskyddet.statliga
bedömningsärskildkani 3 kap.anförtsvadframgåttSom ensomav
anslutningSverigestillmed hänsynbehövafrågor görasberördaav nu

allmännai EU. DemedlemsskapeventuelltochEES-avtalettill ett
för totalförsva-konsekvensernai frågaförekommitöverväganden omsom

uppfattat det,utredningenanslutning kan,nämndadelcivila somrets av
beredskapshöjandeför olikafinnsintehinderinnebära bl.a.sägas att

snedvrids.konkurrenseninteförutsättningunderi fredstidåtgärder att
möjligendet sägaskanförsäkringarsäljamöjlighetengällerdetNär att

omfattasförsäkringpåvisasdet kankonkurrensfördel, attutgöra enomen
tillkopplingenkrigsutbrottvid ettkrigsriskerskydddet ett sommotav

överdrivas. Iemellertid intefåraspektkrigsutbrottsavtal Dennager.
försäkringarmarknadsföringendåenbarttorde detverketsjälva avvara

förkrigöverhängande hotkännetecknassituationsker i ett omavsomen
förekomstenomgivningar ettomedelbarai desslandet eller avsom

konkurrenssynpunkt. Det ärfrånbetydelsefår någonkrigsutbrottsavtal
någoninte finnsdå detdetligger näralägedå frågaalltså ett somom

tillhänsynvidtas heltfårkrisåtgärderbehövliga utantvekan attom
öppningarmed debakgrund ochdennakonkurrensaspekter. Mot som

inlemmasförsäkringsbolagutländskaförsagda lämnats attdet förutenligt
gårdet knappastutredningenkrigsutbrottsavtalmed atti systemet anser

snedvridsförhållandennormalaunderkonkurrensenpåstå genomattatt
krigsutbrottsavtal.medsystemet

Återförsäkring

för-utländskaiförsäkringartecknaförsäkringskunder kanSvenska
i utlandetmedkontaktsjälvdels ettsäkringsföretag taattgenom

försäkringsmäklare, delsanlitandemedbefintligt företag, ent.ex. av
företag. Närutländsktetableratlandethär iträffa avtal med ettattgenom

återförsäkrareuppträdaskulle kunnagäller frågandet somatt statenom
inte kan änrimligenden annatkonstaterasbörjandet tillkan avseatten

Förening harFörsäkringsbolagsUtländskakategorin.sistnämndaden som
återförsäkrings-delfåkunnafråganväckt statensframgått taatt avom

föregåendedetframgåttocksåkrigsförhållanden. Somskydd under av
led i strävanha gjorts attdockframställningen närmast ettsomsynes

med KFN.krigsutbrottsavtalfå tecknakunna
allmäntdenochintegrationeneuropeiska settdenbakgrundMot av

finns detförsäkringsmarknadenintemationaliseringenökadealltmer
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finns anledning ändraemellertzid skäl granska det denatt attomnoga
innebär enligt krigsförsäkringslagennuvarande ordningen statenattsom

försäkringsbolagkan teclcna återförsäkringsavtal endast med svenska eller
sammanslutning svenska bolag.av

återförsäkrareHuvudskälet för åtagit sig rollenatt staten som av
krigsförsäkringar viktigare civilriskförsäkringar har varitoch nämntssom

tvingasde svenska bolagen i fall tämligen snabbt skulle kunnaatt annat
förbindelsemamed sin verksamhet i läge då med denupphöraatt ett

internationella de negativaäterförsäkringsmarknaden avbryts med
konsekvenser får för svenska försäkringskundema. Genomdetta de att

på går in återförsäkrare får bolagen möjlighetangivet sättstaten attsom
ersättningar de inte själva kan klaratäcka den del utbetaldaav av som av.

situationen då bli för de här etablerade utländskaHur kan tänkas
försäkringsbolagen under kris- eller krigslägeett

princip två alternativa situationer kan tänkas kommaI detär attsom
föreligga. det första alternativet fortsätter förbindelsema mellan rörelsenI
i i fungera, såSverige och huvudkontoret bolagets hemland att att
huvudkontoret i den utsträckning behövs slussar de medelöversom som
behövs för filialen här i enlighet med sina åtaganden direktför-att som

fullsäkringsgivare kan betala försäkringstagarna ersättning på grund av
inträffade försäkringsfall. fall överföring nödvändigaFör det av
rörelsemedel inte längre kan ske grund bolagets reñnansieringattav
via återförsäkringsavtal upphör inträffar efter tid det den svenskaatten
rörelsedelen inte kan uppfylla sin förbindelser. Verksamhetenväntas
måste i så fall upphöra avvecklas i enlighet medoch vad iangettssom

föregående avsnitt avsnitt enligt utredningens meningse 5.4. Det ärett
självklarhet inte i frågadet kan komma skulle uppträdaatt att statenen

återförsäkrare utländska bolaget för fördet underlättagentemot attsom
detta generellt hålla i gång sin verksamhet inklusive den svenskaatt sett
rörelsedelen.

detI alternativet blir förbindelsema mellan bolagets företrädareandra
i Sverige och huvudkontoret i bolagets hemland grund krislägetav

följdtämligen omgående avbrutna med verksamheten i Sverige frånatt
början får inriktas på drivas vidare med de begränsadeatt resurser,
rörelsekassa lokaliserade tillgångar,eventuella här till-ärsamt som
gängliga för verksamheten. Uthålligheten hos de svenska rörelsedelama
blir således skiftaberoende därav och kommer mellan de olikaatt
bolagen. Efter tid, uppskattningsvis år,inom kommer det ståett atten
klart, förutsesverksamheten måste avvecklas, eftersom det kanatt att
direktförsäkringsåtagandena de svenska försäkringstagama intemot
kommer kunna infrias.att

bakgrund sålunda finnasMot det sagda skulle det inte tillräckligav
anledning möjlighet till statlig återförsäkring för de häröppnaatt
etablerade utländska försäkringsföretagen. förhåller det sig emellertidNu
så enligt vad utredningen har vanligt förekommandeinhämtat det äratt

det i Sverige belägna driftstället i viss utsträckning själv har möjlighetatt
äterförsäkring för riskerna via försäkringsbolagteckna de svenskaatt ett

eller mäklare marknaden.den svenska Om utländskt bolagsetten
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generalagent eller filial, fått såväl kommunikationerna medsom
huvudkontoret återförsäkringskanalema stoppade, möjlighet attsom gavs

statlig återförsäkring för viss del försäkringsansvaret skulleen av
förbättrasmöjligheten fortsätta verksamheten kunna betydligt.att

Finns då antydd återförsäkringsmöjlighet för härskäl deöppnaatt
verksamma utländska bolagen

för sig finnas totalförsvarsintresse från samhälletsl och kan det ett att
sida försäkringsverksamheten kan fortgå såbidra till vanligt längeatt som

möjligt. Med hänsyn till den utländska filialverksamheten här f.n.attsom
tämligen begränsad omfattning kan det dock ifrågasättasär av om

beredskapsskälen så beträffande de utländska bolagen detväger tungt att
finns för åtgärder förtillräckligt starka motiv vidta extraordinäraatt att
slå orostider.vakt deras verksamhet här under Det kan emellertid inteom

omfattningen i framtiden.uteslutas ökar väsentligt Med hänsyn härtillatt
försäkringstagare lidande vidoch till kan bli avvecklingatt en av

möjlighet förverksamheten föreslår utredningen KFNöppnasatt att
teckna återförsäkringsavtal med här i landet etablerade utländskaäven
bolag.

Frågan möjlighet skall utnyttjas får alltså blii vad mån sagda beroende
omständigheterna. Utredningen inte det f.n. framstårattav ser som en

angelägen beredskapsåtgärd avtal liknande de träffats medatt genom som
de svenska bolagen åta sig återförsäkringsansvar. framtidenl kan detett
emellertid finnas skål bedömning. Med tanke på dettagöraatt en annan
och då det kan förutses det finns åtskilliga praktiska och tekniskaatt
svårigheter lösa bör det enligt utredningen ankomma på KFNatt att

utreda förbereda villkor och förutsättningar förochnärmare ett
återförsäkringskontrakt med de utländska bolagens företrädare i Sverige.

Vad gäller sådant kontrakt bör det enligt utredningens uppfattningett
efter förebild i kontrakten med de svenska bolagen bygga på KFN:satt

pool eller konsortium bolag. Dessa kontrakt iärmotpart etten av
förening träffademed mellan bolagen beredskapsavtal eller konsortieavtal

konstruerade så medlemsbolagen mellan sig utjämnar direktför-är att
säkringsansvaret enligt vissa regler och återförsäkrar återstoden hos KFN.
Vidare gäller i den mån bolag inte kan uppfylla sina åtaganden såatt ett
kan KFN:s öka. Eftersom förkomma risken de häratt attansvar
verksamma utländska bolagen måste avveckla iverksamheten krislägeett
under förhållanden måstealla bedömas väsentligt vadstörre änsom som
gäller för de svenska bolagen det enligt utredningen nödvändigtär att
utforma någon särskild spärregel begränsar åtaganden.typ statensav som
Vidare nödvändigt villkor fördet ställa med iär att attupp som vara
återförsäkringssystemet respektive bolag här i landet har tillgångaratt

kan för dels uppfylla åtagandenabedömas tillräckliga att motsom som
det beredskapsorganet, dels kunna allmänt undersettgemensamma en
längre tid driva verksamheten vidare, förbindelserna medtrots att
huvudkontoret har brutits.
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6.16.7 Förutsättningar för tillämpning lag och avtalav om
krigsförsäkring m.m.

Sammanfattning: Utredningen föreslår inte någon ändring vad
gäller de i lagen angivna allmänna tillämpningsförutsättningama
för befogenhet bedrivastatens försäkringsverksamhet.att Ut-
redningen föreslår däremot krigsutbrottsavtalens förutsättningaratt
för automatisk tillämpning bringas i harmoni med lagens förut-
sättning så inte heller avtalen tillämpasatt automatiskt i andra fall

Sverigeän kommer i krig. -När tiden förom krigsutbrottsavtalens
automatiska tillämpning inneär kan den situationen föreligga att
krigsförsäkringama upphört, grund klausuler omedelbartav om
upphörande i vissa fall. Enligt utredningen kan denna situation
knappast lösas sätt KFNän snabbt kommerannat igångatt med
sin direktförsäkringsverksamhet. -Utredningenegen föreslår att
det mellan KFN och Svenska Transportförsäkringspoolen träffade
agentavtalet avseende transportförsäkring iöverav varor ses
samband med översynen krigsutbrottsavtalen. Agentavtaletsav
koppling till krigsutbrottsavtal för dess tillämpning bör därvid
ändras. Förutsättningen bör KFN äger meddela krigsför-attvara
säkring enligt lagen. -Slutligen har utredningen övervägt huruvida
KFN skulle kunna komma i åtnjutande i förekommande fallav
befintlig återförsäkring i fråga övertagen försäkring. Fråganom
har besvarats nekande.

I samband med lagen 1992: 1403 höjdatt beredskap trädde i kraftom
den julil 1993 skedde också ändringar i fullmaktslagarantalett i avsikt

enhetlighetatt vad förutsättningarna för de skallavser träda iatt
tillämpning prop. 199293:76. Harmoniseringen bestämmelsernaav
gällde förut bl.a. de båda lagarnaangetts försäkringsföretagenssom om
verksamhet vid krig se avsnitt 5.5 krigsförsäkringslagen.ocksåmen
Efter ändringarna i 1 § i denna lag SFS 1992:1403 gäller sålunda att
lagens bestämmelser skall tillämpas

automatiskt Sverige iär krig,om-

efter beslut regeringen, därvid förutsättning förav sådant- som
beslut gäller Sverige iär krigsfaraatt eller det råder sådanaatt
utomordentliga förhållanden föranleddaär det krigärsom attav
utanför Sveriges ellergränser Sverige har varit i krig elleratt
krigsfara.

Utredningen har inte funnit skäl föreslå någon ändringatt i de be-
stämmelser i den utformningen gällersom för tillämpningennya detav
statliga krigsförsäkringssystemet.
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konstateraskankrigsutbrottsavtalen atttillämpningengällerVad av
beträffandegällervadfrånavvikerhäromavtalsbestämmelsema som

julidenden från lanmärkasdärvidbörDetlagen. atttillämpningen av
sakväsentligt ialltikrigsförsäkringslagenilydelsengällande1993

gällde.tidigarevadmedöverensstämmer som
tillämpningisålundaträderKrigsutbrottsavtalen

Finland,Danmark,elleri krigSverige kommerautomatiskt omom-
krig,iTyskland kommerellerPolenNorge,

fleratvå ellerkrig mellanviddelsregeringenförordnandeefter av-
FolkrepublikenFrankrike,nämligen USA,länder,följandeav

vidNordirland, delsellerStorbritannien[S0vjetunionen],Kina,
förhållandena prövatsförutsättningunderkrig,allt att varaannat

näringsliv.svensktberöraväsentlig gradiägnade att

krigsförsäkringslagentillämpningautomatiskförFörutsättningarna av
iavtalen gårsåtillvida olikakrigsutbrottsavtalen attär synessomresp.

någotocksåkrig närSverige iärinte bara när utantillämpning av
krig. Någoni närmarekommeromvärldvårländer i närmasteangivna

förutsättningarnaVadfå.inte gåttharskillnadentillförklaring att avser
olikadendessatorderegeringsbeslut ut-efter trotstillämpningför

och avtalen.lageninnebörd isakligahavillkorenformningen sammaav
börutgångspunktensjälvklartdetutredningen närmast attEnligt är vara

krigsförsäkringssyste-statligadel detsåsomkrigsutbrottsavtalen avatt en
medtillämmpningilagen ärtillämpningiinte attsätts utanmet

krigs-öververksamhet. NärKFN:s staten taraktiveringåtföljande av
meddelarintebolagendettroligenlägetavtalenriskskyddet enligt är att

områdena. Förkrigsdarabbadedeiförkrigsförsäkringar transporternya
försäkringsbehovet ärtäckningenikontinuitetönskvärdfå enavatt en

erhållas.stället kanikrigsförsäkringstatligförutsättnig att
tillämpningenbestämmelsernasåledesUtredningen avatt omanser

dettaochsättutformasbör attkrigsutbrottsavtalenlagen och samma
innebär bl.a.regler. Dettatill lagensavtalenskebör att anpassasgenom

tillämpaskrigsutbrottsavtalenlåtafunnit skälutredningen inte attatt
Krigsut-lagen.gäller enligtvadmånvidare änautomatiskt i som

med devid krig närmastefortsättningeniordmed andrabrottsavtalen bör
särskildefterendasttillämpningiinblandade sättasgrannländema

regeringen.beslutprövning och av
desamband medharuppmärksammasbörproblemsärskiltEtt som

ifall finnsi vissakrigsförsäkringupphörandevillkor somavom
detföljdfå tillkanochförsäkringsvillkor attförsäkringsbolagens som

ögonblicki detförförsäkringlöpande övertanågon stateninte finns att
tillämpning.träder ikrigsutbrottsavtalet

krigskaskoförsäkringi frågauppkommer närmastproblemSagda om
krigsförsäkringsvillkorförsäkringsbolagensEnligtflygplan.fartyg ochav

fientligdels viduppsägningomedelbartförsäkringenupphör utan
fartygetochskerdenna avsettdetonation omoavsettatomvapen, varav
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eller flygplanet skadas eller ej, dels vid krig mellan några ländernaav
USA, Frankrike, [Sovjetunionen], och Folkrepubliken Kina, dels om

rekvirerastransportmedlet myndighet i Sverige för bruk i sambandav
med krig eller krigsliknande händelser. Därutöver har bolaget och även
den försäkrade enligt villkoren rätt helst för-när sägaatt som upp
säkringen med sju dagars varsel, dock försäkringen kan fortsättaatt att
gälla därefter med ändrade premie- och andra villkor.

Det sagda innebär krigskaskoförsäkring upphör vidatt t.ex.en
användning detta sker i världen, En sådanatomvapen, oavsettav var
händelse behöver inte innebära krigsriskema allmänt ökar i våratt sett

omgivning. kannärmaste Det alltså förhålla sig så försäkringsbolagensatt
krigskaskoförsäkringar upphör gälla krigsutbrottsavtalen inteatt attmen
samtidigt i tillämpning. Risken härförsätts ökar ytterligare, krigsut-om
brottsavtalen i enlighet med vad föreslagits utredningen ändras såsom av

avtalet träder i tillämpning automatiskt enbart Sverige kommer iatt om
krig. Det möjligtär krigsförsäkringsavtal beroendeatt ett nytt -
förutsättningarna för den särskilda snabbt kan tecknastransporten -
mellan försäkringsbolaget och fartygs- eller flygplansägaren och då
sannolikt till ändrade villkor. l så fall finns försäkringsansvarett att

för enligtöverta det gällande krigsutbrottsavtalet. Men harstaten nu
ingen försäkring hunnit eller kunnat tecknas sker inget sådantny
automatiskt Övertagande.

förhållandetDet tidsglapp kan uppkomma mellan detatt ett att
försäkringsbolagens krigsförsäkring har upphört och den tidpunkt då
krigsutbrottsavtalet i tillämpning försätts således med sig medatt,
nuvarande lydelse avtalet, krigsriskansvaret inte går över Iav staten.
2 § i avtalet nämligen framgåttsägs föröveratt staten tarsom ansvaret
den risk för krigsskada täckt försäkringsbolagetär vid densom av
tidpunkt då avtalet träder i tillämpning.

Frågan uppkommer då hur skall sådan situation. Görsman se en
ingen ändring i det gällande krigsutbrottsavtalet i angivet hänseendenu
måste framställning till KFN,göras statligt försäkringsskydden ettom
skall kunna erhållas för den pågående Läget kan då dettransporten. vara

antal fartyg och flygplan iatt behov krigsförsäkringsskyddett ärstort av
och den enda till buds stående möjligheten sådant skyddatt äratt ett

vända sig till KFN. Det sig självtatt säger det då uppståratt stora
problem för nämnden det gällernär mycket snabbt försäkrings-prövaatt
frågoma. Risken för försäkringsfrågan för beredskapssynpunktatt ur
angelägna inte kan få den snabba och smidiga lösningtransporter som
läget kräver alltsåär Ett alternativ kan därför i stället ändrastor. attvara
krigsutbrottsavtalet så för krigsrisker automatiskt träderatt statens ansvar
in från dagen då avtalet i tillämpningsätts också i fall där försäkrings-
bolagets tidigare i praktiken någon eller några dagar tidigareansvar - -
upphört grund klausulema detonation ellerav atomvapenom av om
utbrott stormaktskrig. Utredningen förordar det alternativet ochav senare
föreslår vidare detta förenas med retroaktivt föratt redanett ansvar
inträffad skada i den omfattning idag gäller för visst fall enligt 3 §som
i krigsutbrottsavtalet.



1994: 130SOUkrigsfärsäkringStatlig208 m.m.

annorlunda. lförhållandenaförkrigsförsäkring ärBeträffande varor
finns sålunda inga reglerkrigsförsäkringsvillkorförsäkringsbolagens om

Skada orsakatsförsäkringen.upphörandeellertill uppsägningrätt somav
beskrivenvissthänföra till sätteller är att enatomvapen somav

mellani kontrakttilläggaskaninte. Detatomskada ettersätts att
tidslutits vissvaruintressentförsäkringsbolag och ettsomsomen

timmar.upphöra efter 48regel torde kunnaramavtal i sägasslags attupp
vid uppsägnings-i frågadock inteuppsägningsmöjlighet gällerDenna om

problemsagda innebärDetpågåendetidpunkten redan atttransporter. av
härkaskoförsäkring intebeträffandebehandlatsdet slag nysssom

uppkommer.
krigsför-förhållandet mellanbehandlatsharavsnittTidigare i detta

igángsättningsbe-det gällerkrigsutbrottsavtalenoch närsäkringslagen
bestämmelserföreslagit avtalensutredningendärvidstämmelsema att om

lämpligenbördetta sammanhanglagens. lharmonieras medautomatik
framgått tidigareharnågot. Som ärgranskasförhållandeockså ett annat

KFN iskall uppträdaförsäkringsbolagentanken den agenteratt som
iagentavtalet träder dettas.k.Enligt detfråga varuförsäkringama.om

Dåtransportförsäkring det.förkrigsutbrottsavtalet görtillämpning när
föreslårkopplingför dennaföreliggernågot sakligt skäl knappast

agentavtalet träder isåförhållandet skerändringutredningen attatt av
krigsför-meddela direktbemyndigandeförst KFNzstillämpning när att

tillämpning.säkring träder i
återförsäkringfråga rörandespeciellocksåvillUtredningen ta enupp

försäkringarna. Somkrigsutbrottsavtalenligt övertagnade statenav av
försäkringsbolagen harmedräknaframgått tidigare kan ettattman

försäkringardedelfallåterförsäkringsskydd för i statenvart somaven
detdå ställasFrågan kan ärkrigsutbrottsavtalen.kan enligtöverta om

beträffandeåterförsäkringen övertagnafå delmöjligt för attstaten av
gälleråterförsäkringavtalgäller följande. Ettförsäkringar. Härvid om

Avtaletåterförsäkraren.ochcedentendirektförsäkringsgivarenmellan
Återförsäkringsansvaret gäller endastförsäkringar.cedentens motavser

dettaåtagit sigåterförsäkrarenintesåledescedenten. Staten kan attutan
försäkring. Attkrigsskadaåberopa vid övertagendetta enansvar en

eventuelli åtnjutandekunna kommaskulleskapa där statenett system av
utredningenså svårigheterförenat medåterförsäkring dockär attstora

harsådan ordning. Härvidinföraföreslår försökerinte att enman
återförsäkring i utländskreellt värdefrån frågan vilketbortsetts etten

beträffande krigsskador.försäkringsbolag kan ha
förhållandet till EES-ytterligare berörautredningen någotSlutligen vill
krigsutbrottsavtalen ivadavtalet EG-rättenoch utöver sagts omsom

bedriva påkanförsäkringsverksamhet6,l6,6.avsnitt Den statensom
återförsäkringsavtalenochkrigsutbrotts-krigsförsäkringslagen,grund av

ellerenligt EES-avtaletgällerutredningen inte vadstrider enligt mot som
allvarligaunder krigs- ellerbedrivsEG-rätten. Verksamheten som

försäkringsbrist eller bristdenavsedd kompenserakrisförhållanden är att
konkurrerandeNågondå råder.återförsäkringsmöjligheter som

Utländskasida.fråga frånalltså inteverksamhet detär statensom
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försäkringsgivare jämställs dessutom i princip med inhemska i fråga om
möjlighet delta i krigsutbrotts- och återförsäkringsavtal.att Några
formella hinder uppställs sålunda inte för deras deltagande i sådan

Någon diskriminering utländska försäkringsgivarearrangemang. av
grund nationalitet sker inte. En sak detär kan förekommaav attannan
svårigheter praktisk för dem delta i för verksamhetenartav att nöd-
vändiga Som framgår 3 kap. förutsättsarrangemang. medlemslandettav
kunna vidta åtgärder strider EES- ellert.o.m. EG-rättsligamotsom
regler under sådana förhållanden.

Lagbestämmelsema statlig krigsförsäkring finns i dagom m.m.
samlade i lag, krigsförsäkringslagen. Utredningen deten anser vara
lämpligt i fortsättningen till den lagatt med bestämmelser för-om
säkringsbolagens verksamhet under krigsförhållanden föreslagits isom
det föregående försäven reglerna verksamhet för-statensom som
säkringsgivare under sådana förhållanden.

16. 8 Krigsförsäkringsnämnden

Sammanfattning: Utredningen har avvisat tanken medatt
KFN:s verksamhet förena uppgifter har samband med densom
statliga krigsskadeersättningen. Utredningen föreslår åtgärder för-

höja beredskapen hosatt KFN. Vidare utredningen attanser
nämnden skall tillföras flygförsäkringskompetens redan i fredstid
och föreslår därför ytterligare ledamot får platsatt i nämn-taen
den. Slutligen föreslår utredningen nuvarande ordning innebä-att
rande generaldirektören i Finansinspektionenatt ordförandeär i
KFN skall upphöra.

Förslagen i det föregående innebär det fortsättningeniävenatt
ankommer på särskilt förett räkning meddela krigsför-att statensorgan
säkring under krigs- och krisförhållanden.

I utredningsdirektiven pekas pá möjligheten slå KFN ochatt samman
KSN. Utredningen har emellertid framgått föreslagit i första handsom att
den nuvarande regleringen i fråga krigsskadeersättning medersättsom en
lag registrering krigsskador inte några bestämmelserom av tarsom upp

ersättningsprocessen och därmed inte heller någonom närrmd. Omom
resultatet översynsarbetet ändå blir funktioner för nämnd behållsav att en

utredningen de båda nämndernas uppgifter såanser artskilda,att är att
någon sammanslagning inte bör komma i fråga. När det gäller krigsska-
dor det frågaär tillämpa centrala skadeståndrättsligaatt principer.om
Särskild expertkunskap krävs för detta. framgårSom vad utredningenav
föreslår i fråga krigsskadenämndens sammansättning bör domarkom-om

krävas vid dessapetens avgöranden.
Av det föregående framgår så krigsförsäkringssystemetatt ärsom

upplagt detär bestämt krav nämndens försäkringsverksamhetett kanatt
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kravdettaFörkrigsutbrott.efter attomedelbart ettsåpåbörjas gott som
förberedelserochomfattandemåsteuppfyllas noggrannakunnaskall

förberedelserdelnämndensför avhandlarfredstid. Det omiredangöras
inödvändigtsjälvfallet attdetDels ärslag.olikatvåhuvudsak -i

beredskapsförordningenenligtkrävsvadmedöverensstämmelse som
försäkringsverk-förbereddorganisation attärsådan en1993:242 en- organisationsproblem.hindrasomgående attutan avkansamhet startas

beredskapsav-andraochkrigsutbrottsavtalförsäkringsvillkor,måsteDels
förhållanden.förändradetillochfortlöpande över anpassastal ses

detärbehov översyniavtal ärochvillkor enflertalet avEftersom nu
sådana attnämndennödvändigt resurserutredningen att gesenligt

föreslårUtredningendröjsmål.onödigtskekanöversynsarbetet utan
nämndenförmedger attanslagsmedeltillförsnämnden somdärför -att

anställadeltid somåren personende närmasteunderfalli vart -
nödvändigamed dearbetetledauppdragfår idirektiv attnämndensenligt
sekreterarekanocksåsådan varaEnplaneringsåtgärdema. somperson , aktiveringvidskulledennai avledamotocheller ennämndeni

motsvarighetfungerakrigsfall kunnavid som enverksamhetnämndens
direktör.verkställandetill en

Enligtsammansättning.ochstorlekKFN:sgällerfrågaEn annan
därutöverochordförandebestånämndenfårbestämmelsernuvarande av

ledamöter.antalmaximaltnämndenbestårdagIledamöter.sju avhögst
SverigesSAS,sjöförsäkringsbranschen,Ledamöterna representerar

någonintedäremotfinnsDetrederinäringen.ochhandelnExportråd,
i sinpåpekatnämndenSomflygförsäkringsbranschen.förrepresentant
medbristdetta6.9.2 äravsnittse enFinansdepartementettillskrivelse

Utredningenbetydelse.ökandeochutvecklingtrañkflygetstillhänsyn
flygförsäkringskom-tillförasbörnämndenuppfattningnämndens attdelar

redannämndeniledamöterantaletdärförföreslår attUtredningenpetens.
kompetens.sådanbesitterledamotmedutökasfredstidi somen

statligKFN ärKFN.iordförandeposten enfråga rörsistaEn
underförsäkringsverksamhetbedrivauppgiftmedmyndighet att

Finansinspektionentillsynunder somstår inteDenkrigsförhållanden. av
förekommandeiNämnden kommerförsäkringsbolagen gör.privatade

försäkringsbrans-medsamarbeteiverksamhet närasinbedrivafall att
svenskadeuppträdervaruförsäkringargällerdetNärchen. t.ex.

vidarekanNämndennämnden.försäkringsbolagen agentersom
Generaldirek-försäkringsbolagen.återförsäkringsgivareuppträda som

EnligtKFN.iordförandeautomatisktf.n.Finansinspektionen äritören
tillsynsupp-inspektionenstankemedlämpligtintedettautredningen är

skäldettaRedanmed.samarbetarnämnden avbolagdegift över som
in-ledasbörinteKFNiordförandeskapet avutredningen attanser

chefFinansinspektionensklandet attchef. Dessutomspektionens synes
tjänstentilluppgifter knutnaomfattandesåharkrigsförhållandenunder

denledamöjlighet ävenhakan attsvårligenhangeneraldirektör attsom
KFN.påankommerförsäkringsverksamhet som
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616.9 Storskador

Sammanfattning: Utredningen föreslår lämpligt sättatt staten
led i beredskapsplaneringen förklaringettsom att statenavger en

ÅKbereddär lämna lån till 65 för det fall medlemsbolagen haratt
oreglerade storskador vid den tidpunkt konsortiet träder isom
aktiv verksamhet. Förklaringen skall dock inte innebära någon
bindande utfästelse lån. Utredningen föreslår vidare detom att
uppdras KFN led i beredskapsplaneringen preciseraatt ettsom
de förutsättningar och de villkor bör gälla för med-statenssom
verkan vid eventuellt lån till konsortiet.

Bakgrund

Äterförsäkringskonsortiet år 1965 framgått det föregående,är,av som av
de svenska försäkringsbolagen bildat beredskapsorgan.ett Konsortietav

omfattar företags- och fastighetsförsäkring hem- och villaförsäkring.samt
Enligt konsortieavtalet skall konsortiet vid krigsförhâllanden dels kunna

försäkringsaffäreröverta från de utländska bolag enligt beviljadsom
koncession driver verksamhet i Sverige, dels i återförsäkring kunna
överta svensk återförsäkringsaffär svenska bolag önskar överflyttasom
från sådana utländska reassuradörer befaras icke kunna infria i tidsom
sina förbindelser till de svenska bolagen ävensom svenska bolags svenska
affärer. Enligt mellan KFN och konsortiet träffat beredskapsavtalett
återförsäkras viss del riskerna hos nämnden.av

Konsortiet har bl.a. i promemoria den 26 augusti 1988 tagiten av upp
problem enligt i huvudsak följande.ett

När krissituation inträffar skall konsortiet kunna handen ta om
återförsäkringsaffärer det förutsätts enligtsätt de träffadesom
beredskapsavtalen. Om det före den tidpunkten har inträffat storskador,

inte slutregleradeännu är kan problem uppkomma försom stora
försäkringsbolagen det gäller uppfylla åtagandennär de följeratt som av
konsortieavtalet. Allmänt gäller storskador, reaktorskador ochatt t.ex.

industriskador, lång tid reglera bl.a. beroende på svårigheterstora tar att
fastställa skadornas omfattning. Vid krigsutbrott kan flera sådanaatt ett

ligga oreglerade. Storskador kan också ha uppkommit i anslutningnära
till efterföljande krigssituation. Sålunda kan för totalförsvaret viktigaen
industrier eller anläggningar för tidsabotage under denutsättas som
föregår landet. det ögonblick beredskapslagstift-Iett motangrepp som
ningen och därmed sammanhängande åtgärder aktiveras kan alltså finnas
åtskilliga skador oreglerade. Om konsortiebolagen iärstora som en
sådan situation har utestående fordringar återförsäkrareutländskastora
kan de svenska försäkringsbolagen eller mindre utslagna innanvara mer
konsortiet har börjat sin verksamhet.
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konsortietochträffas mellanavtalföreslagitKonsortiet har statenatt ett
kapitallåna detmöjlighettillförsäkraskonsortietvarigenom statenatt av

uppkommit förlividitetsproblemtillfälligt lösa deförbehövs att somsom
återför-utländskaersättningarfå ininte kunnatmedlemsbolag somsom

betala.haftsäkrare att

Några fallolika

dessförinnanbeträffandeskaderegleringenkanVid krigsutbrottett
kankonsortietSomhunnit olika längt.inträffande storskador ha angett

slutföramästedirektfötsäkringsgivaresvenskasituationen den attvara
återförsäkrareutländskakrav påmöjlighetskaderegleringen attutan

situationer därolikabeskrivaförsökföljandeinfriade. detI görs attett
uppkomma.storskador kanoregleradeproblem med

återför-försäkringsgivare medförsäkringsbolagsvenskt ärEtta.
Storskadanförsäkringsbolag. ärutländskasäkring hos renen

före krigsutbrottet.inträffatharcivilskada som
kanskeslutreglera skadan,försäkringsbolaget harsvenskaDet att

krav på deinte få sinalån, kantillfälligamed hjälpdelvis menav
följdBolaget kanuppfyllda.återförsäkramautländska som en

åtagandenuppfylla sinamöjlighetersaknadärav komma attatt
återförsäkringskonsortiet.inom

med återför-försäkringsgivareförsäkringsbolagsvensktEtt är
inträffatStorskadan harförsäkringsbolag.utländskasäkring hos

uppkommit sabotageoch hartid före krigsutbrottetkort genom
krigstillståndet.inträffademed dethar samband senaresom

försäkringsvillkorenkrigsriskklausul iomfattasOm skadan av
skadanför den ochfrånalltså friskrivit sigoch bolaget omansvar

denenligt krigsskadelagen trotskrigsskadakan klassas attsom
beredskaps-anslag iviainträffat före krigsutbrottet kan staten ett

förutsättningmedel underbehövligabudgeten utanordna att
krigsviktig.egendomen bedöms som

försäkrings-blirförsäkringsansvaretomfattasOm skadan av
blirrisk konsekvensenskadan medreglerabolaget skyldigt attatt
sinauppfyllamöjlighetenfall det gälleridensamma när attasom-

inom konsortiet.åtaganden

harStorskadanförsäkringsgivare.försäkringsbolagEtt svensk ärc.
civilskada ochinträffat efter krigsutbrottet är att anse som enmen

försäkringsansvaret.omfattas sålunda av
återför-viss delåterförsäkringskonsortietkan överHär ta av

Återstående återförsäkringsskyddetdelsäkringsansvaret. svararav
för KFN.staten genom

försäkringsgivare.försäkringsbolagutländsktEtt är
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Om det fråga storskadaär bedöms krigsskada enligtom en som som en
krigsskadelagen kan ställa medel till förfogande från anslag istaten
beredskapsbudgeten under förutsättning egendomen bedömsatt som
krigsviktig egendom.

Om det civilskada, inträffadär före eller efter krigsutbrottet, ochen
egendomen bedöms viktig från totalförsvarssynpunkt kansom en
reparation eller återuppförande bli beroende i särskildett statenav om
ordning tillskjuter behövliga medel.

Utredningen följande överväganden.gör Det problem konsortietsom
har tagit gäller svenska försäkringsbolagnär har regleraupp att
storskador uppkommit före krigsutbrott och förbindelsemadärettsom
med utländska återförsäkrare bryts på grund krigsförhållandena. Deav
skador det här fråga kan i de flesta fallär förutsättasom avse an-
läggningar betydelsefulla från totalförsvarssynpunkt.är Det kan tillsom

början således konstateras det ofta blir hårt tryck försäkrings-atten ett
givaren reglera skadan snabbt medel inte kan inflyta frånatt oavsett att
återförsäkrama.

Det från totalförsvarssynpunktär angeläget försäkringsgivamaatt
uppfyller sina åtaganden såväl reglera inträffade skador, dåävenatt
betalningar från utländska återförsäkrare inte kan påräknas, deltaattsom
i konsortiets verksamhet. För skaderegleringen storskada harav en
försäkringsbolaget i första hand använda medel, ocksåatt egna men om
så behövs och det möjligt i rådandeär situation, marknadenom
upplånade medel. Om bolaget inte förmår finansiera skaderegleringenatt
och den skadade anläggningen bedöms krigsviktig kan det bliom som
nödvändigt för på eller andra bistå vidsättet finansieringenstaten att ena

uppbyggnaden.av
Ett eller flera konsortiebolag kan alltså tvingas sinatömmaatt resurser

vid regleringen storskador inträffat före krigsutbrott. De kanettav som
sålunda hamna i situation där de inte kan uppfylla sin del deen att
försäkringsåtaganden inom förgörs konsonieavtalet.som ramen
Konsortiet kan följdtill ihärav praktiken komma sakna möjlighetatt att

sin verksamhet fullgöraoch de försäkringsâtangandenstarta enligtsom
beredskapsplaneringen skall ligga på konsortiet. förstaI hand bör det då
ankomma på konsortiebolagen enskilt eller med övrigaatt gemensamt
konsortiebolag på marknaden söka låna erforderliga medel. Underupp
då rådande förhållanden kan detta emellertid självfallet ställa sig svårt.
Om konsortiet skall kunna fungera tänkt torde då intesätt återstå
någon möjlighet lån för verksamhetenän erhålls frånattannan staten.

Det bör här tilläggas förrisken försäkringsbolag kan hamnaatt att ett
i likviditetsproblem grund inträffad storskada har minskatav numera
såvitt gäller reaktorskador. Svenska atomförsäkringspoolen och ett stort
antal utländska motsvarande pooler, där riskerna återförsäkras, har
sålunda träffat avtal syftar till snabb betalning frånatt tryggasom en
återförsäkrarnas sida. Avtalet innebär reaktorolycka inträffaratt om en
här så har de utländska återförsäkrama 30 dagar sig i svensk bankatt

insätta det belopp, alternativt lämna bankgaranti, täcker deten som
faller på respektive äterförsäkrare.ansvar som
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Även konsortiet tagitdenproblemförsannolikheten artatt somavom
så gårtidigare,mindre änliten ochganska änfår bedömas nusomupp

berördproblemfråninte bortsemeningutredningensenligt attdet att av
omfattningvilkenförutsägagår inteuppkomma. Det ettkan attart

flera bolagOm tömtskommaskulle kunnalåneanspråk attstaten avse.
storskador kaninträffadetidigaremed regleringeni sambandpå medel av

mening kan detutredningensEnligtbetydande belopp.sigdet röra om
i förväghakonsortietsåsomi fråga avsettinte komma statenatt synes

sig behövakonsortiet kanför de lånbinder sigavtal anseett somgenom
likviditetsproblem.konsortietsdärmedochmedlemsbolagensför lösaatt

led ilämpligt sättföreslår i ställetUtredningen ettstatenatt som
lämnabereddförklaring ärberedskapsplaneringen attatt statenavger en
får blimån lån skall lämnasvadverksamhet. Iför desslån till konsortiet

situationen. Enföreliggandei denomständigheternaberoende av
blir i ståndlikviditetsmässigtkonsortietutgångspunkt bör attattvara
beredskapspla-ligger iintentionerenligt depåbörja verksamhetsin som
de möjligheterbalanseraslånet kanneringen. Omfattningen genomav

försäkringsbolagensbetalningsanstând förhar förordnastaten att omsom
skadeutbetalningar.

medlemsbolag till-samtligakonsortiet, dvs.Lånetekniskt börsett
konsortiebolagenankommafår sedanavtalspart. Detsammans, vara

sinade bolaglånemedlen tillsjälva via interna avtal slussaatt som genom
fåttstorskadorinträffadeåtaganden med regleringeni samband av

likviditetsproblem.
ledKFNuppdrasUtredningen föreslår slutligen det att ettatt som

villkorförutsättningar och dei beredskapsplaneringen precisera de som
återförsäkringskonsortiet.tillbör långälla för medverkanstatens genom
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sjuk- ochför liv-,Krigsansvarighet7

olycksfallsförsäkring

och desskrigsansvarighetslagengällande7.1 Den
bakgrund.

livförsäkringindividuellförförsäkringsvillkorallmännal de
för fallbestämmelserfinnsförsäkringsbolagentillämpas som avavsom

lagstiftning i frågasärskild rätttillSverige hänvisarkrigstillstånd i om
krigspremie.s.k.tilläggsprernie,försäkringsgivarenför att ta ut enen

arbetsoförmågaellervid dödsfallinteförsäkringenvillkoren gällerEnligt
politiskakrig eller ifrämmandedeltar iförsäkradeinträffar då densom

Sverige.oroligheter utom
innehöll motsvarandeutbrottvärldskrigetsandratiden för detVid

försäkringstagama ideladebestämmelserförsäkringsvillkor uppsom
Med krigsdeltagaredvs civila.krigsdeltagare,och ickekrigsdeltagare

åtföljt krigsmakten. För-ellertjänstgjorti krigavsâgs personer som
ansvarighet för krigsdeltagarefria frånallmänhetsäkringsbolagen ivar

dödsfallet orsakatsoberoendedettadödsfall ochanledningi avomavav
alltid för-utgick däremotBeträffande civilakrigshandling eller inte.

krigshandling.orsakatsdödsfalletsäkringsersättning, även avom
År vissa bestämmelser1940:851 med1940 tillkom lag lagen omen -

främst till skapasyftadekriglivförsäkring m.m.vid att ettsom-
emellertid ocksålagen farmskrigsdeltagare. Iförsäkringsskydd även

särskilda förlustmotverka densyftade tillbestämmelser att somsom
ökade risker kundekrig starktmoderntundercivilbefolkningens ett

kundeFörsäkringsersättningarförsäkringsgivarna.medföra förväntas
hadekrigsbokslut efter krigets slut upprättats.sålunda inne tillshållas ett

visstöverstigaersättningen inte fickVidare kunde bestämmas ettatt
viktiga skillnaderflera avseendegjordes i lagen ibelopp. Dessutom

försäkringar.nytillkommandeochmellan äldre
hade blivitårs lagregleringen i 1940ganskabefannsDet snart att

1943:338utarbetades lag lagenkomplicerad. Därföralltför omen ny -
bl.a. gjordesinvaliditetsförsäkring variochkrigsansvarighet för liv- -

och andrakategoriuppdelningen i krigsdeltagareden förändringen att
försäkrade avskaffades.

tillkommit 1948-50försäkringsrörelselagar hadeMed tillhänsyn att nya
års krigsansvarighetslag.19431950-taletgjordes översynen av

översynen gällande lagenlag blev dentill dennaledde ersattatt av nu
invaliditetsförsältringför liv- ochkrigsansvarighet1959:118 om
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frånkrigsansvarighetslagen. skiljde sig den tidigare främstLagen
krigsansvarigheten bestämmasde belopp efter vilka skallattgenom

räknades penningsvärdets fall. försäkringsteknis-med hänsyn till Avupp
ka ansvarighets-och utbetalnings-skäl gjordes vidare omarbetningen av
reglerna.

Med tillämpning kan försäkringsbolag minska sin99 § FAL ettav
omständigheter,ansvarighet under särskilda fareökande vistelse it.ex. ett

Ävenland föreliggande utredningsförslag tilldär krig råder. enligt ny
lagstiftning möjligt för försäkrings-försäkringsavtal skall det ettom vara
bolag friskriva under sådana förhållanden SOUsig frånatt ansvar
1986:56 1993:39 314. Genom krigsan-344 och 578 Dssamt s.s.
svarighetslagen obligatorisktgäller dock för vissa försäkringar ett ansvar

befinnermed särskilda förutsättningar för det fall Sverige sig iatt
krigstillstând.

Krigsansvarighetslagen tillämplig livförsäkring föri första handär
dödsfall. premiebefrielseförsäkringvidare tillämplig på ingårDen är som
i livförsäkring sjukförsäkring i vissa delar lagenpå SPP. I är ävensamt
tillämplig på livförsäkring för livsfall, försäkringen innehåller ettom
sjukförsäkringsmoment omfattas lagen.som av

Sverige iLagen träder automatiskt i tillämpning kommer krig. Denom
kan också förhållande regeringen jämställsi tillämpning vidsättas som av
med krig. föreställningen krig förutsätterBakom dessa regler ligger att

krigsförklaring haratt avgetts.
Lagen, försäkringsbolag och utländskatillämpas på svenskasom

försäkringsanstalter tillstånd verka här enligtfått lagenattsom
1950:272 för försäkringsföretag driva försäkrings-utländskarätt attom
rörelse i Sverige, följande. sådant försäkrings-innebär i huvudsak Ett
bolags ansvarighet krigstillstând.skall gälla också under För täckaett att

del den krigetförlust på riskrörelsen, överkostnaden, kanen av som
medföraväntas skall dock kunna s.k. provisoriskbolaget ta ut en

krigspremie. Ansvarigheten bortfaller för risksummor vissöver gräns,en
vad gäller dödsfall 000 kr. När kriget har upphört fastställs400ärsom

slutlig krigspremie. Från avräknas de provisoriska krigspremierdennaen
kan ha erlagts.som

Försäkringsersättning för sig omfattas krigsansvarigheteni och avsom
får inte i sin helhet försäkrings-betalas förrän kriget har upphört ochut
bolagets ekonomiska förhållanden överblickas. Ett särskilt krigs-kan
bokslut skall sig då krigspremiema tillsammansVisar detupprättas. att
med eventuella överskottsmedel tillräckliga för täcka överkost-inte är att
naden skall de belopp hållits inne reduceras.som

Lagens bestämmelser tvingande. bolag docktill delen Ett kanär största
förbehåll i försäkringsvillkoren friskriva sig från krigsansvarighetgenom

för sådan försäkring kriget eller inom månadermeddelats under tresom
före krigsutbrottet. emellertidEtt sådant förbehåll förutsätter detatt
godkänts regeringen.av

Av krigsansvarighetslagen det förutsätts lagen påframgår att ettatt
antal punkter varje livförsäkringsbolag skall kompletteras medav
detaljbestämmelser, stadfästas regeringens.k. krigsgrunder, skall avsom



SOU 1994: 130 Krigsansvarighet för liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring 217

eller tillsynsmyndigheten. Några krigsgrunder har emellertid inte
utarbetats. Den i lagen flerapå ställen angivna möjligheten för regeringen

föreskriva avvikelser frånatt bestämmelserna har inte heller använts.

7.2 1984 års förslag till krigsansvarighetslagny

l skrivelse den 18 januari 1984 till regeringen föreslog dåvarande
Försäkringsinspektionen 1959 års krigsansvarighetslagatt skulle ersättas

lag personförsäkring vid krigav ien enlighetny om med ett av
inspektionen i samarbete med försäkringsbranschen utarbetat förslag. I
skrivelsen framhöll inspektionen bl.a. följande.

Efter tillkomsten 1959 års krigsansvarighetslag påbörjadeav de större
livförsäkringsbolagen samarbete utformningenett de krigsgrunderom av

lagen föreskriver. Under arbetets gång framstodsom emellertid lagbe-
stämmelserna och otidsenliga i takt med denmer utvecklingmer som av
verksamhetsgrenar och ersättningsnivåer ägde i tiden. I ställletsom rum
för utarbeta grunderatt enligt lagens föreskrifter inriktades bolagens
samarbete på få fram lagbestämmelser.att Kontakter under 1979nya
mellan inspektionen och försäkringsbranschens samarbetsorgan FSAB
visade det råddeatt uppfattning 1959 års lagen gemensam bordeattom
omarbetas och en lagstiftning inte bordeatt innehålla detaljregleringarny

i stället ha reglerutan ramkaraktär. En sådan lagstiftning bättreav syntes
tillgodose allmänna behov bestämmelser vid olika krigstill-av typer av
stånd än detaljerad lagstiftning. De krigsgrunderen mera skallsom
komplettera lagen kunde enligt inspektionen innehålla erforderliga
detaljbestämmelser, vilka kunde beroendegöras aktuellt krigstillstånd.av

Vid skrivelsen fogades lagförslag jämteett motivering. Förslaget
grundades på promemoria hade upprättas arbetsgruppen medsom av en

från inspektionenrepresentanter och försäkringsbranschen.
Det närmare innehållet i inspektionens förslag framgår vad i detav som

följande till de olika huvudpunkter ingåranges i lagstiftningen.som
Finansdepartementet sände förslaget sedvanligut remiss därvid

Svenska Försäkringsbolags Riksförbund och Folksam tillstyrkte förslaget
Överstyrelseni dess helhet. för ekonomiskt försvar förklarade sig inte ha

något anföra förslaget.att Riksförsäkringsverketmot ansåg sig inte ha
anledning framlägga synpunkter på förslaget.att

1984 års förslag benämns i det följande inspektionsförslaget.

7.3 Uppdraget

l utredningsdirektiven redogörs för inspektionens skrivelse med förslag
till krigsansvarighetslag. Vid utformningenen ny uppdragetav
utredningen göra samladatt översyn beredskapslagstiftningenöveren
försäkringsområdet inte några särskilda riktlinjeranges vad gäller
granskningen krigsansvarighetslagen.av
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lagstiftningBehovet7.4 nyenav

krigsan-gällandedenföreslårUtredningen attSammanfattning:
meddetaljbestämmelser ersättsmångadessmedsvarighetslagen

konkur-snedvridaintebedömsLagenramlagskaraktär.lag aven
område.EES-avtaletsinomrensen

paragrafer26 ettinnehållerKAL somKrigsansvarighetslagen
försäkrings-frågaigällervadreglerardetaljerat sätttämligen som

särskildamöjligheterderas attoch genomkrigsansvarighetbolagens
antalökatuppkomma ettkanförluster genomdetäckakrigspremier som

krigshandlingar.följdtillskadorgrundförsäkringsfall avav
belopps-angivnaKALde ikonstaterades attinspektionsförslagetI

betydelsevida störrefåttåterbäringenföråldrade,blivit enattgränserna
strukturlivförsäkringsbeståndetstillkomdå lagen samt atthadedenän

ökadetjänstegrupplivförsäkringensbl.a.förändratsstarkt genom
bordeföråldradbliskallsnabbtinte en nylagFörutbredning. att en ny

finnassålundabordeDetaljbestämmelsemaramlag.karaktärlag aven
trädakunnaskulleregelsystemetdetaljeradeså attochgrundernai vara

inspektionsförslagetIutbryta.skullekrigomedelbarttillämpning etti om
önskemålolikahakundeförsäkringsgivama omocksåframhölls att

ansökanefterstadfästasbordevarför dessa avgrundernainnehållet i
anstaltenssåväljasborde attBeloppsgränserbolag.respektive m.m.

ökadstarktmedföraskullekriget eni fara äveninte sättssolvens om
sjukfall.dödsfall ellerfrekvens av

iframfördesskäldedetuppfattningen somdelar attUtredningen av
bestämmelser-översynanledning görafinns avinspektionsförslaget att en

motiveradocksåKAL ärallmän översynkrigsansvarighet. En avomna
varittidunderförsäkringsområdetpâregelverket senaretillhänsyn attav
medsambandiändringsarbeten, senastförföremålfortfarande nuäroch

Försäkringsut-ocksåbörEES-avtalet. Nämnas atttillanslutningSveriges
frågorberört1993:108SOUbetänkande somsittiredningen senaste

aviseratharochgrunderförsäkringstekniskamedsystemetavser
slutbetänkande.sitttilldärvidlagförslagytterligare

inspektionsför-iföreslogsavsnittföljandeframgår närmareSom av
karaktär. Mottvingandeskullelängreintelagstiftningen vara avslaget att

överhuvud behövsdetfråganställasnaturligtviskanbakgrunden omden
för-krigsskyddadelämnaskyldighetenOm attlagreglering.någon
sigfriskriverinteförsäkringsgivaredenmåste somsäkringar överges

gälla.skallvadavtalsvillkorsinaikrigsfall somför angefrån ansvar
rörandefrågorregleras extramåstevillkoreniinnebärDetta nogaatt

föreningisannoliktersättningsbeloppbegränsning m.m.,premier, av
Utredningenåterbäring.ochpremierbl.a.beräkningförgrundermed av

till-förminstinte attlämpligtkandetemellertid att vara -anser
friskriverintebolagentillmedverkakan attordninghandahålla somen
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sig från krigsansvar det i lagform dels vissa regler föratt anges-
hanteringen försäkringar med krigsansvar, dels föreskrifter i vilkaav om
avseenden bolagen måste precisera villkor och förutsättningar.

En fråga gäller lag avsedd karaktär förenligär med EES-om en av
avtalet och EG-reglema. följandeI avsnitt utredningengör den be-
dörrmingen regelverket inte bör tillämpligtgöras på bolagatt från ett

EES-land. Enligt utredningens uppfattningannat innebär detta inte att
konkurrensförutsättningarna kan bli snedvridna.sägas

Utredningen bakgrund det sagda bestämmelsernamotanser attav om
krigsansvarighet bör ochöver till de förhållanden ochses anpassas
förutsättningar gäller för livförsäkringsområdet. linjeI medsom numera
vad föreslogs i inspektionsförslaget bör utgångspunktsom atten vara
utforma regelverket ramlagstiftning för därmed detgöraattsom en
möjligt på flexibelt sätt till kommandeatt ett ändringarsystemetanpassa

området. Det finns därvid skäl detpröva bakgrund denatt motom av
allmänna utvecklingen går gå längre iännu avregleringshänseendeatt än
vad framgick inspektionsförslaget.som av

I det föregående har föreslagits bestämmelserna försäkrings-att om
bolagens rörelseregler under krigstid skall samlas i lag. Som redanen

utredningen det lämpligtantytts reglerna krigsansvarighetanser påatt om
livförsåkringsområdet in i särskilt avsnitt i den lagen.tas ett

7.5 Tillämpningsområdet och frågan om
bestämmelserna skall ha tvingande karaktär

Sammanfattning: Utredningen föreslår bestämmelsernaatt om
krigsansvarighet på livförsäkringsområdet inte längre skall vara
tvingande. En utgångspunkt dockär bolagen ändå kommeratt att
fortsätta meddela krigsskyddade försäkringar.att Lagstiftningen

integörs tillämplig på utländska EES-bolag. Det förutsätts att
dessas hemlandsmyndigheter i sin tillsyn bevakar bolagen vidatt
försäljning försäkringar med krigsansvar tillämpar de reglerav
och villkor behövs för utfåstelsema skall kunna infrias.attsom

7.5. 1 Krigsansvarighetslagen

Lagens tillämpningsområde i l Den gäller för vissaanges typer av
försäkringar, avtal har träffats mellan å sidan försäkringsan-varom ena
stalt driver försäkringsrörelse här i landet och å andra sidansom svensk
medborgare eller sådan utlänning har hemvist här. försäkringsan-Desom
stalter delsär svenska livförsäkringsbolag,avsetts delssom utländsk
försäkringsanstalt fått tillstånd verksam här enligt lagenattsom vara
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försäkrings-drivaförsäkringsföretagutländskaför1950:272 atträttom
Sverige.rörelse i

livränteförsäkringochkapitalförsäkringlivförsäkringgäller förLagen
invaliditetsför-på vissatillämpligocksådödsfall.för Den är typer av

premiebefrielseförsäkringdelsfrågahärsäkring. Det är som avserom
medmeddelats i sambandförsäkring hardelslivförsäkring,för som

invaliditetsförsäkringenlivsfall sådantför sättlivränteförsäkring att
hardels försäkringupphör, ochlivränteförsäkringenupphör somom

tjänstepensionsför-omfattarhuvudsakrörelse ianstaltmeddelats varsav
livsfallför iför livförsäkringfinnsbestämmelserSärskildasäkring.

invaliditetsförsäkring.förening med
försäkringåterförsäkring elleruttryckligen inteomfattar däremotLagen

kapitalanstalt.ochhos ränte-
krigsansvarighet harsåtvingande sättenligt lagenRegleringen är att

försäkringsvillkorensbeloppintill visstförsäkringsgivarenålagts oavsett
utformning.

Inspektionsförslaget7.5.2

lagstiftnings-användai KALpåpekas deninspektionsförslagetl att
tilltillämpningsområde har begränsatstill lagenstekniken har lett attatt

rimligen kundekrigsansvarighetdärverksamhetsgrenarsådanaavse
därförolycksfallförsäkringar harSjuk- ochförsäkringsbolagen.åläggas

förden teknikförslagetmedför enligtutanför lagen. Dettalämnats att
anvisar, intelagen ärunder krig,merkostnadertäckande somav

Om bolagolycksfallsförsäkring.ochtillgänglig för sjuk-automatiskt ett
sjukförsäkring skullebeträffandeför krigsrisksigskulle vilja påta ansvar

tvingasskälighetskravensoliditets- ochtilldärför hänsynbolaget attav
innehållandekrigspremier,bestämmelsermedutöka villkoren avom

krigsbokslutförsäkringsersättning, m.m.
ansvarighet förnaturligtskulle detinspektionsförslagetEnligt attvara

sjukförsäkring. Ettslagvid vissaåtminstoneinfördeskrigsrisk av
grupplivförsäkring.frivilligiförtidskapitalmomentetexempel ärsom ges

obligatoriskålägga bolageni frågainte kommaSamtidigt borde det att en
personförsäkringlagdärförföreslåskrigsansvarighet. Det att omen ny

samtidigt intebolagensjukförsäkringpåtillämpligkrigvid ävengörs men
krigsrisk. Vadansvarighet förnågonförsäkring åläggsför någon typ av

osannoliktförslaget, detframhålls det i ärolycksfallsförsäkringgäller att
krigsrisk medföransvarighetpå sigskulle viljanågot bolag taatt

bli myckettroligen skullekrigspremiennödvändigadenhänvisning till att
tillämplig påsålunda lagenskulleinspektionsförslagetEnligthög. vara

för olycksfall.försäkring enbartvadpersonförsäkringdirekt utom avser
tvingandedeinnebärvalda lösningeninspektionsförslageti attDen

i sammanhangetdenfrågalagen. Ibestämmelserna utmönstras omur
bolagförslagetinnebärlivförsäkring,försäkringstypen,viktigaste att ett

förutsättskrigsrisk. Detförfrån ansvarighetsigteoretiskt kan friskriva
utnyttjas.möjlighet inte kommeri förslaget dennaemellertid attatt
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Enligt lagförslaget skall lagen tillämplig försäkringsanstaltvara som
i försäkringsverksamhet här i riket meddelar försäkring berörts i detsom
föregående. Enligt lagmotiven med begreppet försäkringsanstaltavses
svenskt eller utländskt försäkringsbolag eller understödsförening.en

Förslaget innebär alla försäkringsföretag meddelar personför-att som
säkring angivet slag skall krigsgrunder. Vadupprätta gäller ickeav
krigskyddade försäkringar begränsas grunderna till beräkning ochatt avse
tilldelning återbäring vad gäller bl.a. isamt avstegav av som annars
fråga utbetalning återköpsvärden, belåning livförsäkring ochom av om av
anstånd med premiebetalning.

Beträffande täckande överkostnader krigspremier,av genom an-
vändning överskottsmedel eller reducering innehållna försäkringser-av av
sättningar behöver enligt förslaget grunder inte förrän krigetupprättas
upphört. Detsamma gäller utjämning mellan olika försäkringsföretag.

7.5.3 Utredningen

tvingandeDe bestämmelserna i KAL har uppenbarligen samband med att
livförsäkringsvillkoren sin tid innehöll förbehåll i fråga ansvarig-om
heten under krig. Med tvingande bestämmelser blev det nödvändigt att
i lagen vissa begränsningar försäkringsbeloppeni och också iange att
övrigt eller mindre detaljerade lagregler krigsansvarigheten.ge mer om
Till de försäkringar omfattas de tvingande bestämmelserna harsom av

kopplatsäven möjligheter till finansieringsärskild via krigspremier.
huvudtankeEn i inspektionsförslaget slopaär den tvingandeatt

karaktären i den nuvarande lagen för därigenom möjlighetöppna föratt
försäkringsbolagen på smidigt vidga krigsansvarighetensätt tillatt ett
andra försäkringar deän omfattas KAL. Som exempelsom nu av anges
därvid förtidskapitalmomentet i frivillig grupplivförsäkring. Som påpekas
i förslaget följer omläggning till frivilliglinje det skulle bliav en atten
möjligt för bolagen friskriva sig från krigsansvarighet beträffande deatt
i sammanhanget betydelsefulla livförsäkringama. Bedömningen i
inspektionsförslaget emellertidär denna möjlighet inte kommeratt att
utnyttjas bolagen.av

Utredningen delar uppfattningen det fördel inteär låsaatt atten
krigsansvarighetsbestämmelsema till vissa försäkringar. Dettyper av
lagreglerade bör med andra ord stå för alla slagsystemet öppet av
livförsäkringar olycksfalls- och sjukförsäkringar, lät det isamt attvara
praktiken beträffande vissa försäkringar knappast kan bli aktuellttyper av

införa krigsansvarighet, eftersomatt den nödvändiga krigspremienen
skulle bli alltför hög. I den mån bolag meddelar krigsskyddadeett
försäkringar bör bolaget skyldigt iakttaga de bestämmelserattvara som
följer därav och inrymmeräven möjligheten täcka överkostnadersom att
på grund krigsskador särskilda krigspremier.av genom

Å andra sidan måste det enligt utredningens mening givenvara en
förutsättning försäkringsbolagen inte utnyttjar frivilliglinjeatt på deten

bolagensättet friskriver sig från krigsansvarighet frågaatt i livför-om
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upprätthålls.sådan ansvarighetviktigtdär det hittillssäkringar attansetts
uppgift förbli viktigdet sagdalösning enligtfår medDet enen

inte skerfriskrivningar sättbevakaFinansinspektionen ettatt somatt
Om problemsamhällsintresse.utifrån allmäntinte kan kan ettaccepteras

aktualiserapå inspektionenfår det ankommauppstå därvidlagskulle att
friskrivaför bolageni möjlighetenbegränsningarförslag innebärande att

emellertid under-Utredningen villför krigsrisker.sig från ansvarighet
anledningbedöma saknasutredningen kansåvittstryka attantagaatt

friskrivningsmöjlighetenanvändaförsäkringsbolagen kommer ettatt
godtagbarticke sätt.

börbestämmelsernabörjansålunda tillUtredningen att varaenanser
sjukför-livförsäkring,försäkringdirekttillämpliga på sådan som avser

förgäller ocksåhelt eller delvisolycksfallsförsäkringsäkring eller som
kommitföljd riketkrigshandling tillförsäkringsfall orsakats attavavsom

försäkring.krigsskyddadlämpligen benämndi krig,
frågadet skallförutsättningytterligareEnligt KAL är att omvaraen

försäkrings-driverförsäkringsanstaltvarigenomförsäkringsavtalett som
svenskangivet slagförsäkringmeddelatrörelse här i riket av

Motsvarande be-hemvist här.utlänning medeller påmedborgare
den föreslagna lageninnebär ärinspektionsförslagetstämmelser i att

bedrivenmeddelas i här i riketpersonförsäkringtillämplig direkt som
försäkringsanstaltför varjemed skyldighetförsäkringsrörelse som

krigsgrunder. Desärskildaangiven försäkringmeddelar upprättaatt
svenskauppenbarligen delsomfattas KALförsäkringsgivare äravsom

koncession enligterhållitförsäkringsbolagförsäkringsbolag, dvs som
fåttförsäkringsanstalterutländskadelsförsäkringsrörelselagen, som

försäkringsföre-för utländska1950:272koncession enligt lagen rättom
omfattarInspektionsförslageti Sverige.försäkringsrörelsedrivatag att

detunderstödsförening, docksvenskenligt motiven även utan att
varför så fallet.utvecklas är

EES-avtalet.medändrats i ochförutsättningarnaUtredningen finner att
herrrlandskontrollprincipenuteslutet sedanfår sålundaDet att, omanses

för-generationens direktivtredjegrundvalgenomförts fullt ut
rörelseregleroch andrakrigsgrundersäkringsområdet, låta regler om

skall dessutomrörelsereglemadelför EES-bolag. Engälla utländska av
från EG-möjligheterna tillvamndertillämpas redan i fredstid avsteg
i 3 kap.framgår vadbegränsademycketrätten är sagtsav somsom

förhållande till denEES-bolagenspåUtredningen kanattanser man se
bolags försäljningdessaföljande Förtänkta regleringen sätt. av

försäkringsavtalenlagregler försvenskaförsäkringar i Sverige gäller att
för-för vissatillämplig lagtillämpliga § lageni princip blir 5 om

friskriva sig frånmöjlighetsålundasäkringsavtal. EES-bolag harEtt att
gäller de vanligafriskrivning intekrigstillstånd. Om görsvidansvar

villkor i stället. Deinte särskildafredstida den mån sättsvillkoren, i
till syftekan hakrigsansvarighetsbestämmelsernasvenska sägas att trygga

hjälp extraordinärainfrias meddelvis, kanutfästelserna, helt elleratt av
ikommer detutländska EES-bolagenrörelseregler. devillkor och För

förharmyndigheterhemlandetsfortsättningen ansvaretatt somvara
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tillsynen det gäller kravet bolagen kunna infria sina utfästelser,när att
också sådanaför säljs med krigsansvar. Det innebärsagda denattsom
svenska lagstiftningen förbör gälla här verksamma bolag för vilka de
svenska myndigheterna har tillsynsansvar, dvs. försäkrings-dels svenska
bolag, dels utländska icke EES-bolag.

Vad gäller understödsföreningar kan frågan krigsansva-noteras att om
righet för försäkringardessas tidigare lösts inspektionenattgenom
utfärdat cirkulär råd eller föreskriftermed hur stadgarna skallom
utformas med hänsyn till sådan ansvarighet i fråga vissa försäkringar.om
Frågan lagstiftning för understödsföreningar f.n. iövervägsom en ny
finansdepartementet grundval förslag i betänkandet Försäkringsföre-av

-ningar SOU 1990:101. Utredningen frågan i vilkenattanser om
omfattning regler krigsansvarighet bör gälla för understödsföre-om
ningarnas försäkringar bör lagstiftning sådananärtas upp en ny om
föreningar föreligger.

Bestämmelserna bör vidare i likhet med vad gäller enligt KAL ochsom
inspektionsförslaget verksamhet drivs i Sverige, dvs från kontoravse som
här i landet.

Reglerna krigsansvarighet syftar primärt till tillgodose för-attom
säkringsskydd för landets innevånare i fall där riket kommer i krig. I
KAL framgår detta bl.a. det uttryckligen lagen äratt attav anges,
begränsad till försäkringsavtal avseende svenska medborgare eller
utlänningar här har sitt hemvist. framstår förDet utredningensom som
självklart begränsningar detta slag i bolagens försäkringsvill-att av anges

denkor. I mån medborgare i andra länder vänder sig till här i landetett
försäkringsbolagverksamt för livförsäkringarteckna ligger det sålundaatt

till hand bolaget friskriver frånnära sig ansvarighet för krigsrisker.att
Såsom skett i 1981 års allmänna villkor för livförsäkring kan det vidare
finnas skäl begränsa krigsansvarigheten under vissa förutsättningar dåatt

försäkrad tillfälligt vistas riket.utomen
Till frågor rörande krigsgrunderna återkommer utredningen i det

följande.

7.6 Lagstiftningens tillämplighet i tiden

Sammanfattning: Bestämmelserna i lagen automatiskt trädaavses
i tillämpning Sverige kommer i krig.om

7.6. 1 Krigsansvarighetslagen

I KAL förstås med krigstillstånd sådant krig, vari Sverige befinner sig,
eller förhållande regeringen med avseende lagensannat som av
tillämplighet jämställs med sådant krig. Tillägget förhållandeannatom
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har finnasmotiverats med de svårigheter kan det gällernär attsom
krig skall ha utbrutit. Lagen så utformadavgöra när ärett attanses

bestämmelserna träder tillämpningautomatiskt i krigstillståndom
föreligger.

7.6.2 Inspektionsförslaget

inspektionsförslagetl föreslås den lagen skall träda i tillämpningatt nya
automatiskt i krig, därvid ordet krig skallriket kommerom ges samma
innebörd enligt regeringsformen. följd härav blir förslagetEn enligtsom

lagen blir tillämplig vissa situationer skadornai där kan väntasävenatt
angesbli begränsade. Som exempel vid krig mellan främman-att ettmer

de den sidan ockuperar endast mindre del svensktstater enena av
territorium. En kanske mindre sannolik situation är attannan en- -
krigsförklaring har avlägsen med begränsadeavgetts statav en resurser.

föreslagna för krigsfall då vittgåendeDen regleringen kan onödigtvara
och också för försäkringstagama. inspektionsförslagetkostsam Enligt
skall därför regeringen ha besluta regelsystemet helt ellerrätt att att
delvis tills vidare inte skall tillämpas, det kan krigshand-antagas attom
lingar inte kommer företas i någon betydande omfattning.att mera

inspektionsförslaget ocksåI diskuteras huruvida det borde finnas
möjlighet lagen i tillämpning också i lägen då krig inte råder,sättaatt
såsom i samband krig mellan främmande naturkatastrofmed stater,ett en
eller epidemi. framhålls emellertid de lagstiftande såDet atten organen
länge Sverige krig fungerainte självt i torde kunna någorlunda normaltär
och ha möjlighet föreslagna lagens tillämpligtden regelsystem igöraatt
önskvärd omfattning. ocksåDet påpekas moratorielagen 1940:30att
erbjuder möjligheter för sådan situation. Någon regelmötaatt en som ger
regeringen befogenhet råderlagen i tillämpning krig inte harsätta näratt
därför inte behövlig.ansetts

När kriget skall regeringen meddela beslut krigetupphör skallnärom
ha upphört tillämpningenoch upphävande regelssystemet.anses om av av

Enligt motiven skall regeringen skyldig meddela sådant beslutatt ettvara
så kriget faktiskt avslutat. Om krigshandlingarkan kansnart som anses

förekomma endast sporadiskt bör regeringen ha inteväntas rätt men
skyldighet tillämpasbesluta lagen skall kriget hade heltatt att som om
upphört.

7.6.3 Utredningen

Utredningen kan väsentligt sig tilli allt ansluta de synpunkter som
framförs i inspektionsförslaget vad gäller frågan lagstiftningennärom
skall träda i tillämpning. innebär tillDetta början bestämmelsernaatten
skall tillämpas automatiskt Sverige kommer i krig. krigMed dåom avses

tolkning ligger bakom begreppet enligt bestämmelserna i 13samma som
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kap. regeringsformen handlar vad skall gälla under krig ochsom om som
krigsfara. Det innebär det i princip ankommer regeringenatt att

krigstillståndavgöra råder, dock krig alltid skall ha börjat,om att anses
främmande makt ockuperar svenska landområden. Som föreslagits iom

inspektionsförslaget bör regeringen dock beroende omständigheterna
ha möjlighet besluta bestämmelserna helt eller delvis inte skallatt att
tillämpas förklaring krigstillstånd hartrots att avgetts.om

När krig upphör börjar, framgår det följande,ett vissa fristersom av
löpa. Det därför viktigtäratt bestämd tidpunkt fastställs föratt en

upphörandet. I överensstämmelse med inspektionsförslaget föreslår
utredningen det bör ankomma på regeringen för tillämpningenatt att av
lagen bestämma kriget skallnär ha upphört. Av skäl redovisatsanses som
i sagda förslag bör det finnas möjlighet för regeringen meddelaatt ett
sådant beslut krigshandlingaräven i begränsad omfattning fortfarandeom
pågår i någon del landet.av

Överkostnader7.7 och utjämning

Sammanfattning: Regler föreslås upprättandet särskiltettom av
krigsbokslut. I särskilda krigsgrunder skall bolag behandlaett
frågor rörande särskilda krigspremier, nedsättning försäkrings-av
ersättning föreslåsDet bolagen skall kunna sinsemellanattm.m.
utjämna kostnaderna för krigsansvarigheten.

Krigsansvarighetslagen7.7. 1

Om Sverige kommer i krig har räkna med kriget kan medföraatt attman
antal dödade skadadeochett stort Man kan då inte utgå frånpersoner.

försäkringsbolagen under allaatt omständigheter har medel förslårsom
till uppfylla alla utfástelserde enligt försäkringsavtalenatt åvilarsom
bolagen fredstid.under KAL innehåller detaljerad reglering fören
täckandet den riskrörelsen,förlust på överkostnaden, kriget kanav som
visa sig ha medfört. Utgångspunkten halva överkostnaden skallär att
täckas särskilda krigspremier och den andra hälftengenom attgenom
överskottsmedel, sådana beräknas uppkomma i framtiden,även tassom
i anspråk. Hälftendelningen kan dock enligt särskilda spärregler
modifieras i båda riktningama. sistaI hand kan försäkringsbelopp som
innehållits tillämpningenreduceras. För lagens bestämmelser skallt.v. av
grunder varje försäkringsbolag, föreskrifternaupprättas därvid i deav
allmänna försäkringsrörelselagama i tillämpliga delar skall tillämpas.
Som i det föregående har några grunder inte svårig-angetts upprättats;
heterna lagens detaljregler tillomsätta grunder ledde i stället tillatt att ett
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benämnthärtill regeringen,lämnadeshelt lagförslag till somnyen
inspektionsförslaget.

särskiljasskallförsäkringsbeståndolikaföreskrivitregeringenHar att
krigsansvarighetenförkostnadenutjämningfårtäckningshänseendei av

gällerVidaredem.någraellerbestånden attmellanlikväl ske av
försäkringsgivareolikaförsäkringsbestånd hosmellankan skeutjämning

emellan.överenskommelse demefter

Inspektionsförslaget7.7.2

medskallintelagenutgångspunkttill tyngasharFörslaget atten
bolaghurbestämmelserna attföreskrifter. De ettdetalj närmare avserom
användningkrigspremier,uttaxeringöverkostnaden avtäcka avgenom-

försäkringsbeloppreduktionelleröverskottsmedel somavgenom
skall dockförslagetEnligtkrigsgrunderna.iskallinnehållits tas upp-
endastfår reducerasförsäkringsbeloppinnehållnafastslåsi lagen omatt

ochkrigspremiertäckasinte kanskäligenöverkostnaden genom
överskottsmedel.

skallförsäkringsbeståndolikaföreskrivaregeringenkanEnligt KAL att
Även övrigt kaniöverkostnader.behandlingenvidsärskiljas av

ochgrupplivförsäkringbl.a.särbehandlingföreskrivaregeringen aven
slopasinspektionsförslagetEnligttjänstepensionsförsäkring.kollektiv
ställetregeringen. lutfärdadeföreskriftersärskildamedordningen av

utsträckningskäligiskallkrigsgrundemaii lagenföreslås attatt anges
försäkringarmeddeladekollektivtindividuellt ochmellanåtskillnad göras

betonasDetverksamhetsgrenar.iförsäkringarnasefterövrigtoch i art,
används ibegreppinteVerksamhetsgrenmed somsammaatt avses

skiljaanledningnågonfinns inteförslagetEnligt attårsredovisningen.
premieberäkningen,förgrundermed ochförsäkringmellan omutan

Å lämpligtdetandra sidanlikartade.i övrigtförsäkringarna är anges vara
sjukförsäkring.kollektivochlivförsäkringkollektivmellanskiljaatt

förVerksamhetsgrenbehandlasbörTjänstegrupplivförsäkringen ensom
sambandiinspektionenuppgift förblifårframhålls det attsig. Det att en

verksamhetsgrenamasbeslutakrigsgrunderstadfästandemed omav
benämning.ochomfattning

kangäller täckningssystemetdetinspektionsförslageti närHuvuddragen
enligtansvarighetförsäkringsbolagsföljande. Ett ettenligtsammanfattas

omfattningupprätthållas i denkrigunderförsäkringsavtal skall somett
medförOm dessakrigsgrunderna.ochförsäkringsvillkorenföljer enav

förgällainskränkningen ävenskallgiltighet,i försäkringensinskränkning
försäkringsfalletefter krigets slut,årinominträffarhändelser ett omsom

krigsskyddadförsäkring sägskrigshandling. Enorsakatshar varaav en
grundernafall. li sådantgällergrundernaochenligt villkorendenom

innehållasdelvis kanellerförsäkringsersättning heltföreskrivaskan att
harkrigets slut,âr från upprättattvåinom ettförsäkringsbolaget,till dess

krigsskyddadedekostnader förochintäkterskalldettakrigsbokslut. l
detOmverksamhetsgrenar.fördelningmedredovisasförsäkringarna
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då visar sig det för Verksamhetsgren redovisas kostnaderatt en som
överstiger de antagits vid premieberäkningen överkostnader,som m.a.o.
så får krigsprernie från de krigsskyddade försäkringarna. ltas uten
grunderna kan också krigspremie får redan underatt tas utanges
krigstillstândet, försäkringen upphör då. Vidare gäller enligt förslagetom

provisorisk krigspremie kan denatt skall i så fall drastasen ut, men av
från den slutliga krigspremien. Ett bolag kan underlåta att uttaxera
krigspremier, för Verksamhetsgrenen överkostnaden skäligen kanom
täckas användning överskottsmedel.genom av

Det föreslagna täckningssystemet innebär eventuell överkostnadatt en
skall beräknas och täckas inom varje Verksamhetsgren för sig sedan en
utjämning skett mellan olika försäkringsgivare i enlighet med sådantett
avtal berörs i det följande.som

När det gäller möjligheten till utjämning mellan olika försäkringsbolag
framhålls i lnspektionsförslaget, utjämning överkostnaden ochatt en av
krigspremien inom varje Verksamhetsgren för sig önskvärdärtagen av
skälighetshänsyn. Det inte rimligt de exempelvis harattanges vara som
grupplivförsäkring i Visst bolag drabbades högre krigspremierett änav

blev fallet i bolag enbart därför de försäkrade i detett annatsom att
förstnämnda bolaget Visade sig tillhöra kategorier förutsattasom var mer

Ävenkrigsrisk i detän andra. eventuell reduktion innehållnaen av
försäkringsbelopp borde kunna jämnas förslagetEnligt i lagenut. anges

överenskommelse utjämning får träffasatt mellan två eller fleraom
försäkringsgivare. Om sådan överenskommelse inte har träffats och om
riket befinner sig i krig eller krigsfara skall
regeringen ha möjlighet besluta utjämning.att om

7.7.3 Utredningen

lnspektionsförslaget kännetecknas i jämförelse med KAL långtav en
driven avreglering. Utredningen delar uppfattningen lagen bör kunnaatt

från detaljbestämmelser. Det gäller i fråga försäkrings-rensas ettsom om
bolags krigsskyddade försäkringar bör i stället framgå försäkringsvill-av
koren och krigsgrundema.

Med utgångspunkt i vad föreslogs i inspektionsförslaget eftersom men
ytterligare förenkling bestämmelserna föreslår utredningen ien av nu

berörda hänseenden följande.
I lagbestämmelse regler upprättande krigsbokslut meden ges om av

fördelning intäkter och kostnader olika Verksamhetsgrenar.av
I bestämmelse preciseras vilka skall behandlas iämnenen annan som

Ämnenakrigsgrundema. bör följande:vara

Möjligheten hålla försäkringsersättninginne till dess krigs-att-
bokslut har upprättats.

Möjligheten under krig provisorisk krigspremie.att utta en-
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upphör innanförsäkringkrigspremie förFastställande somav-
föranleder periodiskellerkrigsbokslut har upprättats attsom

har avliditförsäkradgrundpåbörjasutbetalning att personenav
viss ålder.uppnåtteller

krigs-täcka ibehövs förkrigspremie, detUttaxering attomav-
överstigit detdessa hari den månredovisade kostnaderbokslutet

varitpremieberäkningenantagits videnligt vadbelopp attsomsom
pågått.kriget hartidunder denförvänta som

överkost-hållits inne,försäkringsersättningNedsättning omsomav-
ellerkrigspremiertäckas över-kanskäligen intenader genom

skottsmedel.

krig till dessunderåterbäringtilldelningBeräkning och av-
påföljande avsnitt.häromsekrigsbokslut har upprättats

förutjämning kostnadernatillmöjlighetensärskild fråga gällerEn av
krigsanvarig-gällandeolika bolag. Denmellankrigsansvarigheten

träffas mellankrigskonsortieavtalsyftei dettautgår frånhetslagen ettatt
anslutning tillskett ihalikhet med vadförsäkringsbolagen i angettssom

emellertidavtal föreliggerNågot sådantområdet.lagstiftningäldre
framgåttinnehållerinspektionsförslagetför närvarande.inte som en

likhetträffas mellan olika bolag. Ikanutjämningavtalbestämmelse attom
skallregeringenföreslås därutöverenligt KALvad gällermed attsom
månförsäkringsgivama i denutjämning mellanbeslutakunna om

har träffats.omfattningi tillräckligutjämningsavtal inte
utredningeninspektionsförslagetframförts iskäldeAv attansersom

finns avtal påförsäkringsbolagenmellanangeläget detdet är att som
ibolagen.mellan lutjämnar överkostnademaberört sätt ett system som

frivilligt skallförsäkringsbolagenpågällande byggertill det attmotsats
detkrigsskyddförsäkringar medförse aktuella mestvarasynesnu

frivilligaenbartutjämningsavtal byggabeträffandeföljdriktigt ävenatt
i intresse börbolagenfår förutsättasåtgärder, särskilt det att egetsom

avtal.krigsansvarighet med sådanasinkompletteraangelägna attomvar
skalli fortsättningendärför detUtredningen föreslår ävenatt genom en

träffa avtalförsäkringsbolagenförmöjlighetlagbestämmelse öppnas att
någonkrigsansvarighetenförutjämning kostnaderna attmenom av

medutjämning intebeslutaför regeringenbestämmelse rätt tasatt omom
Finansinspektionen iemellertidUtredningen förutsätteri lagen. att

för utjämningsavtalverkarfunktionsansvarig myndighetegenskap attav
till stånd.kommer

grunderna innansvårt preciserakan detvissa avseendenI attvara
detmed inspektionsförslaget böröverensstämmelseupphört.kriget I

fullständigamedförsäkringsbolagdärför möjligt för väntaatt attettvara
slutliga beslutetgäller detkriget upphört. Dettagrunderna till dess att om

försäkringsbe-innehållnanedsättningkrigspremier ochuttaxering avav
mellanfråga utjämningutformning idet gäller grundemaslopp. När om
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skilda bolag bör det tillräckligt grunderna innehåller erinranvara om en
utjämning kan komma ske mellan olika bolag.att attom

Slutligen finns anledning något formellaberöra de aspekter röratt som
ordningen med grunder. Enligt KAL 23 § skall för krigsgrunder i
tillämpliga delar gälla vad i de försäkringsrörelselagamaallmänna
stadgas grunder för livförsäkringsrörelse. Det innebär grunderattom
skall beslutas respektive varefterbolag grunderna skall stadfästasav av
regeringen eller Finansinspektionen. Inspektionsförslaget innehåller en
regel direkt regeringen eller efter dess bemyndigandesäger attsom
tillsynsmyndigheten stadfäster krigsgrunder efter ansökan bolaget.av

Denna fråga har kommit i läge. I samband med denett annatnumera
lagöversyn pågår med anledning EES-avtalet har aktualiseratssom av
ändringar i olika avseenden såvitt angår med grunder. Enligtsystemet
EG: tredje livförsäkringsdirektiv får föreskrivasinte något krav på
förhandsgodkärmande grunder eller försäkringsvillkor. I delbe-ettav
tänkande Försäkringsutredningen SOU 1993: 108 föreslås därförav - -

bestämmelserna i försäkringsrörelselagama stadsfástelseatt om av
grunder avskaffas. föreslåsDet i stället kontrollen livför-överatt
säkringsgrundema får ske de skall inges till Finansin-t.v. attgenom
spektionen de börjar användas. Samtidigt föreslåsnär be-senast att
stämmelser enskilda försäkringsavtal, ofta finns i grunderna,om som
skall in direkt i försäkringsvillkoren. Grunderna skall således enligttas
förslaget behandla enbart bolagens försäkringstekniska riktlinjer.
Utredningen aviserar i delbetänkandet den i slutbetänkandetatt attavser
återkomma till frågor grundemas betydelse förrör tillsynen.som

Krigsförsäkringsutredningen denna bakgrund ordningenmot attanser
med stadfästelse kan avskaffas också beträffande krigsgrunder. Oavsett
vad slutligen blir genomfört vad gäller innehållet i de fredstidasom
grunderna utredningen emellertid det inte minst praktiskaattanser av
skäl lämpligt och viktigt de förär speciellt ändamål avseddaatt ett
krigsgrundema har det innehåll i det föregående.angettssom

Utredningen vill vidare understryka ordningenäven medatt om
förhandsgodkännande avskaffas så bör inspektionen i egenskap av
funktionsansvarig myndighet aktivt delta i arbetet med sikte att
krigsgrundema får sådan utfomming de tillgodoser rimligaatten
rättvisehänsyn mellan olika försäkringstagargrupper och bliräven
lämpade ligga till grund för överenskommelser mellan bolagen i frågaatt

utjämning överkostnader. En bestämmelse bör f.ö. också finnasom av
för regeringenrätt eller efter dess bemyndigande inpektionenom att

meddela erforderliga föreskrifter utformningen grunderna i syfteom av
underlätta avtal utjänming.att om
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äterbäringtilldelningBeräkning och7.8 av

gällerskall kunna beslutas vadSammanfattning: Begränsningar
krigsskyddade försäkringarsåvälåterbäringsmedel avseende som

försäkringar.andra

Krigsansvarighetslagen7. l

fram till dessunder krigstillstånd, ochEnligt KAL 22 § gäller att
fattats någonkrigspremie alternativt besluthar fastställts eller att

får ske.krigspremie tilldelning återbäring inte Inteinte skall tas ut, av
tillheller får utdelning vinstunder sagda tid beslut fattas om av

för särskiltaktieägare kan emellertideller till garant.Regeringenräntaav
fall förordna Enligt uttalanden i för-undantag från dess förbud.om

kunna utnyttjas förarbetena avsikten dispensbestämmelsen skallär attatt
áterbäringsvägen försäkringstagargrupper medskapa rättvisa mellan olika
skilda andelar i överskottsmedel används för täckningsparandet när av
överkostnader.

7.8.2 Inspektionsförslaget

förslagetI framhålls avfattningen 22 § KAL tyder förbudetatt attav
tilldelning återbäring berörda försäkrings-omfattar all försäkring imot av

företag, således periodisk utbetalning.livförsäkring med pågåendeäven
Mot sådan tolkning enligt § överskottsme-dock tala, 9 KALatten anses
del får i anspråk för täcka överkostnad endast i den mån över-tas att
skottsmedlen belöper försäkringsdel,på försäkring eller ären som
krigsskyddad. Enligt inspektionsförslaget kan det bli nödvändigt iatt ta
anspråk alla sådana inteöverskottsmedel, således äräventyper av som
knutna till krigsskyddad försäkring, för undvika eller begränsaatt en
reduktion försäkringsbelopp inne. framhålls dethållits Det attav som
därför kan lämpligt krig frångå de vanliga reglerna förunderattvara
beräkning âterbäring. exempelvis föra del kapitalav-Man kanav en av
kastningen till det kollektiva konsolideringskapitalet för detatt, om
behövs, kunna Vidareför täcka överkostnader.använda det attsenare
måste enligt förslaget försäkringsbolaget kan kommaräkna medman att

lida förluster förstörelse fastigheter bolaget elleratt ägergenom somav
har inteckning Motiv gående ikan således finnas för längre ingrepp
återbäringsreglema, tilldelning âterbäring.förbud allytterst ett mot av

I det presenterade lagförslaget beträffande endaståterbäring attanges
i krigsgrunderna får beräkning och tilldelningföreskrifter avges om
áterbäring under krig Medoch till krigsbokslut hardess upprättats.att
hänsyn till inskränkningar till motiverastill återbäring deli rättenatt en
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det enligt förslagetbolagets egendomrisken för förstörelse ärav av
omfatta försäkringar inteskäligt, begränsningarna får även äratt som

framhållslivförsäkringar för livsfall. Detkrigsskyddade, exempelvis att
för de olika försäkringsty-frågan bör gå i detta avseendehur långt man

får regleras i krigsgrundema.pema

Utredningen7.8.3

påpekades i inspektionsförslagetenlighet med vadKAL innehåller i som
förenliga med varandra. sålundabestämmelser inte Det ärsynes varasom

förbudet âterbäring kan ihop medsvårt det allmänna motatt attse
överkostnad i anspråk enbart sådanabegränsningen för täckande taatt av

krigsskyddade försäkringar.härrörde från Ut-överskottsmedel som
anförts i inspektionsförslagetredningen emellertid de skäl somanser av

försäkringar inte krigsskyddadedet rimligt sådana ärär ävenatt att som
begränsningar i återbäringsavseende med följdskall kunna drabbas attav

bidra tillkan komma täckningendessa försäkringar därigenom att av
försäkringama.krigsskyddadeöverkostnader på de

Även beräkning och tilldelningbestämmelserutredningen att omanser
krigsgrundema.âterbäring krig får in i Bestämmelserna börunder tasav

sålunda mån tilldelning âterbäring för utbetalningreglera bl.a. i vad av
fråga fördelningenskall vad skall gälla ikunna ske samt om avsom

medel konton allokerade medel och detmellan försäkringstagarnas
självklarhetkollektiva konsolideringskapitalet. regleringenDet är atten

måste kollektiva konsolideringskapitalet skapagå på detut att genom en
så god buffert möjligt för kunna de överkostnader kanmötaatt somsom

Samtidigt måste i möjlig månunder krigstillståndet.uppkommaväntas
bevakas uppnås det gäller fördelningennågorlunda rättvisa näratt av
bördoma försäkringstagama.mellan

meddelar krigsskyddade för-För det fall bolag överhuvud inteett
försäkringar regler âterbäring och tilldelning krigstillstånd fåtorde om

skrivas villkor grunder tillämpas bolaget.in i de allmänna och som av

Övriga7.9 frågor

för-Enligt försäkringstagare inte skyldig hålla98§ FAL är atten
premie försäkringen vid makt betalning period,av en senare omgenom

betalningen ske periodvis. Bestämmelsen emellertid dispositiv.skall är
försäkringstagare åtagit sig civilrättslig skyldighet betalaharAtt att

förnyelsepremier torde ibland förekomma, vid tjänstegrupplivför-t.ex.
säkring.

försäkringstaga-I inspektionsförslaget till lag 13 § attny anges om en
sagda skall åtagandethar gjort åtagande enligt det ävenettre avse
därmed föreslås i inspektionsför-betalning krigspremie. I sambandav

slaget i överensstämmelse i sak med vad gäller enligtvidare, och som
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gjort åtagande iinte harförsäkringstagare17 § KAL, ettatt somen
förförsäkringenegendommed ännämnda avseende inte svarararman

betalning krigspremie.av
Enligt förslaget tillFAL.pågårframgått tidigareSom översyn aven

försäkringstagaren få1993:39 kommerförsäkringsavtalslag Ds attny
personförsäkring 12sehelsttvingande sägarätt näratt upp ensomen

undantag förlagförslaget medandra stycketkap. 3 § och 18 kap. 8 §
bindande utfästelsepersonförsäkring. Någonkollektivavtalsgrundad att

därförfömyelsepremie kommer ihålla försäkringen vid makt genom
från det nämnda undantaget,framtiden inte kunna bortsettgörasatt om

frågautgår från detta blir fallet. Ilagförslaget Utredningengenomförs. att
rimligt låtapersonförsäkring detkollektivavtalsgrundad är att ettom

Utredningsför-krigspremie.åtagande betalaomfatta skyldighetäven att
detta.slaget innehåller därför bestämmelse omen

in föreskrifter delskrigsgrundemaEnligt inspektionsförslaget får i tas
livförsäkringars återköpsvärden, delsuppskov utbetalning omom av av

livförsäkring, dels anstånd medinskränkning belåningtillrätten omav av
viss aviseringsplikt förbetalning fömyelseprernier och dels omav

upphör till följd uteblivenförsäkringsgivaren ansvarighetinnan dess av
regleras i denfrågor,premie. Utredningen dessaatt som nuanser

livför-lagen, vad gällerinländska lagen i utländskaoch den även
lagens kapitel de allmännasäkringsornrådet skall behandlas i den omnya

krigsförhållanden.rörelseförutsättningama under
skall förfrågan vad gällaUtredningen vill slutligen behandla somom

ikraftträdande.föreslagna lagensförsäkringar meddelats före den nyasom
vanligen tillämpas förförsäkringsvillkorEnligt de allmänna som

fall krigstillstånd i Sverigelivförsäkring finns förbestämmelser avsom
ochhänvisar till särskild lagstiftning i fråga rätt att ta utatt om ansvar

nuvarande lagstiftningentilläggspremie, s.k. krigspremie, gäller. Den är
lag bygger på frivillig-framgått tvingande medan förslaget till nysom

bestämmelsergrund. nuvarande lagen förutsätterhetens Den närmareatt
framgått harför tillämpningen i särskilda krigsgrunder. Somupptas

försäkringsbolagen. Svårigheter skullegrunder intesådana upprättats av
skulle i anspråk enligtsåledes uppkomma krigsansvarigheten tasom

från försäkringsvillko-lagstiftning. Utredningen utgår docknuvarande att
försäkringsbolagens åtagande ståutformning innebär attattrens

särskild övergångsbestämmelse kommernågonkrigsansvarighet, attutan
utgår vidare frånUtredningenföreslagna lagen.gälla den attnya

lagen inte kan ske ienligt denfrån krigsansvarighetfriskrivning nya
bakgrund det anförda harmeddelade försäkringar. Motredan av

erforderligt med någon särskildinte funnit det över-utredningen vara
lagen.gångsbestämmelse till den nya
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8 Ersättning för krigsskada på
egendom

8.1 Inledning

Genom försäkring kan ekonomiskt skydd fås skador på egendom.mot
Försäkringen kan omfatta de flesta skador kan drabba egendomen.som
Viktiga undantag finns dock, i fråga krigsskador. Att sådanat.ex. om
skador undantas beror på de innebär sådan ökning skaderiskenatt en av
och risken för s.k. kumul, de inte går beräkna. Sammantagetatt kanatt
de dock förutses komma överstiga den svenska försäkringsbranchensatt
kapacitet. Med kumulrisk risk för sådan skada beroravses attsom
flera försäkringsobjekt ligger så varandra försäkringsgivarennära vidatt

och skadehändelse har anledning räkna med skada på flertaleten samma
eller samtliga objekt. Undantag för krigsskador upprätthålls för-av
säkringsgivare helaöver världen. l standardavtalen för svenska för
säkringar de inte täcker krigsskada drabbaratt egendom ianges som
Sverige. Som har framgått kap. 6 täcks dock vissa krigsriskerav av
krigsförsäkring, främst vid internationella varutransporter.

Att utesluta krigsskador från försäkringsskyddet inte någotär Förnytt.
motverka denna brist i frågaatt ekonomiskt skydd förlustermotom

grund krigsskada på egendom tillskapade redan under det andraav staten
världskriget lag krigsskadeersättning kan innebäraen om som ettanses

administrerat försäkringsliknandestaten Efter revisionav system. av
denna lag gäller på ifrågavarande område lagen 1958:566numera om
ersättning för krigsskada å egendom krigsskadelagen bygger på attsom
ersättning lämnas statsmedel. Ersättningsfrågoma hanteras förav av en
hela landet nämnd, Statens krigsskadenämnd, i fredstidgemensam som
också för erforderliga beredskapsåtgärder.svarar

8.2 Uppdraget

Enligt utredningens direktiv går uppdraget på allmängöraut att en
översyn krigsskadelagen. Uppdraget innefattar vidare övervägaav att om
det lämpligtär samordna denna och övrig beredskapslagstiftningatt för
det enskilda försäkringsväsendet och för den statliga krigsförsäkringen i

enda lag eller färre lagar förän närvarande och någonen sådanatt, om
lösning är ändamålsenlig, lämna förslag till lagstiftning. Om nuvarande
uppdelning lagarna ändamålsenlig,är skall utredaren lämnaav mer
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Utredaren ärförhållanden.nuvarandetilllagenanpassningtillförslag av
de angivna.omrâdet änfrågor inomandraoförhindrad ävenatt ta upp

lagstiftninggällandetillBakgrund8.3

krigsskadagrundförlusterskyddekonomiskt avskapa motsyfte1 att
1940:540lagenutbrottvärldskrigetsandraefter omtillkomegendom

1940:940,SFSändradlagdennaEnligtkrigsskadeersättning. genom
lydelseslutligai dess1945:122och1944:248808,och1943:209 --
skadaförersättningberedaskrigsförsäkringstatligskulle genom

inteskadanmåndenkommit, iriketvarikrigföljdiegendom av
skadaförkunnaskulleErsättning ävenordning. gesigottgjordes annan

för skadaendastersättningskulleprincip somneutralitetstid. I gesunder
ersättning utgå ävenkundeñskefartygvissaförlandetinträffat inom men

omfattadlagenAvterritorialgränsen.utanförfiskeförnyttjadesdenär
ochmaskin-fastighets-,fyraiindelades varu-,egendom grupper -

ñnansieringsplanvissfannskollektivvarjeförochlösörekollektiven en-
egendomsgrupper.respektiveförförutsättningarnaolikaalltefter de

inomskadeersättningar ettpå så sättförsäkringsliknande attSystemet var
inomegendomsägareuttagitsmedel,betalasskullekollektiv avsomav

till fullförelåg rättmaskinerochfrågaIkollektivet.detjust varorom
Skaderegle-avgiftsplikt.obegränsadsvarandedäremotochersättning en

kriget.underfortlöpandeskehuvudsakskulle imedelsuppbördochring
upprättaförsäkringsbolagenhade attdettamöjliggörabehovvidFör att

de bäggeinomförsäkringarberedskapsregister övers.k.föraoch
ochtidsödandesigvisade ytterstuppgiftkollektiven, varasomen
ochbidragsskyldighetenoch lösörefastigheterBeträffandebesvärlig. var
ochUppbördbegränsad.visst sättersättningsrättendärmed även

kriget.efterförstprincipkollektiv i ägaför dessaskullereglering rum
bestämmaskrigsskadebidragenskullelösegendomskollektivendeInom tre

försäkringsreglerSedvanligabrandförsäkringsbeloppen.grundval av
ochskaderegleringvärdering,vid etc.tillämpligaallmänhetivar
frånmedverkanbyggdekrigsskadeuppgörelsegenomförandet av en

sida.försäkringsbolagens
åri slutetinrättadeskrigsskadeskyddetför avcentraltSåsom organ

medsambandifickKrigsskadenämndenkrigsskadenämnd.1943 Statens
neutralitets-förersättningframställningar1500behandlakriget över om

sammanlagdaDetmisstagbombfällningarskador m.m.avgenom
någotsig tillbelöptebifallna krav1300omkringförersättningsbeloppet

till-finansieringsordningenförutsättalageniDen800 000 kr.över
medstatsbudgetentäcktes samtöverskadornaämpades inte utan

sköttesSkadeutredningarnaskadevállandefrån aversättningar stater.
försäkringsbolagen.
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8.4 Gällande författningar

Allmänt

Efter det andra världskriget framkom önskemål revision krigsska-l om av
delagen. Erfarenheterna från kriget och den moderna krigföringens
ändrade struktur ansågs medföra lagbestämmelsema i olika avseendenatt
hade blivit föråldrade och det ifrågasattes krigsskadeskyddetsom

Åruppläggning överhuvudtaget ändamålsenlig för framtiden. 1953var
i uppdrogs dåvarande Försäkringsinspektionen i samråd medattå

dåvarande Riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap och Statens
krigsskadenämnd verkställa allmän översyn lagen. Utredningenen av

betänkandetredovisade år 1957 sitt arbete i SOU 1957:5 Krigsskada á
egendom. Efter vederbörlig departements-och riksdagsbehandling
resulterade betänkandet i lagstiftning,nuvarande lagen 1958:566 om
ersättning LZUför krigsskada å egendom prop. 1958:82 B 32, B 12,
rskr. B 114. Lagen har ändrats vid två tillfällen därefter, SFS 1961:616

LZUprop. 1961:171, 70, rskr. 391 och SFS 1967:853 prop. 1967:165,
LZU 71, rskr. 375. I förordningen 1959:484 med instruktion för
Statens krigsskadenämnd meddelades bestämmelsernärmare för
nämnden. Numera gäller förordningen 1989: 1566 med instruktion för
Statens krigsskadenämnd för nämnden.

Lagen lcdutgör i beredskapsplaneringen syftaroch tillett denatt ange
inom vilken det statliga krigsskadeskyddet kommerram verksamtatt vara

och fastslå huvudpunkterna i denatt ordning enligt vilken ersättning skall
bestämmas och utbetalas. Lagen skall uppfattas förklaringsom en av

krigsskador på egendom skallstaten i principatt ersättas i den ut-
sträckning tillgängliga medger. faktiskaDet innehålletsom iresurser en
framtida skadeuppgörelse måste bli beroende skadegörelsensav om-
fattning denoch ekonomiska situationen, förhandd.v.s. okändaav
faktorer. Med hänsyn härtill har icke heller ñnansieringsfrâgan ansetts
kunna lösas i förväg. Lagen lämnar således öppet vilken fmansieringsme-
tod, försäkringsmässig Äveneller skattemässig, skall användas.som om

skatteñnansiering vid svårare krigsfall måste framstå såsomen ett den
rimliga och praktiska lösningen, möjlighetenär inte vidutesluten att att

mindre omfattande skadegörelse utnyttjaen försäkringsliknandeen
finansieringsform. Med angivna utgångspunkter innehåller dennu nya

omlagen inga bestämmelser finansiering, ersättnings omfattning eller
värderingsgrunder. Tyngdpunkten i lagen i stället vidär lagd den
administrativa och organisatoriska reglering, bedömts nödvändig frånsom
beredskapssynpunkt. Det väsentliga har finnsdet godansetts attvara en
beredskap för landet i händelse krig skallatt effektiväga organisa-av en
tion, i möjligaste mån insamlar och säkrar material betydelsesom förav

kommande krigsskadeuppgörelse. Härvid försäkringsbolagensen är
medverkan betydelse.storav
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innehållkrigsskadelagensNärmare om

skador,materiellapåsikteenbartkrigsskadelagennuvarande tarDen
egendom ärskadadirektendastpersonskador. Det ärinte somalltså

inte.Följdskador ersättsstycket.första§ersättningsgill 1
skadahandi förstakrigsskadamedkrigsskadelagen somEnligt avses

behöver intestycket. Detandra§ ettföljd krig 1iuppkommit varaav
i följdskadortäckerlagen ävenindragetSverigei vilket är avkrig utan

således ävenkrigsskada kan ersättasEnfrämmandemellankrig stater.ett
Även uppkommitskadaneutralitetstid.underuppkommerden somom

följdskadan ärlagenomfattaskrigsutbrott enföre avenomavett
Härigenomkrig.utbrutetmed sedermerasambandharhandling som

krigsskadebegreppetomfattarDäremotsabotageskador.lagentäcker t.ex.
utbrutit.intekrig hotatdåuppkommitskadorinte mensom

orsaks-fordraskrigsskadabedömas ettskallskadaFör som enatt en
försökalönlöstharskadan. Det attochkriget ansettssamband mellan

till följdkrigsskadorDirektauppfyllt.börkravdettafastställa hur vara
ingainnebärplundringsprängning,bombning,beskjutning, o.s.v.av
fallvarmedskadorindirektas.k. t.ex.däremotDetproblem. gör avses

eldsläckningsmaterielgrundsläckaskanbrand inte attcivildå aven
ned isigflyglarmviddåkriget,bruk gerpersonensatts genomur

medvattenkranglömmer stängabrådskanioch attskyddsrummet en
lampamörkläggningspapperdåföljd,egendomsskador enomstora som

Krigsskade-meningenDetbrandskada är attvållareld ochfattar o.s.v.
ochskälighets-skadebedömningenvidfrihetsådan attskall hanämnden

orsakatsskadorsåbeaktas,kunnaskalllämplighetssynpunkter att avsom
krigsskador.såsombedömdaockså blirfaktorerkrigspräglade

fråganförarbetenaunderägnadesuppmärksamhetSärskild om
nämligenkundeDetcivilförsäkringen.tillförhållandekrigsskadeskyddets

dentill följdskadebedömningenvidkomplikationeruppkomma av
civilförsäk-ochkrigsskadebegreppetmellanöverensstämmelsenbristande

medalltså intekundeFörsäkringstagarenkrigsklausul.s.k.ringens
civilför-skulleantingen ersättasskadamedsäkerhet räkna genomatt en

förebyggakrigsskadeskyddet. För attstatligaenligt det attellersäkringen
vissförutsattesersättningheltlämnadebligrånsskadefall skulle utan
denochkrigsskadelagenenligtersättningsförfarandetsamordning av

samordningennödvändigadenförutsattesDetskaderegleringen. attcivila
Krigsskadenämndenmellansamarbetefrittuppnåskunnaskulle ettgenom

försäkringsbolagen.och
uppgörelsevilka någonärenden, iiansvarighetsfrâganprövningFör av

utlåtandeauktoritativtdärellerkunde nås,inteförmodan ettannarsmot
behovkundepåkallat,karaktärprincipiellaärendetstillmed hänsyn var

Enligt lagenföreligga.kommasakkunskapsärskildmed attett organav
uppgiftmedrådgivandetillsätta attdärför regeringen avgekan ett organ

krigsskadasåsomviss skadahuruvida ärfrågorutlåtanden i att anseom
sambandharansvarighetförsäkringsgivaresfrågorsådanaoch i somom

kvalificeradhögtfårnämndsådan§. Omdärmed 10 samman-enen
praktisktkommeruttalandendess tagetfrån attutgårsättning attman



SOU 1994: 130 krigsskadaErsättning påför egendom 237

undantagslöst följas den beslutande myndigheten försäkrings-ochav av
givarna. Effekten blir alltså densamma avkunnar domsom organetom en
samtidigt inte inkräktar de rättssäkerhetsgarantier detsom man som
innebär för den enskilde domstolsvägen kunna krigsklausulfrågaatt en
prövad. Det rådgivande är inrättas frågorförst dåorganet avsett att om
krigsskadeersättning i betydande omfattning blir aktuella.mera

försäkringsgivareEn åberopar krigsklausul befrielsetill frånsom en
försäkringsansvar har bevisbördan för de omständigheter hanatt görsom
gällande föreligger. följdEn detta försäkringsgivarenär i delattav en
fall kan bli reglera skador iantas själva verkettvungen att är attsom

krigsskador. Särskilt torde detta kunna bli fallet frågaianse som om
sabotageskador, ofta torde svåra bevisa. För tillrättaattsom attvara
detta har försäkringsbolagen fått regressrätt för den ersättningmot staten

den skadelidande skulle ha varit berättigad till 6 §. Eftersom densom
statliga skaderegleringen i princip förväntas ske först efter krigsför-
hållandenas upphörande förutsätts vid behov specialmoratorium införsatt
för försäkringsbolagen i fråga utbetalningen ersättning för vissaom av
skador i gränsområdet mellan krigs- och civilskada. Försäkringsgivaren

normaltär skyldig betala försäkringsersättningen inom kortatt efter
försäkringsfallet.

Lagen omfattar med vissa undantag krigsskada all egendom,- -
såväl fast lös, finns i riket. Undantagen 3 § tillutgörssom som en
början statlig och kommunal egendom. Det ansågs utjämningenav att av
krigsskador för sådan egendom borde ske efter särskilda grunder utanför

för det vanliga krigsskadeskyddet. förUndantaget sådan egendomramen
gäller dock inte egendomen belastad med vissaär nyttjanderätterom
såsom jordbruksarrende, och liknande. Härefter undantastomträtt pengar
och värdehandlingar. Värdepapper kan rekonstrueras olika sätt deom
går förlorade varför något ersättningsbehov inte föreligga. Skyddanses
för förekom inte i något krigsskadeskydd.lands Smycken,pengar annat
ädelstenar och äkta pärlor omfattas skyddlagens endast de ingårav om
i näringsverksamhet. Undantaget motiverades med föreliggerdet storaatt
svårigheter utreda och värdera påstådd skada.att gällde ocksåTidigare
undantag för egendom kunde erhålla statlig krigsförsäkring, dvs. isom
princip egendom ingående i Bestämmelsen borttogs årvarutransporter.
1967 eftersom den förutsatte berörda egendomsinnehavare kände tillattl
försäkringsmöjligheten och då det framkom KFN inte hadel att resurser

lämna erforderlig LZUinformationE att detta prop. 1967:165, 71,om
rskr. 375. Följden kunde därför bli skadelidande grundatt en av
bristande information blev skydd vid krigsskada. Från lagensutan
tillämpningsområde undantas slutligen viss utländsk egendom.

Som skall den skadade egendomen finnas i riket. Någranyss angavs
undantag från principdenna dockgörs i lagen. Ersättning krigsskadaför
utgår således skadanäven tillfogats riket det frågautom ärom ettom om
svenskt fartyg eller flygplan utför mellan ihär riketsom en orterresa

anlöpande utrikes ochutan egendom medförsortav som samtresan
svenskt fartyg under yrkesmässigt fiske och egendom därvid medförssom
2 §. Genom utvidgningdenna skydd för den svenska kusttrañken,ges
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utanför denfiskeyrkesmässigtförochGotlandstrafiken,dåsärskilt
territorialgränsen.svenska

harfråganuppkommerbetalasskallskadeersättningNär somut vemen
egendomensalltid ägaredetgivet ärintealltsatill den. Det är atträtt

för-iuppkommerproblemMotsvarandeersättningen.skall hasom
reglerFAL:sstadgarKrigsskadelagensäkringssammanhang. att om

tillbeträffande rättenskall gällaocksåprincipskadeförsäkring i
någotintegällerersättningenfå§. Förkrigsskadeersättning 4 att

möjlighetdockinnehålleråteruppbyggnad. Lagen attkravallmänt en
utbetalningen.förvillkorsådantföreskriva ett

lagenkrigsskadeersättningenfinansieringen tarfråga soml avom
såledeslämnas öppetställning. Detuttrycklignågonintetidigare sagts

ellerskatterskemedel skallanskaffningenhuruvida genomgenomav
klandockmycketSá äranordning.försäkringsmässig attnågon om

skatteñnansieringomfattningbegränsadintekrigsskadorna är ansesav
departementschefenSåvälmetoden.realistiskaendaden somvara

uteslutetdock intedetansåg attlagutskottetochlagrådet envara
däri lägeföredrakundefinansiering ettförsäkringsmässig attvara

förutsatteLagutskottetomfattning.begränsadkrigsskadorna var av
sikteberedskapsplaneringen ävenfortsattaden togdessutom att

krigsfallsvåraför mindrelämpadekundefmansieringsmetoder varasom
LZU 26B 1210796 och1958:82prop. samt s.s.s.

Försäkringsin-dåvarandefinansieringsfrâgan tordebelysningTill av
krigsskadesystemförsäkringsmässigtkritikspektions vara avettmot

f.281958 årsintresse se prop. s.

tillväldet kanförsäkringssystemets väsen,iligger attDet anpassas
användbartlikaärrimliga gränserinomskadeuppgörelse menen

händelseivisa,tordeErfarenheternakrigsfall. attsvårarei enav
sigföreställasvårtdetframtiden ärikrigsskadegörelse attstörre

skattevägenfmansieringsfrâgan än statenlösning attnågon avannan
fristående,för dedrag-Ettskadetäckningen.försörjer gemensamt

varit, denharkrigsskadeanordningama attförsäkringsliknande av
differentie-skildatillhänförtsegendomenomfattadeskyddet grupper,

ersättningsregleravgiftsuppbörd,bidragsplikt,avseenderade med
varitmerendelsharkollektivindelningdennaförAvgörandeo.s.v.

sålundaharMantankegångar.hämtadefrån försäkringsrättenvissa
bedömtsochslagvaritegendom,sammanföra ensartatvelat avsom

harintressegemenskap. Detiskaderisk,förlikabli tämligen utsatt en
medinomegendomsägareobilligt,ickedärvid grupperattansetts

bidragshän-iundanlindrigareockså sluppitoch skadorriskermindre
bekräftat,utsträckningi visserfarenheter attgjordaseende. Aven om
belägenhetbeskaffenhet ochtillmed hänsynegendomslaglika av

näppeligen kunnatorde detskador,förgradi utsättes ansessamma
fårför riskermindrevaritkrigetunderde utsattaoskäligt, att som

skadetäckningen.tillbidragaekonomisktmed delika utsattamera
hur riskernaprecisera,omöjligtdethuvudOver atttaget synes

förefallerövrigtförfördela sig, ochkan kommafördelat sig eller att
försäkringsmässigtanläggafrågordessadet föga rimligt ettatt

samhällssoli-allmännadengrundenbörSnararebetraktelsesätt. vara
det börangelägenhet och ävenfolketshelakrigdariteten. Ett är en
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återställandet förkrigsförhållandena Det böromsorgen om av vara.
med andra ord bli fråga allmän utjänming, ekonomis-där denom en
ka bördan fördelas efter medborgarnas förmögenhetsställning, efter
deras allmänna ekonomiska förmåga eller efter någon liknande
princip. Försäkringssystemet med dess kollektivindelning medför-

praktiska svårigheteräven och höga förvaltningskostnader.

Ärenden ersättning för krigsskada Statens krigsskade-avgörsom av
nämnd 7 §. Dess beslut kan inte överklagas. Därför har nämnden en
möjlighet beslut. I frågaompröva till ersättningatt rättenett om vem
skall tillkomma får dock den missnöjd väckaär talan vid domstol.som

För det administrativa handhavandet krigsskadeuppgörclsen detärav
viktigt krigsskador anmäls så snabbt möjligt. Den vill begäraatt som som
ersättning för krigsskada skall därför inom månader efter erhållentre
kännedom skadan anmäla skadan hos nämnden eller denom som
nämnden anvisar förstall § stycket. Om anmälan inte sker inom sagda
tid bortfaller till ersättning underlåtenhetenrätten inte ursäktlig.ärom
Värdet snabba anmälningar ligger främst däri då saken aktuellärattav

tillfredsställande underlag för skadans bedömandeett kanmera senare
presteras.

Även för försäkringsbolagens regressansprák gäller motsvarandeen
anmälningsskyldighet 11 § tredje stycket.

åliggerDet nämnden till skadan utreds i erforderlig grad ochatt attse
värderas 12 §. Vid skadeutredningen kan förhör med vittnen och
sakkunniga vid allmänäga domstol 15 §. harNänmden rättrum att -

ersättning begära biträde svenska och här etablerade utländskamot av-
försäkringsbolag 19 §. En redogörelse för sådan planering lämnas i ett
följande avsnitt.

Värderingen skall verkställas eller flera värderingsmänav en som
nämnden 13 §. Utlåtande värderingen skallöver tillställasutser
nämnden och på lämpligt delges framställtsätt anspråk hosenvar som
nämnden. harDessa möjlighet komplettera utredningen 14 § förstaatt
stycket. Nämnden oförhindrad föranstaltaär värdering 14 §att om ny
andra stycket.

Krigsskadenämnden skall inte bara för utredningen skadeären-svara av
dena och dessaavgöra handhaäven utbetalningen ersättningarutan av
16 §. Vid tveksamhet angående ersättningen rätteligen skallvem
tillkomma har nämnden den allmännaäven möjligheten i sådan fallsom
står gäldenär till buds nämligen fullgöra betalningenatten attgenom
nedsätta ersättningsbeloppet i allmänt förvar hos länsstyrelsen.

Om nämnden har betalat ersättning rätteligen skulle ha betalatssom av
har nämnden denneregressrätt 18 §. Främst har detarman mot

betydelse kanskadestånd erhållas främmande vållatom statav som
skadan då ersättningäven utgivits för skada bedömsmen som senare som
civilskada.

Den till krigsskadeersättningrätt statsmedel lagen uttryckav som ger
för innebär inte någon till fullrätt ersättning. Rätten till ersättning och
omfattningen därav kan slutligt fastställas först efter kriget. Avsikten är
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rättsligaskall fördelas eftertillgängligadå finnsde medelatt som
statsmedel enligtskall beredasersättninguttrycks såDetta att avnormer.
första stycket.§riksdag bestämmer lochregeringgrunder som

skadelidandesförhållande till deniprincip utgå inteskall iErsättning
drabbats Dettaegendomskada hanstill deni förhållandebehov av.utan

för visst slagsersättningsåmodifikationervissautesluter inte att
ersättningregler,schablonmässigaefterberäknasbehag,egendom, t.ex.

bagatellskador får bärasbetydligt,reduceraslyxbetonad egendomför av
ochtillhänsyn räntasjälvriskregler tillämpas,skadelidande,den tas
intekrigsskadelagen skallenligtErsättningpenningvärdeförändring 0.s.v.

ordning l §lämnas ikrigsskadaersättning förmånutgå i den annan
förfogandelagstift-enligtskadeersättningDärmedförsta stycket. avses

skyldigkrigsskada ärför änskadestånd attningen och statenannansom
utge.

förutsätterefter kriget. Denske förstskadereglering kanslutligEn
ekonomiskaskadeomfattningen och dentotaladenkännedom om

krigsskadegörelse kanomfattandevidSkadeuppgörelsensituationen. mera
regleringen sker iofrånkomligtdärför blitordetid.förväntas Det attta
Även förgrunderriktlinjer.angivnaefterprioritetsordningviss närmare

fastställda.skadeuppgörelsen måste vara
snabbtbli nödvändigtnaturligtvisdetkrigsförhâllanden kanUnder att

förviktigegendomskadad äråteruppbyggaellerkunna somreparera
avsnittbehandlas ifråga närmarefolkförsörjningen. Dennaförsvaret eller

8.5.
förslag angåenderedovisahärintresseSlutligen kan det ettattvara av

dåvarandekrigsskadeärendehanteringenden praktiska ett somav
utredningsbetänkande. Det kanlämnade i sittFörsäkringsinspektionen

ochvid departements-erinranlämnadesförslagettilläggas utanatt
riksdagsbehandlingen.

Krigsskadenämnden ellertillanmälskrigsskadainträffadEn
föreskrifter. Inämnden meddeladeenligtsärskilda lokalorgan av

anmälnings-kvittoanmälarenerhållersamband härmed ett att
tillhanda.vederbörandekommithandlingama organ

delskadan får skadeanmälarenvärderingochEfter utredning2. avav
detsamma.tillfälle sigvärderingsutlåtande överatt yttrasamt ges

tidsut-långoch på grund häravskadegörelseomfattandeVid en
fastställergenomförandeuppgörelsensavseende påmeddräkt

Skadeanmälarenviss dag.skadans värdeKrigsskadenämnden per
samtidigtgrundbelopp ochbesked detta görserhåller upp-om

enlighet medfull ersättning iintepå hannärksam garanterasatt
beslutet.

fastställts, be-ersättningsgrunderoch övrigaSedan4. procentsatser
ersättningsbeloppet. DenslutligadetKrigsskadenämndenstämmer

uppgift nämndakrigsskadebevis medtillställsskadelidande ett om
och inverkanräntegottgörelseförgrundernabelopp avsamt
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penningvärdesförändringar intill den tidpunkt, då utbetalning av
ersättningen kan ske. Genom krigsskadebeviset erhåller skadean-
mälaren tillrätt beloppet i fråga. Efter hand uppgörelsensom
fortgår inlöser krigsskadenämnden bevisen med erforderliga
justeringar för ochränta penningvärdesförändringar. Möjligen kan
krigsskadebevisen belånas i kreditinrättningar.

Krigsskadenämnden

Som framgått detär Statens krigsskadenärnnden ochprövar avgörsom
ärenden ersättning för krigsskada 7 § krigsskadelagenom och 1 §
instruktionen för nämnden.

Krigsskadenänmden består fem ledamöter. En ledamöternaav ärav
ordförande och viceär ordförande. För ledamöterna skall det finnasen
ersättare 2 § instruktionen.

Regeringen ledamöter ochutser ersättare och däribland ordförande och
vice ordförande. Förordnandena för bestämd tid 9 § instruktionen.ges

I nämndens beslut rörande ersättning för krigsskada skall minst tre
ledamöter delta, minst skall ha domarärnbete.utövat Vidvarav smärreen
krav högst 1000 kr kan nämndens ordförande eller vice ordförande eller
ordförande på avdelning inom nämnden fatta beslut ärendetensam om
inte är principiell betydelse. Rättegångsbalkens reglerav jäv ochom
omröstning gäller i tillämpliga delar för ledamöterna 8 och 9
krigsskadelagen

l andra ärenden än beslutar ordförandensagts 5 § andraovan ensam
stycket instruktionen.

Varje avdelning inom nämnden skall ha minst ledamot eller ersättareen
juristär med domarerfarenhet och harsom sakkunskap i frågaen som om

skadeförsäkringsverksamhet 6 § instruktionen.
Nämndens beslut rörande ersättning för krigsskada får inte överklagas

Dock får den missnöjdär i fråga tillrättensom ersättning skallom vem
tillkomma väcka talan vid domstol 7 § krigsskadelagen.

8.5 Skador på krigsviktig egendom

Under pågående krig kan för försvaret och folkförsörjningen viktiga
anläggningar drabbas krigsskada. En förutsättning för återupp-av en
byggnad kan ersättning för krigsskadan utbetalas.att Behovvara av
snabb skadereglering kan därför uppkomma. sittl utredningsbetänkande

dåvarande Försäkringsinspektionentog frågan SOU 1957 162 ochupp s.
168 f.. Inspektionen ansåg det lämpligt samråd skeddeatt mellanattvar
Krigsskadenämnden och krigshushållningsmyndigheter olika slag förav
bedömning den skadade anläggningens betydelse. För täckandeav av
dylika skador kunde fredstida fondering betydelse. ln-en vara av
spektionen ansåg det borde övervägasatt där Krigsskadenämndenatt -
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tilländamålet ställdesmedel förersättningarutbetalakundedirektinte -
viktendockunderströkInspektionenförfogande.länsstyrelsernas av en

förhandsbetalningar.sådanavidtillämpningrestriktiv
anfördepropositionenhänförligabetänkandenämndatilldenI

föreslageninspektionenf.641958:82departementschefen prop. att avs.
krigsskadefrågorhandläggningenförorganisationlokalochcentral av

skadorinträffadeviktdär detlägeotillräcklig i attkunde ett avvarvara
Hanskyndsamt.folkförsörjningenellerförsvaret ersattestillhänsynav

krigsskadaförersättningsituationerdylikaitänkbartdärföransåg det att
förmedling.länsstyrelsernasordning,iutbetalades t.ex. genomannan

dessahurreglerasordning närmaresärskilditordeEnligt honom
krigsskadersättningtilldeninverka rättskulle somersättningar

Krigsskadenämnden. Hanfastställaskunde kommasedermera att av
tillfanns över-möjlighetdensammanhangi dettaerinrade somom

denenligtlänsstyrelsentilluppgifterKrigsskadenämndensflyttning av
l988:97nuvarande lagenfullmaktslagenadministrativas.k.dåvarande

ochförvaltningsmyndighetemahos kommunerna,förfarandetom
krigsfara m.m..krig ellerunderdomstolarna

särskildberedskapsplanering ägnati sinharKrigsskadenämnden
krigsviktigkrigsskadorregleringfråganuppmärksamhet avom
1970-taletbörjanmynnade ifråganmedarbeteNämndensegendom. av
1971. Defrån decemberpromemoriaenligtövervägandenföljandei enut

blitänkaskundenämndenenligtkrigssamhälletinomområden som
ellerförsvaretförbetydelseväsentligskadorförutsatta avsom var
ochvarulagerkrigsindustri, störrehandförstaifolkförsörjningen var

skulle kunnaersättningförförutsättninglandtransportväsendet. En att ges
därförbordenämndenEnligttillgängliga. ettmedel fannsi tid attvar

försvarsväsen-förberedskapsstatpå denändamålför dettaanslag tas upp
frågaHandläggningen iriksdagen.årvarjedet omantogs avsom

blinämndenmåste enligtegendomsådankrigsskadorreglering enav
ochutredaendastintegälldeDetkrigsskador.övriga attföränannan

vilkenomfattning och medi vilkenbedömaocksåskadanvärdera attutan
sakliga kompe-denhade inteNämndenregleras.skulleprioritet skadan

vederböran-måsteden görasbedömningsådangöra utan avatttensen en
kunde hamyndighetdennaEndastförsörjningsmyndighet.de centrala
området.aktuelladethelhet inomi dessförsörjningslägetöverblick över

tordeskadorfråga dessaidetansåg vidareNämnden varameraatt om
försöka lösasidaingripande frånfinansiellt statensfråga att genomom

tillgodoseproblemangelägna änfolkförsörjningen attochför försvaret
nämndenEnligtkrigsskadelagen.enligtgottgörelseanspråk påägamas

krigsförsörjningsfallfogmeddärförskadornakunde somansessnarare
liggafick detförhållandenkrigsskadefall. sådanaUnder ansesän som

myndig-denämndenhandladesintehands de utantillnärmast avatt av
till dessaställdesmedelochi krigförsörjningenförsvaradeheter attsom
för för-beredskapsstatenpåanslagförfogandemyndigheters genom

svarsväsendet.
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Enligt promemoria den 27 maj 1974 hade arbetsgrupp inomen av en
Krigsskadenämnden diskuterat spörsmålet utifrån angivna över-ovan
väganden med företrädare för det ekonomiska försvarets myndigheter.
Därvid hade enligt promemorian enighet rått regleringenattom av
krigsviktiga skador borde ske enligt de angivna riktlinjerna. Enovan
skada skulle då enligt promemorian kunna handläggas följande sätt.
Den skadelidande skulle anmäla skadan till länsstyrelsen med angivande

skadans omfattning, hur den påverkade den pågående eller planlagdaav
verksamheten och vilka åtgärder krävdes för verksamheten skulleattsom
kunna upprätthållas. Beräknad tid och kostnad för skadans avhjälpande
borde även Länsstyrelsen skulle bedöma möjligheterna avhjälpaanges. att
skadan inom länet och därefter överlämna ärendet till vederbörande
centrala försörjningsmyndighet hade besluta och med vilkenattsom om
prioritet skadan skulle avhjälpas anvisa erforderliga medel härför.samt
Jämsides med anmälan till länsstyrelsen skulle föreskrivengöras
skadeanmälan till krigsskadenärnnden krigsskada konstateradessom, otn
föreligga, registrerade, utredde och värderade skadan likheti med vad

avsågs ske med andra krigsskador. Den försörjningsmyndig-centralasom
hetens beslut reglering skada skulle delges Krigsskadenärrtnden.om av

ÖverstyrelsenI skrivelse den julil 1974 till dåvarande fören
ÖCB,ekonomiskt försvar, nuvarande anförde Krigsskadenämnden att

nämnden hade tagit den från beredskapssynpunkt viktiga fråganupp om
lösning på problemet säkrare och snabbare vadsättatt ett änen

krigsskadelagen erbjuder, reglera krigsskador drabbade egendomsom av
särskild betydelse för försvaret eller folkförsörjningen i krig. För
redovisning frågans behandling hänvisade nämnden till promemorianav

den 27 maj 1974, bifogades skrivelsen, förklaradeochav som att
promemorian i förslagutmynnade regleringen sådana skadorattom av
inte skulle ligga på nämnden i stället de myndigheter hadeutan som

för försörjningen i krig. Krigsskadenämnden,att ansåg detsvara som
angeläget frågan medelsanvisning för reglering sådanaatt speciellaom av
skador avsågs i promemorian kunde lösas redan i fredstid, förklaradesom
sig ha kommit tillfram anslag för ändamålet borde kunnaatt tas upp
under tionde huvudtiteln i den till statsverkspropositionen fogade
beredskapsstaten försvarsväsendet.för Enligt nämndens torde detmening

Överstyrelsenankomma i dess egenskap förvaltnings-centralav
myndighet för ekonomiskadet försvaret hos föreslåKungl Maj:tatt
anvisande medel. Mot den sålunda angivna bakgrunden och medav
hänvisning till innehållet i promemorian och till de underhandskontakter

hade i saken, anhöll nämndenägt sambandÖverstyrelsen iattsom rum
med sina anslagsäskanden för budgetår hemställdenästa även att
beredskapsstaten för försvarsvåsendet anslag till regleringupptogs ett av
krigsviktiga egendomsskador.

ÖverstyrelsenAv 197576: 100 Bilaga 24 framgår hemställtattprop att
i beredskapsbudgeten för totalförsvaret skulle anslag förtas ettupp
reglering krigsviktiga egendomsskador. I propositionenav attangavs
Försvarsdepartementet hade påbörjat de föröversyn ändamål vilkaen av
medel skulle beräknas i beredskapbudgeten för totalförsvaret. Vid
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skullesamråd med övriga departement,iskeddeöversynen, som
Överstyrelsens skulle läggas tillResultatetbegäran översynenprövas. av

för totalförsvaret avseendeberedskapsbudgetför förslag tillgrund
budgetåret 197778.

beredskapsbud-budgetår har iför nämndaFrån med statsbudgetenoch
reglering krigsviktigamedel förtotalförsvaret anslagitsförgeten av
199495 uppgår till 300för budgetåretegendomsskador. Medlen, som

sådana skador.för regleringförskotthar angivitsmiljoner kr, avavse
Finansdeparte-Krigsskadenämnden hör tillunderBeloppet upptas som

beräknadeberedskapsbudgetenansvarsområde. Anslagen ärmentets
försvarsberedskap. finns i dagDethögstaför tid trettio dagar aven av

dessa medel. Enligtanvändningenföreskrifteringa närmare avom
regeringen dendispositionsföreskrifter lämnas näruppgift skall av

skall tillämpas.beredskapsbudgetenbestämmer att

krigsskadenämndenförorganisation8.6 Lokal

angåendemyndighet för ärendenkrigsskadenämnd centralStatens är
förutsättning förgrundläggandekrigsskadelagen. Enersättning enligt

decentraliserad organisa-tillgång tillhanämndens verksamhet är att en
samverkan mellanfrivilligplanering, byggertion. Nuvarande som

använda försäkrings-försäkringsbolagen, gårnämnden och attut
krigsförhållanden, de s.k. distriktscentra-förbolagens lokala organisation

tidigare framgått -det enligterinraslerna. kan dockDet att somom -
försäkringsgivaresvenska och utländskakrigsskadelagen åligger att mot

ersättning nämnden i dess verksamhet.biträda
harupprätthålla sin lokala verksamheti möjligaste mån kunnaFör att

för rikstäckandeförsäkringsbolagen planeratde svenska gemensamt en
kommitdistriktscentraler. Försäkringsbolagen harorganisation s.k.av

lokalkontor till distriktscentraler.f.n. sjuttiotalöverens att ettutseom
verksamhet så länge möjligt ochkontor skall fortsätta sinDessa som

skallkunder. Distriktscentralemadärvid betjäna försäkringsbolagens
meddelanden ändringarupplysningar försäkringar,lämna ta emot omom

skadeanmälningaruppsägningar försäkringar,och samtta emotav
ocksååligger distriktscentralemaverkställa enklare skadeutredningar. Det

behålls.arkivera handlingardiarieföra ärendena ochatt att som
framgått biträda Krigsskadenämnden iDistriktscentralema skall som

upplysningar vaddess verksamhet. skall lämna allmänhetenDe om som
sådanaanmälningar skador ochgäller i fråga krigsskador, ta emot omom

omfattning besiktiga och värderai fråga skador inte är störreom som av
krigsskadeinspektörer föranlitas särskildaskadan. Vid skadorstörre

Försäkringsbolagen har åtagit sigbesiktning och värdering skadan. attav
till Krigsskadenämndensi krig nittiotal skadeinspektörerställa ett

handlingarna i ärendet tillförfogande. skadan värderad översändsNär är
Krigsskadenämnden.
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överväganden8.7 förslagoch

Sammanfattning: Utredningen det inte finns anledningattanser
ändra på utgångspunktema för detatt nuvarande ersättningssyste-

för krigsskador föreslår i första handmet alternativ lös-men en
ning till nuvarande lag. Lagens bestämmelser begränsas till vad

krävs för uppgifter krigsskador fortlöpande skallattsom om
samlas in för bästa möjliga underlag för prövningatt ersätt-av
ningsanspråken skall finnas riksdagen fattar beslutom senare om

ersättning skall utgå med de förutsättningaratt skall gälla försom
prövningen. Krigsskadenämnden avskaffas och Finansinspektionen
får för skadeuppgiftema med hjälp försäkringsbola-attansvar av

registreras. -Som alternativ lämnar utredningen förslag tillgen ett
modemiserad krigsskadelag med bibehållen Krigsskade-en en

nämnd och med bestämmelser prövningsförfarandet.även om -ÖCBUtredningen föreslår slutligen får i uppdragatt närmareatt
planera för ordning för reglering krigsskador krigsviktigen av
egendom.

8.7. 1 Inledning

Det finns behov ekonomiskt skydd egendomsskadorett underav mot
såväl fred krig. Avsaknad sådant skydd kan drabba inte bara densom av
enskilde samhälletäven hårt. Behovet kan i allmänhetutan täckas genom
försäkringar. Detta gäller dock inte för krigsskador. De privata för-
säkringsföretagen friskriver sig nämligen i sina krigsklausuler från ansvar
för skador har samband med krig, krigsliknande händelser,som
inbördeskrig, revolution eller FAL hindrar inte detta. Före-uppror.
liggande förslag till försäkringsavtalslag innebär inte någon ändringny

detta förhållande. finnsDet inte någon anledning förutsättaav att annat
sådanän friskrivning i fall i alltatt väsentligt kommer skevart ävenatt

i fortsättningen. Som framgår kap. 6 meddelar krigsförsäkringstatenav
endast inom begränsad sektor näringslivet och då i syftenärmasten av

bidra tillatt angelägnaatt trygga är försörjningsskäl.transporter som av
Behovet ekonomiskt skydd krigsskador kan således inte täckasav mot

försäkring.genom
Självfallet kan skadevállande bli ersättningsskyldig fören annan stat

krigsskador. Värdet härav kan dock diskutabelt och beroendeärvara av
utgången kriget. Under alla förhållanden måste räkna med detav attman
kan dröja avsevärd tid innan någon ersättning faktiskt utbetalas av en

Någon generell ersättningsskyldighetstat. för denannan staten motegna
medborgarna för krigsskador föreligger inte. Behovet ekonomisktav
skydd krigsskador kan därför inte heller täckasmot på skadeståndsrättslig
vag.

Enligt utredningen får det självklar utgångspunktanses vara en att
krigsskador i den utsträckning möjligär skall Sådanersättas.som
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ocksåkanden enskildevärde förnaturligtvisersättning är varamenav
skall kunnasarnhällsfunktionerviktigabetydelse föravgörande attav

ifrågainte baragällerbörakrigsskador ersättasupprätthållas. Att ansetts
ocksåkrigin idirekt drasSverigefallskador för det utanettom

bomb-neutralitetunderuppkommerskadorbeträffande genomsom
lagstift-årsGenom 1940händelser.liknandemisstag ochfällningar av

slutligen blevdensåtillskapades,krigsskadeersättningning somom
innebarstatlig regi. Systemetiförsäkringsliknandeutformad, systernett

skulle betalaskollektivolikaskadeersättningar inomi korthet avatt
byggderespektive kollektiv. Systemetinomavgifter entogs utsom

kollektiv hadebeträffande vissaförsäkringsbolagenmedverkan attsomav
Årförsäkringar. 1943meddeladeberedskapsregistersärskilda överföra

skullekrigsskadenärnnd, prövaStatenssärskiltinrättades somett organ,
förutgick ersättningskadeärenden1300omkringersättningsanspråken. I

särskilda avgiftsuttagmedordningentänktaegendom. Denkrigsskador
statsbudgetenfinansieradesersättningarna överdock inteutnyttjades utan

skadevållandefrånbetalningaroch med stater.
från årkrigsskadorersättning förlagstiftningengällandeDen omnu

och hadefrån världskrigeterfarenheternabakgrund1958 tillkom mot av
krigsskadeskyddet.ordning förändamålsenligtill syfte skapaatt en mera

Utgångspunktenberedskapsplaneringen. äriledLagen attutgör ett
långtegendom så detkrigsskador påutgå förskallersättning i princip

underkräver detsamhällssolidaritetentill det ochfinns attattresurser
efter ochskadornautjämning rättskerfrånmedverkan staten aven

ersättningnågot löfteemellertid intebillighet. innebärLagen attom
skadegörelsensblir beroendebetalas. Dettaverkligen kommer att av

faktorer.andra okändasituationen ochekonomiskaoch denomfattning
Även svårt lägedet iutgångspunkten kundeangivnadenmed ett vara

till folkför-bästaallmännastill detnödvändigt hänsynatt mera seav
förloradersättning förkrav påenskildestill densörjningens krav än

begränsad tillsålunda1958 108. Lagenegendom ärse att anges.prop.
gällakrigsskadeskyddetstatligainom vilket detden samt attavsesram

frågaskall tillämpas iordningi denvissa huvudpunkter omsomange
ersättning.utbetalning Däremotersättningsanspråk ochavgörandet avav

ellerske via skattesystemetfinansieringen skalllämnas helt öppet omom
gällerskall användas. Detsammaförsäkringsmässig metodnågon

Beslut iskall tillämpas.grunderomfattning och deersättningens som
riksdagenordningen bestämmastänktaenligt denfrågor skalldessa av

i lagen liggerTyngdpunktenupphört.krigstillståndet harefter det att
organisationadministration och ärbestämmelser dendärmed på somom

blivit dendärvidLösningen harberedskapssynpunkt.nödvändig från att
krigsför-ersättningsfrågorna, Statensskallmyndighet avgörasom

för landet ifredstid ochfinnas isäkringsnämnd, skall även attsvara
skador föruppgifterinnebärkrig ordninghändelse har att omsomav en

registreras för tjänasamlas in ochfortlöpandevilka begärs ersättning att
krigsskadeuppgörelse väl riksdagenför kommande närunderlag ensom

hanteringenförberedskapnödvändiga besluten. Somhar fattat de aven



SOU för krigsskada på egendom1994:130 247Ersättning

själva vissabeslutsprocessen i ersättningsärendena lämnas i lagen även
bestämmelser beslutsförhet, jävom m.m.

krigsskadeskyddet endastUtredningsdirektiven innehåller såvitt gäller
lagstiftningenallmänt avfattat uppdrag göra översynett att moten av

bakgrund efter den gällande tillkomst. Detutvecklingen lagensav
framhålls utredningen oförhindrad andradock är ävenatt att ta upp
frågor de uttryckligen i direktiven.än angettssom

8.7.2 Finns anledning utgångspunkternadet ändraatt
för nuvarande ersättningssystemetdet

Frågan ersättning för krigsskador egendom sådan detär art attavom
enligt utredningens mening framstår uppenbart den inte kan lösasattsom

hurmedverkan från sida. Detta gäller problemet medutan statens oavsett
statsbudgetenfinansiering ersättningarna löses, med skatteme-överen av

del eller något försäkringsliknande Enligt ut-arrangemang.genom
redningen följer i kap. statsstöd varkenvad 3 EES-attsom anges omav

några hinderavtalet eller medlemsskap i lägger i förEU vägenett en
denstatlig medverkan. Utredningens bedömning principiellaär att

därför böruppläggningen nuvarande ersättningssystemet behållas.i det
underviktiga bör således denDet i sammanhanget periodattvara

dokumentationkrigsskadorna inträffar tillfredsställande skeren av
skadorna så underlag för kommandefinns prövningdet gottatt ett en av

för i vad månersättningsfrågoma. Förutsättningarna ersättning kan utgå
beroende förhållandenaliksom ñnansieringsfrågan får däremot bli av

sagda innebärefter det krigstillståndet upphört. Det utredningenattatt
praktisk delvisinte funnit återgå till från synpunktskäl det komplice-att

den tidigare lagstiftningenrade egendomskollektivefter olikasystem som
från.utgick

8.7.3 Alternativa lösningar på oförändradegrundval av
utgångspunkter

Den flestanuvarande krigsskadelagen täcka detänkt i principär att
skadesituationer. Den skiljer sig således från idess föregångare som
praktiken endast tillämplig lindriga förhållandevispå krigsfall medvar
liten skadeomfattning. olikaDetta leder till frågan skall haom man
lösningar för olika krigsfall. förMan skulle kunna dethat.ex. systernett
fallet Sverige inte i krig och då omfattningen krigsskador kanäratt av
förväntas liten och för fall då i krigetSverige indragetärett annatvara
med skadegörelse följd. det första falletI skullestörre t.o.m.som man
kunna skadeersättning redan i förväg skadereglering-och skötagarantera

allteftersom inträffarskadorna medan ersättningsfrågan naturligaen av
skäl fick lämnas till efter kriget i det andra fallet.öppen
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Enligt avgörande för hur läggerutredningen bör det ochman upp
genomför skadeomfattningenkrigsskadereglering den totala ochvaraen
landets krigssituationen har upphört. Omekonomiska situation dettanär
kan innebär beredskapen fördock inget på förhand. Detveta attman en
reglering någon gång i framtiden måsteeventuella krigsskadorav vara
flexibel. avsedd tillämpas såväl för neutralitets-Den gällande lagen är att
fall och för svårare krigslägen.andra lindriga krigsfall Den tyngstasom
invändningen förplanera särskild ordning neutralitetslägeatt ettmot en
eller lindrigt utbetalningarkrigsfall med fortlöpande ersättning är attav
det inte förutsäga i vad mån landet kanmöjligt med säkerhet drasär att
in i påbörjarvittgående krigshandlingar. Om skaderegleringmera man
och ellerutbetalning ersättning redan i början under s.k lindrigtettavav
krigsfall drabbaskan föjdema bli orättvisa för dem skadasom av senare

omfattandekrigsskadoma visar sig bli så regleringen måsteattom
avbrytas i brist skäl. En planeringpå eller annatresurser av som nu

förutsätter också i detalj redan i förväg bl.a.ställning iatt tasavses
frågan omfattasvilken egendom skall kunna den regleringen.om som av
Sådana ställningstaganden fall nödvändighetmåste i så med omprövas
kontinuerligt krissituationen.med hänsyn till utvecklingen Enligtav
utredningen anfördadet bakgrund det knappast möjligtär mot attav
utforma skilda för krigsskadereglering efter olika i förvägregler en
uttänkta krigsfall.

Som framgått ligger i den nuvarande krigsskadereglering-tyngdpunkten
på administration dokumentering krigsskador efter handen avsom avser

de inträffar. framstår fråndetta beredskapssyn-Bestämmelsersom om
punkt nödvändiga vill till det det finns så braatt ettsom om man se
underlag möjligt för ersättningsuppgörelser.som senare

Krigsskadelagen också delvisinnehåller emellertid detaljerade
bestämmelser vilken kan omfattas krigsskadeskyddetegendomom avsom
och handläggningen tiden välersättningsärendena innenär ärom attav
besluta i dessa.

Vad först gäller bestämmelserna vilken egendom skall kunnaom som
omfattas ersättning utgångspunkten i gällande lag det skallär attav en

fråga egendom Frånfinns här i landet. huvudregeln finnsvara om som
såväl begränsande skulle kunnautvidgande undantag. Det hävdas attsom
det lämpligaste ställning till vilken egendom skall ersättasattvore som

riksdagen först i samband med den beslutar ersättnings-togs av att om
nivå, finansieringsmetod andra faktorer. Någon garanti föroch att
ersättning lämnas för omfattasden egendom lagen har intesom av

Å andra sidan kan det fördel inte utrednings-getts. att tyngavara en
och uppgiftsinsamlandet uppgifter krigsskador,med detapparaten om om

redan på förhand kan ersättning för vissnågon egendom intesägas att
kan komma i fråga. Enligt uppfattning bör i principutredningens göras

sådan avgränsning skadefall fångasden in. Enen att stora massan av
preciseringnärmare i fråga egendom skall omfattas får dåvilkenom som

övriga krigsskadefrågorgöras när krigstillståndetsedan upphört.avgörs
Även frågai beslutsprocessen emellertid enligt utredningendetärom

tveksamt det nödvändigt lämpligt redan i fredstidär eller attom ens



SOU 1994: 130 Ersättning för krigsskada på egendom 249

definitivt fastställa bestimmelserna. Beroende hur många skadefall det
frågaär och karaktären på skadorna kan olika lösningarom framstå som

lämpliga. Om endast fåtal skador skallet kanersättas det lämpligtvara
förlägga hanteringen tillatt redan existerande myndighet. Om det finnsen

många skadefall kan lämpligasteden lösningen inrätta särskildattvara en
myndighet besluta iersättningsärendena.att Andra lösningar kan också
tänkas.

Mot bakgrund d:t sagda ligger det till handsnära renodlaav att
karaktären i lag till enbart bestämmelseratten nöd-ny äravse som
vändiga för det finns tillfredsställandeatt trygga at beredskap fören att
inträffade krigsskador imöjlig mån fortlöpande anmäls dokumente-och

För detta skal. kunna ske krävs,att fallet,ras. är undersom attnu
ledning centralt byggsett med lokalaav kontor,ettorgan systemupp
försäkringsbolagens distriktscentraler, anmälningartar emotsom av
krigsskador och v.d behov kan komplettera utredningen innansom det
centrala hand materialet för vidareorganet tar befordran så små-om
ningom till den myndighet efter riksdagens bestämmande skallsom
handlägga ersättningsfrågoma. Med lösning efter dessa linjer kan deten
ifrågasättas det nödvändigtär ha särskild myndighet,om att en en
krigsskadenämnd, skall i fredstid för förberedelsearbetet ochsom svara
i krigstid till krigsskadoma blir dokumenterade.att Dessa uppgifterse
skulle kunna läggas på Finansinspektionen i dess egenskap funktion-av
sansvarig myndighet fö: försäkringsområdet. Det innebär det skulleatt
ankomma inspektionen till försäkringsbolagenatt iatt sin be-se
redskapsorganisation lämpligt bygger insätt uppgiftenett att ta emot
anmälningar krigsskador.om

Som alternativ till lösning enligt det sagda står i överensstämmel-en att
med den nuvarande lagstiftningen bestämmelserse ta såvälrörupp som

dokumenteringen och värderingen inträffade krigsskador självaav som
ersättningsprocessen med krigsskadenämnden beslutande myndighet.som
En fördel med detta alternativ det finnsär hög beredskapatt detnären
gäller snabbt komma i gång medatt prövningent ersättningsärendenaav
sedan väl riksdagen fattathar de behövliga besluten finansiering ochom
ersättningsgrunder. sådanEn lösning förstärker onekligen bakom-det
liggande syftet med lagen, nämligen ersättning för skadoratt uppkomna
skall lämnas. Samtidigt kan det inte uteslutas riksdagen bakgrundatt mot

de föreliggande omständigheterna kanav finna det lämpligare att
ärendena skall iavgöras ordning än förutsätts vid lagensannan som
tillkomst.

Vid övervägandena de båda nämnda alternativa lösningarna harav
utredningen slutligen för i första hand föreslåstannat lagenatt iatt
fortsättningen begränsas till vad innefattats detatt i förstavse som
nämnda alternativet alternativ 1. Det innebär således lagensatt
bestämmelser begränsas till gälla vad krävs föratt uppgiftersom att omå krigsskador fortlöpande samlas in för bästa möjliga underlag föratt

i ersättningsprövningarna skall finnas riksdagennär fattar sina beslut om
de förutsättningar skall gälla för prövningama.som
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beredskapsla-lämpligastdetfinnaskulle attstatsmakternafalldetFör
läggergällande lagendenmedenlighetväsentligt ii alltutformasgen
alter-den lagenversionmoderniseradframocksåutredningen aven

nativ 2.

registreringsalternativetAlternativ 18.7.4 -

registreringsaltemativetenligtlagstiftningslösningförutgångspunktEn en
nämligenlagen,nuvarande statenför den attgällerdensammaär som

deomfattningi denersättningtillmedverka somkommer attatt
inträffadeförlämnaskommermedger detförhållandena attekonomiska

innefattarKrigsskadelagenegendom.medborgarnas somkrigsskador
lämnaskommerersättningför attgaranti meningenframgått att

förförutsättningarnabestämmelserdetaljeradedelvisinnehåller om
Krigsskadenämndenmedprövningsförfarandetsjälvaochersättning om

påbörjasemellertid intePrövningsförfarandet kanbeslutande instans.som
ocksåutgå ochskallverkligenersättningbeslutatstatsmakternaförrän att
skallersättningbestämtfinansieringsfrågan ävenställning itagit samt om

Även grunderandraochvärderingsgrunderdelvis.endastellerutgå helt
från denskillnadTillfastställas.måstebestämmandeersättningensför

vilketlämnasregistreringslag öppetrenodladfår inuvarande lagen en
förutsättningarvilkaochprövningenförskallvilkaeller svaraorgan som

samband mediriksdageninnebär attför denna. Detgällaskall attsom
ersättningsupp-förgrundernaochfinansieringsfråganiställning tas

självai frågabeslutarbestäms ävengörelserna om
prövningsförfarandet.

omfattasskallegendomvilkenbestämmadet gäller av enNär somatt
be-utgångspunktenutredningen attenligtregistreringslag bör vara

tidigare harskadorin de ersattfångasyftesker istämningen manatt som
registe-Omfattningentill hands ersätta.ligger aveller närmast attsom

densåbestämmassålunda storaringsförfarandet bör att massan av
registrerade. Detblirersättaskommarimligen kankrigsskador attsom

krigsska-enligtgällerredannärvarandeförförsta hand,alltså ibör som
skadetillfället.vidlandetifinns häregendomfrågadelagen, somomvara

undantag.utvidgandebegränsandesåvälfinnsgällande lagEnligt som
vilkentillställninglämpligastedetdock attutredningenEnligt är

denmedsambandiförstriksdagen attskallegendom ersättas tas avsom
faktorer,andrafinansieringsmetod och t.ex.ersättningsnivå,beslutar om

intefördelkunnaskulle det att tyngaFörvissovärderingsgrunder. envara
krigsska-uppgiftermeduppgiftsinsamlandetochutredningsapparaten om

ersättning intenågonkan sägasförhand bestämtredan på attdetdor, om
dettalagstiftningdockutredningen börEnligti fråga.komma avkan en

Prioriteringar,nödvändigt.absolutdetaljerad än sominteslag vara mer
detaljeradoundvikliga ochkrig,efter ärförränkanknappast göras enett

blirskyddetomfattasskallinteellerskallegendomuppräkning avsomav
Enligtmellanrum.jämnamedkorrigerasdärförmåsteotidsenlig ochsnart

territoriellsådanendastmedräckadärfördetutredningen bör en
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begränsning jämte utvidgande territoriellt undantag dvs, i fråga om-
fartyg och flygplan i inrikesfart och ñskefartyg finns i nuvarandesom-
krigsskadelag det gäller frågan vilkennär egendom skall omfattassom av

registreringslag. får beträffandeDet belägenheten den skadadeen av
egendomen ankomma riksdagen i samband med beslutatt som nyss
nämndes besluta krigsskadeersättningäven skall utgå enbart tillom
egendom omfattas den föreslagna registreringslagen ellersom av nu om
avvikelser de redan finns i lagenutöver skall och i så fallgöras ävensom
förutsättningarna för dessa skall kunna komma in i prövningspro-att

I detta skede bör riksdagen beslutaäven vilka inskränkningar,cessen. om
vad lyxbetonad egendom, skall kunna kommat.ex. iavser mera som

fråga för statlig ersättning.
Utöver vad bör dock vissa generella undantag från lagenssagtssom nu

tillämpningsområde I linje medgöras. vad f.n. redan gäller börsom
således i registreringslagäven undantas ägsen staten,egenom som av
kommmun främmandeoch Detsamma bör gälla i frågastater. om
utländska fartyg och luftfartyg. I avsnitt 8.7.5 under rubriken Krigsska-
deskyddad egendom behandlas dessa undantag närmare.

En reglering skador anmäls förutsätter den skadadeav attsom
egendomen värderas. Till skadeanmälan bör därför fogas sådanaen
uppgifter detta kan ske. Den nuvarande krigsskadelagen lämnar inteatt
några anvisningar vilken eller vilka värderingsprinciper skallom som
tillämpas överlämnar regeringen eller Krigsskadenämndenutan att
bestämma detta. Inte heller i registreringslag bör denna fråga regleras.en
Ett ställningstagande vid tidpunktgörs kan medföra låsning vidsom en en

princip mindre lämplig längreär fram i tiden och därfören som som
kräver lagändring. Riktlinjer för värdering skador bör alltså fastställasav
på stadium, lämpligen i samband medett riksdagen fattar sinasenare att
övriga beslut för krigsskadeuppgörelsen.

kanDet Krigsskadenämndennämnas i sin interna diskussion i börjanatt
1970-talet har ändamålsenligt i krigsskadesamman-ansettav mest attsom

hang tillämpa dagsvärdeprincipen, dvs. egendomens värde bestämsatt
utifrån värdet i oskadat skick före skadan med hänsyn till nedgångtagen
i värde ålder och bruk, nedsatt användbarhet ochgenom annan om-
ständighet. Nämnden har i samarbete försäkringsbranschenmed utarbetat
formulär för anmälan krigsskada. De uppbyggda efterär denav
principen.

När det gäller ersättning för lös egendom ordinärt slag detärav mer
inte orimligt tänka sig ersättningsmyndigheten bör begagna sigatt att av
schabloner. Bl.a. uppgifter bostads storlek, antal och liknandeom en rum
kan dâ för uppskattning värdet. liggerDet i sakensnyttavara av en av

i fråga lös egendom värde krävsnatur störreatt preciseradeom av mera
uppgifter för sedvanligän egendom. Det torde vidare inte osannoliktvara

det bestäms tak för vad privatpersonatt kan i ersättning förett en
skador sådan egendom. Beträffande byggnader självfallet taxerings-är
värdet vid skadetillfället given utgångspunkt.en

Som jämförelse kan i detta sammanhang enligt för-nämnasen att
fogandelagen 1978:262 skall för lös egendom i anspråk medtagessom
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kostnader vid fram-för nödvändigaskälig ersättningäganderätt utges
utifrånErsättningen skall bestämmasåteranskaffning.ställning eller

tillegendomenför överlämnandetvid tidenförhållandena staten.av
innehålla uppgifter kansålundakrigsskada börAnmälan somom en

dåvärderingsprinciperskadereglering och deförtill grundläggas somen
uppgifter ilämnastillräckligtprincip torde detgälla.skall I attvara

Krigsskadenämnden.fastställtsredande formulärenlighet med avsom
på skadakrigsskadelagen siktelikhet mediRegistreringslagen taavses

mellan främman-främmande krigSverige ochmellani följd krig stat,av
utbrutet krig. Församband medhandling harde ellerstater senaresom

enskilda fallet måstebedömas i detförutsättning skall kunnadenna enatt
skadeorsaken.beskrivninginnehållaanmälan även aven

anmälningarlagenföreslagnaHuvudsyftet med den är attatt trygga om
registreras i avvaktansamlas in ochfortlöpandeanspråk ersättning

finansierings-i ersättnings- ochbeslutakommavad riksdagen kan att
i allmänhet kan fåförskälet dettaväsentligaste ärfrågoma. Det att man

utrednings-anspråketslutlig prövningfördet bästa underlaget omaven
inträffat.efter skada harmöjligtin såmaterialet samlas attsnart ensom

detta drabbar denräkna medutredningen fårBrister det i attman
ersättning. Frågan kaneller uteblivenreduktionskadelidande avgenom

denregeluppnående syftet kanfördå ställas en somavvaraavom man
måste inge sinskadelidandenuvarande krigsskadelageni attsom anger en

tillkommit fram detUtredningen harviss tidsfrist.anmälan inom atten
frånHärvid bortses detnågon frist i lagen.nödvändigtinte är att ange

krigsskadefrågorbeslut imed andrai sambandnaturliga i riksdagenatt
ersättningsanspråk. Genomsista datum förfastställerefter krig ettett

betydelsenupplysasinformationsinsatser kan allmänhetenlämpliga om av
Om riskerna medefter skada.skadeanmälningarinlämna snarastatt en

för skadelidande tordedärvid klargörs deutredningssynpunktdröjsmål ur
inom kortareskadeanmälningar lämnas inmedkunna räkna att enman

därför itidsfrist behöver intesärskildtid efter skadan. Någon anges
värde medinformationssynpunktdetlagen. Däremot kan envara avur

såskadeanmälningar skalli lagenallmän bestämmelse göras snartattom
den nämnda ordningensig självtmöjligt efter skada. Det säger attensom

kan fungerainträffade skador knappastanmälningarmed fortlöpande av
eller vidkrig mellan främmandeskadefall till följdiän staterannat av

krigsskador kommeromfattandekrigsfall. Vids.k. lindriga mera
efter krigsslutet.få skjutas tilli praktikenskaderegistreringen att upp

registreringsförfarandet.förföreslås ansvarigFinansinspektionen vara
med det nuvarandei likhetsig självt hanteringenDet säger systemetatt

någralagen bör intefrån lokala Imåste på medverkanbygga gesorgan.
för tillfälletmöjliggöra denför i vissa lägenregler häromnärmare att

Utgångspunkten börlösningen.område lämpligasteeller för visst
försäkrings-ordningenden nuvarandeemellertid i likhet med attvara

olika delar medverkarberedskapsorganisation i landetsbolagen singenom
dessa innehålleroch granskaersättningsanmälningar attta emotattgenom

föreskrifter och tillförutsättsuppgifter inspektionende attom segesom
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erforderliga kompletteringar sker i största möjliga utsträckning. Den
centrala registreringen får sedan ske hos Finansinspektionen.

Som framgår det tidigare anförda syftetär föreslagnamed denav
registreringslagen förstautgöra led iatt krigsskadeupp-ett eventuellen
görelse efter krig. Något ställningstagande i själva saken skall inte göras
i detta skede. En anmälan krigsskada skall i princip endastom tas emot
och registreras någon särskild prövning. Endastutan det uppenbartärom

anmälan krigsskadaatt med vidhängande anspråken inte gällerom en
krigsskada eller skadan inte har inträffat häratt i riket eller omfattar
något undantagsfallen skall den kunna avvisas. Ett beslutav avvisningom
skall kunna överklagas. Detta ligger i linje med vad utredningen föreslår
i fråga möjlighet överklaga ersättningsbeslutatt enligtom ett en
modemiserad version nuvarande krigsskadelag.av

8.7.5 Alternativ 2 Moderniseringsalternativet-

Den nuvarande krigsskadelagen KSL innehåller i princip alla väsentliga
regler nödvändigaär för möjliggöra förberedelser försom att effektiven
skadereglering efter upphörande krigstillstånd. Lagen omfattar utöverav
bestämmelser insamling och dokumentation krigsskador ocksåorn av
regler handläggningen det efterföljande förfarandet. Finansierings-om av
frågan regleras dock inte i lagen. Lagen kan tillämpas under olika
krigsförhållanden med undantag allvarligare krigsfall med omfattandeav
ödeläggelse. I sist nämnda fall krävs särskilda hjälpåtgärder och
ersättning får förutsättas ske sociala och folkhushållningsmässigarent
skäl.

Utredningen lar med något undantag inte funnit anledning att- -
föreslå några väsentliga sakliga ändringar i gällandeden lagen.
Utredningen således den regleringennuvarande i alltattanser väsentligt
kan behållas. Utredningen kan därför i hänvisa till de motivstort och
överväganden finns bakom den nuvarande lagen avsnitt 8.4som se med
hänvisningar. följandel avsnitt kommer utredningen emellertid att
behandla vissa principfrågor intresseär i förevarandesom av samman-
hang.

Krigsskadeskydiets omfattning; begreppet krigsskada.

Med krigsskada enligt KSL förstås skada i följd krig mellan Sverigeav
och främmande nakt eller mellan främmande makter i följdoch skada avr handling ha samband med krig l §som andra stycketett KSL.senare
Begreppet skall tlkas enligt det allmänna språkbruket. krigsskadaEn
egendom enligt KSL förutsätter alltså skadan kan kopplas tillatt krigett
mellan SDU 1957:5 173.stater Det räcker således inte meds. att
skadan har uppbmmit under krigsfara inte lett till krig.som ett

Av förarbetena till den nuvarande lagen prop. 1958:82 58 framgårs.
avsikten inte varitatt ändra på tillämpningsområdetatt i förhållandeiar
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sabotageska-för skadamed undantagområdet,lagentill den tidigare
samband medharkriginträffar föreda ett senareett sommensom

krigsskadatillämpasskallalltså lageninnebärkrig.utbrutet Detta att
landetsråder utanförkrig gränserelleri krigSverige indragetär omom

konflikten.utanförSverige håller sigoch
gränsdragningen för begreppetangivnadenFrågan ställaskan omnu

krig mellantillkopplingförutsätterkrigsskadakrigsskada ettatt en-
inträffarVarför skall skadorändamålsenlig.lämplig ochär somstater -

skillnad iNågonomfattas lagen.inteutbryterdå krig hotar inte avmen
antaletVidare kanintedetskadetyp behöverfråga faktisk vara.om

emellertidomfattning. kanbegränsad Detsådana skador antas vara av
ersättningsbara medskulleskadordesvårt avgränsaatt varasomvara

säkerligenutsträckning kanI vissförekommande krigshot.tillhänvisning
fallet och detså inteaktuell. Om ärförsäkring bliockså ersättning från

får förutsättasutgår detersättningstatligrimligtbedöms attattsom
statliga åtgärder seordningsärskildfrågan blir löst i prop.genom

tekniskt-krigsskadeordningensnaturligtvisDärvid kan1958:82 59.s.
bakgrund detUtredningenanvändas.administrativa mot avapparat anser

krigsskadelag ändraianledningfinnsanförda det inte attatt en ny
hänseende.nämndakrigsskada ibegreppet

krävs enligt KSLoch skadankrigetorssakssamband mellanfrågal om
verkligt orsakssam-kriget. Ettuppkommit i följdskadan skall haatt av

direktaskall inte baraEnligt förarbetenaföreligga.skall såledesband
KSLbombfällning täckas ävenkrigsskador genom utant.ex. av

vattenledningardärförsläckaskan intecivil brandindirekta skador en att
har inteomständigheter. Detkrigsprägladepåhar bombats de berorom

beskaffatskallorsakssambandethurmöjligt närmare varaansetts att ange
givitsdefinition har nämndennuvarandeför tillfyllest. Genomatt vara

möjlig månså det irimligtfrihet tillämpa lagen sätt attettstor att
samband härersättning. Detskadedrabbade blirundviks den utanatt som

följande.i detvillkor diskuterasfinns civilförsäkringensmed
såinte gåruppenbart detutredningenenligtDet är även attatt ge en

intetillämpningsproblemdefinition krigsskadebegreppetfullständig attav
sambandsfråga. Enligtuppkommer det gäller avgöranär ut-att en

orsakssambandeti frågaskälfinns sålunda interedningen det att om
krigsskadebegreppet. Detformuleringpå nuvarande allmännaändra av

förnuftigtmyndighet på sätttillämpandefår således överlämnas att ett
krigshand-uppkommit i följdkan haviss skadaavgöra enavansesenom

ling

civilförsäkringenKrigsskadeskyddet -

företagsförsäkringar,skadeförsäkringar,svenskaI de flesta t.ex.
krigsklausulhemförsäkringar, finnsochfastighetsförsäkringar, villa- en

krig, krigsliknandesamband medharundantar egendomsskada somsom
KSL omfattar endastellerinbördeskrig, revolutionhändelser, uppror.

till följdsåledes inte skadaomfattarskada till följd krig. Lagen avav
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krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller skadanomuppror
inte hänger med krig. Den bristande överensstämmelsenettsamman
mellan KSL och försäkringsavtalens krigsklausul innebär således detatt
finns skadeområde sig täcks försäkring ellerett statligtsom vare av
krigsskadeskydd.

Redan KSL:s upphovsmannär utarbetade lagen fanns liknande glappett
i ersättningssystemen. Lösningen lagens krigsskadebegrepp skulleatt

till gällande krigsklausul avfärdades eftersom den skulleanpassas
innebära försäkringsbolagen skulle bestämma åtagande iatt statens
krigsskadehänseende. Lika orealistiskt ansågs det kräva bolagenatt att

sinaanpassade krigsklausuler till lagens krigsskadebegrepp SOU 1957:5
98.s.
Utredningen har inte funnit anledning frångå det nämnda principiellaatt

ställningstagandet. Någon effektiv åtgärd för helt tilltäppaattannan
luckan och dessutom realistiskär genomföra torde knappastattsom

Ävenfinnas. i framtiden måste således räkna med inteatt systemetman
kommer heltäckande.att vara

Definitionen krigsskadebegreppet innebär det helt oskyddadeattav
området kommer bestå skador har samband med inbördeskrig,att av som
krigsliknande händelser, revolution och förarbetenal till KSLuppror.
anförde departementschefen frågan ersättning för sådana fall,att om som
alltså inte hade någon koppling till krig, fick bero särskilda över-av
väganden i framtiden 1958:82prop. 59. Om sådana skador skalls.

får det förutsättas,ersättas redan i det föregående,antyttssom att
regleringen sker i särskild ordning. Enligt utredningen detär knappast
möjligt i förväg ställning till i vad mån skallatt beredata staten
egendomsägarna skydd i sådana fall.även

När det gäller skador under krigsförhållanden bör den skadelidande i
princip kunna räkna med ha ekonomiskt skydd han haratt ett om en
civilförsäkring. Bedöms skadan följd krigshändelse täcksvara en enav
den KSL och ersättning utgår i den omfattning beslutasav som av
statsmakterna. Om sådant orsakssamband saknas omfattar förmodligen
civilförsäkringen i de flesta fall skadan.

Självfallet kan det uppkomma gränsfall. En skada kan därför riskera att
hamna mellan bägge ersättningssystemen egentligenden ärtrots att
ersättningsberättigande. förarbetenaI till följdnämndenattanges av
orsaksbegreppets definition skada i följd krig habör godaav
möjligheter i sådan situationer komma fram tillatt tillfredsställandeett
resultat prop. 1958:82 59. förutsättsDet vidare samråd ägers. att rum
mellan Krigsskadenämnden försäkringsbolagenoch för förebyggaatt att
fall oriktigt lämnas ersättning. I den månutan överenskommelse inte kan
träffas rimlig lösning kan utlåtande från rådgivandeettom en ett organ
inhämtas. Det bör observeras den nämnda ordningen naturligtvis inteatt
hindrar den skadelidande från i vanligt ordning låta allmän domstolatt en

försäkringsbolagetspröva enligt den meddelade försäkringen.ansvar
Enligt utredningen den angivna ordningen innebära smidig ochsynes en

effektiv lösning frågan hur gränsfall kan hanteras.av
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försäkringsbolagen fårnaturligtvis tillBevissvárigheter kan leda utgeatt
krigsskador. regressmöjlighetegentligen Enersättning för skador ärsom

därför finnas felaktigKrigsskadenämnden börför bolagen mot enom
Även Krigsskadenämnden bör havisar ha gjorts.bedömning sigsenare

felaktigt utbetalats förkrigsskadeersättningbolagenregressrätt mot omen
sådana regressmöjligheterföreslår därförcivil skada. Utredningen atten

behållas i lag.bör en ny

Krigsskadeskyddad egendom

från utgångspunkten ersättning kanantal undantagI KSL görs attett
finns här i landet. Det delsför skador på egendom ärlämnas ensom

fartyg och flygplanterritoriell synpunkt såtillvidautvidgning från ävenatt
omfattas,fiskefartyg, jämte medförd egendom,i inrikes fart och oavsett

befinner utanförflygplanet siginträffar fartyget ellerskadan näratt
förutsatts i registrerings-territorialgränsen. utvidgning,Denna ävensom

fortsättningsvis.behållas ocksåenligt utredningenalternativet, bör
viss egendom beroendefrån lagens tillämpningI KSL undantas vem

till början frågatill egendomen. Det ärär ägare statenomensom
krigsskadeskyddet omfattar tillhörigatillhörig egendom, dock statenatt

stadigvar-arrenderätt ellerfastigheter upplåtits enskild med merasom
undantagitsMotivet för egendomande besittningsrätt. är attatt statens

âteranskaffning nödvändighetfrågor återuppbyggnad och medansettsom
synpunkter. Utredningenböra bedömas från alldeles speciella attanser

krigsskadeskyddetsfortsättningen undantas frånstatlig egendom iäven
utredningenBeträffande fastigheter upplåtits enskildområde. görsom

Beroendefrån lagens tillämpning.bedömningen, de bör undantasävenatt
grundertidpunkten då riksdagen skall beslutapå omständigheterna vid om

ställning tillfinansiering ersättningsprocessen böroch avseende tas om
i likhet med statligskador skall åtgärdas i särskild ordning annan

regleringen skall inordnas i krigsskadesystemet.egendom eller om
härförVidare från kommunal egendom. Huvudskäletundantas KSL var

anledning krigsskade-ekonomiska bistånd till kommunerna istatensatt av
skiljerfrån synpunkter på avgörandegörelse måste bedömas sättettsom

från till grund för ersättningsupp-sig dem kommer läggasattsom
delar uppfattningenfråga enskild Utredningengörelsema i egendom.om

bör ske efter särskildautjämningen kommunernas krigsskadoratt av
för vanliga krigsskadeskyddet. Vad gällergrunder detutom avramen

enskild besittningsrätt,upplåtits medkommun ägda fastigheter som
utredningen bedömningvilka fastigheter omfattas KSL, gör enav

upplåtna fastigheter.motsvarande vad sagts statensom nyss om av
direkt eller kommun.Vad egendom ägs statensagts avnu avser som

stiftelser innebär dettaBeträffande kommunala bolag ellerstatliga och att
krigsskadeskydd med pliktdessa skall omfattas reglerna göraattav om

inträffade så beslutar sedan krigssitua-anmälan skador. Om riksdagenom
stiftelsemas egendom, alltefterupphört får skador på ochtionen bolagens
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vad beñnns lämpligt med hänsyn till egendomens reglerassom iart,
särskild ordning utanför lagstiftningen krigsskadeskydd.om

Liksom i den gällande lagen bör främmande tillhörig egendomstat
undantas från krigsskadeskyddet. Detsamma bör gälla i fråga om
utländska fartyg och luftfartyg.

l fråga utländsk egendom i övrigt kan enligt KSL regeringenom
besluta också sådan egendom skall undantasatt från lagens tillämpning.
Skälet till utländsk egendom inteatt generellt undantagits har samband
med inte bara egendomensatt ägare även svenska panthavare skulleutan
kunna ställas utanför det skydd åsyftas med lagen. Utredningen harsom
också uppfattningen det inte rimligt i förvägär preliminärtatt utgåatt ens
från utländsk egendom skall stå utanföratt uppgörelse krigsskade-en om
ersättning. Enligt utredningen bör det ankomma riksdagen vid sittatt
ställningstagande till krigsskadeuppgörelse bestämmaäven i vad mån
egendom tillhörig utländsk medborgare eller utländsk juridisk skallperson

del den ersättning kan bli aktuell.av som
I KSL undantas slutligen från tillämpningsområdet vissa egendomsslag,

nämligen dels penningar, aktier, obligationer och andra fordringsbevis,
dels smycken, ädla och äkta pärlor, såvitt det inte frågastenar är om
egendom föremål förär yrkesmässig verksamhet. Utredningen finnersom
det närmast ogörligt på rimligt och lämpligt den s.k.att ett sätt avgränsa
lyxegendom inte skall böra omfattas krigsskadeskyddet.som anses av
Utredningen utgår visserligen från sådan egendom, varmed inbegripesatt
även egendom lyxkaraktär sådanän i KSL, inteannan allsav som anges
eller i endast begränsad omfattning kommer omfattas statligatt av
krigsskadeersättning. Det bör emellertid ankomma riksdagen att
beroende omständigheterna, i sina riktlinjer för skaderegleringen
besluta i vad mån ersättning skall utgå.

Beträffande i KSL värdehandlingar kan konstaterasupptagna att
ersättningsproblemen väsentligt reducerats eftersom aktier ochnumera
obligationer i utsträckning finns registrerade hosstor utgivaren eller hos
Värdepapperscentralen. Utredningen det i övrigt vad gällerattanser
värdehandlingar också får fråga för riksdagen beslutavara nären att om,
riktlinjerna för ersättningsuppgörelsen läggs fast.

Anmälningsfrist för krigsskada

Enligt ll § KSL gäller skadeanmälan i princip måste inges inomatt tre
månader efter erhållen kännedom skadan för till ersättningrättattom
skall föreligga.

I avsnitt 8.7.4 har utredningen redovisat sina överväganden i fråga om
i lagen angiven bestämd tidsfrist inom vilken skadeanmälan måsteen en

göras enligt registreringsaltemativet. Enligt utredningen bör en uppm-
jukning i linje med vad där också detgöras gäller modemi-närsagts en
serad krigsskadelag. Nuvarande bestämmelse i KSL bör sålunda ersättas
med bestämmelse skadeanmälan skall ske möjligt ochen attom snarast
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enligt §ldå riksdagenbestämmerriksdagentidpunktvid densenast som
ersättning.förförutsättningarnade allmännabeslutar om

krigsskadeskyddetFinansieringen av

krigsskadela-ilämnats öppenersättning harfinansieringenFrågan avom
ersättning. IskattefinansieradförordadeUtredningsmännen engen.

dettaanalyserades1361181957:5SOUutredningsbetänkandet s. -
särbud-formförstannade ettutredningenoch avspörsmål närmare en

krigsskadelidandeansågsspecialavgifter. Detomfattade attgetsystem som
dem.tillkomverkligenmedelgaranti förfå bättreskulle attdärigenom en

kundedepartementschefen detansåg attpropositionen varaföljandedenI
frittbundenhetförfattningsmåssignågonframdelesvärdefullt utanatt
denochexisterandebästdet mot resurserväljakunna svararsystem som

samhällssynpunkt ärfrån mestvaduppfattningenrådandedå somom
62.1958:82gagneligt prop. s.

detansågsskattefinansieringframgår varatill lagenförarbetena attAv
Omkrigsskadegörelse.omfattandevidalternativetrealistiskaenda mera
för-skulleomfattningbegränsaddäremot enskadegörelsen var av

lagrådet,enligtföredrakunnafinansiering attsäkringsmässig vara
fortsattadenförutsatteManlagutskottet. attdepartementschefen och

finansieringsmetoderpåsikte ävenberedskapsplaneringen som vartog
106och9762, samtkrigsfall a.svåramindreförlämpade prop. s.

LZU 26.12B s.
i sintinansieringsfråganocksåbehandladeKrigsskadenämnden

NämndenKSL.tillkomstenefterårenplaneringsverksamhet närmast av
finans-alternativaförvägiuppbyggnadtillframdockkom avatt en
frångåanledningsåledes intefarm attManorealistisk.ieringsformer var

skattefinansiering.principen om en
övervägandenvidfrågangrundläggandeden omutredningenEnligt är

skadereglering-situationervilkakrigsskadeskyddetfinansieringen somav
försäkringsliknandeodiskutabelttorde ettomfatta. Det attskall varaen

begränsad skadeom-vidtillämpaskunnaskulleendast meraensystem
allakollektiv. Ivisstingående ifrånavgifterdärfattning uttas personer

skattefinansieringmednödvändigt avtorde detfallandra envara
krigsskadoma.förersättningar

finansieringförsäkringsmässigförplaneratalarVad att enemotsom
medkompletterasändåmåstesådantföljande. Ettbl.a. systemär

tordeförsäkringsmässigtEtt systemlägen.i svårareskattefinansiering
vilket kräverfredstid,iredanregistreringsärskild envidare förutsätta en

föraktuellthållsocksåfordrasDet systemetförvaltningsapparat. attviss
ochskadoruppkommanderegleringförsäkringsmässig enavatt en

regel-förutsätterske. Dettaskall kunna attavgiftsbetalningframtida
och denregistreringsmyndighetenmellanhålls somkontaktbunden

blidettakankrigsförhållandenUnderförsäkringssystemet.tillanslutit sig
det, iefterhand liknarbetalas iskallrimligenavgifternaEftersomsvårt.

Vidareskattefinansiering. tarsynpunkt,avgiftsskyldigasdefall envart ur
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försäkringsavgiftema inte hänsyn till de avgiftsskyldigas faktiska
betalningsförmåga.

Mot bakgrund det anförda utredningen finnsdet inteav attanser
tillräckliga skäl utgå från krigsskadeskyddet finans-än fåratt annat att

Ävenieras via skattemedel. det sålunda inte meningsfulltsigterom attE planera för finansiering i vissa lägen har statsmakternatypen annan av
självfallet alltid möjlighet efter krig finansieringen efter dåatt ett anpassaE
rådande förhållanden. Frågan hur skattefinansiering eller finansieringenE

allmärma medel skall tillsätt kan sålunda inte bestämmasannatav
i förväg. Däremot kan det beredskapssynpunkt värde attur vara av
frågan redan i fredstid blir föremål för vissa överväganden.

betänkandetI Ekonomisk politik under kriser och i krig SOU 1992:75
144 ff föreslås till Finansdepartementet knuten beredskaps-atts. en

delegation för den ekonomiska politiken inrättas. Delegationen föreslås
bestå för Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet,representanterav
Riksbanken, Riksgäldskontoret och Riksskatteverket. Delegationen bör
bl.a. diskutera förberedelsarbetet på det ekonomisk-politiska området
inför kriser och krig så olika åtgärdspaket konsistenta och rimligtäratt
balanserade. Enligt uppgift kommer beredskapsdelegation upprättasatten
enligt förslaget. Om sä också sker kan det enligt utredningens uppfattning

lämpligt delegationen i samband denmed allmärma finansiellaattvara
beredskapsplaneringen frågan huräven överväger skattemässigen
finansiering krigsskadeskyddet lämpligen utformas.börav

Rätt till domstolsprövning

Sverige är sedan år 1952 bundet Europarådets konvention till skyddav
för de mänskliga rättigheterna och grundläggande frihetema Europakon-
ventionen.

artikelI 6:1 i denEuropakonventionen stadgas enskilde har tillatt rätt
domstolsprövning sina civila rättigheter och skyldigheter. Europa-av
domstolen kontrollerar efterlevnaden konventionen uttalatharsom attav
det avgörande för vad skall civil hurrättighet ärintesom anses vara en

j rättighet karakteriseras i den nationella civilarätten. Begreppeteni
rättigheter bör i stället självständig innebörd. begreppetIges en ryms,
enligt domstolen, varje förfarande utgång avgörande förärvars
rättigheter och skyldigheter privat gällaDet kan därför ävennatur.av
frågor här i landet förhållandet mellan den och detenskildesom avser
allmänna.

Om den innebördennärmare artikeln hänvisas till översiktenav av
rättspraxis i Svensk Juristtidning 1991 justitierådet Danelius ochHansav
hans arbete Mänskliga rättigheter 5:e uppl., Norstedts, 1993.

I syfte säkerställa svensk Europakonventionensrättatt att motsvarar
krav tillgång till domstolsprövning infördes 1988:205lagengenom

rättsprövning vissa förvaltningsbeslut få beslutj möjlighetom attav en ny
regeringen och andra myndigheter meddelar i förvaltningsärendensomÅ

prövade i regeringsrätten.
s
l
å
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underkommaförvaltningsärende inte kanavgörande iEtt ett som
lagen kunnaenligt § i denskall lprövningdomstolsnågon annan

förhållandenågotärendet röri regeringsrätten,överprövas som avsesom
civil-tillämpningendvs.regeringsformen, rör3 §kap. 2 elleri 8 av

offentligrättsligabetunganderättsliga eller normer.
förvaltnings-bestämmelse prövaskall enligtRegeringsrätten omsamma

rättsregler. Någonmed gällandeöverensstämmelsestår ibeslutet
ske.skall alltså intebeslutöverprövningfullständig ettav

år 1994.utgångenf.n. tillgällertidsbegränsad. DenLagen är av
skall förlängas.tillämpningstidenställning tilltagitinteRiksdagen har om

Europakon-föreslagitregeringenhar199394:l17Genom attprop.
bifallit förslagetharRiksdageni landet.lag härskall gällaventionen som

inte utfärdats.harl99394:246. Lagen ännu24, rskr.199394:KUbet.
desssvensk innebärmedkonventionen rättinkorporering attEn av

i Sverige.tillämpligaomedelbartblirbestämmelser
krigsskadeer-tillhuruvida rättsäkerhetgär inte med avgöraDet att en

icivil rättighetsådankrigsskadelagenenligt ärsättning avsessomen
till, denkommit fram rättdockUtredningen harEuropakonventionen. att

bestämtstatsmakterna harenskildeför den när attuppkommersom
betraktasbörvissa rättsligautgå efterskallkrigsskadeersättning normer,

konventionen.omfattascivil rättighetsådan avsomsom en
fördragsslutandefårEuropakonventioneniEnligt artikel 15 part,en

existens,nationenshotarnödlägeallmäntkrig eller iunder annat som
konventionen i denenligtskyldighetemaavviker frånvidta åtgärder som

situatio-hänsyn tillerforderlig medoundgängligenutsträckning ärsom
krav.nens

kan åberopasundantagsregelntveksamtdetEnligt utredningen är om
krigsskadenämndensefter krigtideller längreunder den kortare ett som
bedrivas lagenhuvudsakligen kommerverksamhetbeslutande att om

frånutredningen bortseenligthärtill börMed hänsyntillämpas. man
Europakonventionen.medi konfliktriskera kommaför interegeln attatt

tillklagande skall haföljer den rättEuropakonventionenAv att en
Vad medrättigheter.civiladomstolsprövning sina som avses enav

Europadomstolen har uttalatinte helt klart.domstolsprövning är att
så, därmedskall tolkassammanhang inteidomstol detta atttermen

landsingår itraditionellt slag,domstolenbart ettsomavavses en
hardomstolar153. SomDanelius,domstolsorganisation s.a.a.

fråga ställs mycket högaiolika Pågodtagits nämnder slag. organenav
förfarandetkrävs bl.a.opartiskhet. Härutöveroberoende ochkrav att

förhandling finns.till muntligoffentligt ochrättvist och rättär att
för prövningnuvarandedetUtredningen systemetatt avanser

Europakonventionens krav på doms-uppfyllerkrigsskadeärenden inte
inför nämndenförfarandetKrigsskadenämnden ochtolsprövning.

konventionen.enligtsåledes inte kravenmotsvarar
lösningtillfredställandedet inteEnligt utredningen är att som en

någonerbjuder interättsprövningslagen. Denbefintligahänvisa till den
överprövning beslut.allsidig ettav
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Det återstår då i princip lösasätt problemet på. första ärtre Detatt att
bestämma ärenden enligt krigsskadelagen skall domstol.handläggasatt av
Det andra byggasättet är prövningsorganet ersättningsärendenaiatt upp
så det uppfyller konventionens krav på en offentligatt rättvis och
rättegång inom skälig tid och inför oavhängig och opartisk domstol. Det
tredje tilllåtasättet är det nuvarande prövningsorganets beslut fåratt att
överklagas till domstol.

Vid jämförelse mellan alternativen har utredningen förfunnit denen att
mängd ärenden det kan bli fråga den tredje varianten är attsom om
föredra i de flesta fall. Krigsskadenämnden kan smidigt, ända-ett
målsenligt och effektivt sköta skaderegleringen.sätt Nämnden kan avgöra
ärenden efter lämplighet och skälighet och med beaktande kravettav
enhetlig behandling ärendena. Enligt utredningen talar övervägandeav
skäl för välja det nämnda alternativet.att

För skall överenstämma med Europakonventiomens kravatt systemet
bör således införas möjlighet kunna överklaga Krigsskadeznänmdensatten
beslut till domstol. Eftersom besluten i fråga fattas förvaltnings-av en
myndighet blir det naturliga överklagandet sker hos förvaltnings-att en
domstol; i detta fall hos kammarrätten. En överprövning i kammarrätten
bör innebära beslutet kan i sin helhet. Enligt detprövas nuvarandeatt

kan endast frågan till ersättning tillkommerrättensystemet om vem
domstol.prövas Inget torde hindra kammarrätten från i enlighetattav

med §24 Förvaltningsprocesslagen 1971:291 inhämta yttrandle från det
rådgivande vid behov kan sådantupprättas, yttirande inteorgan som om
redan inhämtats.

Förhållandet mellan krigsskadelagen.krigsförsäkringslagen och

Krigsförsäkringslagens tillämpningsområde territoriellt begränsat.inteär
Krigsförsäkring kan därför meddelas inom:egendomäven Sverigesav

Härigenomgränser. överlappar de rubricerade lagarnas tillämpningsom-
råden varandra i fråga krigsförsäkringsbar egendom.om

Krigsskadelagen gällde till början inte för fartyg, ochflygplanen annan
egendom kunde försäkras krigsrisk enligt krigsförsäkriingslagen.som mot
Undantaget tillkom för krigsförsäkringen skulle i störstaatt utnyttjas:
möjliga utsträckning prop. 1958:82 s.76. Undantagsbestämmrelsen togs

bort då krigsförsäkringsnämnden inte ansåg sådanasig hiasenare
informationsmöjligheter förutsattes för skadelidande skulleiinteattsom
lida några rättsförluster på grund bristande kunskap föirsäkrings-av om
möjligheterna SFS 1967:853, 1967:165 befarade15. Man inteprop. s.

egendomsägare i spekulationssyfte elleratt andra skäll i störreav av
utsträckning skulle underlåta utnyttja krigsförsäkringen. för-Detatt
säkringsmässiga skyddet erbjuder påtagliga fördelar i förhálllande till
det osäkra krigsskadeskyddet enligt lagen. Grunderna för krigsskadeskyd-
det kan dessutom utformas så fall där uppenbart spekulattionssyfteatt
ligger bakom underlåtenhet teckna krigsförsäkring heltutesluts elleratt
delvis från ersättning. Någon möjlighet för skadelidande uppbäraattten
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i den§utformningen ltillmed hänsyndubbelersättning finns inte av
15ordning a.imån skadan gottgöres prop. s.annan

finnsbärkraftiga. Detalltjämtanförda skälendeutredningenEnligt är
för-nuvarandei detändringföreslå någonanledningdärför inte att

fråga.hållandet i denna

krigsviktigpåersättning för skada8.7.6 Frågor om
egendom

väljsvilketfråga måstespeciell övervägasEn systemoavsett som avsom
krigsskadorregleringförgäller ordningenbehandladede avnyss

folkförsörjningen ellerför försvaret,särskilt viktigegendom ärsom
skadereglering nödvändig.fall snabbövrigt. dessasamhället i I är en

avsiktskett ivisst planeringsarbeteharframgår avsnitt 8.5Som attettav
skaderegleringsärskildordning förNågon fastlagddetta problem.lösa en

emellertid inte.egendom finnsi fråga krigsviktigom
krigsviktigskadorersättning förregleringProblemet med av

snabbt skall kunnagäller hurpraktisk Fråganegendom är natur. manav
krig.under pågåendeegendomsskador redanersättning för sådanautge

ochöverblick behovharEtt beslut ersättning förutsätter överatt manom
måsteprioriteringarkapacitet. särskilt nödvändigt görasDetta är om

de nöd-Krigsskadenämnden kan knappastmellan olika skador. göra
intekrigsskadeersättningvändiga avvägningama. Befintliga rutiner för är

omfattandekrigsförhållanden ochheller tillräckliga för allvarliga
krigsskador. förrän efter krigetI sådana fall det knappast möjligtår att

i gång efter bestämsmed skaderegleringen riktlinjersätta avsom
riksdagen. det ärjust i sådana situationer snabb reglering behövs.Men en

därför ordning förDet uppenbart det måste finnas särskildär att en
förfarandet i fråga krigsskador egendom.på krigsviktig Det ärom

frågadessutom skadefall utifrån motivskall ersättas änett annatom som
liggerdet till grund för krigsskadelagen. krigsviktigaDensom egen-

domen har betydelse för försvarsansträngningarna samhälletsochstor
överlevnad under krigsförhållanden. fråga tillDet är attom semera en

försörjningen viktiga Krigsskadelagenskan upprätthållas.att av varor
ersättningssystem däremot sikte egendomsinnehavare förersättatar att

kriget förstörd egendom. Någon återuppbyggnadsskyldighet kommerav
alltid krävas.inte att

ersättningsjälvfallet angeläget ordning för behandlingDet är att aven
krigsviktig lösning väljspå egendom finns, vilkenför skador oavsett som

krigsskadeskyddet.för
utformningen ordning försärskildfråga denI närmareom av en

i denkrigsviktig egendom huvudprincipemaskador börbehandling av
kunnaKrigsskadenämnden 1970-taletföreslogs i mittenplan avavsom
på tvåfrågan ersättning handläggsi korthetinnebärtillämpas. Det att om

skadan ochdrabbatsutreds ärendet denRegionaltnivåer. avsomav
försörjnings-den centralaöverlämnas ärendet tillDärefterlänsstyrelsen.
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hör. Dennaden skadadeansvarsområde egendomenmyndighet inom vars
ombesörjerersättning ochförskottmyndighet fattar beslut om
nödvändigabeslutför återuppbyggnad. Förutbetalning medel omav

konkurrenssitua-försörjningsmyndigheter iolikaprioriteringar mellan en
myndighettill dentill regeringen ellerhänvändelsetion skulle som

kunna ske.regeringen bemyndigar
beredskapsbud-tidigare tillframgåttförslag leddeNämndens attsom

skall kunnaavseende medelförslagsanslagomfattar ettgeten som
krigsviktig egendom.skador påvid regleringanvändas förskott avsom

anslaget.föreskrifter dispositionennågrafinns inteDet närmare avom
område.Krigsskadenärnndenstillhörigtdock upplagtDet är som

rutiner förfinns några fastlagdaf.n. intefunnit detUtredningen har att
skallkrigsviktig egendomför skadorersättningfrågorna rörandehur

beredskapsplaneringen ingåriangelägetemellertidhanteras. Det är attatt
frågor. Utredningennämndahanteringenordning förutforma aven

ÖCB, samordningsan-haruppdrardärför regeringenföreslår att som
samråd med de centraladel, icivilaför totalförsvarets attsvaret

förplaneralänsstyrelsernaoch närmareförsörjningsmyndighetema en
Krigsförsäkringsnämndenbör denutredningensådan ordning. Enligt av

vidgod grundanvändasdärvid kunnaordningenföreslagna ensom
bör beslutanderättförsörjningsmyndighetemaplaneringen. berördaDe

dylika ersättningar bör,anslag förutbetalning. Ettersättning och dessom
och lämpliga dis-beredskapsbudgeteniför närvarande, finnassom

förberedas.positionsföreskrifter bör
krigsskadeersättning behålls börfördet nuvarandeOm systemet

ersättningsärendet för vidihandlingarnaKrigsskadenämnden få del attav
ersättning redan utgåttbeakta denenligt kunnaslutreglering KSLsin som
krigsviktig Omegendom.varit frågaanledning detmed att omav

aktuellt lämna uppgifter tillbliinförs kan detregistreringssystemet att
uppgiftifår eventuelltFinansinspektionen till deteller attsomorgan

krigsskaderegleringen.sköta
tagitanförda harunderstryka detUtredningen slutligenvill att ovan

krigsför-Självfallet underkrigsskador. kan detsikte reglering av
ersättningsfrågor iviktigt med snabb lösninghållanden avenvara

orsakassådanavid andra skadorsärskild ordning änäven av ensom
falletegendomen krigsviktig. Detta kankrigshandling, är vara omom

försäkringsersättningenotillräckligt försäkrad elleregendomen är av
Även situationenförsäkring finnsbetalas kannågon anledning inte ut. om

därförförsäkringsbolagetsvårbedömbar ochden skadan ärattvara
Detförtill rättegång prövningförsäkringstagarenhänvisar ansvaret.av

betalningsskyldigtförsäkringsbolaget i för sigochkan inträffa äräven att
försäkringsersättningen.inte kan betala utmen

beredskapssynpunkt godamening finns det frånEnligt utredningens
skadefall,också sådanaskäl hanteringen nämnts, tasatt uppav som nu

ÖCB föreslagit i detuppdrag utredningensamband med deti somav
föregående.
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9 Specialmotivering

9.1 Förslaget till lag försäkringsverksamhetom
under kris- och krigsförhållanden

l denna lag har sammanförts bestämmelser från fyra olika beredskapsla-
den inländska och den utländska lagen, krigsansvarighetslagengar, och

krigsförsäkringslagen. Lagen består fem kapitel. 1 kap. innehållerav
allmänna bestämmelser lagens innehåll, vissa definitioner ochom
tillämpningsförutsättningar. I 2 kap. regleras enskild försäkringsverksam-
het i allmänhet. Frågor krigsansvarighet för personförsäkringarom
regleras i 3 kap. I kap.4 har upptagits regler statlig försäkring ochom
5 kap. innehåller tillsynsregler denI mån gamla bestämmelser harm.m.
överförts till denna lag har dessa generellt till denanpassats nya
regeringsformen. Vidare har Finansinspektionen övertagit de uppgifter

dåvarande Försäkringsinspektionen hade.som Detta följer lagenav
1991:936 med anledning Finansinspektionens inrättande.av

l kap. Allmänna bestämmelser

Lagens innehåll

§l Denna lag innehåller bestämmelser dels svensk och utländskom
försäkringsgivares verksamhet här i landet under krig, krigsfara eller
därav föranledda förhållanden, dels krigsansvarighet för liv-, sjuk-
och olycksfallsförsäkring dels ock statlig försäkring krigsrisk ochmot
statlig âterförsäkring under krigsförhållanden.

Paragrafen lagens innehållanger

Definitioner

2 § Med svensk försäkringsgivare försäkringsbolag fåttavses somkoncession enligt försäkringsrörelselagen 1982:713.
Med utländsk försäkringsgivare dels försäkringsföretagavses somfått koncession enligt lagen 1950:272 förrätt utländskaomförsäkringsföretag driva försäkringsrörelse iatt Sverige, dels

försäkringsgivare med tillämpning lagen 1993:1302som av om
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verksamhet härdriverSverigeiverksamhetEES-försäkringsgivares
landet.i

medlagi dennavaddefinitionerinnehåller avsesParagrafen somav
kanförsäkringsgivareUtländskaförsäkringsgivare.utländskochsvensk

När detfrämmande land.ellerEES-landihemmahöriga ett annatettvara
såvälfrågadet ärobserverasdetbörEES-försäkringsgivare att omgäller

verkar härendastsådanaföretag genometableradehär somsom
verksamhet.gränsöverskridande

skall tillämpaslagenNär

5-7 §§,l-3 ochkap.i 2bestämmelsernaskalli krigSverige3 § Ar
tillämpas.2 §kap.5§§och 654 kap. samt

för-utomordentligasådanadetråderellerkrigsfaraSverige iAr
Sverigesutanförkrigdet ärföranleddahållanden attär avsom fårkrigsfara,ellerkrigvarit iharSverigeellergränser attav första stycketibestämmelsernaföreskrivaregeringen angessomatt

skall tillämpas.
riksdagensunderställasskallstycketandraenligtFöreskrift

riksmöteeller,utfärdadesdenfrån detmånadinom omprövning en inteSkerföljande riksmöte.början närmastfrånpågår,inte av
tvåföreskriften inominteriksdagengodkännerellerunderställning

föreskriftenupphörgjordes, attunderställningenfrån detmåpadergäl a.

vissatillämpningförförutsättningarallmännainnehåller avParagrafen
förutsättningarnaangivnakap. Deoch 5i 4bestämmelserlagensav

bestämmelserallainteAttregeringsformen.§kap 613följdär aven
andraundertillämpas ävenkunnamåstevissaomfattas beror att

9 §i 4 kapbemyndigandenakanexempel nämnas omSomförhållanden.
Sådanadäravtal sägs.ingåKrigsförsäkringsnämndens rätt att som

Omkraft.ilagen trättredan närtillämpasalltsåfårbestämmelser
nämndaDei 4stadgasi 3 kap.bestämmelsernatillämpningen av

inländska§från 1överförtsoförändradesakligtharförutsättningarna
Förut-krigsförsäkringslagen.§från 1lagenutländska§och l samt
5.5.2avsnittenimotiveringenallmännai denbehandlatsharsättningarna

6.l4.7.och
kungörelsebl.a.regeringentillkännageskrigiSverige genomAtt är av

1993:242].beredskapsförordningen§FörfattningssamlingSvenski
längrestycket inteandraochförsta3 §iförhållandenNär avsessom

fredstidatillåtergåskallberedskapenbeslutaregeringenskall attråder
beredskapj.höjd1992:1403lagennivå § om

livförsäkringförkrigsansvarighetkap.i 3Bestämmelserna§4 om
krigsförhållandenmedsambanditillämpasförsäkringvissoch annan kapitel.iföreskrivsvadmedi enlighet sammasom
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Paragrafen innehåller erinran det i finns särskilda3 kap.atten om
bestämmelser för tillämpningen de regler finns där.av som

2 kap. Svensk och utländsk försäkringsgivares försäkringsverksamhet

I detta kapitel bestämmelser möjligheter till från reglerupptas avstegom
gäller för försäkringsrörelsen och från försäkringsvillkoren såväl isom

fråga skadeförsäkring liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.om som
Vidare har bestämmelser anstånd med premiebetalninggemensamma om
och försäkringsersättning intagits i kapitlet.

Rörelsen

1 § Regeringen får meddela föreskrifter avvikelser från be-om
stämmelserna i försäkringsrörelselagen 1982:713 och lagen
1950:272 för utländska försäkringsföretagrätt drivaom att
försäkringsrörelse i Sverige.

Finansinspektionen får medge försäkringsgivare avvika frånatten
bestämmelse lagi i första stycket eller från föreskriftsom anges som
meddelats med stöd sådan lag.av

Denna paragraf i princip inte har någon motsvarighet i tidigaresom
lagar området innehåller bemyndiganden möjliggör frånavstegsom
vad gäller för svenska och EES-försäkringsgivareicke enligtsom annars

förde dem gällande rörelselagama. Skälet till varför EES-försäkrings-
givare inte omfattas någon framgårmotsvarande möjlighet denav av
allmänna motiveringen i avsnitt Regeringen får tillåta5.3.3. avvikelser

föreskrifter förgäller alla försäkringsgivare berörsgenom som som av
paragrafen medan Finansinspektionen ansökan sådan för-av en
säkringsgivare kan enskilt beslut.medge dispens Bemyndigandenagenom

inte formelltär begränsade till vissa frågor i lagarnade angivna utan
befogenhetema alla bestämmelser i dessa observeraslagar. börDetavser

bemyndigandet för regeringen innebäratt föreskrivarätt inte baraatten
vissa bestämmelser i FRL inteatt behöver försäkrings-Lex. följas av

givarna lagensäven föreskrifterutan innehåll. Regeringenatt ge ett annat
kan exempelvis i fråga bestämmelsen kallelse tilltid förom om
bolagsstämma i 9 kap. 9 § FRL föreskriva vad därfrist änannan som
stadgas. Inspektionens bemyndigande däremot endast rätt attenavser
bevilja dispens från bestämmelse i de angivna eller frånlagarnaen
föreskrifter regeringen meddelat med stöd sitt bemyndigande.som av
Villkor skall dock kunna kopplas till beslut dispens. tordeDettaom vara
möjligt någon särskild bestämmelseutan härom i lagen.att tas upp
Härigenom kan resultat uppnås vid enskiltäven beslut i fall.samma
Bestämmelsen har behandlats i den allmänna motiveringen avsnitti 5.2.3
och 5.3.3.
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försäkringsgivaresvenskfår medgeFinansinspektionen§ att2 en
följerförsäkringsansvar änsigräkning störreför ett somtaegen

utsträckningvilkenframgå iskallbeslutetbolagsordningen. Avav fåråterförsäkringtecknaskyldighetengällandeden attannars
frångås.

försäkringsgivaresvenskfår medgeFinansinspektionen även en
i bolagsord-överskridaförsäkringsbolagömsesidigt attär enettsom

förhållande till deniåterförsäkringbegränsningangivenningen av
utsträckningframgå i vilkenskallbeslutetförsäkringen. Avdirekta

begränsningen.frånfår avvikabolaget
försäkringsgivaresvenskmedgefår ocksåFinansinspektionen en

bolagsordningen.bestämmelse ifrånavvikelsegöraatt annan

dis-Finansinspektionenförbemyndigandeomfattar attParagrafen
bolagsord-Innehållet ibolagsordningen.bestämmelser ifrån enpensera

vissaskall bl.a.framgårdärFRL. Somkap. 5 §2ning regleras av
naturliga skälbolagsordningen. Avregleras iåterförsäkringfrågor om

försäkringsgivare.för svenskaparagraf endastdennagäller
frågadock igällermotiveringenallmännaframgår denSom omav

frågorväsentligaandraoch vissaåterförsäkringsfrågorlivförsäkring att
6 § FRL.enligt 2 kap.grunderi s.k.reglerasskall

deemellertidbyggerbestämmelsenföreslagnadenUtformningen av
sittfram ilagtFi 1990:11Försäkringsutredningenförslag som

1993:108.2 SOUförändringFörsäkringsrörelse idelbetänkande
grundernagenomföras, innebärkommaförutsättsFörslagen, attattsom

medanriktlinjerförsäkringstekniskainnehållaskallfortsättningen endasti
frågaibolagsordningentill ävenförasåterförsäkring skall överfrågor om

enskilda försäkringsav-och bestämmelser rörlivförsäkringsbolag somom
avtalsvillkoren.iin direkttal skall tas

beredskapsskältredje stycket,framgårhar,Utredningen avavsom
ibestämmelserfrån alladispensertillåtadet lämpligastfunnit att

utredningenbetydelsefull punkt harmycketpåbolagsordningen. Men en
dispensmöjligheten,framhållasärskiltmotiveratfunnit det attvara

återförsäkring.frågainämligen om
därför frågorparagrafenstyckena rör avstegoch andraFörsta omav

reglerasstycketförstaåterförsäkringskrav. lgällande ettfrån annars
bolagsordningens kravifrånmöjlighetförsäkringsbolags att

underlättasverksamhet närfortsattHärigenom kanåterförsäkring.
reglerasandra stycketråder. Iåterförsäkringsmarknadensvårigheter

återförsäkringförsäkringsbolagömsesidigtförmöjligheten att mottaett
Tankenbolagsordningen. ärföljerutsträckning atti änstörre avsom

kanåterförsäkringsbehovlandetsbidra tillmån skalli någondetta att
klaras.

i 2 §sin motsvarighetharstycketoch andrai förstaBestämmelserna
förslaget. Detavsedd medinteändringsakligNågon ärinländska lagen.

behövliga dispenser.meddelaFinansinspektionenskall ankomma att
bestämmelsenuvarandetill skillnaddock vidareförslagetl motanges --

fåravvikelsenhurfråganregleraskallbeslutet även stor vara.omatt
det harordningnuvarandemöjligt medredantordeDetta menvara

fråganockså i denställningkrävauttryckligenmotiverat att tasansetts att
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vid dispensgivningen. I övrigt har bestämmelserna endast språkligt
modemiserats och redaktionellt justerats.

Tredje stycket innehåller generellt bemyndigande för inspektionenett
meddela dispenser från bestämmelser i bolagsordningen.att Detta är nytt

i förhållande till nuvarande ordning.
Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen i avsnitt 5.2.3.

3 § Regeringen får beträffande svensk och utländsk försäkrings-
givare i fråga skadeförsäkring meddela föreskrifterom om

upphörande för viss tid eller tills vidare försäkringsgivaresav
för vissa slag meddelade försäkringar, därvid det skallansvar av

vad skall frågagälla i försäkringstagamas rätt,anges som om
2. storleken försäkringstagamas självrisk, vadoavsettav som

i försäkringsvillkoren,anges
avvikelse från bestämmelser i 14 § andra stycket lagen

1927:77 försäkringsavtal och reglerna i konsumentförsäkringsla-om
1980:38 försäkringsgivares meddelande till försäkringstaga-gen om

och från bestämmelser och avtalade försäkringsvillkor ärre som
beroende sådana meddelanden,av
4. oförändrat för försäkringsgivare enligt försäkringsavtal tillansvar
den del avtalet omfattar brandförsäkring på byggnad hör till fastsom
egendom eller därmed jämställd egendom, försäkringstaga-oavsett att

inte betalat fömyelsepremien enligt avtalet.ren
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-

får medge försäkringsgivare avvika från bestämmelser ochattnen en
villkor i första stycketsom avses

Paragrafen reglerar möjligheten i olika avseenden tillåta frånatt avsteg
regler eller förändra villkor eller avtalsinnehâll iatt utgörstyrsom en
skadeförsäkring. Den gäller för försäkringar meddelade såväl av en
svensk utländsk försäkringsgivare så begreppen definieras isom en som
1 kap. 2 I fråga livförsäkring regleras motsvarande frågor i 5om
Eftersom svensk enligt lagen 1993:645rätt tillämplig lag för vissaom
försäkringsavtal i princip tillämpligär flertalet försäkringar som nu

kan bestämmelserna tillämpliga inte baragöras pâ här etableradeavses
utländska försäkringsföretag EES-försäkringsgivareävenutan som
verkar här gränsöverskridande verksamhet. Det sakliga områdetgenom
för olika ingrepp enligt paragrafen har i princip motsvarighet i nuvarande
bestämmelser i den inländska och utländska lagen. Paragrafen behandlas
i den allmänna motiveringen i avsnitt 5.2.3 beträffande svenska för-
säkringsgivare och i avsnitt 5.3.3. beträffande utländska försäkrings-
givare.

Allmänt gäller regeringen bemyndigas föreskrifteratt beslutaatt genom
i de frågor paragrafen omfattar. Regeringen eller, efter regeringenssom
bemyndigande, Finansinspektionen kan dock i visst avseende ävenett
fatta beslut i enskilda fall. Självfallet kan problem förutses det gällernär

tillämpa dispensmöjligheten i fråga EES-försäkringsgivareatt om som
verkar här endast gränsöverskridande verksamhet. Men möjlig-genom
heten bör dock finnas för dessa.även
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sikte påpunktenförstaförsta stycketBestämmelsen i atttar genom
upphöra.snabbtförsäkringarviktigamindrefåföreskrifter allmänt attsett

varifrånutländska§ lagenoch 9inländskai §motsvarighet 7har sinDen
bestämmelsen harUtformningenöverförts.oförändrad harden sakligt av

språklig ochundergått visshar härutövernågot. Denmodifieratsdock
särskilttillämpas iavseddBestämmelsen ärbearbetning.redaktionell att

försäkringsföretagensnödvändigtframstårdär detlägen, attextrema som
viktigastetill dekoncentrerasbegränsadekrisförhållandenunder resurser

förtid kan försäkringsta-iförsäkring upphörOmförsäkringsområdena. en
betalats fördärigenompremieför denersättningtillha rätt somgaren

på imed kravetåsyftasfrågadenna attfrämstmycket. Det är som
försäkringstagar-frågagälla iskallvadskallföreskrifterna omsomanges

1959:52 60.ilagrådsuttalandetjfrrätt s.prop.nas
bemyndigandeinnehållerpunktenstycket andraförstaBestämmelsen i
självrisken iföreskrifter bestämmaför regeringen omatt genom
modemiseradspråkligtoförändradsakligtharförsäkring. Den men

lagen.utländska10 §inländska ochöverförts från 8 §
befrielse frånsiktepunktentredjestycketi förstaBestämmelsen tar

i frågaprernieaviseringar ochskriftligalagarnai de angivnakrav om
till försäkring-meddelandenandrafrånkonsumentförsäkringslagen även

medhängervillkorbestämmelser ochoch från sammansomstagarna
inländskai 9 §motsvarighetsinBestämmelsen harmeddelanden.sådana

stycket§ andrabestämmelsen i 14såvittutländska lagen,och ll § avser
bestämmelsernuvarande ärtillförhållandeskillnad i attEnFAL.

regeringen.föreskrifterbeslutasskall kunnaavvikelsema avgenom
regeringenfjärde punktenstycketBestämmelsen i första att genomom

brandför-förförsäkringsansvarfortsattförordnaföreskrifter kan om
sakligt oförändradprincippremie har iobetaldsäkring mentrots

inländska ochstycket§ förstafrånöverförts llmodemiseradspråkligt
framgår den allmännalagen. Somutländskastycket13 § första av

gällerbestämmelsen intesådärvid skettändringmotiveringen har att
f.n.jämställd egendomegendomtill fastnyteckningsfall. Med somavses

brandför-motiverasBestämmelsenvattenfallsrätt.ochtomträtt av
kreditväsendet.försäkringens betydelse

medgeskunnaockså skallavvikelseframgårandra stycketAv att
bestämmelsentill ärfall. Motivetenskilda attibeslut mangenom

fall då svårighetendetäckapunktinsatserendast attmedhärigenom kan
före-allmäntbolagetenskilda äntill dethänföraavisera är attmer

försäkringsgivama.försvårigheterkommande

premiesådan obetaldfordranförsäkringsgivares4 § För somen
§ 2 förmåns-§ och 7enligt 6 lförmånsrättgälleri 3 § 4avses

påomfattaskall räntaFörmånsrätten även1970:979.rättslagen
§tillämpning 3 4.i beslutdetobetald premie, avomangesom

sådan obetaldförmånsrätt förbestämmelserParagrafen upptar omen
rimligtfåri § 4. Det3brandförsäkringspremie attvaraansesavsessom
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försäkringsgivaren fär förmänsrätt fårkompensation han stáför attsom
fömyelsepremien erläggs. sinBestämmelsen harutan att motsva-ansvar

righet i § andra och tredje stycket inländska § andrall lagen 13 ochoch
tredje stycket utländska lagen. har sakligt efterDen ändrats endast vad

följer 1970 års förmänsrättslag. har berörtsBestämmelsensom av
kortfattat i allmänna iden motiveringen avsnitt 5.2.3.

Förmánsrätten gäller obetald premie försäkring byggnad hörsomav
till fast vattenfallsrätt.egendom, och Enligt punkt 6 i övergångs-tomträtt
bestämmelsema till förmánsrättslagen vad i förmânsrättslagenäger som
stadgas motsvarande tillämpning vattenfallsrätt. harDettomträttom
inte nödvändigt erinra detta i den bestämmelsen. Denansetts att om nya
i bestämmelsen angivna förmänsrätten gäller automatiskt 3 § 4om
tillämpas. För förmänsrätten skall omfatta måste detta dockäven räntaatt
beslutas särskilt.

5 § eringen får beträffande svensk och utländsk försäkrings-Refgrâgagivare i livförsäkring meddela föreskrifterom om
för försäkringsgivare med avvikelse från försäkrings-rätt att

villkor skjuta utbetalning på grund återköp,upp av
befrielse försäkringsgivare från skyldighet2. för enligt för-

säkringsvillkor lämna lån på försäkringen, ochatt
i § andra3. avvikelse från bestämmelsen l4 stycket lagen

l927:77 försäkringsavtal försäkringsgivares meddelande tillom om
försäkringstagaren gällande försäkringsvillkor.och grund därav

Regeringen regeringens bemyndigande, Finansinspektio-eller, efter
sådanfår medge försäkringsgivare göra avvikelseattnen en som

i första stycket.avses
och andraBestämmelserna i första stycket 3 stycket gäller iäven

fråga sjuk- olycksfallsförsäkring.ochom

möjligheterI paragrafen har upptagits bestämmelser till frånavstegom
försäkringspartema ivad i vissa fall gäller mellan frågasom om

olycksfallsförsäkring.livförsäkring och fall sjuk- ochi visst ävenett
Bestämmelsen omfattar försäkringar svenskameddelats såvälsom somav
utländska försäkringsgivare så begreppen kap. 2definierats i lsom
Även beträffande livförsäkring gäller i princip3undersom anges,den försäkringsavtalsrättensvenska försäkringsföretagenför de utländska

verkar här. Också börde därför omfattas Det börparagrafen.som av
observeras paragrafen omfattar försäkringars.k.även krigsskyddadeatt
enligt 3 kap.
Bestämmelsen utformatshar bakgrund Försäkringsutredningensmot av
andra delbetänkande SOU 1993:108, specialmotiveringen under 2se
kap. 2 förutsätteroch där angivna förslag Förslagengenomförs.att
innebär bl.a. i grunderna för livförsäkring skall finnasinte längreatt
bestämmelser direkt avtalsfrâgor.rörsom

Avvikelserna kan åstadkommas föreskrifter regeringen ellergenom av
dispensbeslut regeringen eller, efter bemyndigande,regeringensgenom av

Finansinspektionen.



1994:130Specialmotivering SOU272

motiveringen i avsnittParagrafen behandlats i den allmänna 5.2.3har
försäkringsgivare och i avsnitt 5.3.3 beträffandebeträffande svenska

utländska försäkringsgivare.
förstycket första punkten, gäller anståndBestämmelsen i första som

utbetalning återköpsvärdet hos livförsäkringar,försäkringsgivare med av
utländska lagen. Enligtsin motsvarighet i § inländska och 7 §har 5

anstånd Finansin-bestämmelse sådant endastnuvarande kan ges av
Förslaget innebär ändring denspektionen dispensbeslut.ettgenom

vadpunkten i enlighet med sagts.ovansom
punkten, gäller befrielse förBestämmelsen i första stycket andra som

livlån, har sin motsvarighet i § inländskaförsäkringsgivare lämna 5att
nästföregående styckeoch § utländska lagen. Vad i7 sättetsagtssom om

till nuvarande bestämmelseråstadkomma avvikelsen och skillnadenatt
gäller i fråga detta förslag.även om

fråntredje punkten, gäller befrielseBestämmelsen i första stycket som
fall enligt och därtill knutnaskyldighet premieavisera i visst FALatt

sin motsvarighet i 9 § inländska och §försäkringsvillkor, har ll
framgår sista stycket i denna paragraf gällerutländska lagen. Som av

i fråga sjuk- och olycksfallsförsäkring.denna bestämmelse även om
befrielseEnligt nuvarande bestämmelse kan avsedd endast ges av

dispensbeslut. Förslaget innebär ändring påFinansinspektionen ettgenom
den i enlighet med vadpunkten sagts.som ovan

bestämmelserGemensamma

bemyndigande, Finansin-eller, efter regeringens6 Regeringen§
föreskrifter anstånd för försäkringstagarespektionen får meddela om

förfallen till betalning.tid betala premiemed under viss äratt som

efter regeringens bemyndigande, Finansin-Regeringen eller,7 §
viss tid förföreskrifter anstånd underspektionen får meddela om

försäkringsgivare i fråga utbetalningsvensk och utländsk om av
försäkringsersättning.

efterbemyndigande för regeringen eller,Paragraferna innehåller ett
förordnaregeringens bemyndigande, Finansinspektionen, att om

med betala försäkringspremie ochmoratorium för försäkringstagare att
utbetalning försäkringsersättning.för försäkringsgivare i fråga om av

motsvarighet i inländska och 12 § utländskaBestämmelserna har sin lO §
från gällande bestämmelserna intelagen. De skiljer sig de attgenom

anståndet förinnehålla någon bestämd frist för och undantag s.k.att
försäkringsgivarenskrigsskyddade försäkringar inte det gällergörs när

språkligtanstånd. övrigt bestämmelserna endast och redaktionelltI är
i fråga s.k. krigsskyddadeändrade. Det mä dock erinras attom om

försäkringar krigsgrunderna innehålla bestämmelser hållaskall rätt attom
inne Bestämmelserna har behandlatsförsäkringsersättning, 3 kap. 5 §

Betalnings-i den allmänna motiveringen i avsnitt 5.2.3 under rubriken
frågor i avsnitt 5.3.3.samt
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8 § Föreskrifter eller medgivanden fårkapiteli dettasom avses
meddelas endast det behövs för tillgodose följerkravattom som av
försäkringsverksamhetens funktion inom totalförsvaret.

Bestämmelsen Denär det förgrundläggande syftet till-ny. anger
ämpning andra kapitlets bemyndiganden. efterDen har utformatsav
mönster 8 § i den arbetsrättsliga beredskapslagen 1262.1987:av

3 kap. Krigsansvarighet för liv-, sjuk och olycksfallsförsäkring

I detta kapitel finns bestämmelser lagen 1959:118motsom svarar om
krigsansvarighet för liv- och inavliditetsförsäkring. Som närmare
framgår avsnitt 7 bygger de föreslagna bestämmelserna i allt väsentligtav
på förslag år 1984 överlämnades Försäkringsinspektionen tillett som av
regeringen och utarbetats arbetsgrupp med förrepresentantersom av en
inspektionen och försäkringsbranschen.

§1 Bestämmelserna i detta kapitel tillämpliga sådan direktär
försäkring livförsäkring, sjukförsäkring eller olycksfalls-som avser
försäkring försäkringenom

helt eller delvis gäller också för försäkringsfall orsakatssom av
krigshandling till följd riket kommit krig krigsskyddadi för-attav
säkring, och

2. meddelas försäkringsgivare ellersvensk utländsk för-av
säkringsgivare bedriver verksamhet här i landet enligt lagensom
1950:272 för utländska försäkringsföretagrätt drivaattom
försäkringsrörelse i Sverige.

försäkringFör i första stycket skall upprättas krigsgr-som avses
under enligt avseendevad föreskrivs i det5 I framgårsomsom

andra stycket i paragraf därvid icke lkrigsskydda-kan ävenav samma
de försäkringar bli berörda.

särskildaI paragrafen bestämmelsertillämpningsområdet för deanges
gälla för krigsförhållanden i fråga försäkringarsom avses om

personförsäkringsområdet. I §l KAL specificeras försäkrings-de olika
slag omfattas lagen, eftersom KAL bygger obligato-lagensom av att
riskt tillämpligär vissa bestämda försäkringar. Utredniingsförslaget
utgår emellertid från försäkringsgivare i Vilkasjälv har avgöraatt en att
försäkringar för dödsfall eller krigshandlingskada i följdett ansvar av
skall läggas in.

förstaAv framgårstycket till början kapitletbestämmelserna i äratten
tillämpliga på liv- sjuk- och olycksfallförsäkring. kanI praktiken man

sigvänta försäkringsgivama också i fortsättningen krigsansva-åtar sig:att
righet i de fall omfattas den gällande livförsäkringlagen, dvs. vidsom av
för dödsfall, vid försäkring för invaliditet pretmiebefrielsedennaom avser
för livförsäkring för dödsfall eller livsfall förenatseller försäkringenom
med livränteförsäkring för livsfall sådant inwaliditetsför-sätt att
säkringen upphör livränteförsäkringen upphör vid inwaliiditetsför-om samt
säkring meddelats försäkringsgivare huvudsakrörelse isom av vars
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tänkasemellertidkanDetSPP.tjänstepensionsförsäkring t.ex.omfattar
andrameddela ävenvillförsäkringsgivarefinnaskandet somatt
likhetsjukförsäkring. lvissakrigsansvar,med typerförsäkringar avt.ex.

ochdirektförsäkringendastomfattasinspektionsförslagetochKALmed
återförsäkring.intesåledes

försäkringsfallansvarigheten somframgårpunkt l att avserAv
med denkrigkommit iSverigeföljdtillkrigshandling attorsakats avav

i 2bestämningnärmare angessom
ochsvenskaförendastgällerbestämmelsernaframgårpunkt 2Av att
denvadiSverigeetablerade iförsäkringsbolag är avserutländska som

inte.omfattasEES-försäkringsgivarelandet.ibedrivs härrörelse som
7.5.3.avsnittimotiveringenallmännai denbehandlas närmareDetta

2kap.framgår lsvenska bolagVilka avavsessom
omfattasförsäkringsgivarefast avslåsstycket somandra attI en

krigsgr-särskildaskyldig upprättastycket ärförstai attbestämmelserna
försäkrings-krigsskyddade. Förförsäkringar ärde enrörandeunder som

andraförsäkringarkrigsskyddadesåvälmeddelar somgivare som
krigsskyddadeickedestycketandra§framgår 5 attförsäkringar av

tilldelningochberäkningsåvittberöraskan kommaförsäkringarna avser
återbäring.av

riket kommertillämpas8 §§6 ochiBestämmelserna§ om2
upphörtharkrigetNärbeslutarregeringensåvida inte annat.krigi

haskallkrigettidpunkt dådenbeslutregeringen ansesmeddelar om
det kantidigare, antasmeddelas ävenbeslut kanSådantupphört. om
någoniföretaskommerinte längrekrigshandligar att meraatt

omfattning.betydande
påtillämpningmotsvarandestycketförsta ägeriVad sagtssom

enligt 5krigsgrunderin itagitsbestämmelser som

Ut-i tiden.tillämplighetbestämmelsernasparagrafdennaI anges
7.6.avsnittiredovisatsharfråganiövervägandenredningens

förocksågällerförsäkringkrigsskyddadförgällerVad3 § som detslut,krigetsefterårinominträffarförsäkringsfall omettsom
krigshandling.orsakats enav

itagitsochKALi 2 §vadmed uppöverensstämmelseI angessom
förgällervadparagrafföreskrivs i denna att eninspektionsförslaget som

inträffar inomförsäkringsfallförockså gällerförsäkringkrigskyddad som
krigshandling.orsakatsförsäkringsfalletslut,efter krigetsår av enomett

försäkrings-skallkrigsskyddadeförsäkringar ärde§ För en4 som
särskiltupphört upprättakriget har ettefter detårtvåinomgivare att

skall visaKrigsbokslutetpågått.harkrigettidför denkrigsbokslut
medförsäkringarnakrigsskyddadeför dekostnaderochintäkter

omfatta ävenskallKostnadernaverksamhetsgrenar.fördelning
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kostnader för sådana försäkringsfall har inträffat inom år frånettsom
krigets slut, försäkringsfallet har orsakats krigshandling.om av en

Paragrafen behandlar skyldigheten särskilt krigsbokslutupprättaatt ett
för de krigsskyddade försäkringarna läggas till grund för beslutatt om
hur uppkomna överkostnader skall täckas. Termen krigsbokslut finns inte
i KAL det uppenbarligen förutsatt sådanär redovisning görs.attmen en

5 § I särskilda krigsgrunder skall bestämmelser indelningtas upp om
krigsskyddade försäkringar i verksamhetsgrenar därvid för-av

säkringar likartat slag förs till verksarnhetsgren. Krigsgr-av samma
undema kan vidare innehålla bestämmelser möjlighetom

hålla inne försäkringsersättning till dess krigsbokslutatt
upprättats,

2. under krig provisorisk krigspremie,att ta ut en
3. fastställa krigspremie för försäkring upphör innan krigs-att som

bokslut har eller före nämnda tidpunkt föranlederupprättats attsom
periodisk utbetalning påbörjas på grund försäkradattav en person
har avlidit eller har uppnått ålder,viss

4. krigspremie, det behövs för täcka i krigs-att uttaxera attom
bokslutet redovisade kostnader i den mån överstigitdessa det belopp,

enligt vad antagits vid premieberäkningen varit förväntaattsom som
under den tid kriget pågått överkostnader,som

5. ned försäkringsersättningsätta har hållits inne enligtatt som
punkt överkostnader i punkt 4 skäligen inte kanom som avses
täckas krigspremier eller överskottsmedel,genom

6. sådan utjämning mellan försäkringsgivaregöra iatt som avses
6

I krigsgrunderna kan meddelas de bestämmelseräven beräkningom
och tilldelning återbäring försäkringsgivare attav som en avser
tillämpa i sin rörelse till dess krigsbokslutet har upprättats

Krigsgrundema skall försäkringsivare inom tidupprättasav som
bestäms Finansinspektionen och skall inges till inspektionen.av
Därvid gäller krigsgrunder avseende första stycket punkterna 4att
och 5 inte behöver beslutas förrän krigsbokslutet har upprättats.

l denna paragraf finns föreskrifter i fråga de krigsgrunder skallom som
bolagupprättas meddelar krigsskyddade försäkringar.av som

förstaI stycket indelning skall ske efter verksamhets-attanges en
tillämpning 12 och kan regeringen föreskrivaMed §§ KALgrenar. av

olika försäkringsbestånd skall särskil j vid bestämmande och täckningatt as
särskilda föreskifter för vissaöverkostnad och i övrigtäven typerav ge

försäkringar. förordats iöverensstämmelse med vad inspektions-lav som
förslaget indelningföreslår utredningen det i krigsgrunderna görsatt en

försäkringar för försäkringar likartadolika Som beteckningart.av avav
alltså inte byggeranvänds beteckningen Verksamhetsgren,art som

vad sammanhang, i samband meddärmed i andra t.ex.som avses
årsredovisningen. livför-lämpligt skilja mellan kollektivDet attsynes
säkring och individuell livförsäkring behandla sjukförsäkringsamt att som

särskild Verksamhetsgren. Tjänstegrupplivförsäkringen torde böraen
betraktas Verksamhetsgren för utredningen fårsig. Enligt detsom en
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Finansinspektionenbemyndigandeeller efter dessregeringenankomma
verksamhetsgrenar 9 §.indelningen i seföreskrifteratt ge om

blipunkter de frågorövrigt istycket iI upptas som avsessex
gäller åtgärder i frågaBestämmelsernakrigsgrundema.behandlade i om

försäkringar. Punktenmed krigsskyddadede olika verksamhetsgrenarna
möjlighet§ andra stycket KAL,14 öppnar attmotsom svarar

krigspremie innan krigsbokslutdefinitiv upprättasfastställa och ta ut en
fråga intäktpraktiska skäl. Det härbefogat ärdetta ärnär somom enav

krigsbokslutet.självfallet bör beaktas vid
allmänt formulerad regel beslut itagitsandra stycket harI omenupp

under till desstilldelning återbäring krigfråga beräkning och attavom
krigsskyd-bolags såvälRegeln,krigsbokslut har upprättats. ettsom avser

avsnitt 7.8.behandlats iförsäkringar, hardade andrasom
inom den tidkrigsgrunder skalltredje stycket upprättasI att somanges

tillgrunderna skall ingesFinansinspektionen ochbestäms attav
kraftsedan lagen i ochinspektionen,inspektionen. innebär trättDetta att

krigsgrunder utfärdats, skallutformningenefter föreskrifterdet att avom
antagitskrigsgrunder skall hadåden tidpunktbestämma senast av

får motsvarande tidpunktnytillkommande bolagbolagen. För en
krigspremie och nedsättninguttaxeringfastställas. det gällerNär avav

skall dock krigsgrunder inte behövainnehållitsförsäkringsersättning som
harförrän krigsbokslutet upprättats.upprättas

nedsättning försäkringser-Overkostnader, krigspremie eller6 § av
utjämnas mellan tvâ ellerfår varje Verksamhetsgrensättning inom

grundval mellan försäkringsgivamaflera försäkringsgivare av en
träffad överenskommelse. Vid upprättande krigsbokslut skallav

till sådan utjämning.hänsyn tas

möjlighetenparagraf återfinns den i avsnitt 7.7 behandladeI denna om
krigspremie eller nedsättning försäkringser-utjämning överkostnad,av av

försäkringsgivare på grundval mellansättning mellan olika av en
försäkringsgivama träffad överenskommelse.

inte åtagit sig hålla§ En försäkringstagare eller har7 attannan som
försäkringen fömyelsepremie inte medvid makt genom ansvarar

försäkringen för betalningen krigspremie.egendom än avannan

i avsnitt 7.9.Bestämmelsen har berörts

8 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansin-
föreskrifterspektionen får meddela krigsbokslut ochnärmare om om

utformningen krigsgrunder.av
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Avsikten med de angivna föreskrifterna inte regeringen ellerär att
Finansinspektionen skall föreskriva vad skall iakktagas i sakligtsom
hänseende. Det åsyftas riktlinjer för den formellaär uppställningensom

krigsbokslut föroch utformningen krigsgrundema. kanDettaav av vara
betydelse bl.a. för underlätta för bolagen träffa utjämnings-deattav att

avtal förutsätts komma till stånd. Som redan framhållits detärsom
lämpligt vissa utgångspunkter för indelningen verksamhets-att anges av

i krigsgrundema. Det förutsätts föreskrifterna utformas eftergrenar att
samråd med företrädare för försäkringsgivarna.

kap.4 Statlig försäkring

Försäkring krigsrisk,mot m.m.

l § I detta kapitel betyder

transportförsäkring: försäkring meddelas i fråga fartyg,som om
luftfartyg och spårfordon underär medsamt transportvaror som
sådant transportmedel eller med landfordon,
motorfordonsförsäkring: försäkring meddelas i fråga skadasom om
på landfordon.

I denna paragraf definieras några försäkringsbegrepp ianvändssom
lagen; begreppen transportförsäkring motorfordonsförsäkring.och
Bestämmelsen har ingen motsvarighet i den gällande lagen. Den har
behandlats i den allmänna motiveringen i 6.l6.2.l.avsnitt

Begreppen i definitionen skall enlighetanvänds tolkas i med vadsom
gäller i 2 kap 3 § definitionenFRL. När det gäller transportför-som ava

säkring används Därmedlokutionen i fråga om fartyg o.s.v. attavses
uttrycka inte bara godsettransportmedlet och älven övrigaatt utan
intressen knutna Medtill dem kan omfattas försäkringen. attav varan
skall under situationeräven samlband medtransport harvara avses som

Försäkring spårfordontransporten. har inte behandlats allmännai denav
motiveringen. Den har medtagits även behovet möjlighet tillom av
krigsförsäkring sådana fordon, varmed främst jämvägståg, underav avses
nuvarande förhållanden med statligt ägande inte deñniitionenIär stort. av
begreppet motorfordonsförsäkring används lokutionen i skadafråga om
på landfordon. Denna lokution har valts för det skalluttryckaatt att

fråga kaskoförsäkring, alltså försäkring fordonet.självavara om en en av

2 § Staten får meddela transportförsäkring motorfordonsför-och
säkring mot

krigsrisk och
2. risk egendom läggs under embargo eller uppbrimgas elleratt

förutsätts liknande åtgärd främmande eller denannan statav somav
där har tagit eller försöker makten frustrationsrisk.ta
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ocksåfårstycketi förstariskerFörsäkring statenmot som avses
för införseli utlandethar lagratsegendom,i frågameddela somom

från Sverige.utförselanslutning tilleller itill Sverige

försäkrings-förtillämpningsområdetbestämmelseDenna statensanger
jämställda risker. Den hardärmedochkrigsriskeri frågaverksamhet om

lag.i nuvarande Denförsta stycketfrån 2 §oförändrad överförtssakligt
Bestämmel-modemiserats.språkligtochredaktionelltdärvid ändratshar

avsnittmotiveringen,allmännai denflera ställenbehandlatshar sesen
6.16.25.6.l6.2.1 -

eller lägganågot i beslagungefärbetyderembargoBegreppet attatt ta
innebär detbeslag i hamnifartygOmkvarstad på det. tast.ex.ett en

uppbringning innebärBegreppetfår hamnen.inte lärrmareellt fartygetatt
främmande Detbesittningifartyg eller dess last stat.t.extasatt ett av

kapning.med begreppetär synonymt

harförsäkringarsådanaåterförsäkringfår3 § Staten somta av
enligt 2meddelats

förordningenfrån §överförts 3oförändradsakligtBestämmelsen har
1565 harkrigsförsäkringsnämnd. Denförmed instruktion1988: statens

6.l6.4.i avsnittmotiveringenbehandlats i allmännaden

frågagäller inte iförsäkringsavtall927:774 § Lagen omom
försäkring enligt 2

modemiseradspråkligtoförändradsakligtBestämmelsen har men
behandlats i denharnuvarande lag. Dentredje stycketöverförts från 2 §

avsnitt 16.2.motiveringen iallmänna

Återförsäkring

återförsäkringmeddelaförsäkringsgivarefår§ Staten5 av
andra riskerskadeförsäkringi 2 § ochförsäkring motavsom avses

paragrafen.i densådanaän som anges

återför-verkamöjligheterBestämmelsen reglerar attstatens som
självfalletBemyndigandetförsäkringsgivare.säkringsgivare andra avser

försäkringsgivare. Be-sammanslutningaråterförsäkringäven av
lag. Tilli nuvarandeandra stycketöverförts från 2 §stämmelsen har

âterförsäkringsmöjlighetenomfattarbestämmelsenuvarandeskillnad mot
etableradepraktiken sådanai ärförsäkringsgivare,utländskaäven som

områdetâterförsäkringsbarabegränsning detNågon formelli Sverige. av
språkligt modemise-i övrigtBestämmelsen harinte i bestämmelsen.görs

i avsnitt 6.16.3motiveringenallmännabehandlats i denharDenrats.
beträffande6.l6.6i avsnittförsäkringsgivare ochsvenskabeträffande
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försäkringskadeförsäkringutländska försäkringsgivare. Begreppet avser
FRLi 2 kap 3 §asom anges

krigsolycksfallFörsäkring för

följdför olycksfall till krigsát-Riksförsäkringsverket får6 § som av
fartyg ellertjänstgörgärd drabbar annat transport-personer som

vadkan ersättningförsäkring utövermedel meddela ge somsom
gäller.annars

Riksförsäkringsverketbefogenhet förinnehållerBestämmelsen attsom
sakligt oförändradi vissa fall harkrigsolycksfallsförsäkringmeddela men

harfrån 3 § i nuvarande lag. Denöverförtsspråkligt moderniserad
motiveringen i avsnitt 6.16.5. Det börbehandlats i den allmänna

försäkringsbefogenheten endastmedvad ärunderstrykas attatt som avses
arbetsskadeförsäkrings-f.n.följer lag,skydd vadbättre änett avsomge

krigsskadeersättning sjömän.lagen och lagen om

Krigsförsäkringsnämnden

Krigsför-och §§ handläggsförsäkring enligt 2 5§ Arenden7 avom
sådan försäkring endastfår meddelaNämnden närsäkringsnämnden.

förför folkförsörjningen eller detväsentlig betydelsedet är av
svenska näringslivet.

Krigsförsäkringsnämnden har innehålletTill denna bestämmelse om
förordningen med instruktionfrån och 2 §§sakligt oförändrat överförts 1

språkliga ändringarför krigsförsäkringsnärnnd. Förutom smärrestatens
genomgått avkortningnämndenhar därvid attnamnet genom

iBestämmelsen har behandlats dengenitiv tagits bort.nuvarande
och 6.l6.8.i avsnitt 6. l6.2.lallmänna motiveringen

föreskrifter Krigsförsäkringsnämndens organisation8 § Närmare om
regeringen.verksamhet meddelasoch av

i den5 §bestämmelseEnligt denna närmast motsvararsom
förerskriftermeddela de ytterligareskall regeringennuvarande lagen

organisation verksam-Krigsförsäkringsnämndens ochförbehövssom
het.

Krigsutbrottsavtal m.m.

fâr ingå avtal innebärKrigsförsäkringsnämnden9 § att statensom
under andra förutsättningar i avtaletvid krigsutbrott eller som anges

från försäkringsgivare iprövningföregående övertar ansvaretutan
i § eller åtaga siglöpande försäkringar 2fråga som avses annarsom

tid krigsutbrottsavtal.för viss kortaresådant ansvar
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Nämnden får också träffa avtal med försäkringsgivare till-om
lämpningen återförsäkringsavtal.5 §av

skall godkännas regeringenAvtal enligt första och andra stycket av
för giltigt.att vara

I denna bestämmelse bemyndigas Krigsförsäkringsnämndenärsom ny
ingå återförsäkringsavtals.k. krigsutbrottsavtal och enligt vadatt som

i bestämmelsen. Bestämmelsen innebär ändring inärmare anges en
förhållande till ordning innebär riksdagen inuvarande särskildaattsom
beslut godkänner regeringen får bemyndiga nämnden sluta sådanaatt att
avtal. Bestämmelsen inte bara sedvanliga krigsutbrottsavtaltäcker
innebärande krigsriskansvaret i avtal från försäkrings-överatt ett tas
bolag. Tanken krigsutbrottsavtal rörande för krigsriskär att ansvaret
också skall kunna tecknas med redare. Kravet regeringenst.ex. en
godkännande gäller vid ändring krigsutbrottsavtal. Be-även ettav -
stämmelsen har behandlats på flera ställen i den allmänna motiveringen,
särskilt i avsnitten 6.l6.2.1, 6.16.2.2 och 6.l6.7.

5 kap. Tillsyn m.m.

l § tillsyn i de lagarBestämmelserna i 1 kap. 2 §om som anges
tillämpning fråga försäkringsgivareäger motsvarande i harom som

avvikit från från föreskriftdenna lag eller eller beslut harsom
meddelats enligt lag.denna

Bestämmelsen i denna paragraf slår fastDen tillsynsreglemaär attny.
i de rörelselagar gäller för försäkringsgivare också skall tillämpassom
vid överträdelser till följdvad gäller denna beredskapslagstift-av som av
ning. Direkta kan i frågaöverträdelser denna lag ske bestämmel-av om

i 3 kap. Bland de tillsynsregler kan kap.19 §nämnas llserna avsessom
i förFRL de svenska försäkringsgivama, regler i 6 kap. EES-lagen
beträffande och i fraga övriga utländska försäkringsföretagEES-bolag om
25 § i 1950 års lag för utländska försäkringsgivare driva för-rätt attom
säkringsverksamhet i Sverige. Bestämmelsen har behandlats i den
allmänna motiveringen i avsnitt 5.4.2.

tillämpningen inteFör denna bestämmelse gäller kraven i kap 31av
beror på tillsynsreglema skall kunna tillämpas påDetta ävenatt

förordnandenmedgivanden och skall gälla efter det bemyndigan-attsom
det för medgivandet eller förordnandet inte längre skall gälla. Den

frågansistnämnda behandlas i 3

§ det kan svensk eller utländsk försäkrings-2 Om attantagas en
enligtgivare driver verksamhet här i landet lagen 1950:272som om

för utländska försäkringsföretag driva försäkringsrörelse irätt att
Sverige, på krigsförhållandengrund kris- eller i kap.1av som avses

kommer kunna infria för-3 under längre tid inte sinaatten
belägna risker kan regeringen eftersäkringsavtal avseende här

besluta återkallaanmälan Finansinspektionen meddeladattav
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koncession. Under motsvarande förutsättningar kan Finansinspektio-
förbjuda utländsk försäkringsgivare, här driver verksamhetnen som

enligt lagen 1993:1302 EES-försäkringsgivares verksamhet iom
Sverige, fortsätta verksamheten i landetatt

Vad enligt de i kap.l 2 § angivna lagarna gäller efter beslutsom
återkallelse koncession eller förbud fortsätta verksamhetom attav

äger motsvarande tillämpning efter beslut enligt första stycket.

Denna paragraf Medär stöd den kan regeringen och Finansin-ny. av
spektionen försäkringsföretag från vidare verksamhetstoppa snabbare och

tidigare stadium vadän möjligt.ett är Enligt bestämmel-som annars
räcker det med det antagligt företagetär pä grundatt angivnasen att av

förhållanden inte kan uppfylla sina försäkringsätaganden under längreen
tid. Paragrafen omfattar EES-försäkringsgivareäven endast bedriversom
verksamhet här gränsöverskridande verksamhet. vissEngenom motsva-
righet till paragrafen finns i 2 § utländska lagen. Enligt andra stycket
skall vanliga bestämmelser i rörelselagama tillämpas efter företagatt ett

Den bestämmelsen har behandlats istoppats. den allmänna motive-nya
ringen i avsnitt 5.4.2.

3 § Den myndighet lämnar medgivande eller beslutarettsom omföreskrifter enligt bemyndigande i denna lag skall avgöra med-om
givandet eller föreskrifterna också skall gälla viss tid efter det att
bemyndigandet inte längre skall tillämpas.

Bestämmelsen det möjligtgör efter det lagens bemyndigandenatt att
inte längre tillämpligaär reglera vad skall gälla i fråga med-som om
givanden och föreskrifter enligt lagen. Motsvarande reglering finns i 16
§ första stycket inländska och utländska lagen. Utgångspunkten för
bestämmelsen inteär beslutas gäller medgivandeatt ellerannat ettom en
föreskrift tills vidare, alltså efter det lagensäven bemyndigande inteatt
längre får tillämpas. Genom den föreslagna bestämmelsen fâr myndig-
heten rätt besluta i fråga tidpunktenatt och ordningen försenare om
avvecklingen meddelade dispensbeslut och föreskrifter. Följaktligenav
gäller bestämmelsen hinder förutsättningarna i l kap.utan 3av
Bestämmelsen har inte behandlatsnärmare i den allmänna motiveringen.

4 § Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos
regeringen besvär. inspektionens beslut gäller omedelbartgenom om
inte inspektionen bestämmer något annat.

Krigsförsäkringsnämndens beslut i försäkringsärenden enligt denna
lag fär inte överklagas.

I första stycket regleras möjligheten överklaga beslut meddelasatt som
Finansinspektionen enligt denna lag. Bestämmelsenav 18 §motsvarar

inländska lagen, där det inspektionens beslut kan överklagasatt hosanges
regeringen. Utredningen har föreslåövervägt inspektionens beslut,att att
med hänsyn till det frågaär åtgärder i allvarliga krissituationer,att om
inte skulle kunna överklagas. Utredningen har emellertid förstannat att
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tilläggetdetmeddockbehålls, attöverklagningsmöjlighetenföreslå att
beslutarinteinspektionen annat,omedelbart,verkställasfårbeslut omett

kraft.vunnit lagabeslutetdesstillanståskallverkställighetendvs. att
inhibitionsbeslutuppskjutas avocksåkanVerkställigheten genom

ordningdenfrånavvikerbestämmelsen somföreslagnaDenregeringen.
ochFRL13 §kap.19enligtgällerförhållandenmotsvarandeför numera

omedelbartgällerfrågorvissabeslut iinspektionensinnebärbl.a. attsom
202.199394:257sedettabeslutar s.särskiltinspektionen prop.om

verkställasfickbeslut utaninspektionensFRLenligtgälldeTidigare att
beslutadeinteregeringen annat.besvär,anfördahinder omav

i för-beslutKrigsförsäkringsnämndensstycketandra attI anges
if.n.finnsbestämmelsesådanEnöverklagas.fårintesäkringsärenden

vadBesvärsfrågannämnden.för avserinstruktionmedförordningen
förordning.nämndaibehandlasbörnämndenbeslutandra av

första14 §regeringenerinrasbör att genomsammanhangdettal om
förvaltnings-kommunerna,hosförfarandetl988:97lagen3stycket om

fåttharkrigsfaraellerkrigunderdomstolarna m.m.ochmyndigheterna
fårintebeslutmyndighetsföreskrivamöjlighet attgenerell enatten

överklagas.

krigsskadaregistreringlagtillFörslaget9.2 avom

egendompå

medegendomkrigsskadaregistreringlagDenna§l avavser förutgåkommastatsmedel kan attersättninganledning att avav beslutasutgåskallersättningsådanmån avvadiFråganskadan.
ochersättningförgrunderbeslutar omocksåriksdagen omsom ersättningsärenden.prövningförordningen av

tillämpningsområde. Lagenlagens avser,bestämmelseDenna anger
krigsskadaregistreringendastrubriken,framgår avockså avsom

Vadpersonskada.registreringintealltsåomfattar avegendom. Lagen
i 2krigsskadamed begreppet angesavsessom

lagen8.7.3avsnittimotiveringen avserallmännadenframgårSom av
eventuellinförförberedelsearbetetnödvändiga endetregleraendast att

krigsskadorförersättninghuruvidaFrågankrig.efterskadeuppgörelse ett
fråganDenlagen.därför intereglerasstatsmedelutgå avskallockså av

Detsammariksdagen.övervägandenförföremål avskall senarevara
hurbeslutsådantmed t.ex. ensomhör ettfrågorgäller sammansom
medelprincipervilkaefterochtillskallfallförekommandeprövning i

lämnasdettaerinranEnskadelidande.bland defördelas omskallså falli
paragrafen.i
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2 § Med krigsskada i denna lag skada egendom i följdavses av
krig mellan Sverige och främmande stat,

2. krig mellan främmande stater,
handling har samband med sedermera utbrutet krig.som

I denna paragraf definition begreppet krigsskada. Definitio-ges en av
i sak den finns i 1 § andra stycket nuvarandemotsvararnen som

krigsskadelag. Den har behandlats i SOU 1957:5 57 61 och is. prop.-
1958:82 57 61 i förslaget till moderniserad krigsskadelag isamts. en-
avsnitt 8.7.5 under rubriken Krigsskadeskyddets omfattning; begreppet
krigsskada. språkligtBestämmelsen endast och redaktionelltär ändrad.

Med krigsskada sakskada uppkommer till följd krigavses en som av
mellan Lagen endast på direktasikte materiella skador ochstater. tar
alltså inte på följdskador. framgårSom den andra punkten i be-av
stämmelsen behöver Sverige inte indraget i kriget för skadaattvara en
skall kunna klassas krigsskada. Från huvudregeln görs ettsom en
undantag för kunna fånga in sabotageskador sker före krig.att ettsom
Om skada följd handling har sambandär med etten en av en som senare
utbrutet krig omfattas den lagen. täcker lagen inte skadaDäremotav som
uppkommit då krig hotat inte utbrutit.men

inteDet möjligt lagi innebördenär närmare kravetatt ange av
orsakssamband mellan kriget och skadan. Vissa synpunkter frågan
finns i förarbetennämnda till 1958 års lag.

3 § Registrering sker, med de undantag i 4 i frågasom anges om
egendom tillfogats skada i riket.härsom

Registrering sker krigsskada, utanföräven rikets gränserav som
tillfogats

svenskt fartyg eller luftfartyg mellan här i riketorterresa
utrikes anlöps egendom medförs på sådanutan att ort samt som resa,

2. svenskt fartyg under yrkesmässigt bedrivet fiske egendomsamt
därvid medförs.som

I denna paragraf regleras frågan vilken egendom kanom som
registreras enligt lagen. Bestämmelsen § första1 stycket ochmotsvarar
2 § i nuvarande krigsskadelag och § i förslaget till3 moderniseraden
krigsskadelag. första stycket framgår detAv skall frågaatt vara om
egendom finns inom landets I andra stycket utvidgas dockgränser.som
tillämpningsomrâdet, efter gällande lag, till viss egendommönster av som
vid skadetillfället befinner sig utanför territorialgränsen. Bestämmelsen
har behandlats i den allmänna motiveringen under avsnitt 8.7.3 och
8.7.4.

4 § Lagen inte tillämplig på egendomär ägssom av
svenska staten,
kommun,2. eller
främmande3. stat.

Lagen inte heller påtillämplig utländskt fartyg eller luftfartyg.är
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tillämpningsområde egendom ägarför-från lagensHär undantas p.g.a.
motsvarighet i § och 2sin 3 lBestämmelsen harhållandet. mom mom

tilloch i § i förslagetnuvarande krigsskadelagen 4stycket i denförsta en
redaktionellti språkligt ochhar ändratskrigsskadelag. Denmodemiserad

Även vissa ändringar gjortssakligt avseende harihänseende. som
underunder avsnitt 8.7.3motiveringenframgår den allmänna samtav

fråga förslaget tillkrigsskadeskyddad egendom iavsnitt 8.7.5 enomom
krigsskadelag.modemiserad

för krigsskada skall anmälaersättningvill begära5 § Den ensom
efter erhållenskall skeregistrering. Dettaskadan för snarast

riksdagenvid den tidpunktochkännedom skadan senast somom
flera vill bevakaenligt Ommed beslut l rätti sambandbestämmer

anmäler skadan.någon demdet tillräckligttill ersättning är att av

avsnitt detmotiveringen under 8.7.4allmänna ärframgått denSom av
möjligt eftersåkrigsskadaanmälan görsvärde snartatt somomav en

utredningsmaterial skall erhållas. Dennamöjligaför bästaskadan att
så dettaanmäla skadanuppmaningparagraf innehåller snartatt somen
bestämmelse finnsmotsvarandekännedom den. Enmöjligt efterär om
Skillnaden mellankrigsskadelagen.den gällandei § iintagen ll

tänjbar frist för anmälan.förslaget harbestämmelserna är att en
krigsskadeersätt-den fattar beslutriksdagenSlutdatumet beror när att

bestämmelsen har förslagetden gällandeutgå. Efterning skall mönster av
för varje skada.med anmälanså det räckerutformats att en

Finansinspektionen.krigsskada registreras hosanmälan6 § En om
det uppenbartregistrering får avvisas endastanmälan för ärEn om

anmälanoch §§ elleruppfyller kraven i 2 3den inteatt om avser
lagen enligt 4inte omfattasegendom avsom

får överklagas till kanunarrätten.anmälanavvisaEtt beslut att en

allmänna motiveringenbehandlats i denharBestämmelsen ärsom ny
avsnitt 8.7.4.under

utländsk försäkringsgivareförsäkringsbolag ochsvenskt7 § Ett en
riketfrån kontor här i harförsäkringsverksamhetdrivamed rätt att

Finansin-krigsskada och biträdaanmälningarskyldighet mottaatt om
inspektionen bestämmer.med vadi enlighetspektionen på sättannat

ersättning bestämsutgårbiträdesverksamhetFör sådan avsom
regeringen.

försäkringsgivaresutländskasvenska ochBestämmelsen reglerar
i dess verksamhetFinansinspektionenersättning biträdaskyldighet att mot

motiveringen underallmännabehandlats i denharenligt lagen. Den
19 § i den gällandebestämmelse finns iMotsvarande8.7.4.avsnitt

skiljer sig dennabestämmelsentill denförhållandekrigsskadelagen. I
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något i språkligt hänseende och i sakligt precisering beträffandegenom en
de utländska försäkringsgivama så endast de här etablerade för-att
säkringsgivarna omfattas lagen.av

8 § Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Finansin-
spektionen får meddela föreskrifternärmare verkställighetenom av
denna lag.

Bestämmelsen innehåller bemyndigande för regeringen meddelaett att
verkställighetsföreskrifter angående lagen. Regeringen får även överlämna
denna till Finansinspektionen.rätt

9.3 Förslaget till lag ersättning för krigsskadaom
på egendom

l § Ersättning för krigsskada egendom lämnas statsmedelav
enligt denna lag i den mån riksdagen beslutar sådan ersättningatt
skall utgå.

Ersättning utgår enligt grunder beslutas riksdagen ochsom av
endast i den mån ersättning för skadan inte lämnas i ordning.annan

förstaI stycket paragrafen finns bestämmelse lagensav en som anger
tillämpningsområde. Den del l § första stycket imotsvarar denen av
gällande lagen. I sakligt hänseende har den ändrats med hänsyn till den

regeringsformen. såledesDet riksdagenär fattarnya deensam som
nödvändiga besluten enligt första stycket. Den bestämmelsen harnya
vidare utformats så det klarare framgår inteatt att staten garanterar att
ersättning kommer utgå. Som framhålls flera ställen iatt den allmänna
motiveringen beror eventuell statlig skadereglering på faktoreren som
skadornas omfattning och ekonomiska förhållanden.statens

Bestämmelsen i andra stycket har frånockså överförts § första1
stycket i nuvarande lag. Den har i sakligt hänseende endast ändrats med
hänsyn till den regeringsformen. Vad riksdagennya sagtssom ovan om
gäller beslutäven enligt andra stycket. Vidare har bestämmelsen
undergått viss språklig modernisering.

lokutionenAv i ordning i andra framgårstycket krigsskade-annan att
lagens ersättningssystem subsidiärtär till andra ersättningsformer. Detta
gäller föräven det fall ersättning enligt särskild ordning haratt utgått för
krigsskada krigsviktig egendom. l avsnitt 8.7.6 har spörsmålet ettom
särskilt förfarande för sådan ersättning behandlats.

2 § Med krigsskada förstås i denna lag skada i följd av
krig mellan Sverige och främmande stat,
krig mellan främmande stater,

3. handling har samband med utbrutet krig.ettsom senare
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registreringslag.tillförslagettill 2 § iSe kommentaren en

skadats här iegendomkrigsskadaförutgårErsättning3 § som
tillfogatsriketsutanför gränserkrigsskada,förriket samt som

härmellanluftfartygsvensktfartyg ellersvenskt orterresa
medföres pâegendomanlöpsutrikesi riket samtort somattutan

sådan samtresa,
egendombedriver fiskeyrkesmässigtundersvenskt fartyg samt2.

medföres.därvidsom

vilkenfråganreglerar§jämförd med 4bestämmelseDenna om
§lBestämmelsenenligt lagen.registreraskan motsvararegendom som

endast ändratsharkrigsskadelag. Dennuvarandeioch 2 §första stycket
i den allmännabehandlatsharBestämmelsenredaktionellt.språkligt och

avsnitt 8.7.5.motiveringen i

egendomtillämplig på ägsinte§ Lagen4 är som av
svenska staten,

ellerkommun,2.
främmande3. stat.

luftfartyg.fartyg ellerutländskttillämplig påinte hellerLagen är

registreringslag.tillförslaget§ itill 4kommentarenSe

juridiskutländskellerutländsk medborgaretillhör§ Egendom5 som
frånbeslut undantas rättenriksdagensi viss kanstat genomperson

ersättning.till

utländskundantamöjligheternareglerarBestämmelsen, attsom
§ andraöverförts från 3tillämpning, harfrån lagens momentetegendom

därvid ändratsdenhänseende harsakligtnuvarande lag. landra stycket i
harSpråkligtfatta besluten.kanriksdagenså det settäratt som

allmännabehandlats i denharmoderniserats. Denbestämmelsen
krigsskadeskyddad egendom.motiveringen i avsnitt 8.7.5 om

denna lagutbetalas enligtersättningtillfråga6 § l rätt somom
försäkrings-l927:77i lagentillämpliga delar vadgäller i omsom

följer vadinteskadeförsäkring, såvidaavtal sägs annat av somom
paragraf.i dennaanges

byggnadellerfast egendomkrigsskada påersättningAvser som
besvärasvattenfallsrätt ochellertillbehör till tomträttutgör egen-

får egendomensför fordran,inteckningbeviljadsökt ellerdomen av
skadanersättningen,uppbärainteckningenhinderägare omutan av

skadanvärde.egendomens Ar störretiondelinte överstiger aven
l927:79föreskrivs i lagen rättdelar vadtillämpligagäller i omsom

brandför-grundersättningtill betalningför borgenär avur
säkringsavtal.

inteck-stycketvad i andra sägsgällerfast egendomI fråga omom
fordranköpeskillingför ogulden ägerockså denningshavare som

1970:979.förmånsrättslageniförmånsrättmed som avses
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Oavsett i föregåendevad stycken får alltid villkorsom anges som
för utbetalning ersättning föreskrivas denna skall användas förattav

återuppföra byggnad eller därmed jämförlig åtgärd, inteatt om
därigenom panthavares eller sakägares säkerhet i väsentligannan
män blir lidande.

Bestämmelserna, reglerar frågor till ersättningrättensom om som
betalas enligt lagen, i sak med 4 § i denöverensstämmer gällandeut
lagen. Titeln på 1927 års lag till betalning ersättningrätt grundom ur

brandförsäkringsavtal har justerats i enlighet med nuvarande lydelseav
och års1970 förmánsrättslag fåtthar nuvarande hänvisningersätta till
den jordabalken.gamla Enligt § lagen införande5 jordabalkenom av nya
år 1972 bibehålls den förmånsrätt följakunde med fordransom en
ogulden köpeskilling enligt den gamla jordabalken.

7 § Om skadelidande inte har följt föreskrift, meddeladären en som
i syfte förebygga eller begränsa krigsskada, han berättigadär tillatt
ersättning endast i den mån det kan skadan skulle haantagas, att
inträffat föreskriften följts. Oavsettäven vad kansagtsom nu
ersättning utgå, det finns särskilda skäl till det.om

Ersättning får vidare jämkas efter vad bedöms skäligt,som som om
den skadelidande i övrigt brista i egendomenattgenom omsorg om
har medverkat till skadan.

Bestämmelsen frågorreglerar jämkning krigsskadeersättning.om av
Den har sakligt oförändrad språkligt modemiserad överförts från §5men
i nuvarande lag. Bestämmelsen har inte behandlats särskilt i den allmänna
motiveringen.

8 § Om försäkringsgivare på grund skadeförsäkring för annaten av
krigsrisk har krigsskada,än inträder försäkringsgivaren i denersatt
till ersättning,rätt den skadelidande kan ha enligt denna lag.som

Bestämmelsen reglerar försäkringsgivares Krigsskade-regressrätt mot
nämnden. Den har sakligt oförändrad överförts från 6 § i nuvarande lag.
Bestämmelsen har behandlats i den allmänna motiveringen i avsnitt 8.7.5
under rubriken Krigsskadeskyddet civilförsäkringen.-

rigsskadenämndenK

9 § Arenden ersättning för krigsskada Krigsskade-avgörsom av
nämnden. Regeringen ledamöter jämte iersättare nämndenutser samt
förordnar ledamot ordförande och ledamotatten attvara en vara
vice ordförande. Ordföranden och vice orföranden skall juristvara
med domarerfarenhet.

Bestämmelsen reglerar skall ärendenpröva ersättningvem som om
enligt denna lag. Bestämmelsen har sakligt oförändrad överförts från §7
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ändringengällande lag med denförsta meningen iförsta stycket att
Krigsförsäkringsnämnden.tillskall avkortasnämndens att varanamn

motiveringen.behandlats i den allmännasärskiltBestämmelsen har inte
Krigsskadenämndensbestämmelserockså upptagitsparagrafen harI om

närvarande regleras dessaFörsammansättning och hur ledamöterna utses.
instruktion för krigsskade-1566 medfrågor i förordningen 1988: statens

föreslagna bestämmelserinnebärtill gällande reglernämnd. förhållandeI
skall jurist medvice ordförandenordföranden ochden ändringen att vara

endast bland denuvarande regler krävsdomarerfarenhet. Enligt att som
domarämbetet 8 §ledamot hai avgörande skall minst utövatdeltar ett en

KSL.

krigsskada skall deltaga minstersättning för10 § beslutl treom
ersättningen inteden begärdaärende i vilket över-ledamöter. Ett

allmän försäkringenligt 1962:381basbelopp lagen närstiger ett om
ordföranden eller vicefår dockersättningen bestäms, avgöras av

domarerfarenhet,jurist medeller ledamotordföranden ärannan som
principiell betydelse.intesåvida ärendet är av

beslutsförhet vid avgörandennämndensBestämmelsen reglerar avsom
i 8 § i den gällande lagen. Densin motsvarighetkrigsskadeärenden har

det första krävsfrån i tvâ hänseenden. Förskiljer sig sakligt denna att
juristmindre värden alltidärenden ärden röravgör ensomsom ensam

förandra kopplas beloppsgränsendomarerfarenhet. För detmed
ungefär 1000 kr ârbasbeloppetenmansavgöranden till motsvararsom

motiveringen.behandlats i den allmänna1958. Bestämmelsen har inte

ersättningsärende får överklagasbeslut i§ Krigsskadenämndens11
hos kammarrätten.

motsvarande regel i 7 § i deninnebär ändringBestämmelsen avsom
avsnitti allmänna motiveringen inuvarande lagen har kommenterats den

domstolsprövning.8.7.5 under rubriken tillRätt

tillsätta särskild nämnd medRegeringen kan besluta12 § att enom
ellerframställning Krigsskadenärrmdenuppgift páatt annan avgeav

huruvida viss skadai frågorrådgivande yttranden är attsom avser
frågor försäkringsgivareskrigsskada liksom i ansvaromanse som

samband därmed.harsom

krigsskade-möjlighetinnehåller upprättaBestämmelsen att ettsom en
lag. har ändrats till följdi nuvarande Denrâd har motsvarighet 10 §en

bestämmaregeringsformen. Befogenhetenden upprättaatt attomav nya
särskiltBestämmelsen har interegeringen.rådet tillkommer således

motiveringen.behandlats i den allmänna
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13 § Regeringen föreskriftermeddelar Krigsskadenämndensom
organisation och verksamhet vad framgår dennautöver lag.som av

Bestämmelsen 7 § andra stycket i nuvarande lag.motsvarar

Ärendenas handläggning

14 § Den vill begära ersättning för krigsskada skall anmälasom
skadan till Krigsskadenänmden eller den nämnden anvisar. Dettasom
skall ske efter erhållen kännedom skadan och vidsnarast senastom
den tidpunkt riksdagen bestämmer i samband med beslut enligtsom
l Om flera vill bevaka till ersättning det tillräckligträtt är att
någon dem anmäler skadan.av

Vid anmälan skall fogas uppgifter den skadade egendomen iom
enlighet med vad bestäms regeringen eller efter regeringenssom av
bemyndigande, Krigsskadenämnden.

Bestämmelsen reglerar vissa frågor rörande anmälan krigsskadasom av
förstall § och andra stycket i nuvarande lag.motsvaras Den skiljerav

sig från nuvarande bestämmelser tidsfristen för sådanattgenom en
anmälan har mjukats Vidare uppställs inte någotavsevärt. kravupp att

anmälan skall åtföljas skriftligt vittnesintyg. Bestämmelsen haren ettav -
såvitt gäller frågan anmälan skall skenär behandlats i denom en -

allmänna motiveringen i avsnitt 8.7.5 under rubriken Anmälningsfrist för
krigsskada och i där gjord hänvisning.

15 § Försäkringsgivare vill använda sig sin enligt 8 §rättsom av
skall anmäla det till Krigsskadenämnden inom månader från dettre
han betalade ersättningen eller från den tidpunkt då han ficksenare
kännedom de omständigheter vilka han grundar sin rätt.om

Bestämmelsen reglerar försäkringsgivares harregressrätt endastsom
språkligt modemiserad överförts från § tredjell stycket i nuvarande lag.
Den har inte särskilt behandlats i den allmänna motiveringen.

16 § Krigsskadenämnden skall till anmäld skada blir utreddattse en
i behövlig omfattning och den blir föremål för särskild värdering.att

skadanAr ringa får särskild värdering underlåtas, utredningenom
ändå kan tillräcklig.anses

Bestämmelsen reglerar Krigskskadenämndens skyldighet utreda ochatt
låta värdera anmäld skada. Den 12 § i nuvarande lagmotsvarasen av
och har sakligt oförändrad språkligt modemiserad överförts tillmen
förslaget.

17 § Särskild värdering krigsskada skall utföras fleraellerav av en
värderingsmän Krigsskadenämnden. Värderingen skallutsessom av
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eftereller,regeringenmeddelasföreskrifterenligtske avsom
nämnden.regeringen,bemyndigande avav framställt ersätt-ochdelgesskallVärderingsutlåtande somenvar

medmissnöjdDen ärskadan.anledningmedningsanspråk somav
signämnden bestämmertid yttradenskall inomvärdering somen utredningytterligaremed denoch inkomma somvärderingenöver

åberopa.villhan

krigsskador harvärderingenfrågorreglerarBestämmelsen avomsom
frånöverförtsmodemiseradspråkligtoförändradsakligtprincipi men
förmotiveringenallmännai den8.7.4avsnittlag. Inuvarande§ i13

värdering.frågorallmännabehandlasregistreringsaltemativet om

krigsskadautredningenvidkanKrigsskadenärnnden en§ av18
sakkunniga.ochvittnenmedunderrättallmänvidförhörpäkalla

anledninganspråk medframställtnämndenhos avsakägare som
förhör.till sådantkallasförsorgrättensskallskadan genom

harersättningsärendeniförhörreglerBestämmelsen upptar omsom
frånöverförtsoförändradsakligtprincipimodemiseradspråkligt men

allmännai densärskiltbehandlatsinteharlag. Dennuvarandei§15
motiveringen.

Krigsskadenämnden.utbetalaskrigsskadaförErsättning19 § av
tilldennämnden i rättinträderutbetalatnämndenbeloppFör som

haskadelidande kanden motersättning annan.som

ochersättningutbetalningfrågorBestämmelsen rör avomsom
från 16överförtsoförändradsakligtharKrigsskadenämndens regressrätt

språkliggenomgåttdärvidharlag. Dennuvarandei§§ enoch 18
i den allmännasärskiltbehandlatsinteharBestämmelsenmodernisering.

motiveringen.

bestämmelserSärskilda

medförsäkringsgivareutländskochförsäkringsbolagSvenskt20 §
landet harihärkontorfrånförsäkringsverksarnhetdrivarätt att

Krigsskadenärnndenomfattningi denochpåskyldighet sätt somatt
biträdes-sådanFörverksamhet.i dessnämndenbiträdabestämmer

regeringen.bestämsersättningutgårverksamhet avsom

krigsskadelagen,gällande§ i den19Bestämmelsen, motsvaras avsom
försäkringsgivaresutländskaetableradehärochsvenskareglerar

verksamheti dessFinansinspektionenbiträdaersättningskyldighet motatt
lopp harårens ägtunderberedskapsplanläggningDenenligt lagen. som

Detförsäkringsbolag. ärsvenskaenbartbiträdefrånutgåtthar avrum
gälla ävenförhållande kommerdetta attrealistisktockså atttroattmest

krisför-undermedverkanbolagensutländskadeTrotsframtiden.i att
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hållanden med nödvändighet förbunden med osäkerhet har utredningenär
ändå funnit lämpligast behålla möjligheten kunna anlita de härdet att att

kan frågaetablerade utländska försäkringsgivamas tjänster. Det vara om
här med stöd antingen lagenutländska försäkringsföretag verkarsom av

försäkringsföretag driva försäkrings-1950:272 för utländskarätt attom
EES-försäkringsgivares1993: 1302rörelse i Sverige eller lagen om

Sverige.verksamhet i
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Direktiv

Dir. 1991:12

Beslut vid regeringsammanträde 1991-02-21

ÅsbrinkStatsrådet anför.

Mitt förslag

Jag föreslår särskild utredare tillkallas med uppdrag göraatt atten en
den lagstiftningöversyn gällerav som

det enskilda försäkringsväsendet vid krig,-
den statliga krigsförsäkringen och-
den statliga krigsskadeersättningen.-

Lagstiftningen i fråga föråldrad och behöverär till bl.a.anpassas
övrig försäkringslagstiftning och utvecklingen inom försäkringsväsendet.

Bakgrund

Det enskilda försäkringsväsendet tillsammansutgör med statlig
krigsförsäkring och statlig krigsskadeersättning funktion inom toten
alförsvarets civila del. Enligt förordningen 1986:294 ledning ochom
samordning inom totalförsvarets civila del försäkringsinspär ektionen
ansvarig myndighet för funktionen Försäkringar Socialförsäkringutom

Övriga myndigheter med uppgifter inom funktionen ärm.m. statens
krigsförsäkringsnämnd och krigsskadenämnd.statens

De lagar försäkringsverksamhetrör vid krig eller krisförhâllandensom
följande.är

Lagen l959:73 med vissa bestämmelser inländsk försäkrings-om
irörelse vid krig inländska lagenm.m.

Lagen 1959:74 med vissa bestämmelser utländsk försäkrings-om
rörelse här i riket vid krig utländska lagenm.m.
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invaliditetsför-ochkrigsansvarighet för liv-1959:118Lagen om
krigsansvarighetslagensäkring

krigsförsäkringslagenäkringkrigsförsstatlig1960:22Lagen om
krigsskade-krigsskada å egendomersättning för1958:566Lagen om

lagen

efter dessa lagarstidenförsäkringsområdet underinomUtvecklingen
avseendeförändringaromfattandefört med sighartillkomst t.ex.

internationellaproduktutveckling ochstruktur,försäkringsföretagens
fredstid harförsäkringsväsendet irörandeLagstiftningenförbindelser.

föredrarstatsråddetbemyndigatregeringenharändrats. Vidare som
försäkringsväsendetaffärsmässigadetlagstiftningsärenden gällersom

försäkringsbolagensförkommitté översyntillkalla göraatt avatt enen
till skapasyftarUtredningen1990:56.dir.verksamhet att meram.m.
åstadkommaochförsäkringsbolagenförrörelsereglerrationella ettatt

EG.med det inomförenligtregelsystem ärsom

från försäkringsinspektionenFramställningar

försäkringsinspek-harjanuari 1984den 18skrivelse till regeringenI en
avseddvid krig,personförsäkringförslag till lagtionen lämnat atten om

iföljdändringarvissaförslag tillkrigsansvarighetslagen,ersätta samt
för-förslagen harstöd förlagen. Tillinländska och utländskalagen

följande.anfört bl.säkringsinspektionen a.
förbestämmelserspeciellainnehållerGällande krigsansvarighetslag

2 3 §invaliditetsförsäkring. Iochpersonförsäkringar liv-typenav
lagentillämpningenföreskrivs skall förgrunder upprättas attsamtatt av

stadgasvadtillämpliga delar gällabeträffande sådana grunder skall i som
försäkringsrörelselagen och lagengrunder för livförsäkring rätti omom

Sverige.iför utländska försäkringsrörelseförsäkringsföretag drivaatt
regeringensistnämnda stadfástaslagar föreskriver grunder skallatt av

tillkomsteneller i regeringens Efterställe försäkringsinspektionen. avav
börjankrigsansvarighetslagen ipåbörjade livförsäkringsbolagende större

lagen1960-talet grundersamarbete för utformning deett somav av
otidsenligföreskriver. alltmerUnder arbetets gång framstod lagen som

i takt ersättningsnivåermed den utveckling verksamhetsgrenar ochav
ägde för samarbetetI stället utarbeta grunder inriktadesattsom rum.

pådärför få fram lagbestämmelser. Kontakter i slutetatt avnya
försäkringsinspektionen Försäkringsbranschens1970-talet mellan och

Serviceaktiebolag visade det rådde uppfattningatt attomen gemensam
områdetsansvarighetslagen borde omarbetas lag påkrig och att en ny

ramkarak-innehålla detaljregleringar i stället lagreglerinte borde utan av
lagstiftning skulle bättre tillgodose allmänna behovsådanEntär. av

kundekrig. grunder skulle komplettera lagenbestämmelser i De som
detaljbestämmelser, vilka kunde beroendeerforderligainnehålla göras av

remissbehandlats.Skrivelsen harkrigstillstånd.aktuellt



295Bilaga 1SOU 1994:130

försäkringsm-1988 hardecemberden 8regeringenskrivelse tillI en
tillochi sakenskrivelsetidigaretill sinhänvisningmedspektionen, en

Förening,FörsäkringsbolagsUtländskafränregeringentillskrivelse
lagstiftningdensamladlåter översynregeringen görahemställt avatt en

Socialför-Försäkringarfunktioneninomverksamheten utomreglerarsom
krig.ochberedskapundersäkring m.m.

FöreningFörsäkringsbolagsfrån UtländskaFramställning

Utländska1986 haroktober13regeringen dentillskrivelseI en
krigsförsäkriändringvisshemställtFöreningFörsäkringsbolags om

skallsvensk koncessionförsäkringsbolag harallasyfteiingslagen att som
l mellankrigsutbrottsavta1963 årstill statenssiganslutatillåtas att

försäkringsbolag.svenskaochkrigsförsäkringsnämnd

Återförsäkringskonsortiet år 1965av

Återförsäkringskonsoniet försäkringsbolagenår 1965 är ett avav
förut-under vissakonsortialavtaletenligtkonsortiumorganiserat som

återförsäkringavseendeaffärall denskallsättningar över somta
återförsäkrarefrån utländskaflyttaönskarellermåstemedlemsbolagen

utlandet ellermedåterförsäkringsförbindelsema störsdåkrissituationi en
följande problem.promemoria berörtKonsortiet har iavbryts. en

dåfortfarande oregleradeinträffat ärharStorskador enmen somsom
försäkringsbolagen.förproblemskapainträffar kankrissituation stora

lång tidindustriskador,reaktorskador eller tarSådana skador, storat.ex.
fastställa skadornassvårigheterberoendebl.a.reglera att om-att

industrier och anläggningar kanviktigatotalförsvaretfattning. För
skadorlandet. Flera sådanaföreför sabotage motutsättas ett angrepp

Om svenskakrissituation.uppkommandeplötsligtligga oreglerade i en
sinafordringaruteståendesituation harsådaniförsäkringsbolag en

dekanmiljarder kronor,överstiger 5beloppåterförsäkrare till som
innanutslagnamindreellerförsäkringsbolagensvenska mervara
täckerDetverksamhet.sinbörjaaktiverats och kunnatharkonsortiet

aktivering.inträffat före dessskador harintenämligen som
vidtagashand bör ärförstakonsortiet ienligt attåtgärdDen som

dettakonsortietochsvenskamellanavtalupprätta staten som gerett
tillfälligtförkapital behövslåna detfrån attmöjlighet statenatt somupp

likviditetskris.eventuelllösa en

krigsförsäkringsnämndfrånFramställning statens

krigsför-1989 harregeringen den 15skrivelse till statensI marsen
intresse isvensktbegreppetutvidgninghemställtsäkringsnärnnd avom
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krigsutbrottsavtalet för transportförsäkring. I skrivelsen har statens
krigsförsäkringsnämnd anfört bl.a. följande.

Statens krigsförsäkringsnämnd har med de till försäkringsbranschens
beredskapsorgan TransportförsäkringspoolenSvenska anslutna för-
säkringsbolagen den januari 1963 träffat1 krigsutbrottsavtal förett
transportförsäkring. Vid krigsutbrott, medför avtalets tillämpning,som
övertar nämndens försorg för hela den krigsriskstaten ansvaretgenom

svenska intressen har försäkringsbolagentäckts de anslutnasom av
träffade försäkringsavtal. Avsikten berörda redare vidär attgenom

krigsutbrott fortsättningsvis skall skyddadeäven krigsrisk. Här-motva ra
igenom kan pågående avslutas fartygenoch fria förgöras sättasattresor
in i den svenska Någon prövning frågantransportapparaten. av om
fartygen behövs för den folkförsörjningensvenska sker inte vid detta
tillfälle Sådan prövning i skede då nämnden skall utfärdagörs nästa nya.
transportförsäkringar krigsrisk och krigsutbrottsavtalet således harmot
spelat sin roll.ut

Gällande avtal bygger krigsutbrottsavtalen från åren 1939 resp.
1946. I 2 § i avtalet stadgas skall för krigsrisköveratt staten ta ansvaret

svenska intressen. förståsVad skall med svenska intressensom synes
inte finnas dokumenterat. Med hänsyn till omfattningen den dåtidaav
svenska handelsflottan har med svenskt intresse bör förståsansetts att
svenskflaggade fartyg. Den svenska handelsflottan har under åren kraftigt
reducerats. Den kvarvarande handelsflottan har krigsför-statensav
säkringsnämnd och Transponförsäkringspoolen bedömts inte längre vara
tillräckligt för kunna tillgodose Sveriges utrikeshandelsbehov istor att en
krissituation. Parterna bestämde sig därför för undersöka möjlig-att
heterna utvidga begreppet svenskt intresse.att

Utredningsarbetet ledde fram till ståndpunkten utvidgningatt en av
begreppet svenskt intresse till omfatta svenska handelsfartygäven iatt

fartygsregister,öppna och vilka fartyg seglar under intemationalise-även
ringsavtalet, skull värdefullt tillskott till den svenskaett transport-e ge
kapaciteten. Ifrågavarande fartyg har driftsinflytandesvenskt och står
unde svenskt befäl. De kan enkelt och snabbt flaggas tillsättettr om
svensk flagg. Tanken dessa utlandsflaggade fartyg skallär att vara
skyddade krigsrisk under i första hand period 30 dagar frånmot en om

förutsattkrigsutbrott, transportförsäkring krigsrisk tecknadärett att mot
i svenskt försäkringsbolag. Tidsfristen 30 dagar har iett stort sett
bedömts tillräcklig för redarna skall hinna med flaggaatt attvara om.

Enligt krigsförsäkringsnämnds uppfattning det motiveratärstatens att
begreppet svenskt intresse den vidgade innebörd ettsnu ge som ang ovan.

Nämnden föreslår därför regeringen på lämpligt fastslårsättatt att
begreppet skall ha sagda innebörd. För det fall det nämndenattanses
själv fastställaskall vad skall förstås med begreppet svenskt intressesom
anhålles klarläggande därom. Det alternativet har denettom senare
fördelen det medger smidigare tillanpassning ändrade förhållan-att en
den.
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Uppdraget

Det svenska försäkringsväsendet har, jag inledningsvis framhållit,som
under år genomgått omfattande förändringar. Huvuddelensenare denav
lagstiftning reglerar det enskilda försäkringsväsendet vid krig tillkomsom
i slutet 1950-talet då förhållandena inom försäkringsväsendetav var
annorlunda idag.än Jag delar därför försäkringsinspektionens uppfattning

det dagsäratt göra allmän översyn lagstiftningenatt i fråga.nu en av
Översynen bör innefattaäven de frågor Utländska Försäkringsbolagssom

ÅterförsäkringskonsortietFörening och år 1965 tagit Utredarenav upp.
skall också ställning till på vilketta de frågorsätt itassom upp
framställningen från krigsförsäkringsnämnd börstatens lösas. Finner
utredaren begreppet svenskt intresse, såvittatt ifråga,är kan och börnu
utvidgas för avtalsparterna godtagbar ändringgenom krigsut-en av
brottsavtalets lydelse, skall utredaren lämna förslag till ändringar i
avtalet.

Jag föreslår alltså särskild utredare tillkallasatt fören göraatt en
översyn lagstiftningen för det enskilda försäkringsväsendetav vid krig,
för den statliga krigsförsäkringen och för den statliga krigsskadeersätt-
ningen Uppdraget innefattar bl.a. över väga detm.m. lämpligtatt ärom

samordna lagstiftningen områdetatt i enda lag eller i färre lagar änen
för närvarande och någon sådan lösningatt, beñnns ända-om vara
målsenlig, lämna förslag till lagstiftning. Om nuvarande uppdelning av
lagarna beñnns ändamålsenlig, skall utredaren lämna förslagvara tillmer
anpassning lagarna till nuvarande förhållanden.av

Utredaren har vid fullgörandet sitt uppdrag beakta innehållet iattav
förordningen 1986:294 ledning och samordning inom totalförsvaretsom
civila del. Om förslaget innebär förordningen behöver ändrasatt skall
förslag till sådana ändringar lämnas.

Utredaren bör oförhindrad även andra frågoratt ta inomvara upp
området deän särskilt här.angettssom

Förutsättningarna för lagstiftningen beredskapsområdet kan komma
påverkas de förslag bliratt resultatet försäkrings-av översynensom av av

bolagens verksamhet dir. 1990:56. Utredaren bör därför samrådam.m.
med den utredningen. Vidare bör samråd försäkringsinspek-äga medrum
tionen, krigsskadenämnd,statens krigsförsäkringsnämnd,statens
riksförsäkringsverket och försäkringsbranschen.

Utredaren skall beakta vad i direktivensägs till samtliga kommitté-som
och särskilda utredare angående utredningsförslagenser inriktning dir.

1984:5 beaktande EG-aspektersamt dir. 1988:43.av
Utredaren bör slutföra sitt arbete under första halvåret 1993.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringennu att
bemyndigar det statsråd föredrar lagstiftningsärenden gäller detsom som
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krigsskadeersätt-ochkrigsförsälcringförsäkringsväsendet,affärsmässiga
ning

kommittéförordningenomfattadutredaresärskild avtillkallaatt en --
lagstiftningenöversyngörauppdrag avmed att1976:119 en-- statligadenförkrig,vidförsäkringsväsendetenskildadetför

krigsskadeersättningen,statligadenförochkrigsförsäkringen
biträdeochsekreterare annatsakkunniga, experter,besluta omatt

utredaren.

skallkostnadernabeslutarregeringen attjaghemställer attVidare
Utredningaranslaghuvudtitelns m.m.sjundebelasta

Beslut

bifallerochövervägandenföredragandenstillsigansluterRegeringen
hemställan.hans

Finansdepartementet
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Lag vissa inländsk1959173 med bestämmelser om
försäkringsrörelse vid krig m.m.;

1 §
Är Sverige i 2--13i krig, skall bestämmelsema och 17 §§ tillämpas.

Är Sverige krigsfarai eller råder det sådana utomordentliga för-
hållanden föranledda det krig utanför Sverigesär är gränserattsom av
eller krigSverige har varit i eller krigsfara, får regeringenattav
föreskriva tillämpas.2-13 och 17 §§ skallatt

Föreskrift enligt stycket skallandra underställas riksdagens prövning
inom månad från det den utfärdades eller, riksmöte inte pågår,en om
frän början följande riksmöte. Sker inte underställning ellernärmastav
godkänner föreskriftenriksdagen inte inom två månader från det
underställningen föreskriftenskedde, upphör gälla. Lag 1992: 1412.att

2 §
Försäkringsinspektionen medgiva inländskt försäkringsbolag, á vilketäger
lagen försäkringsrörelse tillämpning, återförsäkringäger att utanom
ikläda sig ansvarighet på och risk för högre belopp änen samma som
jämlikt bolagsordningen kunnat ske. Inspektionen må medgivaäven

försäkringsbolagömsesidigt överskrida i bolagsordningen angivenatt
begränsning återförsäkringen i förhållande till den direkta försäkring-av
en.

3 §
lnländskt försäkringsbolag, vara lagen försäkringsrörelse ägerom
tillämpning, må inom försäkringsgren, omfattas koncession försom av
âterförsäkringsrörelse, återförsäkringmeddela hinder föreskriftutan av
i bolagsordningen begränsning bolagets verksamhet till riket ellerom av

Återförsäkringviss del riket eller till visst slag egendom.av av som nu
må dock livförsäkring eller personförsäkring.sagts avse annan

4 §
Försäkringsinspektionen medgiva inländskt försäkringsbolag,äger som
driver livförsäkringsrörelse, för anskaffande medel till bestridandeatt av

återköp eller lån livförsäkringar, förå vilka avsättning tillav av
försäkringsfonden de enligt lagen försäkringsrörelseägt tillrum, av om
försäkringstagarnas säkerhet värdehandlingarna utbekomma vadpantsatta

för ändamålet erfordras.som

5 §
Försäkringsinspektionen helt eller delvis medgiva inländsktäger
försäkringsbolag, driver livförsäkringsrörelse, tillstånd uppskjutaattsom
utbetalandet livförsäkringars återköpsvärden så ock befrielse frånav
skyldighet lånlämna å sådana försäkringar.att
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6 §
inländskt försäkringsbolagmedgivaFörsäkringsinspektionen äger att

försäkrings-lagenbolagsordning ellervad ifrånavvikelse göres om
åtgärd. Sådantvidtagandeplats förtid ochangåenderörelse stadgas av

väckande ellerföreskrift talansdockmedgivande må omomavse
på domstol.ankommeråtgörande som

7 §
starktoundgängligt§förhållanden, i lFinnes på grund attsom avses,av

beträffande vissriket, Konungenförsäkringsverksamheten i ägerbegränsa
försäkringvarigenom änavtal,förordna,försäkringsgren att annan

för bestämdförsäkringsbolag, skallinländsktmeddelatslivförsäkring av
iakttagavad därvidgälla. Om ärupphöratills vidaretid eller attatt

bestämmelser Konungen.meddelasförsäkringstagaresbeträffande rätt av

8 §
för-meddelaförsäkringsbolaginländsktfrågaiKonungen äger om

försäkringsavtalbeträffandepremies storlekordnande samt, somom
försäkrings-hindersjälvrisk gällalivförsäkring, attatt utan avomavser

villkor.avvikandedärifrånavtal innehåller

9 §
avvikelsemedgivaförsäkringsbolaginländskti frågaKonungen äger om

försäkringsavtal,stycket lageni § andrafrån bestämmelserna 14 om
krigsansvarigheteller 16 § lagenförsäkringsvillkorsvarandedäremot om

invaliditetsförsäkring.för liv- och

10 §
försäkringsbolaginländskthosförsäkringstagaremedgivaKonungen äger

månader frånhögstpremie undererläggandeanstånd med treav
förfallodagen.

försäkringsbolag anstånd undermedgiva inländsktmå ockKonungen
betalningsskyldighet i anledningfullgörandemånader medhögst avtre av

till-krigsansvarighetvarå ägersådan, lagenförsäkring än omannan
ämpning.

§ll
försäkringsbolag förordna,inländskti frågaKonungen attäger om

brandförsäkringpremie förerläggaunderlåtenhetförsäkringstagares att
vattenfallsrätt,elleregendom ellertill fast tomträttbyggnad, hörandeå
försäkringsav-ansvarighet jämliktå försäkringsgivarensskall inverkaicke

talet.
förordnandeunder vilkenpremie, tidoguldenfordran åFör som avser

försäkradedenförsäkringsgivarengäller,enligt första stycket äger ur
enligt kap.förmånsrätt 17.betalning medegendomen njuta somsamma

fastför avgäldenskild ränteägarehandelsbalken tillkommer6 § av
premie ståtthindermå åtnjutasförmånsrättegendom; dock attutanatt av

efter förfallodagen.tid årogulden längre än ett
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Konungen förordna,äger förmånsrätt skall gällaatt ävensagtssom nu
åränta oguldet premiebelopp.

12 §
Finnes anledning utländsk försäkringsanstaltantaga, påatt grund av
förhållanden, i l § icke kommer fullfölja avtal, varigenomsom avses, att
den meddelat återförsäkring svenskt försäkringsbolag, Konungenäger
förbjuda svenskt försäkringsbolag under tid, då bestämmelserna iatt
denna paragraf tillämpning, fullföljaäga avtal, varigenom det meddelat
återförsäkring försäkringsanstalter, tillhöra den utländskasom
anstaltens hemland, ävensom sluta sådana avtal med dem.att nya

13 §
Konungen i frågaäger inländskt försäkringsbolag förordnaom om
avvikelse från 18 och 21 §§ lagen trafikförsäkring å motorfordon.om

14 §
Vid krig, vari riket befinner sig, eller efter det sådant krig upphört äger
Konungen i fråga inländskt försäkringsbolag med avseende åom
bestämmelserna i 93 i 205 § såvitt däri hänvisas till 93 § i 262samt
§ lagen försäkringsrörelse föreskriva sådana avvikelser,om kunnasom
erfordras i anledning kriget.av

15 §
Vid beslut Konungen eller försäkringsinspektionen meddelarsom med
stöd 2 § eller någon 4-14 må fästas de villkorav finnasav som
skäliga.

Har försäkringsinspektionen lämnat medgivande enligt 2 § och därvid
föreskrivit villkor, skall, villkoret åsidosättes, vad i 288, 289, 320,om
321, 323 och 324 §§ lagen försäkringsrörele stadgatär för över-om
trädelse bolagsordningen äga motsvarande tillämpning.av

16 §
Försäkring, under tid då bestämmelserna i 2 eller 3 §som tillämpningägt
meddelats med med stöd dessa bestämmelser, skall gälla hinderav utan
därav nämnda tid gått till ända.att

Det ankommer på den beslutande myndigheten iavgöra, vad månatt
medgivande eller förordnande, meddelats jämlikt någon be-som av
stämmelserna i 4-15 §§, skall gälla jämväl efter det bestämmelsenatt
upphört tillämpning.ägaatt

17 §
Konungen må uppdraga försäkringsinspektionen fullgöra vadatt som
enligt denna lag ankommer Konungen.

18 §
Talan försäkringsinspektionensmot beslut enligt denna lag föres hos
Konungen besvär. Lag 1971:597.genom
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Lag 1959:74 med vissa bestämmelser utländsk för-om
säkringsrörelse i riket vid krighär m.m.;

1 §
Är iSverige krig, skall bestämmelserna i 2-14 och 19 tillämpas.

Är Sverige krigsfarai eller råder det sådana utomordentliga för-
hållanden föranledda utanfördet krig Sverigesär är gränserattsom av
eller Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringenattav
föreskriva bestämmelserna i 2-14 och 19 §§ skall tillämpas.att

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning
inom månad från det den utfärdades eller, riksmöte inte pågår,en om
från början följande riksmöte. inteSker underställning ellernärmastav
godkänner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det
underställningen skedde, upphör föreskriften gälla. Lag 1992:1411.att

2 §
Konungen förordna under tid, då bestämmelserna i dennaäger att
paragraf tillämpning, nedsättning enligt 15 § lagen föräga rätta om
utländsk försäkringsanstalt driva försäkringsrörelse här i riket skallatt
ske med högre belopp föreskrives där.än som

Finnes anledning utländsk försäkringsanstalt, jämliktantaga, att som
lagen för utländsk försäkringsanstalt försäkringsrörelserätt drivaattom
här i riket driver sådan rörelse, på grund förhållanden i l § sägsav som
krigsförhállanden icke kommer infria härstädes ingångna för-att
bindelser till försäkringstagare, förbjudaKonungen anstaltenäger att
under tid, då bestämmelserna paragrafi denna tillämpning, fortsättaäga
verksamheten här i riket. Lag 1965:169.

3 §
Har på i förbud2 § meddelats utländsk försäkringsanstaltsätt sägs att
fortsätta verksamheten här i riket, skall, där verksamheten omfattar
livförsäkring, för tillvaratagande livförsäkringstagarnas särskildrättav en
administration inträda. Med avseende å idenna skall tillämpliga delar
gälla ivad 296 297 § och1 298 § lagen försäkringsrörelsemom. om
times stadgat; dock vad i 297 § fjärdel stycket sägsatt mom. om
registrering i stället skall tillkärmagivande i allmänna tidningarna.avse
l-Iar särskild administration inträtt skall ivad 165 § lagen försäkrings-om
rörelse stadgat förbud meddela försäkringarär ägamot attom nya
motsvarande tillämpning. fallI här må överlåtelse livför-som avses av
säkringarna förutomske, till svenskt försäkringsbolag, jämväl till
utländsk anstalt, erhållit koncession för livförsäkringsrörelse här isom
riket.

försäkringarnasDär vid Överlåtande uppstått överskott, skall dettaur
i första hand gäldas kostnaden för administrationen och oguldet sådant
bidrag, förmäles i 26 lagen§ för utländsk försäkringsan-rättvarom om
stalt driva försäkringsrörelse här i riket, varefter återstoden skall, däratt
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krigsförhállandenaföreskriver, efter det upphörtannorlundaKonungen
föremål för admini-anstalt, försäkringar varitöverlämnas till den vars

stration.

§4
fall i 3 upphörtförsäkringsanstalt i §Har utländsk än attannat avses

under förutsättninghär i riket, Konungen,driva livförsäkringsrörelse äger
på i 3 § förmäles skalladministrationi 2 § besluta, sättsägs, attsom
å sådan anstalt besluta, iock med avseendeinträda. Konungen äger att

delvis skalladministrationsförfarande helt ellerlag föreskrivetdenna
inträtt på grund bestämmel-vid administration,tillämpas jämväl som av

försäkringsanstalt driva försäkrings-för utländski lagen rätt attserna om
i riket.rörlse här

5 §
livför-ordning, i 3 överlåtelseicke i denKommer avsom avses

annorlunda bestämmer,säkringama till stånd, skall, där Konungen
krigsförhållandena för handenså längeadministrationen fortsättas äro

samtliga livförsäkringar upphört.eller tills dessförinnan
såvittupphörande skall, KonungenVid krigsförhållandenas an-

utländska för-försäkringsinspektionen till dennorlunda bestämmer,
dåför administrationensäkringsanstalten avgiva redovisning samt, om

erbjuda anstalten återtaga rörelsen ochlivförsäkringar finnas löpande, att
livförsäkringar.samtliga till administrationsboet hörandedärvid övertaga

vid övertagandet förefintligSådant Övertagande må ske, med mindre
för utländskbrist jämlikt 6 eller § lageni belopp, 15 rättomsom

här i riket skallförsäkringsanstalt driva försäkringsrörelseatt vara
fråninom två månadernedsatt, blivit anstalten fylld. Har anstaltenav

förfallenoch fyllt bristen, frågan ocherbjudandet återtagit rörelsen vare
anmälanåligger försäkringsinspektionen hos Konungendet göraatt om

förhållandet.
på Konungenenligt andra stycket gjorts, ankommer detHar anmälan

fortsättande administrations-förordna administrationens elleratt omom
tillgångarna. falletboets avveckling fördelning l senareavgenom

erforderliga föreskrifter angående avveck-meddelar Konungen tillika
lingen fördelningen.och

6 §
försäkringsanstalt,medgiva utländskFörsäkringsinspektionen äger som

för anskaffande medel tilldriver livförsäkringsrörelse här i riket, att av
bestridande återköp eller lån å livförsäkringar, för vilka avsättningavav

försäkringsfonden de enligt lagen för utländsktill rättägt rum, av om
försäkringsanstalt driva försäkringsrörelse i riket till försäkringsta-häratt

utbekomma vad försäkerhet värdehandlingarnapantsattagamas som
ändamålet erfordras.
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7 §
Försäkringsinspektionen heltäger eller delvis medgiva utländsk för-
säkringsanstalt, driver livförsäkringsrörelse här i riket, tillståndsom att
uppskjuta utbetalandet livförsäkringars återköpsvärden så ock befrielseav
från skyldighet lämna lån å sådana försäkringar.att

8 §
Försäkringsinspektionen medgivaäger utländsk försäkringsanstalt, som
driver försäkringsrörelse här i riket, avvikelse från vad igöres lagenatt

förrätt utländsk försäkringsanstalt driva försäkringsrörelse här iom att
riket stadgas angående tid och plats för vidtagande åtgärd. Sådantav
medgivande må dock föreskrift talans väckande elleravse om om
åtgörande ankommer på domstol.som

9 §
Finnes på grund förhållanden, somi §l oundgängligt starktav attavses,
begränsa försäkringsverksamheten i riket, Konungen beträffandeäger viss
försäkringsgren förordna, avtal, varigenom försäkringatt änannan
livförsäkring meddelats utländsk försäkringsanstalt, driverav som
försäkringsrörelse här i riket, skall för bestämd tid eller tills vidare
upphöra gälla. Om vad därvid iakttaga beträffandeär försäkringsta-att att

rätt meddelas bestämmelser Konungen.gares av

10 §
Konungen i frågaäger utländsk försäkringsanstalt, driverom som
försäkringsrörelse här i riket, meddela förordnande premies storlekom

beträffande försäkringsvtal livförsäkring,samt. självrisksom avser om
gälla hinder försäkringsavtal innehålleratt utan därifrån avvikandeattav

villkor.

ll §
Konungen i frågaäger utländsk försäkringsantalt, driverom som
försäkringsrörelse här i riket, medgiva avvikelse från bestämmelserna i
14 § andra stycket lagen försäkringsavtal, däremot svarande för-om
säkringsvillkor eller 16 § lagen krigsansvarighet för liv- ochom
invaliditetsförsäkring.

12 §
Konungen medgiva försäkringstagare hosäger utländsk försäkringsanstalt,

driver försäkringsrörelse här i riket, anstånd med erläggandesom av
premie under högst månader från förfallodagen.tre

Konungen må ock medgiva anstalt förstai stycket anståndsägssom
under högst månader med fullgörande betalningsskyldighet itre av
anledning försäkring sådan, varå lagen krigsansvarighetänav annan om
äger tillämpning.
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13 §
driverförsäkringsanstalt,utländskfrågai somKonungen äger om

underlåten-försäkringstagaresförordna,riket,här iförsäkringsrörelse att
fasthörande tillbyggnad,brandförsäkring åförpremieerläggahet att

å för-inverkaskallickevattenfallsrätt,ellereller tomträttegendom
försäkringsavtalet.jämliktansvarighetsäkringsgivarens

förordnandevilkenundertidpremie,oguldenåfordranFör avsersom
försäkradedenförsäkringsgivarengäller, ägerstycketförstaenligt ur

kap.enligt 17förmånsrättmedbetalningnjutaegendomen somsamma
fastför avgäldenskild ränteägaretillkommerhandelsbalken av6§

premie ståtthindermå åtnjutas attförmånsrättdock utanegendom; avatt
förfallodagen.efterårtidlängre änogulden ett

skall gälla ävenförmånsrättförordna, sagtsKonungen äger att som nu
premiebelopp.oguldetåränta

14 §
driverförsäkringsanstalt,utländskfrågai somägerKonungen om

§§från 18 och 21avvikelseförordnai riket,härförsäkringsrörelse om
motorfordon.åtrafikförsäkringlagen om

§15
medmeddelarförsäkringsinspektionenellerKonungenbeslutVid som

skäliga.finnasvillkorfästas demå6-14någonstöd somavav

16 §
driverförsäkringsanstalt,utländskmeddelatsförbudjämlikt 2 § somHar
besluteller harverksamhetenfortsättai riket,härlivförsäkringsrörelse att

förordnar,annorlundasåvitt Konungenskola,jämlikt 4meddelats
jämvälgiltighetadministrationen ägarörandelagi dennabestämmelserna

tillämpning.upphört ägalagbestämmelserifrågavarande attdetefter att
måni vadmyndigheten avgöra,beslutandepå den attankommerDet
be-jämlikt någonmeddelatsförordnande,ellermedgivande avsom

bestämmelsendetefterjämvälgällaskall§§, atti 6-l5stämmelserna
tillämpning.upphört ägaatt

17 §
till-skalllivförsäkring ägaangåendestadgas16 §och§§Vad i 3v5

rörelsenbeträffande vilkenpersonförsäkring,sådanfrågaiämpning om
försäkrings-drivaförsäkringsanstaltutländskför attlagenenligt rättom

bestämmelsernasärskildadetillämpningmeddrivesi riketrörelse här av
1965:169.livförsäkring. Lagangående

18 §
krigsför-lagavseende å dennadå meddag,denbestämmerKonungen

upphört.havaskolahållandena anses
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19 §
Konungen må försäkringsinspektionen fullgörauppdraga vadatt som
enligt denna lag ankommer Konungen.
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Lag 1959:118 krigsansvarighet för liv- invaliditets-ochom
försäkring;

Inledande bestämmelser

§1
Denna lag tillämpningäger å försäkringsavtal varigenom försäkrings-
anstalt, driver försäkringsrörelse här i riket, å svensk medborgaresom
eller å utlänning med hemvist härstädes meddelat

livförsäkring kapitalförsäkring, livränteförsäkring för dödsfall;
2. invaliditetsförsälcring, som
a premiebefrielse för livförsäkring för dödsfall eller för livsfallavser
eller
b meddelats i samband med livränteförsälcring för livsfall sådant sätt

invalidförsäkringen upphör, livränteförsäkringenatt upphör, ellerom
c meddelas anstalt, rörelse i huvudsak omfattar tjänstepensions-av vars
försäkring.

Å livförsäkring för livsfall föreningi med invaliditetsförsäkring är
lagen tillämplig efter däromvad stadgas i 19

Lagen återförsäkring eller försäkring hos ochränte- kapitalför-avser
säkringsanstalt.

Konungen frågai försäkringäger hos utländsk anstalt meddelaom
undantag från lagens tillämpning.

2 §
I denna lag förstås med

krigstillstånd krig, vari Sverige befinner sig, eller förhållande,annat
Konungen med avseende å lagens tillämplighet jämställessom medav

sådant krig,
krigsansvarighet försäkringsgivares ansvarighet för sådant dödsfall eller

fall invaliditet, inträffar under krigstillstánd eller, där detav som
föranletts krigshandling under tid då krigstillstånd rådande, inomvaritav

år efter krigstillståndets upphörande,ett
krigspremie sådan tilläggspremie, betingas krigsansvarighet,som av
risksumma, vid sådan Kapitalförsäkring å liv, medfören persons som

utbetalning försäkringssumman gång vid den försäkrades död,av en
skillnaden mellan försäkringssumman och det tekniska återköpsvärdet

vid försäkring med hänsynsamt till försäkringsforrnen bestämtettannan
motsvarande belopp, samt

tekniskt áterkäpsvärde försäkrings beräknade värde vid full återköpsrätt
sådan föreligger ellerrätt ej.oavsett om

Med invaliditetsförsäkrings årsbelopp i fråga invaliditets-avses om
ränteförsäkring det belopp för år, varmed försäkringsgivaren enligt
försäkringsavtalet har fullgöra sin betalningsskyldighet vid inträffatatt
försäkringsfall, och i fråga kapitalförsäkring för fall invaliditetorn ettav
motsvarande omräknat belopp.

Krigsansvarighet och bestndande kostnaden för sådan ansvarighetav
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3 §
tekniskaförutom detintill,försäkringsgivarenåvilarKrigsansvarighet

dödsfallvid utgörrisksummanbeloppåterköpsvärdet, ett somav
årsbeloppinvaliditetvidkronor ochfyrahundratusen ettmotsvarar av

fleraåHavakrigsskyddad risksumma.tolvtusen kronor samma person
ellermeddelatsinvaliditetsförsältringareller fleralivförsälcringar av en
vadförordnar,annorlundaskall, där Konungenförsåkringsgivare,flera
fördödsfall ellerförsammanlagda risksummandengällasagtsnu

framförkrigsskyddförsäkring åtnjutameddeladtidigareinvaliditet samt
meddelad.senare

innebär,eljeststycket ellerförstastriderFörbehåll, attmot somsom
förskulleomständighetsammanhängandekrigstillståndnågon med

ansvarighetdelvis, frånellerfrihet, heltmedföraförsäkringsgivaren som
dockåberopas;försäkringsgivarenmå atti första stycket sägs, av

beträffandemå åberopasförbehållsådantmedgiva,Konungen äger att
eller inominträdandekrigstillståndetseftermeddelats treförsäkring, som

dessförinnan.månader

4 §
krigsansvarighet åvilarför vilketinvaliditetfalldödsfall ellerVid av

förordnar,annorlundadär Konungendenne,försäkringsgivaren har att
betalnings-försäkringsgivarensvilkenbeträffandeförsäkring,i fråga om

utgivavanlig ordninggång, iförmed beloppfullgörasskyldighet skall en
med hälftenökatåterköpsvärdet,tekniskadetmotsvarandebelopp avett

kronor.femtiotusenmeddock högstrisksumman
medfullgörasförsäkringsavtaletenligtbetalningsskyldighetenSkall
därskall,i särskildaefter handbetalningförfalla tillbelopp, poster,som
videnligt avtalet,utbetalning skeförordnar,annorlundaKonungen

kronorbelopp tolvtusenmed högre ändockinvaliditetsränteförsäkring
till desslängreutbetalning skemå änfallför år. I sagtsnusom

uppgår, vidutbetalningarnaverkställdadesammanlagda beloppet av
utbetalas, däreststycket skolatförstaenligtvadlivförsäkring till som

tillinvaliditetsförsäkringoch vidgång,försäkringsbeloppet utgått en
bestämmer.belopp Konungensom

§5
eller fleralivförsäkringar meddelatsfleraåHava av enpersonsamma

vad där stadgas§enligt 4utbetalningvidskallförsäkringsgivare,
flerafrågaIsammanlagda risksumma.å försäkringarnastillämpas om

tillämpningparagrafi nämnda sägs ägaskall vadinvaliditetsförsäkringar
årsbeloppet.sammanlagdasvarandeförsäkringsförmånemaå det mot

sammanlagdautgivesdödsfallstycket vidförstaenligtBelopp avsom
krigsskyd-förhållande till derasiförsäkringarnapåfördelasrisksumman

sammanlagdadetinvaliditet utgivesvidBelopprisksummor.dade avsom
försäkringarnastilli förhållandeförsäkringarnapåfördelasårsbeloppet

försäkringsgivaren.åvilarför dessakrigsansvarighetsåvittårsbelopp,
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6 §
sedanrisksummakrigsskyddadeförsäkringsåterstårVad som av

krigspremieförränmâ utgivasoch 5 §§utbetalning skett enligt 4
behövabefunnits ickestycket ellerförstafastställts enligt 14 § uttagas.

Åår.högstuppskjutas ytterligarebetalningenså erfordras, måOm ett
träffats gäldaskrigspremienfrån det avgörandeogulden del skall om

bestämmer.efter räntefot, Konungenränta som

7 §
inträffadeförrisksummomakrigsskyddadesammanlagdaOm de

å visst krigstill-avseendekrigsansvarighet medförsäkringsfall, för vilka
de å tiden föröverstigaförsäkringsgivaren,stånd åvilar summan av

samtliga försäkrings-förriskpremiemakrigstillståndet belöpande av
risksummor, måkrigsskyddadeförsäkringarsmeddeladegivaren

mindre del,hälften eller dentillöverkostnadenskillnaden som
förkrigspremieuttagandetäckasbestämmer,Konungen envaravgenom

försäkrings-tillskott fräntäckasåterstoden skallförsäkrad, medan genom
vad i 8-11 §§ stadgas.föranledesmånallt i dengivaren, annat av

8 §
tjugonde] den högsta krigsskyddadeöverstigaKrigspremie må icke aven

den försäkrade.gällt förkrigstillståndetunderrisksumma, som

9 §
till överkostnadenspliktig täckandeförsäkringsgivareInländsk attvare

förtryggheten gällande för-tillskjuta beloppstörre än attutansom,
försäkringstagares fömärmas,enskildaeller rättsäkringsavtal äventyras

tillgängligtsåväl föranlitande tioi anspråk delskan tagas av somgenom
förutberäknatbestämmelser överskottmeddeladeår enligt Konungenav

anlitandeock till framtidadelsförsäkringsgivarens rörelseá genom av
säkerhetsfond,regleringsfond, utjämningsfondförfogande medel,avsatta

fondmedlen inräknas endast vadochâterbäringsfond. I överskotts-och
risksummaförsäkringsdel,å försäkring eller ärbelöper varssom

krigsskyddad.
tillskottsplikt skallförsäkringsgivaresVad här stadgats inländsk ägaom

enligt deutländsk försäkringsgivaremotsvarande tillämpning å närmare
bestämmelser, meddelas Konungen.avsom

10 §
enligt 8 § måkrigspremier,sammanlagda deOm beloppet somav

enligtöverkostnaden,förslår till den deltäckandeuttagas, somavav
återstoden täckasdylika premier, skallmå täckas uttagande7 § genom av

försäkringsgivarensbegränsningarna i 9med iakttagandeatt,genom av
varmed för-må, det belopp,höjes. På motsvarandetillskott sätt om

förslår till täckandebidraga, ickesäkringsgivaren pliktigär att av
medåterstoden täckasbelöpande del överkostnaden,denne att,genomav

i 8 krigspremiema höjas.iakttagande begränsningenav
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ll §
i ordning, i § måKan hela överkostnaden icke täckas den 10 sägs,som

bristen belopp, innehållits enligt 4-6 §§,utjämnas deatt somgenom
krigsskyddade risksummor.nedsättas i förhållande till försäkringarnas

12 §
bestämmande och täckning överkost-Konungen förordna, vidäger att av

nad olika särskiljas. Sådant förordnande må ockförsäkringsbestånd skola
meddelas med å tillämpningavseende allenast llav

13 §
Skall särskilt för olika försäkringsbe-enligt 12 § överkostnad bestämmas
stånd, må kostnaden för krigsansvarigheten skelikväl utjämning av

Utjämning måmellan bestånden några dem. ock ske mellaneller av
försäkringsbestånd försäkringsgivare, vilka träffatolika därom avtal.hos

Krigspremies fastställande och uttagande

§14
Krigspremie lämpligen kan ske efter det krigstillståndetfastställes så snart
upphört två år därefter. Krigspremie bestämmes, medoch inomtsenast
tillämpning beräkningssätt må medgiva, sådet förenklade Konungenav

det för visst försäkringsbestånd skall täckasbelopp,att genomsom
krigspremier, inom beståndet i förhållande tillfördelas å försäkringarna
den högsta krigsskyddade risksumma, för varje försäkrad gällt undersom
krigstillståndet.

sådantOm försäkring helt eller delvis upphör orsak änav annan
försäkringsfall, åvilar försäkringsgivaren, måför vilket krigsansvarighet

fastställashinder i första stycket krigspremien vidvad sägsutan av
försäkringens upphörande och beräknas enligt de bestämmelser,närmare

meddelas Beträffande försäkring, upphör till vissKonungen. somsom av
del, där annorlundadel, skall fastställandet allenast dennaavse

förordnas.

15 §
Krigspremie skall å tid Konungen bestämmer; dockerläggas attsom

vilken överstiger, vid kapitalför-år icke må fordras betalningunder ett
liv hundradel försäkringssumma,säkring för dödsfall å persons en aven

krigsansvarigheten, och vid försäkring medomfattas ettannansom av
motsvarande belopp.hänsyn till försäkringsformen bestämt

krigspremie må, från det krigstillståndet inträtt,avräkning å blivandeI
i första stycket stadgas be-provisorisk krigspremie Vaduttagas. om

erläggande och den högsta årligastämmande tid för krigspremies omav
motsvarande tillämpning i frågabetalning, må fordras, skall äga omsom

provisorisk krigspremie.
försäkringsgivaren vidhinder vad i första stycket stadgasUtan ägerav

vid försäkringens nedsättningutbetalning på grund försäkringen ellerav
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anledning i 16 § förstaän stycket tillgodogörasägs sig fastställdav annan
krigspremie.

16 §
Erlägges icke krigspremiebelopp inom månad från förfallodagen, måen
enligt de bestämmelsernärmare Konungen meddelar försäkringsgivarens
förpliktelser nedsättas under fömtsättning,

minst månad förflutit från detatt försäkringsgivaren till för-en
säkringstagaren meddelandeavsänt premiens belopp och förfallodagom

påföljden underláten betalning,samt dock meddelande,om av att som
tidigareavsänts månad före förfallodagen,än må åberopas,en samt

2. försäkringsgivaren till försäkringstagarenatt avlåtit meddelande, att
han grund dröjsmålet tillgör rätten nedsättning gällande, medav
underrättelse tillika villkoren för försäkringstagarens återinträde i sinaom
rättigheter enligt avtalet.

Försäkringsgivarens förpliktelser må nedsatta från dagen för detanses
sistnämnda meddelandets avlåtande.

17 §
Oguldet krigspremiebelopp, försäkringsgivaren icke kan tillgodogörasom
sig vid utbetalning på försäkringengrund eller försäkringensav genom
nedsättning, må uttagas.

Särskilda bestämmelser

18 § Konungen vadäger medgivautöver sägs avvikelse från vad iovan
3-17 §§ stadgas beträffande

livförsäkring, meddelats anstalt, rörelse i huvudsaksom av vars
omfattar ijänstepensionsförsäkring;
2. korttidsförsäkring, försäkring med naturlig premie eller försäkring med
längre premie under viss tid, vilken vid krigstillstándets inträdande ännu

gått till ända;
3. grupplrvförsäkring, meddelats enligt särskilda grunder;som

livförsikring,4. beträffande vilken ansvarigheten begränsats på grund av
premiebetalningen avbrutits förtidiatt fribrev;

livförsäkring, vilken vid krigstillstándets inträdande icke varitannan
i kraft fen år; samt
6. invaliditetsförsäkring.

19 §
Har livförsäkring för dödsfall eller för livsfall meddelats föreningi med
invaliditetsförsäkring, Konungenäger föreskriva, försäkringarna vidatt
bestämmande försäkringsgivarens tillskott till täckande överkostnadav av

vid nedsättning enligt ll eller 16 §samt skola betraktas såsom endaen
försäkring.

Har imaliditetsförsäkringen meddelats försäkringsgivare änav annan
den, hos vilken livförsäkringen tagits, må avtal mellan för-genom
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försäkringsinspektionen, bestämmasgodkännesvilketsäkringsgivarna, av
försäkringarna.i frågagällaskallstadgatstycketförsta ärivad omatt

§20
överkostnad,täckandetilltillskottlämnaharförsäkringsgivareDå avatt

iöverskottsmedelförordnar,annorlunda tagasKonungendärskola,
ordning,i denfrigörasfondmedlenfondmedel somföreanspråk samt

förlust.täckandeförgäller av

21 §
följervadmå,försäkringsfonden utövermedgiva, somägerKonungen att

tillförsäkringsrörelse,lagenstycketandra274 §istadgandet omav
tillskottetinnaneller,tillskotttförsäkringsgivarensmotsvarandebelopp
grundtillskjutaskolaberäknasförsäkringsgivaren avvadfastställts,

nämndaivärdehandlingar äni andraredovisaskrigsansvarigheten,
1-7stycketparagraf första avses.

försäkrings-må ii 9överskott,förutberäknatSådant avsessom
tillgång.såsomuppförasbalansräkninggivarens

22 §
första14 §fastställts enligtkrigspremiertill dessochkrigstillståndUnder

förKonungenmå,behövaickebefunnits uttagaseller omstycket
ochicke skeåterbäringtilldelningförordnar,annorlundafallsärskilt av

elleraktieägare räntatillvinstutdelningfattas avbeslutheller avom
till garant.

verkställd i stridochbeslutad motellervinst räntautdelningVarder av
utdelning,sådanuppburitde,stadgas,stycketi förstavad somvare
brist,därå. Förräntafemjämtedennaåterbetala procent somskyldiga att

till beslutetmedverkatde,âterbetalningen,viduppkommakan somvare
stadgasgrunder,efter deansvarigadärav,verkställandet someller

lagen324 §§och323i 320,skadeståndsskyldighet ombeträffande
försäkringsrörelse.

23 §
grunderskola upprättas.stadgaslagdennavad itillämpningFör av

lagenvad igälladelartillämpligaskall igrunder omsådanaBeträffande
försäkringsanstaltutländsk attförrättoch lagenförsäkringsrörelse om

livförsäkrings-grunder förstadgasi rikethärförsäkringsrörelsedriva om
rörelse.

24 §
före-särskildagrunder ellerfrånellerlagfrån dennaavvikelseSker

i 288,vadinländskt bolagi frågaskalltillämpning,skrifter för lagens om
försäkringsrörelse samt§§ lagen324och323320, 321,289, om

för§ lagen rättvad i 25försäkringsanstaltutländskbeträffande om
stadgasriketiförsäkringsrörelse härdrivaförsäkringsanstaltutländsk att

tillämpning.motsvarandeäga
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25 §
uppsåtligenStyrelseledamot, verkställande direktör eller likvidator, som

eller vårdslöshet låteri strid bestämmelsen i 22 § första stycketmotav
verkställa tilldelning återbäring vinst ellereller utbetalning ränta,av av
döms till böter eller fängelse i högst år. Lag 1991:277.ett

26 §
må uppdraga försäkringsinspektionen ställeKonungen i Konungensatt

fullgöra såvittvad enligt denna lag ankommer Konungen, docksom
jämlikt 2 avseende å tillämplighet med krig,§ med lagensrätt attavser

befinner förhållande.vari Sverige sig, jämställa annat

27 §
försäkringsinspektionensTalan beslut enligt denna lag föres hosom

besvär.Konungen Lag 1971:598.genom

Övergångsbestämmelser

lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därá meddeladDenna
författningssamling.uppgift utkommit trycket i Svenskav

fråga försäkring, före juliI meddelats den l 1941, för-ärom som
krigsskyddsäkringsgivaren, såvitt angår risksumma åtnjuter enligtsom

ansvarig dock3 i överensstämmelse med avtalet; Konungen ägeratt
förordna uppskov med utbetalningen.om

Genom denna lag lagen den juni 1943upphäves 11 338nr om
krigsansvarighet för liv- och invaliditetsförsäkring.
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Lag 1960:22 statlig krigsförsäkring;om

1 §
Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-4 §§ tillämpas.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga för-
hållanden föranleddaär det krigär utanför Sverigessom att gränserav
eller Sverige har varit i krig elleratt krigsfara, fårav regeringen
föreskriva 2-4 §§ skall tillämpas.att

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning
inom månad från det den utfärdades eller, riksmöteen inte pågår,om
från början följandenärmast riksmöte. Sker inte underställningav eller
godkänner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det
underställningen skedde, upphör föreskriften gälla. Lag 1992:1413.att

2 §
Staten äger meddela och motorfordonsförsäkringtransport- krigsriskmot

risk egendomsamt läggesmot under embargoatt eller uppbringas eller
dylik åtgärd anhålles främmandegenom ellerannan den,statav av som

där tillvällat eller söker tillvälla sig makten. Mot risker måsamma
försäkring meddelas även egendom, lagrats i utlandet för införselav som
till riket eller i anslutning till utförsel från riket.

Staten må ock svenskt försäkringsbolag eller sammanslutning av
sådana bolag meddela återförsäkring försäkring, i första stycketav varom
förmäles, transportförsäkring i övrigt, allmän egendoms-,av inkomst-av
och ansvarighetsförsäkring trafikförsäkring.samt av

Med avseende á statlig försäkring, i första stycket, skallsom avses
lagen försäkringsavtal icke tillämpning.äga Lagom 1975:1017.

3 §
Riksförsäkringsverket och bolag, i 1 § lagen yrkesska-som avses om
deförsäkring, äga för olycksfall, till följdatt krigsåtgärd drabbarsom av
å fartyg eller transportmedel tjänstgörandeannat meddelaperson,
försäkring till högre ersättningsbelopp med ersättningarsamt artav arman
än eljest. Bolag, må med delägare i bolagetsagts, slutasom nyss avtal

försäkring för olycksfall, här fråga,om är gälla för tidvarom att annan
eller träda i kraft vid tidpunkt i §än 43 lag stadgas. Lagannan samma
1966:41.

4 §
Staten má riksförsäkringsverket eller bolag, i 3 meddelasom avses
återförsäkring försäkring, verket eller bolaget meddelat.av Lagsom
1966:41.

5 §
Närmare föreskrifter rörande tillämpningen denna lag meddelasav av
regeringen. Lag 1975:1017.
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Lag 1958:566 ersättning för krigsskada egendom;åom

Om ersättningen

§1
För krigsskada å finnesegendom här i riket skall, i mån skadandensom

i ordning, beredas ersättning statsmedel enligtgottgöres annan av
grunder bestämmas och riksdag.Konungsom av

krigsskadaMed förstås i denna lag skada i följd krig mellan riketav
och främmande makt eller mellan främmande makter, så ock skada i följd

handling finnes hava samband med sedermera utbrutet krig.ägtav som

2 §
Ersättning utgår för krigsskada, riket tillfogatsäven utomsom

fartyga svenskt eller luftfartyg på mellan här i riketorter utanresa
anlöpande utrikes och egendom medföresort samtav som resan;
b fartygsvenskt under yrkesmässigt bedrivet fiske och egendom som
därvid medföres.

3 § 1 mom.
denna lag icke tillämpning påäger

tillhöriga egendom, dock under lagen inbegripasstaten att staten
tillhörig utarrenderad jordbruksfastighet och fastighet innehaves medsom

eller vattenfallsrätt eller med åborätt eller eljesttomträtt ständig eller
ärftlig besittningsrätt;
b kommun eller menighet tillhörig egendom, dock under lagenattannan
inbegripas i sådan allmän befintlig utarrenderad jordbruksfastighetägo
och fastighet innehaves med eller med ständig ärftligtomträtt ellersom
besittningsrätt;

penningar, fordringsbevis;c aktier, obligationer och andra samt
d smycken, ädla där sådanoch äkta pärlor, egendom föremålärstenar
för yrkesmässig verksamhet.

2 mom.
Från lagens tillämpning undantagas luftfartygjämväl fartyg ochutländska

egendom medföres ombord, så tillhörigock främmandesamt statsom
egendom.

Konungen förordna, frånäger lagens tillämpning skall undantagasatt
utländsk egendom direkt eller förmedling juridiskannan som genom av
helt eller till delen medborgare juridiskstörre äges ellerperson av person

i viss främmande Lag 1967:853.stat.

3 mom.
har upphävts lag 1967:853.genom
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4 §
skall, där nedanersättningsbelopputfallandetillfrågal rättom

efterrättelse vad enligtdelar lända tilltillämpligastadgas, iannorlunda
skadeför-gäller beträffandeförsäkringsavtal8 april 1927lagen den om

säkring.
byggnadå fast egendom eller utgörkrigsskadaersättningenAvser som

söktegendomenvattenfallsrätt och besvärastill ellertillbehör tomträtt av
hinderegendomensför fordran, ägareinteckningeller beviljad utanvare

där skadanuppbära ersättningen,berättigad självinteckningen attav
iskadan skallvärde. Varegendomens större,tiondelöversteg aven

1927i lagen den 8 aprilstadgasgälla vadtillämpliga delar omsom
utgår på grundersättning,betalningtillinteckningshavares rätt avsomur

brandförsäkringsavtal.
angårgälle ock, såvittinteckningshavareandra stycketVad i sägs om

fordran medköpeskillingför ogulden ägerfast egendom, den som
jordabalken.kap. 2 §i llförmånsrätt avsessom

må såsom villkor förparagrafbestämmelserna i dennahinderUtan av
återuppförandeanvändes förföreskrivas denersättningutbetalning attav

därigenomåtgärd, såframtjämförligeller därmedbyggnadav
mån åsidosättes.i väsentligsäkerhetsakägarespanthavares eller annan

5 §
iakttagandeföreskrift,ordning meddelad är ägnatvederbörligHar i vars
må, där särskildaåsidosatts,krigsskada,förebygga eller begränsaatt

sådan skada åtnjutas endastersättning förtillskäl föranleda annat, om
inträffatmå, skulle havaefter vad äveni den mån skadan,och antagas

blivit iakttagen.föreskriftenom
skäligt, någonjämkas efter vad närErsättningen må ock prövassom

medverkat till skadan.egendomeneljest bristande omomsorggenom

6 §
krigsriskskadeförsäkring förpå grund änHar försäkringsgivare annatav

ersättning,tillförsäkringsgivaren i deninträder rättkrigsskada,ersatt
skadelidande.denlag skolat tillkommajämlikt dennasom

krigsskadenämndStatens

7 §
Ärenden förkrigsskada ochersättning för avgörasprövasrörande av en

Krigsskadenämndenskrigsskadenämnd.nämnd statensriket gemensam
åtnöjes med nämndensmådock den,må överklagas;beslut som

talanskall tillkomma, väckaersättningtilli frågabeslut rättenom vem
beslutet.han fick delmånad från detinomdärom vid domstol aven

nämndenserfordrasdenna lagDe bestämmelser utöver omsom
meddelas Konungen.verksamhetorganisation och av
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8 §
1 krigsskadenämndens beslut rörande ersättning skola deltaga minst tre
ledamöter, vilka åtminstone skall hava domarämbete.utövatav en
Ärende, i vilket fordrad ersättning icke överstiger kronor ochettusen
vilket principiellår betydelse, må dock nämndensavgörasav av
ordförande eller vice ordförande eller ordförande å avdelning inomav
nämnden.

9 §
Vad i rättegångsbalken stadgas angående jäv domare och omröstningmot
i tvistemål i skall i tillämpligaöverrätt delar gälla med avseende
krigsskadenämnden.

10 §
Konungen förordnaäger inrättande rådgivande medettom av organ
uppgift avgiva utlåtanden i frågor huruvida viss skadaatt är att anse
såsom krigsskada så ock i sådana frågor försäkringsgivares ansvarig-om
het, hava samband därmed.som

Förfarandet i krigsskadeärenden

11 §
Den vill begära ersättning för krigsskada skall inom månadersom tre
efter erhållen kännedom skadan anmäla skadan hos krigsskadenämn-om

Äroden eller den närrmden anvisar. flera vilja bevaka tillrättsom som
ersättning, tillfyllestär någon dem anmäler skadan. Skeratt av
anmälan inom sagda tid, bortfaller till ersättning,rätten underlåten-om
heten kan ursäktlig.anses

Vid anmälan skall, såvitt fogasmöjligt, trovärdiga bestyrktav personer
redogörelse för den skadade egendomens beskaffenhet före skadan samt
skadans uppkomst, och omfattning.art

Försäkringsgivare vill begagna sig sin enligt 6 § skallrätt görasom av
anmälan därom hos krigsskadenärnnden inom månader från det hantre

ersättningen eller från den tidpunkt,utgav då han kännedomerhöllsenare
de omständigheter på vilka hans rätt grundas.om

12 §
Krigsskadenämnden skall sörja för erforderlig utredning värderingoch av
skadan.

Är skadan ringa, må särskild värdering underlåtas, utredningenom
ändock kan tillfyllest.anses

13 §
Värdering skall verkställas eller flera värderingsmän krigsska-av en som
denämnden och ske i enlighet med anvisningarutser Konungen eller,som
efter Konungens bemyndigande, nämnden meddelar.
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nämnden. DettillställasdröjsmålskallvärderingenUtlåtande utanöver
ieljestelleranmält skadandelgivaslämpligtpå sättskall somenvar

närrmden.hosanspråkframställtanledning därav

§14
tidinomvärderingverkställd ägermedmissnöjd somärDen som

denochpåminnelsermedinkommakrigsskadenärrmden bestämmer
vill åberopa.hanutredningytterligare som

värdering.föranstaltaoförhindrad attNämnden är nyom

15 §
må vid allmänkrigsskadaförersättningangåendeärendeiutredningTill

skallförsorgsakkunniga. Genom rättensochvittnenhörasunderrätt
anledninganspråk iframställtkrigsskadenämndenhos avsakägare som

nämnden.tillställasunderrättelse häromförhörettillkallasskadan samt

l6 §
krigsskadenämnden.utbetalaskrigsskadaförErsättning av

17 §
helt ellerersättningvarigenombeslut,krigsskadenänmdenFinner att

ellerförbiseendenämndensföljdtilloriktigtblivitdelvis vägrats, av
nämndenanledning, äger upptagaellerutredningofullständig annanav

prövning.förnyadtillärendet

18 §
krigsskadaförersättningutbetalat ikrigsskadenämndenbeloppFör som

mä havaskadelidandedenersättning,tilldennämnden i rättinträder som
mot annan.

bestämmelserSärskilda

19 §
medförsäkringsanstaltutländskochförsäkringsbolagsvensktåliggerDet

i denochriket sätti ut-försäkringsrörelse härdriva atträtt att
ersättning,ochbeslutarkrigsskadenärnnden mot somsträckning

verksamhet.i dessnämndenbiträdabestämmer,Konungen

20 §
meddelaslagdennatillämpningenförföreskrifter avNärmare av

krigsskadenämnden.bemyndigande,efter Konungenseller,Konugen av
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Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad
uppgift i Svensk författningssamnling.utkommit trycketav

Genom denna lagen den 21 juni 1940 540 krigsska-lag upphäves om
deersättning.
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FÖR TRANSPORTFÖRSÄKRINGKRIGSUTBROTTSAVTAL

denl januari1963av

MellanStatens här nedankalladnämnden.för svenska räkning. sidan.å understatens samtenafördknnpforeugl,tecknade harnedanbenämndaFöretagen träffatsåandrasidan. följandehar avtal

§1. §3.
Detta tillämpningavtalträderi automatisktellerefterför- Krigsskada §drabbati 2 omförmältintresseinnansomordnande regeringen. detta tillämpningavtal i ochinom nämndenangiventrättav avtid fallerin under förutsättning denunder attstatensansvar,Avtaletträderi tillämpningautomatisk orsakats förberedelseåtgärder krigshändelserför elleravl Sverigekommeri krigellerom föranlettsammanhängermeddetkrigvilket avtaletattsom Vad gälleri tillämpning.trätt sagts statens2 Danmark.Finland. nu om ansvarNorge,Polen.Förbundsrepubli-om för händelse vid skadetillfâlletlöpandekrigs-även den denkenTyskland Tyskaeller DemokratiskaRepublikenkom- försäkringen skadan.upphört gällapågrundatti krig. avmer
Avtaletträder tillämpningi förordnandeefter rege-av §ringen

krigsförsäkringFör skolagällaövertages statensom avvidkrigsfara,l riketbefinnersig.ellervari antingensvenskavillkor fastställtsellergodkäntsavsomvid2 krig mellan eller flera ländernaAmerikastvå av sedvanliga krigsförsäkringsvill-Nämnden engelskaellerockKina.FörentaStater.Frankrike.Folkrepubliken DeSo- kor.StorbritanniencialistiskaRådsrepublikernasUnionsamt föreskrifter försäkringsvill-Närmaretekniska i frågaomNordirlandelleroch anmälningarpremiebetalningarochkorenävensom avom särskildaavtal.olikaslag hasammanställtsi3 vid krig. m.m.annat
ägnade i väsentliggradförhållandenaprövats attom vara §5.näringsliv.berörasvenskt delNämnden å Företagenskontorrättäger tagaatt avriskerochböcker rör övertagnaallahandlingar§2. statenssomerforderligaför kontrolleradeteljestfinnaseller attsomtillämpningiavtaletträderFrånochmeddentidpunktdå avtal.fullgörandet dettariktiga avsvenskakrigsriskÅför heladenövertagerstatenansvaret ovannämndavidFöretagen täcktintressen. är genomsomav §6.transportförsäkringar.löpandedirekttecknadetidpunkt iomfattning angiveskrigsrisklikställesi denMed som Sverigedri-iSamtliga företagvilka rättsvenska äga attembargoläggesunderrisk egendomförsäkringsvillkoren att ochdettaavtaltransportförsäkring anslutasigtillkunnavaanhållesdylikåtgärduppbringasellereller av has-till.genomannan tillfälleförsorgberedasNämndensskolagenomsökertillvällatellerdärfrämmande eller denstat av sommakten.tillvällasig §för-i dettaavtaläventransportförsäkringräknasSåsom vida-kraftochgällertillsiomedelbartavtalträderDettaförsäkringnybyggnadpå svensktsäkring samt avvarvav månaderUppsägningskallskekalenderår. senastsexriketelleriför införseltilllagratsi utlandet reperegendom.som utgång.kalenderåretsföreutförselfrånriket.tillanslutning NämndentillsidaskallskeFöretagetsUppsägningfrånyachtför-flygkaskoförsäkringellergäller förAvtalet icke förordnar.därtillmyndighetregeringentilleller annansäkring.

försäkringsföretag.undertecknande nedan.1 se
23Avtaletgodkändes Kungl.Majzt beslutdenav genom1962. 1966och1976harnovember Medstöd beslutavrespektive§ändringvidtagitsav

fårsäkringsbestánd :edan förteck-överldtelser krigsutbrøttsavtalet nedanEfterde dlergivenägt gällerträffatsrumsomav Nämnden Krigsutbroltsavtalriks-bolag, med träffat Särskiltavtal:ningöver jämte.rom
FORSÅKRINGS-OMSESIDIGT FORSÅKRINGS-AKTIEBOLAGETANSVAR.

FORHELNYKTRABOLAG SECURITAS
ATLANTICAFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGETSlRlUSOCHRESOODS-VARU-EUROPEISKA FORSÅKRINGAKTIEBOLAGETFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA

SAKFÖRSÄKRINGÖMSESIDIGFOLKSAM FORSÄKRINGSAKTIEBOLAGET-OFÖRSÅKRINGSAKTIEBOLAGETSJ SVENSKAVERITASHANSA ÅNGFARTYGSSVERIGESLÅNSFORSÃKRINGSBOLAGENS FÖRENINGASSURANSAKTIEBOLAG
FÖRÃKRINGSAKTIEBOLAGETTRAFlK-BOREFORSÅKRINGSKTIEBOLAGET ÖMSESIDIGTNEPTUNUS

1976November
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SÄRSKILT AVTAL
den februari19731av

undertecknadeförsäkringsföretagNämnden Företagenhar den januariKrlgsförsäkringsnäntnd och lMellanStatens MellanNämnden Företagen anslutningrraruportlörsdkrlng. och har i till sagdaavtalKrlgsurbratrsavlal[är1963träffats
avtalsärskildaträffatsföljande

skada IS-dagarsperiod amlastningmellan-under vid§ ienhamn land- lufttransporttillunder ellersamt an-vidtillämpningautomatisktiträderavtalDetta samma därifrånhamn ochför befordran medi annatnanförkrigsutbrottsavtaletför transport-gällertidpunktsom villkor.fartygjfr § 2 3och i ovannämndastförsakring. jfr Nämndensunderlandstransport Sverigeutom§ särskildavillkorför landtransport.
förfnistration jfr Nämndensvillkorgenom m rnFöre-varm-riskerskalldeochkrukaBeträffande avm m sådanarisker.klausul:följandeinnehållaförsäkringarnameddeladetagen 5a. anslutningpå gods i utlandeti tilllagratssom,,försäkringsbrevärvilkendettatid. förDärestunderden från förutsättningSverige,underexportStatensenligt mellankrig. ettsådantgällande.utbryter att medförleveransenknutentill köpeavtalärau somFörsäkringsgivarenträffat,ochKrigsförsäkringsnämnd av godset intill godsetutgörsvensktintresse dessattNämndenkrigsbrottsavtal över-kregeringengodkänt levererats irnportlandet.till köparenis krigs-beviljadevidFörsäkringsgivarenföransvaret pågodsettager till förvaringslokalenav transporteratsanFörsäkringsgi-övergårkrigsförsäkringar,löpandeutbrottet i punkt här ochsättanges ovanförsäkringshrevpådettaenligtkrigsförsäkringsansvar transponförsäk-försäkringsavtalför visstidvarens auförsäk-däreftergällerkrigsförsäkringarnaFörNämnden. ringskontraktgäller för leveranserexportörensNämnden.fastställtsringsvillkor enligtköpeavtalet.avsom angivetintres-försäkringsbrevetdrabbatiKrigsskada 5b. för till Sve-som pågods lagratsi utlandet importsom..tillämpningochinomträttikrigsutbrottsavtaletinnan av förutsättningrige.underse. underundertid, fallerNämndenangiven statensansvar. betalningredanerlagtsellermåsteerläggasau en-förförberedelseåtgärderorsakatsdenförutsättningatt av ochligt för godsetträffadeköpeavtaletdetkrigvilketmeddetsammanhängerellerkrigshändelser transponförsäk-försäkringsavtalför visstidsom attVadtillämpning.ikrigsutbrottsavtaletträttföranlett nuatt Sverige.ringskontrakt förgäller tilltransportenvidhändelsedenför dengällerävenstatenssagts enlighetNämnden för tilläggsriskema meddeom ansvar iansvarargällapåkrigsförsäkringenupphörtskadetillfälletlöpande att villkor angivitshärsom ovan.skadan.grund Rätt tilläggsrisktrnafårtill ersättningenligtvillkorenförav åligger för-detslagkrigsutbrott nämntVid ett ovanav ickeöverlåtaspåutländskman.Försäkringsgivarendröjsmåltillsäkringstagarenutan an-att åliggerFöretagen försäkringstagareDet lämnadeatt somochbefinnersigfartygetpåvilkenmäla eller attresa generalpolisererfor-innehartransportförsäkringskontraktvar Nämndenkaninstruktionerdeefterrättelsesig tillställa derligaupplysningar innehålleti såvälkrigsutbrattsavta-omkomma lämna.att paragraf.let dennasomsåvälifrågaförsäkringstagarenattVidareåliggerdet om §med-försäkringarvisstidförsäkringarmeddeladeför somkrigsutbrotteftersådantdeladeför viss av-somovanresa krigiförsäk-DärestFöretagenpågrund andraavtalänavNämnden.fastställespremiedenerlägga avsom förorsakadringsavtalåtagitses sig för sådandirektskadaansvarför-Nämnden.på ägerövergårkrigsförsäkringsansvaret Nämndensingårkapning,sabotage iävengenom m m.somristor-erhållaFörsäkringsgivarensäkringstagarenrättattav Nämndenskrigsförsäkringsvillkor.åtagandenenligtdess blirkrigsförsäkringspremieförsärskildå till erlagddenneno Före-villkortillämpliga dylikskadaförstsedandenpå avovanståendeenligtFörsäkringsgivarenvilkentid. förden Tnnsportförsäkringspoolm iträttupprättadeSvenskatagenRätttill ris-någonrisklöpaickekommerbestämmelser att verksamhet.Försäkrings-emellertidicke.därestdenföreliggertomo av vissresa. 9krigsförsäkringenendasttecknadegivaren avsett

krigsförsäkringen krigsuthrottsavtaetskallöverförda §2till nämnden riskernaenligt iI detfall den Anmälanatt av iparagrafangivet viss efterdetavtalaslag Nämndenså skekanför aliment i denna sketill trättresa. snartavserav Nämnden.överförastillnettopremienför hela tillämpning.skall resan
5§3.

§92bestämmelsernai All-tillämpningenfrågaIkrigs- avom§2nämndaalimentskallvidBeträffandeandraäni inteckningiSjöföraäkringsplanangående fartygSvenskmänför he-nettopremienförsäkring meddelatsför visssom resa full-panthavlreförhållandetillNämnden iutfästersig attpremieerhållitsför denlöpandemånsärskildi denla resan. måunderrättelseskyldighet.betalnings-ochgöra somNämnden.Vid krigsförsäkring sammaöverföraspåförsäkringen, förlindelse.särskildutställdenligtdäromåvilaFöretagenridgälleri tillämpligadelarbestäm-meddelatsför visssom i kraft.sedanavtaletträtt utanåliggerFöretagenDet att.§melsernai Nämn-meddelande dennapanthavarendröjsmållämna omNämndenövergårpå utvid-krigsförsäkringsansvaretDå enigt§medanmälansambandiutfästelsedens att.samttilläggspremiekrigsförsäkringendenövertagna att motgas förbindelser.utställdaNämndenunderrätta omföljandetilläggsrisker.automatisktgällajämvälmot somvillkor:Företagenstäcktaär genom atomatiidnnedeljfr § a:l iskadadirektförorsakad lav §7.krigsförsäkringsvillkorför underNämndens varor vida-ochgällertilskraftombedelbartiträderavtalm. Dettasjötransportm Samtidgtgiltighet.krigsuttbrottsavtaletäger upp-sålängere den3april1963ochfebniaridenllSärskiltavtalomstående hörförläkringsföretag, sidaundertecknande av1 ae gälla.19641976beslut att§3ändradAvtalet; genom
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FlygförsäkringspoolenSvenskaKrigsförsäkringsnämndStatens

FLYGKASKOFÖRSÄXRINGFÖRKRIGSUTBROTTSAVTAL

förkallad Nämnden,Krigsförsäkringsnämnd, här nedanMellan Statens
till Svenskaundertecknadeá sidan, samträkning,svenska statens ena

nedanhärförsäkringsföretag,svenskaanslutnaFlygförsäkringspoolen
träffats.avtalföljandeå harsidan,andraenämnda Företagen,

§1.

förordnandeeller efterautomatiskttillämpningavtal träder iDetta
Kungl. Maj:t-av

automatiskttillämpningAvtalet träder i
1 elleri krig,komerSverigeom

Förbundsrepubliken Tysk-2 Polen,Finland, Norge,Danmark,om
Republiken kommer i krig-Demokratiskaeller Tyskaland

Kungl. MajztförordnandeeftertillämpningAvtalet träder i av
eller1 sig,befinnerriketvarikrigsfara,vid

FörentaAmerikas2 flera ländernatvå ellermellankrig avvid
RådsrepublihabSocialistiskaKina,Folkrepubliken DeFrankrike,stater,

ellerNordirland,ochStorbritannienUnion samtnas
3 vid krig,annat

beröraväsentlig gradatt iförhållanden ägnadeprövats varaom
näringsliv.svenskt

§2.

övertagertillämpningdå iavtalet träderFrån tidpunktoch med den
intressen,å svenskakrigsrisk avhele den somförstaten ansvaret

direktlöpandetidpunktovannämndavidtäcktföretagen är genom
flygkaskoförsäkringar.tecknade

försäkrings-angives ilikställes omfattningdeniMed krigsrisk som
eller uppbringasembargolägges underluftfartygvillkoren risk att
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2.

eller åtgärddylik anhålles främmande ellergenom annan statav av
den tillvällat ellerdär söker tillvälla sig makten.som

§3.

§Krigsskada, drabbat 2 omförmälti intresse detta avtalinnansom
trätt tillämpningi och inom Nämnden angiven tid, faller in underav
statens under förutsättning orsakats förberedelse-ansvar att den av
åtgärder för eller krigshändeiser sammanhänger med det krig vilketsom
föranlett avtaletatt tillämpning.trätt i Vad sagts statensnu om

gäller även för den händelse den vid skadetillfälletansvar löpande
krigsförsäkringen upphört gälla påatt grund skadan.av

§4.

För krigsförsäkring övertages skall gällastaten antingensom av
svenska villkor fastställts eller godkänts Nämnden eller ocksom av
sedvanliga engelska krigsförskringsvillkor.

Närmare tekniska föreskrifter frågai försäkringsvillkoren även-om
premiebetalningar och anmälningar olika slagsom harom av m.m.

sammanställts särskilti avtal.

§5.

Nämnden äger på pårätt att Företagens ellerkontor Poolens kontor
del allataga handlingar och böcker rör övertagnaav statensom av

risker eller eljest finns erforderliga för kontrollera detattsom
riktiga fullgörandet detta avtal.av

§6.

Samtliga svenska vilkaföretag äger rätt att Sverige driva luft-i
fartsförsäkring kan ansluta till avtal skallsig detta och Nämn-genom
dens försorg beredas tillfälle härtill.

§7.

Detta avtal omedelbart tillsträder i kraft och gäller vidare per
kalenderår. skall månader kalenderåretsUppsägning ske föresenast sex
utgång.
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Mellan Statens Krigsförsäkringsnämnd, här nedan kallad Nämnden, för
svenska räkning, ochstatens sammanslutning svenskaförsäkrin sboiag,en avÅterförsäkringskonsortiumbenämnd 1965, här kalladar nedan K, harav
denna dag anslutning till Si 2 0960:22lagen statlig krlgsförsäkringom
och under förutsättning regeringens godkännandeträffats följandeav

Beredskagsavtal

i 1

AKl den begär ÅKman det, meddelar Nämnden aterförsäkringa: affär,avAK har övertagit I enlighet med Artikel 1 punkterna 1som och 2 i Krigs-
konsortieavtai den 23 augusti 198Aoch de verksamhetsgrenarav som avseri officiellaSveriges statistik Enskilda försäkrlngsanstaitersom redovisas
under rubrikerna Företags- och fastighetsförsäkring Hem-samt och
viliaförsihing, allt tili delden övertagen affär sådana riskeren avser somSangesl 2.

iz

Avtalet omfattar endast risker vid skadetiiifiliet är belägna i Sverigesom
och sådana risker belägnaär utomlands och gillar svenska intressensom som
och därmed kan aterförsäkras under det avglvande bolagets obligatoriska
aterförsälcingskontrakt för svensk affär.

§3

Den återförsäkring meddelas Nämnden utgörs Stop Loss-som av av enavtâckning imed omfattningden i d. Varje försäkringsperiodsom anges
omfattar helt kalenderår såvittett den första försäkrings-utom avser
perioden. avtaletOm träder i tillämpning densenast 31 augusti, skall den
första försåkrlngsperioden omfatta framtiden till närmaste kalenderår:-
skifte. Träder iavtalet tillämpning efter den 31 augusti, skall försäkrings-tidenperioden omfatta förutom fram till närmaste kaiendararsskifte också
hela påföljandedet kalenderåret.

Om krlgsförhaiianden pakailar försikringsperiodensändring längd, faren av
särskild överenskommelse träffas sådanändring.en om en

S4

Stop Loss-avtåcknlngen innefattar sidaåtagande franett statens att gente-
ÅK beträffande den affär aterförsäkraumot har Nämndenhossom ansvara

för

a 50 96 det belopp, vilketmed skadekostnadernaför försäkrings-av en
period överstiger 80 inte 90 premieintäkten för9bmen av samme
period samt

b 95 96 den dei skadekostnaderna för perioden överstigerav av som
90 premieintåkten.96av
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försäkringsersätt-deförsikringsperlodför avsesskadekostnadernaMed en försäkringsinspektlonensenligtdefinieradeperiodenbelöper påningar som 1983:3.BF FSårsredovisningförsäkringsbolagenaföreskrifter för
premleinkomstdenförsâkrlngsperiodvissför avsespremlelntåktenMed en föraäkrlngsperloddeidenförPremleintikten enperioden. avbelöper påsom skall motsvarakalenderårhelt enäntid ettkortareomfattar ensom kalenderår.dettabelöper påpremlelnkomatdenprorataandei somav
anledningförsåkrlngsperiodlöpande geunderskadeförioppetSkulle en AKparagraf, harenligt dennautgåkommer attersättningattantaatt preliminärtuppbära ettförskottsvisNämndenframställning hosefterrätt att

ersittningsbeiopp.beräknat

is

harS utgåattA kan kommaenligtersättninghuruvidaOberoendeav uppbäral förskottgenastNämnden,framställning hosefterAK rätt att, äraffär åter-gällersåvittAK:s kostnader somenvilketmedbeloppdet - mil kronor.70överstigerenskild skadaförNämndenhosförsäkrad en-
§6

försäkrings-varjeförerläggsmeddelarNämndenåterförsäkringFör den som grundpremien,skadeprocentvissbaseradpremie pågeis enperiod -en återförsäkradeistorriskerna dettillberäknad med hänsynpremiegels en
storrlskpremien.beståndet -

skallparagrafl dennanedanmilj700 kronorbelopp angespåDet som årstill dettamed hänsynkalenderårvarjeingångenvidräknas avom 1962:381 försäkring.allmänlagenenligtbasbelopp om

Grundpremien
medelvärdetutgöraskallgrundpremien baserasvilkenpåskadeprocentDen resultatredovis-deenligtskadeprocenternatalhelanärmastetillavrundat av försäkringsbolagen harräkenskapsårenfemde somför senasteningar beräknasskallSkadeprocenternaförsäkringsinspektlonen.tilllngett försäkringsersätt-varje araoch motsvarafemdeoch arenför ettvart av försäk-förföreskrifterförsäkringsinspektionensenligtdefinieradeningar, med tvai procent1963:3 uttrycktaBFFSårsredovisningrlngsboiagens skallförsäkringsersättnlngarlpremieintäkt. åretsdecimaler åretsav dei dennatill denskadainträffadförersättningmedräknasinte endock synnerligafinnsdetOmpemlngvärde.700mil 1984ikr årsöverstigerskada modifieras genomskadeprocentenberäknadesålundadock denskäl, kan försäkringsinspekÅK attefter detochNämndenmellanöverenskommelseen

sig.fåtthartionen yttra
försäkringdirektabolagssvenskaskallstycketförstai avseSkadeprocenten fastighetsförsäkringochFöretags-verksamhetsgrenarnainomSverigel tecknasaffärundantagmed somvillaförsäkring avochHern-samt enligtbasbelopp100understigerårspremieinkomstmedbolag somenav försäkring.1962:381 allmänlagen om
utgörbeloppdelsbelopp, ett somfastdels ettbestårGrundpremlen av affär ochför denpremieintäktensammanlagdadenviss procent aven Grundpremienåterförsäkrlngen.omfattasförsäkringsperlod avden som

tabell.följandeenligtberäknas
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Skadegrocent beloggFest Procent av
gremieintikten

5060 000 kr 0,125
6261 500 0,163
75 000 0,22262

50007 0,30063
100 000 0,4006A
11265 500 0,520

66 125 0,659000
67 137 500 0,019
60 150 000 1,000
69 162 500 1,225

175 1,49670 000

faststâlldaskadeprocentenOm den skulle understiga talet 60, skall parterna
erforderligkomma överens utbyggnad tabellen.om en av

överstiger den fastställda akadeprocenten 70, skall premien erläggastalet
skadeprocenten lika med 70, de 00- och 90 is-gränsermedansom om var

Si höjasA skall l den proportion förhållandetmotsom anges somsvarar
mellan den fastställda ekadeprocenten och talet 70. De gränsvärdennya

erhållitshar detta avrundassätt till närmastehela tal.pasom
ÅK varjeskall l början försåkringsperiod betala provlsloneli grund-av en
premie. Detta skall ske försäkrlngslnspektlonen beräknatharsa snart

förskadeprocenten den tillgängliga femarsperioden.Med tillämpningsenast
denna skadeprocent beräknas provisionella grundpremienden paav en

premÅlålntiktför försäkringsperloden uppskattas Nämndengemensamtsom av
och .
Den slutliga grundpremien beräknas med tillämpning skadeprocentav samma

verkliga förden premieintlkten förslkrlngsperioden.påmen

Storrlskpremien

Storriskpremien förberäknas sidans risker inom försäkrade beståndetdet
AK5 miljoner penning-EML för andel överstiger 700 kronor i 190Aårsvars

virde. EML maximala ersåttningsbelopp efter försäk-Med detavses som en
rlngsmässig bedömning kan komma enstakabetalas grundatt ut pa av en

inomskada och försäkrade utläggning.en samma

inom varje intervallRiskerna jämna 100 miljonersintervall. Förgruppens
arspremielnkomstenberäknas storriskpremien för9b storriskernasåsom avy

1-inom intervallet. formeln 100Procentsatsen beräknas enligty y s700x5,3 där år lntervallets grins i miljoner kronorövrex

l protokollsanteckning exempel:följande0 anges
1-70021003,3intervallet 2 000 2 100 miljoner 100 20,2y a-intervallet 1-1004000J,3 900 6 miljoner000 100 25,0y s- 3
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Storrlskpremien är lika storrlskpremlernamed för de olikasumman av
lntervallen försäkrlngsperlodenoch Ar kortareett Ir. eller längreavser
än beräknas storrlskpramienett ar, rate-andel arspremlen.som en pro av
i formelnden ovanstående skall 0 när 700 och 25 när aooo.y vara x xn aY skall öka lineärt aterförslkrarens andel denmed maximala rlsksumman.av
När värdena miljoner skall700 och b000 räknas formeln justerasupp,

tillmed hänsyn detta.

ÅK skall l början varje försäkringsperiod betala in provislonell storrisk-av en
premie justeras vid försäkringsperlodenssedan slut med hänsyn tlllsom

ÅKzseventuella förändringar periodenunder storrlskbestand.av
S7

SgrundpremienOm enligt överstiger densammanlagda6 skadekostnad
Suppkommit för enligt underhar 4staten perlod,motsvarande .åter-som

ÅKtillbetalar hälften det överskjutande beloppet. Detstaten över-av
belopp fram för varje försäkrlngsperlodskjutande räknas skallsom senare

arsvis justeras till desssamtliga skador denna period har regleratssom avser
slutligt.

l a

ÅKSedan har upprättat försäkringsperiod,bokslut för skall avräkningen
tillställas Nämnden för granskning. saldobeloppEtt tillkommer NämndensomÅKeller skall betalas avrikningen harsl godkänts.ut snart

avräkningenNär upprättas och saldot jlmnasnär skall 5 98räntaut beräknas
följandepå poster:

a Förskott enligt 4 och S förrlntas fr dagen efter verkställdo m
utbetalning till försäkrlngsperiodem utgang.

b Premieregieringsbelopp tillkommer Nämnden, alternativtsom
ÅK Senligt förräntas förslkrlngsperloden.under hela

c Ett saidobelopp i perlodavriknlngtas och tillkommersom upp en somÅKeller förräntas tiden frNämnden under dagen efter försäk-o m
ringsperiodene saldoutjämningden dagdlutgång t sker.o m

S 9

är betydelse för tillämpningenl den det dettaman avtal har Nämndenav av
ÅK alla handlingar försäkringarrätt hos del rör ochtaatt skadorsomav

i övrigt fa upplysningar dessa.samt om

i 10

Detta avtal i tillämpningträder när

a Nämnden trätt i verksamhet föraäkrlngsgivandehar såsom organ
0960:22 krlgsförsäkrlng,enligt statliglagen om

b ÅK l ochhar trätt verksamhet,

ÅKc hos Nämnden har framställt begäran statlig âterförsäkrlng.om
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Nämnden fastställer den tidpunktexakta då avtalet l enlighet härmed
skall ha lträtt tillämpning.anses

Sedan avtalet l tlllimpnlng,har tritt tillämpas det för försäkringsperlod.enTillämpnlngen förlängs därefter med för-säkrlngsperlod l sänder,en omAKinte har återtaglt sin begäran statlig återförsäkrlngom senast tre
föremånader löpandeutgången föraäkrlngsperlod. Efterav en sådantatt

återtagande tillämpas avtalet intill utgången den närmast därpå följandeavförsäkrlngsperloden, inte kommerparterna överensom något annat.om
Slutavräknlng får upprättas efter särskild överenskommelse, ävenen

inte alla skador slutligthar reglerats.om
5 11

Detta avtal träder omedelbart l kraft och giller tills vidare med sexuppsägning.månaders Efter uppsägningfrån någonderaaldan upphör avtalet
vidgälla det kalenderårssklftaatt inträffar närmast efter uppsägnings-som

tidens inte avtaletutgång, dessförinnanhar trätt l tillämpning.om

Uppsägning ÅK:adetta avtal skall från sida ske till Nämndenav eller
till myndighet regeringen förordnar.annan som
§12

Tvlster med anledning detta avtal skall enligtavgöras gällande lagav
skiljemän.om

§13

Detta avtal ersätter med omedelbar verkan beredskapsavtalet den S
ÅK.december 1966mellan Nämndenoch

Stockholm den 12 december 1985

STATENSKRIGSFURSKKRINGSNTMNDÅTERFURSIKRINGSKONSORTIUH

#3 1965ÅV

minV 3
OredssonMalte Leif Victorin I

[I] Bj6r Mattssonn y
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ÄÅ Ö S TR S K R I N G I 0 N T R A KT E R F

Transportförsäkringspoolen hlr Poolennedan kalladHellan Svenska
bifogade Beredskaps-såsom för de bolag undertecknatföreträdare som

härjanuari Krigaförsäkringsnämndavtal 1979 och Statensden lav
IterföraäkringskontraktNämnden följande avseendekallad harnedan

transportförsäkring slutits.civil sjö- och

I 1
tilli skallföreskrifterna Beredskapsavtalet Poolen NämndenEnligt

tillöverstigande den Nämndenanmäldaförsäkringsbeloppöverföra
risker, vilkenolikatlckningskapaciteten slag utgöresför avav

självbehållsektionrespektive gällande poolensochförsummanav
åtaganden.iterförsäkringsgivaressvenska

någranågot undertecknatbolag Beredskaps-deellerSkulle somav
återförsäkringsgivarna ståndblinågon de svenskaelleravtalet urav

i förstadenförpliktelser nedsltta stycket nämndasinafullgöraatt
ifrågavarandemotsvarande andel.tlckningskapaeiteten med belopp bolags

5 2
samiidigtansvarighet börjar och slutarNämndens med Poolens, även om

återförsäkringinträffat tillinnan anmältsskada Nämnden. Poolen
påtill återförsäkringsandelskall Nämndenöverföra Nämndenfallande

på originalvillkor, även risken skulle före anmålningen.avlupenom vara

5 3
ombesörjerPoolen alla överföringar, avräkningarmeddelanden och

till Nämnden.

Finner premier otillräckliga,Nämndengällande skall Poolen efter
framställning premienivånhöjaNämnden i erforderlig utsträckning.av

tid fårNänden äger bestämma den längsta vilken försäkringför tecknas.

All rapportering skall göras möjligt till Nämnden.snarast
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5 4
deltagerNämndenReglering verkställa Poolen.skador rataproavav

skaderegleringskostnader.iajälvai skadan ochparte

överstigeravräkning.På debiteras ihämndenfallande skadeandelar
på begärani 100.000 NämndenskallNämndensandel skada kr aven

gottskrivskassaskada.betalning ProvenyerPoolen verkställa kontant
ifrågavarande försäkring.förhållande ii till NämndensandelNämnden

9 5
nettopremierna med avdragandelPoolen gottgör Nämnden ratapro av

Nämnden.provision Poolen ochden överenskommesmellanav som

måna-halvårsvia 3Avräkning juni30 31 decembersker och senastper
halvår: utgång. Saldoutjäming skall skevarjeder efter snarast.

5 6
påinflytandeinteOavsiktliga haförsummelser skallfel och parter-

omedelbart efteransvarighet enligt skalldetta kontrakt upp-mennas
täckt rättas.

på Poolen:befullmäktigat ombudhelstNämndenäger näratt som genom
kontrakt.handlingar dettakontor del alla berörta somav

I 7
hänskjutaa till avgörandeTvister skallgrund detta kontraktav

skiljemän enligt gällande lag.genom

5 8
krig.i tillämpning vid utbrottDetta kontrakt träder ett somav

näringsliv och ned-i väsentligir ägnat grad beröra svensktatt
återförsäkringsförbindelaer utlandet. Kontraktetföra medavbrott av

dåfrån Beredskapsavtaleti tillämpning tidpunktträder dock först den
dåtidpunktintilli tillämpning tillämpas denkommer längstoch

fastställer dentillämpas. NämndenBeredskapaavtalet upphör att
i tillämpning.dåtidpunktexakta akall ha trättkontraktet anses
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tillsjanuarii 1980 och därefterkraft den gällerträder 1Kontraktet
månaders uppsägning.ömsesidig Efter verkstllldvidare med tre upp-

kalenderårsskifte, in-vidgälla detsägning kontraktetupphör att som
utgång.uppsägningstidenaefterträffar närmast

mådå tillämpningi detsammadock uppsägastid kontraktet ärUnder att
månader uppsägningförflutit efter skett.sedanupphöra tre

från tillsida tillNämndenellerUppsägning Poolens skeskall annan
därtillmyndighet regeringen förordnar.

I 9
följande tidigareikraftträdande upphör mellanVid kontraktsdetta

återförsäkringskontrakt gälla.träffadeoch poolenNämnden att

januari försäkringÅterförsäkringskontrakt civil1966 rörandeden 1av
protection- indemnityriaker.ochav

sjö-Återförsäkringskontrakt civil19 december 1962den rörandeav
transportförsäkring och sammanhängandegods därmedoch avannan

försäkring inlandstransporter inomintressen med undantag för av
ajö-icke direktSverige, sambandmed lufttransporter.äga ellersom

Återförsäkringskontrakt januari 1966 civil försäk-den 1 rörandeav
ring Sverige, ickeinomlandtransporter direkt sambandlgaav som

sjö- ellermed lufttransporter.

Återförsäkringskontrakt civil19 december 1962den rörandeav
yachterexklusiveförsäkring ajökasko sammanhängandeoch därmedav

varvsrisker.intressen samt

197910 decemberStockholm den

svtáâêwsroxrröxsxxmscsroøunuxcsröxsmxxcsxxwxnSTATENS
{-ç i

ILL,F4J,L{L(1§§I/-r/C4525: .fEÃøh:x
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Återförsäkringskontrakt

civilrörande svensk luftfsrtsförsäkring

Sedan Svenska Flygförsäkringspoolens Försäkrings-svenska medlemsbolag och
aktiebolaget Skandia, nedan kallade i avskrift bi-Företagen, träffat här

Krigskonaortiesvtslfogat civilrörande luftfartsförsäkringsvensk har
mellan Återförsäkringskonsortietdessa företag, årföreträdda 1976av av

civilför svensk luftfartsförsäkring, Konsortist.nedan kallat och statens
krigsförsäkringsnämnd, återförsikringskontraktnedan kallad följandeKFN,
slutits.

S l
påKonsortiet nedanståendeskall villkor återförsäkringtill i överföraKFN

försäkringsbelopp till överstiger iden del dessa bifogade maximaltabell
angivna försäkringsbelopp luftfartsförsäkringar.för

Skulle Konsortiets jfr i5styrelse konstatera S Krigskonsortieavtalet
ståndföretag blivit sinafullgöra förpliktelser enligt Krigs-att attur

konsortieavtalet, från sådanttidpunktnedsättes den konstaterande sker den
i första stycket täckningskapaciteten ifrågavarandenämnda med företags
andel.

påverkar såansvarighetDetta börjar vidKFN:s denna motsvarandeatt ett
såvittlägre belopp försäkringar.gäller vilkadels meddelas dagsamma

såvittkonstaterandet angårskar eller dels avtalatid.densenare, som
från återstår å tidigareoch med dag tecknade försäkringar, vilkasamma

såvittviss tid,är sådanameddelade för gäller tidigaredels ock tecknade,
för försäkringar, vilka icke löpt tillmeddelade ända före nämndadag.resa

9 2
Konsortiet tillhandahållaskall uppgiftererforderliga och avräk-allaKFN

Återförsäkringarnaningar. enligt till5 l Nämndensnarastrapporteras
möjligt.

5 3
försäkringsvillkorMellan Konsortiet gällerKFN och skall gälla somsannm

mellan försäkringstagare.Företagen och deras

...2
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samtidigt Konaortiets. Finnerbörjar KFNansvarighet slutar medochKFN:s
Konaortiet framställningotillräckliga, efterpremiernatillämpade skallde

mån.premienivån erforderligihöjaKFNav

måvilken försäkringtid tecknas.förbestämma den längstaKFN äger

S 4
Frånnettopremien.Konsortiat andelberäknadgottgör KFN avretaproen

provision Å Z.nettoprsmien Konsortietäger avdraga aven

S 5
åter-möjligt faller under KFN:eKonsortiet anmäla skador,skall snarast som

Konsortiet, och deltagerKFNförsäkringaansvar. Skadorna regleras proav
skaderegleringen.ii i medsambandskadan och kostnadernarata parts

5 6
överstigeravräkning. andelPå debiteras i KFN:sfallande skadeandelarKFN

risk, 100.000Koosortiet till Överfördi KFNskada, drabbatsom en aven
kassaskada.på sin andel kontantskall begäran betalakronor, KFN

5 7
månaderhalvårsvis juni 31 decemberAvräkning 30 ochsker tresenastper

utgång.halvårs Saldoutjämningvarje skall skeefter snarast.

iavräkningsbelopp utländskförsäkringa-Konsortiet ellertill överförtsHar
enligt fast-omräkning till kurs KFNsvenska kronor ske denvaluta, skall

Konsortiets styrelse.efterställer hörande av

§ 8
inElytande.påickeoavsiktliga försuumelser skall hafel och parternas

efter upptäcktenansvarighet enligt de skall omedelbartkontrakt,detta men
rättas.

handlingar berörKonsortiet del allaäger och FöretagenKFN hos taga somav
kontrakt.detta

5 9
akiljemän.på enligtTviater lagenkontrakt skall avgörasgrund detta omav

5 10
dååterförsäkringskontrakt vid tidpunkti tillämpning denDetta träder

tillämpning.Krigskonsortiesvtalet ikommer

...3
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tillämpning. ickeikontrakt skall därest detträtt detsamma,Sedan detta
dåtidpunkt Krigskou-tillämpas intilldessförinnan gälla,upphör denatt

tillämpas.enligt 5 8sortieavtalet upphördess att

tillsjanuari därefteri l 1977 gällerkraft ochkontrakt träder denDetta
uppsägningmånaders ömsesidig uppsägning. Efter verkställdvidare med sex

kalenderåraskifte. inträffarvid närmastgälla detupphör kontraktet att som
mådåutgång. i tillämpninguppslgningstidsns tid kontraktet ärUnderefter

halvårsskifte. in-vid närmastuppsägas upphöra detdock dstsanna att som
månader uppsägningförflutit skett.eftertrlffar sedan dettre

från tillKonsortiets sida ellerske KFNUppsägning kontrakt skalldettaav
regeringen därtilltill myndighet förordnat.annan

197620Stockholm den december

ÅRÅTERPÖRSÄKRINGSKONSORTIETKRIGSPÖRSÄKRINGSNÃHND AVSTATENS
FÖR1976 CIVIL SVENSKLUFyéakTSçf,FÖRS [c

förutsättningunder av Åke Helin.regeringens godkännande AngscrömArne
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TRANSPORTFÖRSÄKR|NGSPOOLENSSVENSKA

BEREDSKAPSAVTAL

den1 januari 1979av

Transportförsäk-Mellanundertecknade försäkringsföretag.medlemmar Svenskasvenska av
träffatsringspooleni det följandekallademedlemmarnahar följandeberedskapsavtal av-

civil sjö-och transportförsåkring.seende
§1. Tidpunktda avtaletträder tillämpningI

gradberöraDetta träder tillämpning utbrott krig, ärägnat i väsentligavtal i vid attettav som
däåterförsäkringsförbindelsermed utlandetochsvensktnäringslivoch medföraavbrottav SFSjuni 1960därjämteantingenregeringen enlighetmed beredskapskungörelsenden 3i

5151960 högstaberedskapsgradeller StatensKrigsförsäkrings-förordnat intagandeom av
sjö- transportförsäk-nämndoch träffatöverenskommelse centralisering ochpoolen om aven

ringsverksamheten tidpunkt.dä avtalet enlighethärmedskall hai riket. Den exakta i anses
trätt i tillämpning,fastställes StatensKrigsförsäkringsnämnd.av

depå föreskrifterna§Omsärskildtidpunktför upprättande gäller i 17.av
§2. Verksamhetenshandhavandeoch omfattning

såsom medlemmarnaochPoolen enligtsina fungera centralorganför i medattskall stadgar
avtaletträderi tillämpning.

medbindandeverkanför medlemmarnaI dennaegenskapär poolenbefogadatt
avtalet;a meddelasådana försäkringar fallerunderslag somav

för försäkringar tecknas poolenoch medlem-b fastställapremieroch villkor alla som av
enligtavtalet;marna

medlemmarna:c fördelapoolenssjälvbehällmellan
aterförslkra sjålvbehall;belopp överstigerpoolensd de som

fallandeförsäkringar.e reglera berörunderavtaletallahaveriersom
Därtillär befogadpoolen att

StatensKrigs-meddelande krigsförsäkringförf fungera medlemmarnasombudvid avsom
försäkringsnämndsräkning.

Fullrnaktför§3. poolensstyrelse
bindandedärtill befullmäktigas medPoolens styrelsen attstyrelseeller utser,person,som

föranle-alla förbindelser.ingåalla och iklädasig deverkanför medlemmarna de avtal som
vilka kanmaloch utövaalla de rättshandlingar.des dettaavtal,käraoch i varaav svara vad rörtredje ierforderligaför tillvaratagande medlemmarnasintressengentemot manav

försäkringarmeddeladeenligt detta avtal.
Försäkringar till avtalet§4. akallhänförassom

fö-sektionslndelnlngMed § nämnda avtalet enlighetmedden4.1 i 5 undantagomfattar i som
reskrivesi stadgarnas§ 3:

sådanlandtransportinomSektion försäkring undantag under1: med varorvaror avav
Sverige sjö- lufttransporter;inteägerdirektsambandmed ochsom

Sverige ägerdi-Sektion sådan inom inte2: försäkring under landtransport somvarorav ochförsäkring visstrektsambandmedsjö- lufttransporter transport- ter-eller samt av
minalansvar;

därmedsammanhängandeintres-Sektion kaskoförsäkring fartygoch försäkring3: avav
försäkring varvsrisker;samtsen av

försäkring protection-ochindemnityrisker.Sektion4: av
STP1980:2
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börjarAvtaletomfattarförsäkringarför vilkatörsäkringsansvarot efter det avtaletträtt4.2 att i
tillämpning antingenoch meddelassom
a sektionsmedlemmarnaellerav
b poolen.av

DåHärvidgäller kaekoförsäkrlngskall gällaendasthelt kasko. särskildaskäl,föreliggeratt
kan härifrån.styrelsen beviljadispensdock
Harförsäkringarna tidigaregällerföljande:4.3 börjat
Sektion1:
Avtalet för försäkrlngsansvaret dä träderomfattarförsäkringar, vilka inte upphört avtalet i
tillämpning antingenoch medlemmarnasom
a meddelat. trätt tillämpningellerinnanavtalet i
b förpliktade gällandetransponförsäkringskontraktövertaga.även försäk-är enligtatt om

dåringarna anmälda medlemmarna. avtaletträderi tillämpning.inteär till
sektion2:

för viss tid förAvtaletomfattarförsäkringar meddelats eller vilkasavtalstidresa mensom
ickeutlöpt.daavtaletträderi tillämpning.

franDessaförsäkringar poolen dendag.då träder tillämpning.skallöverförastill avtalet i
sektion3och4:

förAvtaletomfattarförsäkringar meddelats viss tid eller för vilkas avtalstidsom resamen
ickeutlöptdä träder tillämpning.avtalet i
Kaako-och kaskolntreeseoch liknandeförsäkringarför redaresräkning,meddeladeför viss

å efter dåtid, skallupphöra gälla 24.00 30:edagen den dag, avtaletträtt tillämpning.att l
såvidaicke träffatsmedrespektiveförsäkringstagare försäkringensupphörandeavtal vidom
tidigaretidpunkt.
Försäkringar frånvarvsrlskerskall överförastill poolen den dag avtaletträder tillämp-iav
ning.

4.4 Endast Sverigetecknadeförsäkringar svensktIntresseomfattasi avtalet.av av
från§5. Försäkringar är undantagne avtaletsom

Från krlgafaraavtaletundantasförsäkringarmot
Vidareundantas:

Sektion och1 2:
Försäkringar resgodsför vilketkonossementellerfraktsedel utfärdats.av
Sektion3:

fritidsbåtarFörsäkringar yachtförsäkring.av
§6. Meddelande försäkringarför räkningav gemensam

Allaunderdettaavtalhörandeförsäkringarmeddelaseller skall meddeladeför med-anses
lemmarnas räkning. medlemär berättigadEnskild för samtligaatt medlem-gemensamma

räkningmeddelasådanaförsäkringar.mars
Premierochvillkor
Försäkringarenligt§ meddelaspå de villkor och till de4:2 premiesatser fastställtssom av
poolen.Premiernaför dessaförsäkringarskall försäkringstagarnabetalas förskottföriav
varje poolenfastställd erläggas någotbetalningsterminoch bruttoutan helstavdrag.av som
Förförsäkringarenligt§ 4:3skall medlemmarnamedrespektiveförsäkringstagareavtala-av

villkoroch oremiesatsergälla.de
§5. Försäkringarmeddelade enskildmedlemev

Försäkringar8.1 meddeladeefter det avtaletträtt tillämpningatt i 5 4:2
Försäkringar meddelas enskildmedlemefter det avtalet tillämpningträtt i skallattsom av
överföras för fördelning återförsäkrlng.till poolen och Försäkringarnaskall dröjsmålutan in-

till poolen insandande kopiorrapporteras försâkringshandlingarnaeller eljestgenom av avpä sätt föreskrives styrelsen.som av
Omstyrelsenintebeslutarannorlundaskall premielikvidinsändestill poolenden femtonde
respektivesistadagen varjemånad.i
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Försäkringar8.2 meddeladeinnanavtalatträttl tillämpning5 4:3
sektion och1 2:
Såvidapoolens särskiltstyrelseinte i fall beslutar skall premieunderlagannorlunda rap-
portlistor Icke insändasetc till poolen.
snarastefterdet avtaletträtt i tillämpningatt skallmedlemdocktill poolenremitterapremie-
likvidför sådanaförsäkringar.Denna 124-delpremielikvidskallutgöra premieintäktenav en-ligtavtalets§ 9.
sektion och3 4
Försäkringamaskall inrapporterastill poolen dröjsmål insändandeutan erforderligagenom avförsäkringshandlingarinklusiveeventuelltförekommandeansvarsförbindelser.
Detpremiebelopp skall redovisastill poolenskallomfatta premier frånratasom nettoprotidpunktendå poolavtaletträderi tillämpningtill tidpunktenför försäkringensupphörande.

högstdock 30dagar.
Ãr5.3 det medlembekant anmäldförsäkringatt drabbats skada,skalluppgifthäromlämnasav
till poolenså skekan.snart

8.4 Enskildmedlemstår delkredere övrigamedlemmarför premiernapágentemot de honomavmeddeladeförsäkringarna.Styrelsenägerrätt i särskildafall medgivaatt undantagfrånden-
bestämmelse.na

§ sektlonsmedlem för försäkringar underfaller avtalatansvar som
9.2 Förmedlemmar Sektionemadeltari 2 och gäller3 varjemedlem såsomattsom ansvararcoassuradörenligt särskildaandelsskalorför dessaoch sektioner.Vadgällersek-var enavtion upprättas3 andelsskalaförstörrekaskooch andelsskalaför mindrekasko.Dessaen en

andelsskaloruppgörespå grundval medeltalet medlemmarnaspremieintâkterfrån tillav av
avtalethänförligaförsäkringar kalenderårunder två föregårde detår då träderavtalet isom
tillämpning.Andelarnauträknas medtvådecimaler.i Av utfärdadeprocent styrelsen ytterli-

anvisningarbeträffandede grunderefter vilka respektiveandelsskalaskall beräknasgare
lämnasi bilagatill dettaavtal.
Skulleavtaletträda tillämpninginnanuppgifter sistförflutnai det åretspremieintäkterkun-om

erhållas.skallandelsskalorna på premieintâktemabaseras undernat de två aren närmast
dessförinnan.
Underdentid avtalet tillämpningår i får ingen ändring andelsskalornaföretagasänannan av

föranledes sektlonsmedlemtill följd krigshandlingaratt eller måsteinsolvenssom avav avfrånstyrelsenskiljas avtalet.
9.3 För Sektionmedlem deltar i gäller varjemedlem4 att coassuradörmedsom ansvararsomlika delar för alla till avtalethänförligaförsäkringar.

Slllvblhåil§ derasfördelning10. och
10.1 Poolenssjälvbehållför och sektionerna och utgör2 3 beloppdevar en av aummomaavförbunditde respektive deltagande sigi sektion medlemmarna behållaför räk-som att egennlngoch för bolag. vilka icke ärotillhör koncern aaktionsmedlemmar,som samma men

Dessasjåivbehållfördelaspå Omnämndarespektivemedlemmar andelsskalor-enligtde i §9
na.
Omvid dennafördelningmedlemtillföras änstörreförsäkringsbelopp det honomett av an-mäldasjälvbehållet,skall överskjutanda åter-försäkrashosöv-belopp poolensförsorggenomriga medlemmar i förhållanderata outnyttjadedelarna derastill de varjesärskilti fallpro avsjälvbehållför ifrågavarandeförsäkringskatagori. återförsåkringgottgörescedentFördenna
ochbelastasreassuradör returprovlsion, fastställes styrelsen.en som av

10.2 För Sektion fastställes4 självbehållavseende skadekostnadernafrånett de sammanlagda
och händelse.Dettasjålvbehåll vid upprättande 450000utgör detta kren avtalssamma menskall efterförändringar skall månaderpenningvärdef.I enlighet inomi härmed treanpassas

efterdet trättatt avtalet i tillämpning för förstadet självbehålluträknas, skallgälla densomettårsperiod äravtalet i tillämpning. skall fastställasi samför-Uträkningen självbehålletavståndmedStatensKrigsförsäkringsnämnd. självbehållPå enahandasätt sektionensskall
fastställasför varjeefterföljande Sek-ettarsperiodinom månader periodensbörjan.eftertre
tionenssjälvbehållskall vid påtidpunkt fördelad ochlikadelarmedenvar vara var en avsektionsmedlemmarna.
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sjâlvbehallRedaktionav anledningellerkrigshandlingarföljdtill annanmedlem avkonstaterarattOmstyrelsen av sådantfrån tidpunktdenreducerasenligtavtalet,förpliktelserfullgörasinaståndblivit attur det eller demedtörsäkringskategorirespektivesjälvbehållförpoolensskettkonstaterande ickeReduktionenräkning,behållaför avsersigförbundit att egenmedlemmenbeloppsom ifrågavaran-vidlöpandeärvilkaävenförsäkringarförsäkringarutanmeddeladeblottsenare reduktionendockberörtidför vissmeddeladeförsäkringarangårlöpandeSåvitttidpunkt.de
tidpunkt.nyssnämndaåterstårvidavtalstid,endastden som

tillhörbolag,vilketgällerkonstaterandet sammaskallvidtagas,Motsvarandereduktion om självbehåll.andel sektionenspåtagitsig iviamedlemochvilketsektionsmedlemkoncernsom
självbehållöverskjutandeÅterföraäkrlng belopp§ 12. av ifrågasjälvbehållför riskenpoolensöverstigerriskförsäkringsbeloppetpåOmdet totala121 en återför-försorgpoolensbeloppöverskjutandeSektion och3 genomsåvitt 2gällerskall

säkras.
inte ärförsäkringsbolag,vilkasvenskasökashosförstahandåtertörsakringskall iSådan Aterförsak-sektionsmedlemkoncerntillhörhelleroch somsektionsmedlemmar samma

Krigstörsakringsnämnd.Statensdärutöverskerhosring
självbegällandetidpunktöverstigandevidansvarsbeloppSektion skall envarSåvittgaller 4 återförsäkringskebelopp,gångerdettatvåmotsvarandeöverstigandehåll en summamen Sektion4.deltariförsäkringsbolag,svenskahos som

åter-självbehålletskalltvå gångermotsvarandeöverstigandeansvarsbeloppFör summaen
Krigsförsäkringsnämnd.Statensförsäkring hosske

avdragAllmänna
avseendepremiernaPåpoolentillgodoräknarsigkostnader provision.sinaFortäckandeav gottdessutomavdragerpoolen som§ 4:2 provisionunder avtaletsfallerförsäkringarsom omnämnda§enligtde i 9provisionfördelas anDennakostnader.förmedlemmarnaskrives

delsskalorna.
styrelsenfastställesProvisionssatserna av

åter-försäkringFleturprovlslonvid§ 14.
§ 9enligtden ifördelas§ 12återlörsäkringenligterhållervidpoolenReturprovisionsom avräkning.imedlemmarnagottskrivesandelsskalanochomnämnda

skadorRegleringav
kanPoolenpoolen.detta avtal, reglerasunderfallerförsäkringar, avrörandeSkador som lämp-dåsåskadereglering,företaga ansesenskild attmedlemelleråtävenuppdraga person medgivande.särskildapoolensfall utbetalasutanfår i intetgratiaersättningExligt.

Avrâknlngar
Avräkningarnadecember.och 3130 juniupprättasmedlemfrånpoolentillAvräkning per betalninginomförfallettilltillgodoärpoolenårgång.Saldoför varjeupprättasskall separat depåkvarhållasiskallmedlemtillgodo en-Saldomottagande.avräkningensefteråttadagar

i § 17.bestämmelsernaligt
Depåer

varjemed-skallfördettaavtalförpliktelserenligtsektionsmedlemmarnasförSåsomsäkerhet
följandeordning:depåerenligtupprättaslem

DepåI17.1
enskildmed-för varjeinnehåller,skalli § 16bestämmelsernapoolenenligtAvdesaldon,som Depådepå,benämndlemuppbyggasen

sek-deltaride medlemmarskalldocktillämpningträtt i somsedandettaavtalOmedelbart °cmotsvarande50beloppkontantinbetalaDepå poolen ettoch sin I hos2 3 tilltionerna försäkringsgren.respektivesjälvbehållinomanmäldahögstaenligt§ 10:1poolensitt tillav
utgö-beloppinbetalaettsätt kontantpåSektion4 skalldeltarimedlemmarDe sammasom skademaximal.fastställdaenligt§ 10:2tredjedel poolensrandeen av

belopp,medlemdetutbetalastillochupprättats,frigöres var-avräkningandrahalvåretsSedan sektionrespektiveförpoolendenandeldels i upp-depådå överstigerhansmedhans av år-därefterjusterasskallDepåIerforderligai andraskadereserven,delsrättade reserver. awecklad.heltaffärenärfallandeunderavtaletdengrundertill dessligenenligtsamma
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Depå något redanförfallnaellervän-Om vid tillfälleskulle otillräckligför likvideringI vara av
Sådantskadeersättningar.ägerpooleninfordra lämpligt conto-belopp. beloppskalltade a

inbetalas dröjsmål.medlem utanav
innehålles såsom räkning,Demedel poolen depåerför medlemmarnas skall sty-avsom av
på därvid erhållas,krediterasrelsenförvaltas betryggandesätt.Denränteavkastning, kansom

depåerna.
Depå
Så beredskapstillstånd oberoende beredskapsgrad förordnats regeringensnart av av- - påberedskapskungörelsen regeringen grund krigsfaraienligt den3 juni 1960ellerav av

transportförsäkringsverksamhetenordninganbefaller centralisering sjö- och ienannan av
riket, medlem deltar sektionerna och3 Depå deponera be-skall varje i 2 i ettsom en

°o § anmäldasjälvbehållinomloppmotsvarande50 sitt till poolenenligt 10:1 respektiveav
Depåförsäkringsgren.På sätt skall medlem deltar Sektion4 i deponerai ettsomsamma

belopputgörande tredjedel enligt§ 10:2fastställdaskademaximal.Dessapoolens de-en av
positionerskall görashosRiksbankeni form svenskastatsobligationereller kontantaav av

Defår disponeras ordning nedansägs.medel. endast i den som
beredskapstillstånd trätt Depå återSkulle avlysas dettaavtal i tillämpning,skallutanatt

frigöras. trätt tillämpning,kvarstårdepån avtaletupphört tillämpasellerHaravtalet i tills att
den disponeratsenligt avtalet.
Om styrelsenkonstaterar, medlemtill följd krigshandlingareller anledningatt av av annan
blivit stånd fullgöra förpliktelseravseendeförsäkringarsinaekonomiska meddeladeattur

Depåföre dendagsådantkonstaterande och medlemmens I icke förslår täckasker attom
anspråkbrist,äger rätt i jämvälmedlemmensDepå Skulleuppkommen poolen II.att taga
övrigamedlemmar §9omnämndabriständocktörefinnas,skalldennatäckas enligtdeiav an-

medlemmardelsskalornaeller,såvittgällerSektion övriga deltar dennasektiontillisomav
fråga försäkringar, löpande daglika delar.l vilkaär den konstaterande sagtssomovanom

ägt ägerbestämmelsernai dettastycketillämpningendastmedavseendeå avtalstidenrum,
nyssnämnda å försäkringarmeddeladeför visstid.före dag

helt i anspråkför föregåen-BehöversektionsmedlemmensDepå inte ändamål,tagas isom
kvarståunderpoolensförvaltning dess underdestyckesägs,skall resterandedel till den av-

då§ sägs. kvarvarandetaletfallandeaffärenawecklatsenligtvadi 21 beloppskall över-
dokumenteradrättsinnehavare.lämnastill

Poolen:förveltnlngskoetnader. tillgodoräknaSkulle ersättning, §13äger för förvaltningenden poolenenligt sig densom av
affären, över-ellerunderstigaunderdetta fallande visasig poolensverkligakostnaderavtal

fördelasmellanmedlemmarnahärför. över-respektiveunderskott enligt de §skall i 9 om-SåvittgällerSektionnämndaandelsskalorna i avräkning.och skallfördelningenupptagas 4
deltari sektionen.skelika mellande medlemmarsom

kostnader tid,Vadhär gällerjämvälför debitering under då är tillämp-avtalet isagts av
ning.

§ 19. Revision
verkställesräkenskaper förvaltningRevision sektionens och poolensutseddarevisorer.avav

Om påstyrelsenså erforderligt, granskningsmanför kontrollägerden särskildutseanser
medlemmarnaskontor försäkringar falleralla handlingar böcker, beröroch somav somunder Sådan godkändavtalet. revisoreller gransk-granskningsmanbör auktoriseradvara
ningsman.
Ändring§ 20. avtaletav
Ommedlem, påfordraänd-innanavtaletträtt i tillämpning,önskarfrånträda ellerdetsamma
ringdärav. Det åliggerstyrelsenskallskriftligtmeddelandehäromlämnas styrelsen.till att
underrättaövrigaberörda de åtgärder, i övrigtmedlemmar möjligt vidtagaochsnarast som

sänkade beloppkan erforderliga.Medlemäger icke frånträda ellerdock avtaletanses som
hanenligt§ 10:1förbundit för bolag, tillhörasig behållaför räkningelleratt sam-somegen

koncern kalenderårsskiftevilkaickeäro förränvid detmedlemmar poolen,ma men somav
inträffarnärmast läm-sju månader meddelandeenligtvadsedan förflutitefterdet sagtovan

tillnats styrelsen.
Detsamma skademaxlmel enligtgällerför medlem sektion frågadeltari 4 I den somomsom§ på10:2faller honom.
Sedanavtaletträtt i tillämpning, frånträdadetsamma.Styrelsenägersektionsmedlemicke
kandockskiljasektionsmedlem föreskrifternai § och§ 11.frånavtaleti enlighetmed 9
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då tillämpasTidpunkt. avtaletupphör§ 21. att
beredskapstillstend § sågs.sådant i sektionsmedlemmarnaNär,efteravlysande 1somav

eterupptaga normalaverksamhet.skall frågan tidpunktendå dettamöjlighet sinhar om av-
prövning.upphöra tillämpas tilltal upptagaskan att

da upphöra tillämpas fattasvid möteBeslut tidpunkt avtaletskall skall med sek-attom
sådant bitrâdes tvaFör giltighet besluterfordras. det minsttionsmedlemmarna. att avav

desektionsmedlemmar.Dagen avtaletskall upphöra tillämpasfârtredjedelar antalet attav
än månaderfrån den beslutetfattas.fastställastill tidigaredatum dag meddockicke tre

samtligasektionsmediemmerär därom.mindre ense
meddelats före dendag da upphör tillämpas.För försäkringar. poolen avtaletde attsom av

sektionsmedlemmarnesrättigheteroch skyldighetertill dessden under lal-kvarstår avtalet
affärenawecklats.Iande

§ 22. Sklliodom
bestämmelsernaavtalet hänskjutasTvistangáendetolkning tillämpning i skall tilleller av av-

gällandelag skiljemän.görande skiljemänenligt omgenom
Dettaberedskapsevtalersätter:

SvenskaTransportförsäkringspoolens1961-07-01rörande sektionför civilBeredskapsavtalav
undantagför försäkring landtransportersjö- transportlörsåkring godsmedoch avannan av

tillägginomSverigemed 1962-06-19.av
TransportförsäkringspoolensSvenske för civilBeredskapsevtal 1961-11-17rörande sektionav

exklusiveyechter och därmedsammanhängandeintressenförsäkring sjökasko samtav
beträffandegrundernaför beräkning andelsskalantillägg 1961-11-17varvsriskermed avav

tillägg 1962-06-19.för störrekaskosamt av
SvenskaTransportförsâkringspoolenssektionför civilBeredskapsavtal 1962-06-19rörandeav

Sverige. äga samband sjö-ellerförsäkring icke direkt med luft-landtransporterinom somav
transporter.

SvenskaTransportförsâkringspoolens för civil1963-11-01rörande sektionBeredskapsavtalav
indemnltyrisker.försäkring protection-ochav

Jönköping den januari1979Stockholm,Göteborg, ochLund 1

Deltarenligtstadgarna§3
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SektionEUROPEISKAVARU-OCH 2
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StaffanCrona
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AkeThorstensson
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7f7-0fÃ3

KRI GSKONSORT]EAVTAL

undertecknadeMellan svenska försäkringsbolag har följande avtal
träffats rörande de försäkringsbranschen i Sveriges officiellasom
statistik Enskilda försäkringsanstalter redovisas inom verksamhets-

Företags- och fastighetsförsäkringgrenarna Hem- och villaför-samt
säkring.

Artikel 1

För vid krigatt eller krigsfara, vari Sverige befinner sig eller
eljest under utomordentliga, krig föranledda förhållandenav

l från dügüdâkâlzglâøg har koncession i Sverigesom drivaatt
direkt skadeförsäkringsrörelse avseende någon de försäkrings-av
branscher, redovisas inom verksamhetsgrenamasom Företags-

villaförsäkrihET-ktumoch fastighetsförsäkráingsamt Hem- och
öfveLtaioch drivaxdenjvudessaforâäja ibolagmi Sverigeatt

coassuransro-chtecknade direktajörsäkringsaffären inkl .den
avd-e; i Sverigegaçcepteradedfakgltativa återföriåxláingsaffären,

Z i kunna överta

a svensk obligatorisk ocheller fakultativ äterförsäkrings-
affär svenska bolag önskar överflytta frånsom sådana ut-
ländska reassuradörer befaras icke komna inom före-som att
skriven tid infria sina förbindelser till de svenska bolagen
eller

b 100 I svenska bolags svenska affär, inklav de belopp som
nonralt skulle ha hållits för avgivande bolags räkning,egen

har undertecknade försäkringsbolag bildat konsortium benämntett Ater-
försäkringskonsortiun år 1965 nedan kallat AK.av -

Med svensk affär eller svensk återförsäkringsaffär affär detmenas av
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skulle ha kunnat återförsäkras under detslag avgivande bola-som
obligatoriska återförsäkringskontrakt för svensk affär.gets

Artikel 2

Beträffande fakultativ katastrof-coversaffär, och övrig Excess-
Loss-affär, betalats respektivedär redan utländskapremien till
återförsäkrare betalningsskyldighet föreligger,eller skall AX
erbjuda subsidiärt skydd fram till de enskilda återförsäk-ett
ringarnas förfallodag. Förutsättning härförnästa återför-är att

vidsäkringen förfallodag tillnästa överföres AK sär-samt att en
skild premie betalas subsidiäratill AK för det åtagandet. Sådan

A105fastställspremie styrelse.av

Artikel 3

med stöd Artikel med KrigsförsäkringsnänndInnan 14 Statensett av
träffat Loss-avtackningavtal Stop i tillänpningträtt mä ingenom
affär för Åxzs räkning.accepteras

Artikel 4

Konsortiemedlexmama förbinder sig icke ackvirera på portföljatt
tillhörig sådant utländskt bolag iarbetar Sverige denvid tidsom
punkt då AK träder i verksanhet och portfölj övertagits AXvars av

medlem på grund förbiseende bristandeHar eller vetskapav om
egenskapriskens höra under detta avtal eller anled-att av annan

ning ändock övertagit risk, AK jämlikt kanavtalet ochövertasom
icke avböjt, denne, AKzsär det yrkar,styrelse skyldig attom

försäkringenöverlåta i till konsortiet, varvid med-reassurans
efter prövning AKzs kanlemner: styrelse få högstgottgöra sigav

provision för försäkringar.10 t direkta

förebyggaAvsikten utländskt bolags portföljär direkt-att att -
fakultativaffär och reassuransaffär skingras och å andraatt-
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sidan AK skall kunna påråkna det utländska bolagets generalagents
tjänster för skötseln det löpande portföljen.av

Artikel 5

N05 skallstyrelse fastställa de provisionsvillkor intill 30 l-
premierna på vilka AK skallav överta den i Artikel vid1 1 nämnd

affären.

Beträffande den vid 2 i artikel nämnda affärensamma äger svenska
bolag debitera AX följande provisioner.

l. För obligatorisk kvotaffär och1:a 2:a excedentaffärsamt

a fast provision 27,5 l av till konsortieten. av över-
visade premier

b vinstandel 40 l vinstenen å bolagetsav under räken-av
skapsperioden till AK överförda affär, beräknad som
följer.

Inkomster:

a premier
b premiereserv från föregående vinstberäloiing

första räkenskapsperioden den konsortiet gott-
skrivna portföljpremien

c skadereserv från föregående vinstberäkning första
råkenskapsperioden eventuell skadeponföl j utgörande
100% motsvarande skadereserv.av

Utgifter:

d provision enligt 1 ovan
e reglerade skador
f skadereserv
g premiereserv, beräknad på basis procentsatsav en

l35 bolagets premierav för helt årav
h förlustsaldo enligt föregående vinstberålaxing.

Dårest inträffade bruttoskador betalda skador skadekost-oda
minusnader plus reserver på svenskt bolag tecknade försäk-av
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ochFöretags-inom verksamhetsgrenamaredovisasringar, som
deundervillaförsäkring,ochHem-fastighetsförsäkring samt

âterförsäk-ikraftträdandetförebokföringsåren avsenastetre
överstigit 721 1bolaget sanmanlagtochAKmellanringsavtalet

tecknadebruttopremiernaintjänadetidnämndaunderdeav
motsvarandeallframtidsförsäkringarförrespektivepremier,

premiereseiminusArtikel 7, plusenligtberäknadränteinkonst
provisiorfastadengrunder, nedsättesvanligabolagetsefter

ovannämndapå sättbolagets100% ochmellanskillnadentill
bruttoskadeprocent.beräknade

fakultatixexcedenten,excedentaffär 2:aöverobligatoriskFör2.
affär.fakultativcoversopenaffärobligatorisk samt

bl med hänsyrstyrelseAK:sfastställasskallrevisionen aav
mrlmadsnivå.till aktuell

utgår ingei övrigtaffäroch läcess-Losskatastrof-coversFör3.
provision.

fast-föranleder,därtillsärskilda skäldärdock,måstyrelseAKzs
angives i dennademföri ställetbestämmelserandra somställa

artikel.

Artikel 6

överförts AKtill iåterförsäkringsaffärobligatorisksådan somFör
iöverförts till AKaffärföra1:2Artikelmed samtenlighet som

beräknas basisportföljpretnie påskallbArtikel 1:2medenlighet
försäkringsbestánd tillår.helt Bolag,förpremien35% varsavav

året, skall vidunderbestämd dagpå vissförfallerdelhuvudsaklig
premiereservdepáochportföljpremie, premiereservberäkningen av

härtill.hänsynvederbörligta

till AK i enlig-återförsäkringsaffar överförtsfakultativ somFör
temporiskall portföljpremie räknasa1:2 rataArtikel promedhet

bolagen premiereservdepå, vilkeninnehålles såsomPortföljpremie av
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justeras vid utgången varje räkenskapsperiod efter 35%. Räntaav
utgår icke på premiereservdepå icke bestämmtAkzs styrelseom annor
lunda.

Artikel 7

Allfmmtidsförsäkringar skall till AK återförsäkras för högst fem år
gången.åt Reassuranspremien för sådana försäkringar skall beräknas

på sätt varje bolag förut brukat. Dock skall premien, såvida Axzs
styrelse icke skäligt,prövar minst lika med denannat i grundevara

å allframtidsreserven,räntan den beräknadantagna påna sättsenare
i gnmderna föreskrives och basispå de premiesatser, är tillav som
lämpliga vid tidpunkten för reassuransen.

Artikel 8

Det är uttryckligen överenskomnet, förefintlighetenatt av
icke skall föranleda något bolag vidta andra,att utvec.av
betingade ändringar i fråga naxinaler, principer för teckn.om

premiepolitik sådana kanän bli oundgänglige..coassurans, m m som
vändiga på grund krisförhållandena.av

Artikel 9

Till centralkontoret Artikel 12 delarmar svenska bolagen ochse- -
de utländska bolagens generalagenter avräkning för den till Åk in-
gående affären inom månader efter utgångentre varje kalender-av
halvår, varefter centralkontoret möjligt avräkninguppgör fösnarast
den utgående affärer. frågaI utländska bolags portföljer skallom

borderåer och andraäven löpande uppgifter lämas till cmtralkmtor
Samtliga avgivande bolag därutöverär pliktiga på centralkontoreatt
begäran läma alla upplysningar kontoret erforderliga såvälanser
rörande premieberäkraing och skadereglering i övrigt.som

AK skall till medlermarna avräkninglänna den AKöver accepteradeav
affären med avdrag avgivenför retrocessian och för hos Statensen
Krigsförsäkringsnämd erhållen Stop Loss-avtäckning. dennal avräk-
ning debiteras medlermama för bestridande kontorets kostnaderav
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l i premierna den högre lägreeller eller Akzsav procentsats styr
nödig.finner

förNettosaldo de utväxlade skallaffärerna omedelbart utjämnas ef
centralkontoretsdet komitavräkning medlem tillhanda. Saldo en]

de deavräkzningar utländska bolagensuppgöres generalagentesom av
utjämnas vid tidpunkt bestänrnes centralkontoret.avsom

Remissa för må avgivandeskada bolag begäras detstörre i fall,av
då AK:s andel bolagets skadebelopp, minskat med eventuellaav av

konsortiet oredovisadebolaget till premier, överstiger miljon1
Axzs bestämmer AX skallkronor. styrelse när infordra remissor fi:

kassaskador. Såvitt skall sådantmöjligt infordrande undvikas båc
bolag och AX.av av

Artikel 10

iemedlanmarnas andelar framgårKonsort bilaga liksom även deav
grunder efter vilka andelsfördelningen skett. Andelarna skall, un
period då konsortierna icke i verksamhet,trätt justeras tredvart

börjanår med år 1987 så upplaga Sveriges officielsnart ny av- -
statistik Enskilda Försäkringsanstalter utkonmit. Dessemellan
justeras andelarna konsortiemedlem träder likvidation,när i går i
konkurs, blir oförmögen fullgöra sina förpliktelseratt eller upph

driva verksamhet det förutsättesslag föratt medlemskap iav som
konsortiet, bolag ickeeller tillhör konsortiet, ansökersom om oc

beslutvid konsortiestänmapå erhåller medlemskap.

andelsfördelningDen gäller AKnär träder i verksamhet skallsom r
reservation för vad Artikeli 11 första stycket sägs, gälla oförän
rad helaunder den tid verksamheten pågår.

Beträffande medlems uppsägmingsrätt gives bestämmelser i Artikel 1

Artikel ll

Skulle likvidationträda imedlen eller gå konkursi eller eljest
fullgörabli oförmögen sina förpliktelser,att upphör därmed hans



sou 1994:130 Bilaga 13 357.

medlemskap i konsortiet autonatiskt, och sådan medlem andel förde
på övriga medlenmar i förhållande till och förutvarandevars ens ar
dock med den begränsning i Artikel l7 fjärde stycketsom sägs.

I den förlustman uppkommer för konsortiet medlem bortfalattgenom
fördelas förlusten på kvarvarande medlemnar efter fördelning:sanna
grund i föregående stycke sägs.som

vidarel mån kanän medlem icke blisagts ansvarignu för mecannan
förpliktelser.lems

ikelArt 12

Akzs styrelse skall bestå ledamöter ochav sex suppleanter.tre Che
för det i sista stycket angivna centralkontoret är självskriven su;
leant Styrelseledamöternastyrelsen. ochav övriga suppleanter väl

konsortiestänrra för tiden till dessav valnytt ägt Vid förfarum.
för styrelseledamot skall i första hand den suppleantema inkallav

tillika chefär för centralkontoret.som

Styrelsen beslutförär minst ledamötertre ärom närvarande. San s
relsens beslut dengäller mening för vilken vid sanmanträde änmer
hälften de närvarande röstar eller vidav lika röstetal den mening

biträdes ordföranden.som av

För granskning Axzs räkenskaper konsortiestämnapåav utses två rev
od1 två revisorssuppleanter.sorer dessa skallAv minst revisora:

och revisorssuppleant auktoriseradeen revisorer.vara Uppdraget
gäller till dess valnytt ägt run.

Under ledning styrelsen arhänderhas konsortietav angelägenheter av
centraJkontor.ett Styrelser tillsätter cmtralkmtorets personal

oda beslutar anställningsvillkorm.om

Artikel 13

Axzs beslutar,styrelse konsortietnär skall träda i verksamhet och
detnär skall upphöra med sin verksanhet. M25 styrelse fattar ock:
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beslut affär Artikelför Axzs räkning enligt 1.att accepteraom
Dock tillkommer beslutanderätten fråga överlåtelse till AXi om av

bi Artikel 1:2 angiven affär konsortiestäxrrnan, förhållandendärest
sådan kanmedger samlas, eljest styrelsen.att

ikelArt 14

Axzs befullmäktigad med krigs-styrelse träffa avtalär att statens
försäkringsnänmd återförsäkrareoch andra retrocession på kvot-,om
excedent-, basis helaeller delloss eller Axzsstopexcess en avav
affär.

Artikel 15

Sedan AK i verksamhet skall räkenskapernaträtt avslutas den 31per
december. underHar visst år med KrigsförsäkriragsnänndStatensett
träffat beredskapsavtal avseende återförsäkring iträtt tillämpning
efter augusti,den skall dock räkenskapsperioden31 omfatta, föruto:
tiden fram till kalenderårsskifte,närmaste helajämväl påföljande
kalenderår.

Styrelse- och revisionsberättelse framlägges konsortiestämrapå för
den 31 maj året efter räkenskapsperiodens utgång. På denna stänma
skall frågan ansvarsfrihet för behandlas.styrelsen Konsortie-om

skallstanna därjämte hållas då styrelsen så önskar eller minstom
två medlemsbolag framställninggör därom till styrelsen.

Artikel 16

konsortiestäxmraPå frågorna efter huvudtaletavgöres i fallutom sc
nedan i denna artikel i Artikel l7 sista stycketsamt sägs.

För ändring detta fordrasavtal icke blott flertalet medlemattav
nnedlenmarävenutan representerande minst 75% andelarna kon-iav

sortiet biträder förslaget.

varigenomÄndring avtalet,i medlem ansvarignet ökas, uta:vare
gällandehans samtycke honom.mot
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Artikel l 7

Medlem vill harfrånträda avtal skriftligendetta uppsägasom att
hosdetsanma Axzs uppsägningen skall styrelsenstyrelse. genom o:

dröjligen delgivas medlenmar.samtliga

Medlem, dock pliktigsålunda avtalet, år stå fastuppsagt attsom
därvid, inträffarsådana omständigheter månaderinom efterom sex
sägningen enligt detta sinkonsortiet börjaravtal verksam-het.att

medlem innehareller medlermar 10%Därest minst andelama isom av
de övrigaavtalet, inomäger rått två månaderuppsagt attavenvar

verkställa uppsägning med dendärefter verkan han blir fri fråatt
denvid tid medlem vilken förstavtalet uppsade detsammasansanna

inneharmedlem medlemmar minstOn eller 201 andelar-na i AKsom av
likvidation konkursi gått ieller eljest blivitträtt eller oföm.

fullgöra sin förpliktelser, äger och de kvarvarandeatt var avam
unedlemrama såvida bortfallanderätt omplacering deatt, en av an-

stånd,delarna kan komna till kräva konsortiet omedelbartatt u
hör ikläda sig ytterligareatt ansvar.

medlemskap i kansortiet upphör,Då utträdandeår medlem berättigad
sin utträdesdagen löpandeåterta på portfölj, vilketi fall han i z
gottskriverräkning sig portföljpremie beräknad efter de grunder sa

i Artikel 6 sågs.

Medlem återtar den löpande portföljen skyldig inomär attsan et
från det konsortiets avvecklingår påbörjats, annullera alla till

återförsäkringar,konsortiet överförda vilkas premieförfallodag in-
faller efter avvecklingensår början.ån ettsenare

beslutKonsortiet denupplöses i ordning i Artikel 16 andgenom som
stycket dock sedanförst beslutsägs, enahandapå fattatssätt an-

utjärrningengående eventuellt uppkommenförlust.av

ikelArt l 8

konsortiets medlenmarWist mellan på grund detta avtal avgöresav
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enligt svensk lag skiljemänom

Artikel 19

Genomdetta avtal upphävs den S novemberett 1969 dagteclm;
Krigskonsortieavtal .

Stockholm, Göteborg, Jönköping och Lund den 23 augusti 198:
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JUN P7

Återförsäkringskonsortiet år 1976 för civilav svensk luftfartsförsäkring

Egllan Svenska Flygförsäkringspoolens svenska medlemsbolag och Försäkrin ss-
aktiebolaget Skandia, nedan kallade Företagen, har denna dag träffats
följande

Krigskonsortieavtal

5 1
Konsortiets bildande ändamåloch

Företagen bildar detta Återförsäkringskonsortietavtalgenom år 1976 förav
civil svensk luftfartsförsäkring.

Konsortiet tillhar ändamål verkaatt centralorgan för densom svenska
luftfartsförsäkringen.

Konsortiet vidarehar till ändamål vid krig eller krigsfara.att vari
Sverige befinner sig, eller eljest under utomordentliga, krig föranleddaav
förhållanden. från de utländska försäkringsbglag§omi§gerige_harkonces-

luftfartsförsäkringision driva direktatt övertaga och fortsätta drivaattaéE33áe§;EE8T2§1 Sverige tecknade direkta svenska försäkringsaffär nf°--W-----wr&quot; .inkl coasaurans och den dem .Sverigeav accepterade .1 svenska atgrjnxsák-u .
ringsatfären. Utländskt bolag, i Sverige har koncessionsom driva direktatt
luftfartsförsäkring och undertecknar dettasom avtal. härigenom haanses
träffat överenskommelse med Konsortiet enligt detta stycke.

kpnaortiet skall dessutom utreda frågoroch bereda krigsberedskapenrörsom
för luftfartsförsäkring civilrisker, imot fortsättningen förkortat LFC,

sådanai frågoroch företräda Företagen vid förhandlingar myndighetermed
-och intresseparter.andra

5 2
Tidpunkt då avtalet i tillämpningträder

Hed undantag 5 sista iträder tillämpningav st, vidsom avtalets under-
tecknande. träder detta i tillämpningavtal vid krig,utbrott ettav som
är ägnat i väsentligatt grad beröra svenskt näringsliv och medföra avbrott

återförsåkringaförbindelserav med utlandet dåoch därjämte regeringen med
atöd lagen beredskapatillståndav om förordnat intagande högstaom av

...2
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krigsförsäkringsnämndberedskapsgrad eller KFN Konsortietochstatens
träffat överenskommelse centralisering luftfartsförsäkringsverk-om en av

i riket. dåtidpunkt,samheten exakta iDen enlighetavtalet skallhärmed
i tillämpning,ha fastställesträtt särskild tidpunktKFN. Omanses av

depåviss föreskrifternaför upprättande gäller i Depå5 6 ll.av

5 3
Verksamheten

Då tillämpningi sin i tillträtt skall Konsortietavtalet helhet Företagen
tidpunktsin vid igällandeöverföra all denna LFC. Företagen deltager

framgårrättigheterKonsortiets skyldigheteroch andelarmed de som av
åtagandebilaga Varje maximalt skadehändelseA. andel motsvarar ett per

30.000 kr.om

bindandeKonsortiet verkanhar befogenhet med för Företagenatt

luftfartsförsäkringar.1 teckna
villkor,premier2 fastställa och

självbehållKonsortiets3 fördela mellan Företagen,
självbehåll,återförsäkra överstiger KonsortietsA de belopp som

5 skador.reglera

5 4
Återförsäkring

försäkringsbeloppet överstiger Konsortietsdet sammanlagdadelDen somav
återförsäkrassjälvbehåll träderskadehändelse avtalhos KFN somgenomper

i tillämpning samtidigt med detta avtal.

5 5
självbehållReduktion Konsortietsav

krigshand-till följdföretagKonsortiets konstaterar,styrelseOm att av
stånd sina förplik-blivitanledning fullgöralingar eller atturannanav

ifrågavarandesjälvbehållKonsortiets medenligt reducerasavtalet,telser
sådant skett.från tidpunkt konstaterandeandel denföretags

5 6
Depåer

skall föravtalförpliktelser enligtSåsom dettasäkerhet för Företagens
ordning.depåer enligt följandevarje företagupprtta|
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I 3As -44a..
xDepå I

Avräkning upprättas Konsortiet halvårsvis.av avräkningl redovisat saldo.
företag tillgodo, skall kvarhållas i för varje enskilt företag inrättaden
depå, Depåbenämnd I.

Omedelbart sedan detta iavtal tillämpningträtt skall varjedock företag
till sin Depå I hos Konsortiet inbetala kontant beloppett 15.000 krav per
andel.

halvåretsSedan andra avräkning upprättats, frigöres och tillutbetalas
varje företag det belopp, depåvarmed dettas då överstiger dess andel dels
i den Konsortiet upprättade ersättningsreserven,av idels andra erforder-
liga Depå skallI justeras årligendärefterreserver. enligt grundersamma
till dess den under avtalet fallande affären är helt avvecklad.

Depå vid någotOm I tillfälle skulle otillräcklig likvideringförvara av
redan förfallna eller väntade skadeersättningar, Konsortietäger infordra
lämpligt 3 Sådant:onto-belopp. belopp skall inbetalasföretagav utan
dröjsmål.

innehållesDe medel, såsomKonsortiet depåersom för Företagens räkning,av
skall styrelsen påförvaltas betryggandeav sätt.

Depå II

Så beredskapstillståndsnart oberoende beredskapsgrad förordnats- av - av
regeringen eller i enlighetavtalet med föreskrifterna i 5 2 i tilläzp-trätt
ning, skall varje Depåiföretag II göra deposition till värdeen en ett

15.000 kr andel. Depositionenav skall göras Riksbankenhos iper form av
svenska statsobligationer eller kontanta fårmedel. disponerasDen endastav
i ordning,den nedan sägs.som

Skulle beredskapstillstånd avlysas detta iavtal tillämpning,trättutan att
Depåskall frigöras.II Har iavtalet tillämpning, kvarstårträtt depån

tills avtalet upphört tillämpas disponeratseller den enligtatt avtalet.

KonsortietsOm vissstyrelse revisionsdagendag konstaterar, företagatt
till följd krigshandlingar anledningeller ståndblivitav av annan ur att
fullgöra sina ekonomiska förpliktelser frågai försäkringar meddelatsom som
före revisionsdagen och Depåföretagets förslårickeI täckaom att upp-
kommenbrist, äger Konsortiet ändamålet anspråkrätt för i jäuvälatt taga
företagets Depå bristII. Skulle ändock förefinnaa, skall täckasdenna av
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övriga företag enligt skala, uppgjord påen grundval den andelsfördelningav
kvarstår efter företagetssom bortfall. frågaI försäkringar.om med-som

delats viasför tid och ännu inte pålöptsom revisionsdagen,ut tillämpas
bestämmelserna i detta stycke endast för tid före nämnda dag.

Behöver företagets Depå II icke helt anspråki för ändamål.tagas isom
föregående stycke sägs. skall kvarståresterande del under Konsortiets för-
valtning till dess den under avtalet fallande affären avvecklats i och med

kvarvarandeatt belopp överlämnats till dokumenterad rättsinnehavare.

Depåernas ränteavkastning

Depåerna tillgodoförs sigför den ränteavkastning erhållas.var kansom

5 7
Särskilt avtal

angåendeBestämmelser konsortiestämna, val styrelse, revision, fördel-av
ning kostnader, förslag till ändringav avtalet dyl har intagits iav o ett
Särskilt avtal.

5 8
Tidpunkt då avtalet upphör tillämpasatt
När beredskapstillstånd dåavlysts och fåttFöretagen därjämte möjlighet

återupptaga sinatt normala fråganverksamhet skall tidpunkten. då dettaom
avtal skall upphöra tillämpas,att till prövning.upptagas

5 9
Skiljedom

Tvist angående tolkning tillämpningeller bestämmelserna i dettaav avtal
skall enligtavgöras lagen skiljemän.om

Stockholm den

...IS
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Krlgsförsåkrlngsvlllkor för fartyg
Intagna Transportförsäkrlngspoolensvenskaav

199115oktoberden

omfattningAnsvarets såvidatio månader intelängretid än
försäkringsgivarenvisar fartygetrimligenatt kan§ 1 återfåsinomkolt;för skadapåFörsäkringsgivaren elleransvarar

direktförorsakadförlust fartyget avav fartygetsbidragtill haveriförorsakatb gemensamt
försäkringen;händelse omfattasavav sombomber.projektiler, raketer.militärtbruka av

minor.sprängmedelellertorpeder. annatrobotar, fartygetsbidragtill kostnadföruppehållenligtc 136ändamål sfridsmedel. sigkrigsitt använtför vare i fall fartyget§ sjölagen,dockendast anlöpthamnforråttförhållanden vid tidenförkrigsliknandeeller last dä endastvisilation fartygeller ochavellerskadan ei; uppehållstiden de förstaför utöver sjudagarna.
visitationshamnKostnadför in-ochutlöp ersattesuruppbringning.konfiskalionellerbeslag.embargo.b ej,befinnersigfrämmandemakt, iåtgärd somannan av

operationerutförkrigsliknande ellerkrig, eller § 3fölberedelseåtgårderför krig krigförandevidtager Ãr haveriersättningsgilltenligtdessavillkoramakt ; skadeståndförsäkringsgivarenför det föransvarar
försäkradeelleregendornsskada den årperson- somkrigsliknandeoperation,i inbördeskrigc deltagare skyldig gällande i anledningenligt rätt.att. utge avlockout,kravaller,revolutioneller strejk,uppror, haveriet.myteri:oroligheterellerborgerliga

För befälhavarenpersonskador drabbar ellersomd sabotage; utgårmedlemi dockbesättningen ersättningendast
erhållermedbeloppöverstigandevaddenskadadeterrordåd religiösamotiv:medpolitiskaellere enligtlagellerkollektivavtal.

följd ellerkrigsliknandef fartygettill krigatt av Omb enligt villkorersättningsgillthaveridessafredsförhållandenpå frånförhållandenframförts ett förorsakat blivitfartyget vrak.att ansvararsåsomdäawikande sätt. försäkringsgivarenförkostnaden avlägsnavraket.attframförtsi konvojeller-fartyget
hjälpmedel normalt-vid fartygetsnavigeringde som Ersättningen begränsadc enligtdennaparagrafärellerskulle tillgängligaintekunnatanvändashavarit till krigskaskoförsäkringsbeloppetför fartyget.farvatten. integå eller-fartygetnödgats i led som

förhållanden;skullehaanväntsundervanliga
Begränsningar§ 2

Försäkringsgivaren vidareföransvarar § 4sådantotalförlust förorsakatsa krigellersom av Försäkringsgivarenersätterinteförhållandenkrigsliknande och föreliggasomanses indirekt.ellerkostnad direktellerskada,förlust som.
eller hänföraslillorsakats kanhar av1 då fartygetharförsvunnit månaderoch hartre

frånförflutit dendagdet tillväntats hamn;senast -bruk atomvapen;av
-atomskada.varmedmenasdå2 fartygetharövergivits besättningeni öppenav skada orsakas radioaktivaegenskaperdels som avmånaderime inom däreftersjöoch kommittilltre radioaktivproduktelleratombränsleellerhos avbliviträtta:harfartyget iakttagetefterövergivandet radioaktivaegenskaperi föreningmedgiftiga.frånräknastiden dendagdet iakttogs:senast hosbränsletellerandrafarligaegenskaperexplosiva

produkten delsskada orsakaseller och som avdå undanhållits3 fartyget försäkradeochden utsikt strålning strålningskällafrån ijoniserande annan enåterfå intedetsammauppenbarligen föreliggeratt atomanläggningelleratomreaktor atorrlbränsleändå undanhållitseller fartyget försäkradeden under
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radioaktivprodukt. sju Försäkringendagarsvarsel. förlängseller dockatt
utgångengallaefter nämndasjudagarsperiodtillav

§ 5 de premier villkor,och överenskommelsekanvarom
tillstånd svenskmyndighetför utförandeErtordras haträffats uppsägningsperioden.underav

frånförsäkringsgivarenfriviss ärresa. ansvarav
erhållestillstånd Försäkringsgivarendylikt inte och ändock ägerrätt vid tidpunktattresanom envar

meddenfartyget försäkradesutföres.eller medsjudagarsvarselföretainskränkningarellerom
i stridsamtyckeföretaget de vidtamot ändringar det i försakringsbrevefangivnaresan av

tillståndetmä innehålla.Detsamma fartomrádet.bestämmelser
myndighet tillståndgäller.därest utländsk utfärdatav

sådanttillståndskäligenkan inhärmas.erfordrasoch § 10
Dennaförsäkringupphöromedelbart.utan
föregåendeuppsägning,

Kaskolntresse vidfientligdetonation atomvapen oavsettav var-delonationen ochsker fartygetskadasoavsettom
ellerej:§ 6

någrakrigbryter mellanut följandeländer:Försäkring kaskointressegäller -omendast avmotav
Storbritannien.USA Frankrike.SovjetunionenochErsättningsskyldighet dåfotalförlust. inträder verklig
FolkrepublikenKina:konstruktivtotalförlust fartygetföreliggereller av

fartygetrekvireras det landetsomkrigskaskoförsäkringen. avunder egna- förmyndigheter bmki sambandmedkrigellerFörsäkring kaskointresseomfattarintekostnadav
krigsliknandehändelser.förfartygetsbärgningeller skadansawärjandeför
Försäkringsgivaren för skada.förlustellerbegränsning. ansvarar
eller förorsakad sådankostnad händelseav som

i dennaparagraf.anges
Övriga villkor

§ 11
Fördennaförsäkringgälleri övrigti tillämpligadelar§ 7
villkorenför fartygetskaskoförsäkring.DockÄr försäkradeintressetförsäkratdet ävenhosannan tillämpas ivad densamma sjâlvriskerstadgasomlörsäkringsgivare denneträffatförbehållochhar

is-och maskinavdrag.samtenligt sådanvilkenhani händelseav
dubbelförsäkringskall helt frånellerdelvisfrivara

gäller förbehållmotsvarande vidförsäkringansvar. Krlgsutbrortsklausul för fartyg registreradeIenligtdessavillkor. Sverige
Därest tid,underden för vilkendetta§ 8
försâkringsörev gällande, sådantär utbryter krig,attTvist angåendeförsäkringsgivarens

krigsförsäkringsnämndmellanett statens ochersáttningsskyldighetenligtdessavillkorskall försäkringsgivarenträffat, regeringengodkäntavhänskjutastill prövning svenskdispaschör.av krigsutbrottsavtak nämndenövertageransvaretsDispaschkostnad försäkringsgivaren.ersattesav för försäkringsgivarenbeviljadevidkrigsutbrortetavsåvidaersättningsanspraketinte uppenbartär löpandekrigsförsäkringar.övergårogrundat.
fársäkringsgivarenskrigsförsåkringsansvarenligtl fall där skadanendast kan stådelvis ianses på Fördettaförsäkringsbrev nämnden.krigsambandmed ellerkrigsliknandeförhållanden,
krigsförsäkringamagällerdärefteräger fråganhänskjutaparternaenvarav om krigsförsäkringsvilkor fastställts nämnden.som avhuruvida hettskadan ellerdelvisskallersättasunder Krigsskada. drabbati försäkringsbrevetangivetsomkrigstörsäkringentill slutligtavgörandeav enav intresse,innankrigsutbrottsa i tillämpningvtaletträttkrigstörsäkringsnämndstatens skiljenämnd.utsedd
och inom nämndenangiventid, fallerin underavDenna beståskall ledamöter.tre skallav varaven underförutsättning orsakatsdenstatens attansvar,ordförande.vara förberedelseáfgärderför ellerkrigshändelserav

sammanhängermed krigvilketföranlettdet attsom§ 9
krigsutbrottsavfaet iträtt tillämpning.vad sagtsnuFörsäkringengällermedömsesidig såvälförrätt den

galler fördenhändelsedenstatens ävenom ansvarförsäkrade försäkringsgivaren när helstattsom som vidskadetilllälletlöpandekrigsförsákringenupphörtunderförsäkringstiden försäkringenuppsäga med
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pågälla skadan.grundatt av
krigsutbrottVidett nämntslagåliggerdetavovan

försäkrade dröjsmålden tillattutan
försäkringsgivarenanmäla ellerpå vilkenvar resa
fartygetbefinnersigoch ställasig till efterrättelseatt
de instruktionernämndenkankomma lämna.att
Vidareåliggerdet denförsäkrade ifrågaatt om
såvälförsäkringarmeddeladeför visstidsom
försäkringarmeddeladeför viss eftersådantresa
krigsutbrott erläggadenpremiesomovanavses

fastställes nämnden.som av
Övergårkrigsförsåkringsansvaretpå nämnden.

den försäkradeäger rått försäkringsgivarenatt av
erhållaristornoå till denneerlagdsärskild
krigsförsåkringspremiefördentid, för vilken
försäkringsgivarenenligtovanstående
bestämmelserickekommer löpanågonatt risk.
Rätttill ristornoföreliggeremellertidicke,därest
den försäkringsgivarentecknadeav
krigsförsäkringenendast vissavsett resa.

I månden nämndentill följd bestämmelseriav
lagen statligkrigsförsåkringickeägerövertagaom

för vissdel försäkringsgivarensansvaret iav
försäkringsbrevetangivnakrigsförsåkringsansvar
fortlöperförsäkringsgivarens fördennadelansvar
underförsäkringensåterståendelöptid.
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grååsförsäkringgvillkor för kaske m m.:::::s:= :::=c:=:=:===== 19711fastställda Statens krigsförsäkringsnämnd denav 35 Septeabür
Ansvarets omfattning

§1.

Statens krigsförsäkringsnämnd under försäkringstiden,ansvarar
de begränsningarmed i,de:saiom villkor, föranges

a skada direkt förorsakad genom
1 militärt bruk minor dåoch torpeder, även de är krinçdrivande,av

projektiler, bomber och andra strids- eller försvars-
medel inklusive atcñstridsmedcl,

2 embargo, beslag, uppbringning åtgärdeller annan av
främmande makt, befinner sig krig,i utför krigs-som
liknande elleroperationer vidtager förberedelse-

krigförande makt,åtgärder för krig

3 åtgärd deltagare inbördeskrig,i revolution ellerav
uppror,

4 kapning eller sjöröveri,

5 strandning, kollision eller dåhaveri,annat det kan
sannolikt händelsenatt förorsakatsanses därav tillatt

följd krig eller krigsliknande förhållanden fartygetav
framförts konvoj elleri att vid dess denavigering
hjälpmedel, skulle tillgängliga,ha varitsom annars
inte kunnat såsom då.fyrsranvändas eller andra sjö-
märken släckts eller dåförändrats, förbud utfärdats

användningmet radio eller liknande ellerutrustningav
då fartyg beordrats släcka eller avskärma sina lanternor;

1 Sammadag upphävdes 26 1966-Nämndensvillkor den januariam
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2

b skada direkt förorsakad brand, stöld eller haveriannatgenom
inträffatsom

1 ståttmedan fartyget förts eller ledningunder antingen
befäl, tillsatts krigförande makt, eller kapare,av som av av

2 sådant uppehåll,under direkt föranletts krigförandesom av
åtgärd,makts eller kapares 30 uppehâlletsinom dagar efter

börjanr

c på fartyget fallande bidrag till förorsakathaverigemensamt av
händelse omfattas försäkringen;som av

d på §fartyget fallande bidrag uppehållnu 136kostnad för enligt
i351ngn, dock endast falli fartyget anlöpt hamn för visitation

dåfartyg eller last uppehållet,endastoch frånräknat detav om
fartyget ankrat eller påförtöjt vanligt sätt i visitationshamn,

än168omfattat timmar.mora
Även då sålundafall måstei bidrag erläggas Nämnden ersättasav
bidraget endast 168vadi det tid utöver de första timmarnaavser

uppehåll enligt beräkningangiven allsoch inte vad detiav nyss
omfattar kostnad för löpaatt in i och visitationshamnen.ut ur

Ersättningsskyldighet för förskottsprovision eller ränta föreligger
dåendast gottgörelse därför beräknats falli haverigemensamtav

eller §kostnader enligt 136gemensamma sjölagen.
§2.

Försäkringstagaron äger rätt till såsomersättning för totalförlust,
då på plats fördröjning månadersker medsamma minst tioav resan
på grund hamnaratt och sjövägar blivit förstörda ellerav spärrade

åtgärd krigförande makt.genom av
§3.

Nämnden för den ersättning försäkringstagsren är skyldigansvarar
tillutgiva tredje för egendoms- eller personskada, under för-man

utsättning att skadan uppkommit haveri i övrigt ärgenom som
ersättningsgillt enligt villkor.dessa
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för-haveriersättningsgilltvillkorenligt dessaDärest ett
försäkrings-vrak Nämndenblivit övertagerfartygetorsakat att

förpliktelseravlägsna vraket ävensomförpliktelse atttagarens
därmed sammanhänger.som

på tillämpningersättningsskyldighetGrundas Nämndens aven
§ enahandaefterberäknas ersättningenbestämmelserna 7i

därvidlag följts.grunder som
§4.

sådanaeller tillhaveribidrag tillFartygets gemensamt
§136 är ersättnings-uppehållskostnader sjölagen,enligt som

fallandepå fartygetenligtgilla dessa villkor,
på fallandeoch fartygetbärgarlön haveriicke är gemensamtsom

fullt.till tredje ersättesersättning man
§5-

Nämndentotalförlust utbetalarI händelse fartygets er-av
effekterförloradebefälets besättningensför ochsättning

Sådanavtal.gällandeförlusten lag ochenligt vid tiden för
påockså då medförtutgår partiell skada fartygetersättning

totalförlust effekter.av

på tillämpningNämndens ersättningsskyldighetGrundas aven
§ enahandaberäknas efterbestämmelserna 7 ersättningeni

därvidlaggrunder följts.som
§ 6.

Råkar eljest medan fartygetSverige krig eller inträffari
på ökning denbefinner eller väsentligsig i hamn avresa

vilken fartyget eller kan kommakrigsfara för utsättas att
endast under förutsättningNämnden attutsättas ansvarar

såvitt undgååtgärder möjligtrimliga vidtagas försnarast att
den ökade krigsfaran.

frånhärvidlagI avsaknad särskilda instruktionerav
behörig myndighet ankommerförsäkringstagaren eller svensk

på åtgärder.befälhavaren erforderligadet vidtagaatt
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§7.

utsträckningden skäligt till detI Nämndenfinner med hänsyn
krigsförhållandon haft vid skadans tillkomstinflytande ut-

går ersättning

a utcblivandesnedan falli angivna av
1 då fartyget detsammaall underrättelseochanträtt omresa,

uteblivit sågånger lång tid, kanunder antagastre som
åtgå för från avhördesfartygets den där det sistortresa
till månader,närmaste bestämmelsecrt, dock under minst tre

2 fartygetdå gått obestämd tid all under-till sjöss för och
rättelse månader fråndetsamma uteblivit under minst treom

fartygetdet kunde tillväntas hamn,senast

3 då fartyget besättningenövergivits och inte inom treav
månader därefter tillkommit rätta;

b skadaför uppkommengenom
1 fartyget krigsförhâllandena gånödgatsatt till följd av

ttrritcrialgränninom eller led eller intei som
skulle förhållanden, ellerunder vanliga framförtsanvänts
på ett från fredsförhållanden avvikande sätt,

2 sabotage krigsförhállandena.eller samband medmyteri harsem

Undantag

§8.

vadUtöver nämnts orsättes indirekt skada.ejsom ovan

Försäkringen sådanomfattar skada vilkeninte för annan
försäkringsgivare är ansvarig.

Försäkringstid m m.
§9.

skallPremien erläggas före eller försäkringsperiodensresans
början. Försäkringsavtalet träder kraftinte i förrän premien

betald.blivit

fareökningHar avgånginträffat före det försäkrade fartygets
berättigadär Nämnden fordra farans ökning svarandeatt moten
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premietilläggdettaErläggcs intepremien.förhöjning av
försäk-hävaNämndenavgång rätt attägerfartygetsföre

denna rättNämndensig inteBegagnar svararringen. av
mån det visasendast deniinträffat haveri,förNämnden
försäkrings-betydelse förvarit utanökningfaransatt

omfattning.skadansellerinträffandefallets

sådanförtilläggspremietillgodoräkna sigävenNämnden äger
§ 6.omförmäles iriskenökning somav

§10.

såvida annatgäller, inteÄr förförsäkratfartyget resa
börjarfartygetinträder, närNämndensavtalets, att ansvar

avgå, intill dessoch fortfarloss för attkastaankar ochlätta
på försäk-vanligt den isätt iförtöjtellerankratfartyget

på platsellerbestämmelseortenringsavtalet angivna annan
slutar.där resan

inträder försäkrings-tid,Är för vissförsäkratfartyget
Oklockan den dagavtalets,såvida inte annatgivarens ansvar,

krait, och det upphör klockanträder i dagförsäkringen 24 den
sådan föisäkrinsOmutlöpa.skallavtaletenligtförsäkringen en

da reseförsäkrinåtidpunkt,vidkraftträdaavtalad iattär en
kraft försti rsscförsäk-försäkringen dåannu inteutlöpt, träder

gälla.[g§ringen Upphört fartyget underatt är vid denresa
tid upphör gälla, fort-då för attförsäkring visstidpunkt,

klockan 24till den dag,tilläggspremicförsäkringen motlöper
förstapá isättdå eller vanligtfartyget ankrat förtöjt

I dennauppehåll ankomstdagen.under därstädesochhamn
på denti;untilltidpunkter hänför sigparagraf nämnd ort,

befinnerfartyget sig.där

§11.

avgår fartyget påinte tid, sou-vid försäk-
försäkringstagarenblivittecknande uppgiven, ärringens

dröjsmål Nämndenskyldig underrättaatt härom.utan
underrättelse ärdylikförsäkringstagarenFörsummar att ge

in$0Nämndenförverkad, därestogiltig ochförsäkringen premien
annorlunda beslutar.
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§12.

Därest svensk myndighet utfärdat tillstånd erfordras förav
utförande den försäkringen försäkringenärav resa avser,
ogiltig tillståndoch förverkad, dyliktpremien inteom er-
hålles och ändock utföres eller fartyget med försäkrings-resan om

samtycke företagertagarens i strid de bestämmelsermotresan
tillståndet må innehålla. Vad gäller ock, därestsagtsnu

utländsk tillståndmyndighet månutfärdat erfordras, i denav
Nämnden annorlundaej bestämmer.

§13.

Har vid försäkringens meddelande föreskrivits fartygetatt
vid utförande den försäkringspoliseni avsedda skallav resan
följa viss väg, och fartyget tvingande skäl frånutan avviker
sådan väg, är försäkringen ogiltig och premien förvcrkad därest
Nämndenej annorlunda bestämmer.

Har vid försäkringens sidanmeddelande föreskrift lämnats,ej
fartygetoch likväl frånavviker den vid försäkringsanmälningen

uppgivna eller från vedertagen till följdrouteresan av
utövande rättighet enligt fraktavtalet, gäller denna försäk-av

fortfarandering erläggandemet tilläggspremie. Försäkrings-av
är skyldigtagaren underrätta sådanatt Nämnden ändringom

så den blivitsnart honom bekant.

§14.

Övergâr fartyget eller del därav till ägare, har Nämndenny
rätt ett uppsäga försäkringen frånmed verken tidpunkten för
överlåtelsen.

Åtgärder vid skada

§15.

skallFörsäkringstagaren underrättagenast Nämndenom
inträffat dröjsmålhaveri samt tillutan Nämnden inkomma
med erforderliga handlingar till bevis haveriet och denem
skada vilkenför ersättning begäres. Inkommer försäkringstagaren
inte årinom sådan:fe: efter haverict ned htndlingzrtid aven

till förfallit.ersättninghar varje rätt
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Anspråk på såsomersättning för totalförlust vid fördröjning
§enligt 2 skall framställas månaderinom tio från det

fåttförsäkringstagaren kännedom föriröjningen, dockom
månadertolvsenast efter dess uppkomst.

Nämnden dåäger dock, så befinnes skäligt, medge förlängning
angivna tidsfristcr.av nu

Ersättninçens utbetalning

§16.

Vid sådanaersättning för åpartiella skador fartyget, för
vilka Nämnden §är ansvarig jämlikt bestämmelserna i göres1,

åldersavdrag.inga Ersättning för partiell skada i annat fall
än enligtfastställessagts grunder gällernu samma som
för eivilkaskoförsäkringen.

§17.

§Nämnden har rätt i fallutom angives i 3 första stycketsom- -
vidatt haveri befria frånsig vidare utbetalaattansvar genom

försäkringsbeloppet och ersätta de kostnader uppståttsom
eller för vilka betalningsansvar inträtt, innan försäkrings-
tagaren mottagit meddelande Nämndens beslut, och för vilkaom
Nämnden är ersättningsskyldig. I fall här ägersom avses
Nämnden ej tillgodoräkna måsig vad behållfinnas isom av
fartyget.

§18.

Ersättning utbetalas på tid Nämndenför varje särskiltsom av
fall bestämmas.

Övriga villkor

§19.

Av Nämndenutfärdad eller övertagen fårförsäkring inte utan
Nämndens medgivande på överlåtas.annan

§ 20.

Omendera påkallarparten utredning huruvida ersättnings-
skyldighet föreligger enligt dessa villkor sådanskall ut-
redning, får §dock inte omfattasom ersättning enligt 7,
företagas svensk dispaschör.av
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ersättnings-savidaNämnden,ersättesDispasehkostnaden av
ogrundat.uppenbartäranspråket inte

§21.

delartillämpligaövrigt igäller iförsäkringdennaFör
Sverigeskaskoförsäkringsvillker ochsvenskaAllmänna

indemnity-ochÅngfartygs protection-FöreningsAssurans
år 1957sjöförsäkringsplansvensk avAllmänvillkor sant

SPL.

gällerbestämmelservidfästadeellerpåstämpladeSkrivna,
villkor.Nämndensversionförevarandeframför avnu

ê 22.

för1927Ö gäller inteaprildenförsäkringsavtalLagen avom
försäkring.denna
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Ändrad ochandras.ansvarsfördelningför denstatliga 35. Vår andesstämma-. Kulturpolitik och internationalisering.statistiken.Fi. Ku.
Miljö fysisk planering.Kommunerna,Landstingenoch Europa 36. och M.. SexualupplysningochreproduktivhälsaunderBilagedel.C. 37.+

i Sverige.Mänsföreställningar kvinnor chefskap. 1900-talet UD.ochom. barnocharbetei Sverige1850-1993.UD.Vapenlagenoch EG. Ju. Kvinnor,. , blivit äldre. solidaritetpsykiatri. Gamla OmKriminalvård och Ju. ärungasom.. generationerna. äldreäretmellan Europeiska l993.Sverigeoch Europa. En samhällsekonomisk. strålskyddsforskning.40. Långsiktig M.konsekvensanalys.Fi.
LedighetslagstiftningenEU, EESochmiljön. M. 4l. A.översyn.en-. Historiskt for Sverigei utrikes- ochtrossamfunden.C.vägval Följdema 42. Staten-. säkerhetspolitiskthänseende bli, Uppskattadsysselsättning skattemasbetydelseoch 43.att omav -
för denprivatatjänstesektom.Fi.respektiveinte bli medlemi Europeiskaunionen.UD.
Folkbokföringsuppgiftemai samhället.Fi.Förnyelse kontinuitet konstochkultur 44.och om. i framtiden. .Grundenför livslångt lärande.U.Ku. 45
Sambandet Samhällsekonomi,transfereringarAnslutningtill Förslagtill övergripande 46. mellanEU -. socialbidrag.lagstiftning. ochUD.

Förberedelserfor mottagande Avveckling anslutningenOm kriget kommit... denobligatoriskaav.. militärt bistånd I949-l969 Bilagedel.SB. till Studentkåreroch nationer. U.+av
demokrati 48. Kunskapför utveckling bilagedel.Suveränitetoch A.+. bilagedelmed UD. 49 Utrikessekretessen.Ju.+ expertuppsatser. .Fi. 50.Allemanssparandet Fi..JlK-metoden, översyn.enm.m. -

Konsumentpolitik tid. Minneoch uppdragi C. bildning. Museemas ochenny .. organisationPå bilagedel.Ku.K.väg. +. skogsmark.Skoterkömingpåjordbruks- och 52.Teaternsroller. Ku.. Kartläggning åtgärdsförslag. 53 Mästarbrevföroch M. hantverkare.Ku..Års- koncemredovisning EG-direktiv. Utvärderingoch enligt 54. praxis i asylärenden.Ku.av. tillDel l och ll. 55. Rätten reformeratbilstöd. S.Ju. ratten-
nationellKvalitet i kommunalverksamhet- 56. Ett för kvinnor våldtagitsochcentrum som. misshandlats.uppföljning ochutvärdering.C. S.

arbetsfördelningbiståndet- styrningoch 57. Beskattning PrincipiellaRenaroller i fastigheter,delav -. utgångspunkteri effektiv biståndsförvaltning.UD. för beskattning fastigheterm.m.en av
Reformeratpensionssystem. Fi.20. S.
Refonneratpensionssystem.Bilaga Nationaldagen.Ju.A. 58.6 Juni. Kosmaderoch individcffekter. skyddas Principer ochS. vattendragskall59.Vilka

22. Reforrneratpensionssystem.Bilaga M.B. förslag.
Kvinnors och avtalspensioner. vattendragskall skyddas BeskrivningarATP Vilka av.Förvaltabostäder.Ju. vattenområden.M.. utformning tillämpningSvenskalkoholpolitik strategiför framtiden. skäl ochSärskilda aven- -. . bestämmelseriSvenskalkoholpolitik bakgrundochnuläge. § och andraS. 2 kap. 5-. förebyggaalkoholproblem. utlänningslagen.Ku.26. Att

alkoholmissbrukare. kreditgivning. N.27. Vård Pantbankemasav
fastighetstaxering.del Fi.28. Kvinnor ochalkohol. Rationaliserad

effektivitet.Föräldrar Alkohol. integritetoch Ju.29. Bam Personnummer-- -
i tankarna30. Vallagen.Ju. M.Med raps

mervärdeskattefrågor Lag31. Vissa lll Kultur Fi. Statistikoch integritet, del 2 omm.m.- -
statistik32 Mycket Under SammaTak. C. personregisterför officiell Fi.m.m.. Vandelnsbetydelsei medborgarskapsärenden, tjänster förändring. Fi.Finansiella im.m.. Ku. samverkan på entreprenad.Räddningstjänsti och

34. Tekniskt för ytterligareTV-sändningar.Ku. Fö.utrymme
Otillbörlig kurspåverkanochvissainsiderfrågor. Fi.68.
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inför framtidenof 99 Domareni SverigePrinciples EnvironmentGeneral69.On the . utgångspunkterfor fortsattutredningsarbete.Protection.M. -
Del A+B. Ju.Fi..lnomkommunal utjämning.70
Beskattningenvid gränsöverskridandeutfärdas hälso- 100.utlåtanden.Om intyg och71 som av

EG,omstruktureringarinom Fi.yrkesutövningen.S.sjukvårdspersonalioch m.m.
förtidspension lOl. Höj ribbanarbetsskadaoch72.sjukpenning,

för yrkesutbildning.U.erfarenheter. LärarkompetensS.förutsättningaroch- bistånd.UD.102.Analysoch utvärderingvälfärd ochvärderingar under73. Ungdomars aven- Ju.Srudiemedelsfinansieradpolisutbildning.C. 103.levnadsvillkor, livsstil och attityder.sökningom
för miljöpåverkan.M.104.PVC plan undvikaFi.och EG.Punktskatterna74. atten-

lagstiftning radio och TV. Ku.105.NyPatientskadelag.C. om. 106.Sjöarbetstid.K.Environment towards76.Trade andthe a- kämavfallsframtidal07.Sältrarefinansieringfield.playing M.sustainable av -
kostnader.M.C..Tillvarons trösklar.

framtida kämavfalls-finansiering108.SäkrareK..Citytunneln i Malmö. av
M.kostnader Underlagsrapporter.Fi.bankombudsman.Allmänhetens -. 109.Tågetkommer. K.frånreform Lägesrapportiakttagelserunderen -. ochkonkurrens.S.universitet 110.OmsorguppföljningvidResursberedningens sex

miljöklassningoch EG. M.Bilarsresurstilldelningssystemet lll.detochhögskolor nyaav
och livsmedelskvaliteten.112.Konsumenternahögskoleutbildning.U.grundläggandeför

konsumentupplevelser.Jo.En studieskiljeförfarande.Ju.lag.Ny avom
Växanderåvaror. M.113.i jordbruketmiljöinsatserFörstärkta. Avfallsfri framtid. M.114.EGzsmiljöprogram.Jo.tillämpningsvensk av-.Övergång länder. S.Sjukvárdsreformeri andra115.verksamheterochkollektiva upp-av

lagraolja och kol. N.116.Skyldighetsvenskaarbetsrätten.EU ochden A.sägningar. att
Ju.Domstolsprövning förvaltningsärenden.högskoleutbildningen.U. 117..Samvetsklausulinom av

människanslnformationsteknologin-Vingar118.energi.lag skattNy om. fömtâga. SB.och ISO-anpassning.tekniskEn översyn
ReforrnenLivsmedelspolitikför konsumenterna.119.Motiv. Del -- sig. Jo.komDel Il. Fi.ochbilagor.Författningstext som av- Finansiellleasing lös egendom.Ju.120.värdkonsumtioninom slutenochMO.Teknologi av

121.Bosparande.Fi.1981-2001.S.kontidsvardsomatisk
Kartläggning.i lokalsarrthället.Trygghet brottbetalning 122.för redovisningochtidpunkterNya motav. förslag.Ju.synpunkterochprincipiellaavgifter. Fi.skatteroch

Miljöombudsman.M.123.EG. Fi..Mervärdesskattenoch
EUzs Ju.personkontrollvid124.Varu- och gräns..Tullagstiftningen och EG. Fi. yttre

miljödata. K.Samordnadinsamling125.fastighetsverksamhet.Kart- och av
förstahalvår.Husläkarreformens126.samordningochfinansiering,- Äpplet. universitetsstrukturEnKronan Spiran127.författningsreglering.M. ny

Stockholmsområdet.U.i södraför minskakoldioxiden Principer.Trafiken och att- vägledning.M.128.Lokal Agenda21koldioxidutsläpp.K.trafikens en-
arbetslöshetsersättning.A.129.Företagaresför trafik i K.Miljözoner tätoner.. krigsförhállanden.Fi.Försäkringunder130..Levandeskärgårdar.Jo.

medielandskap.Ku..Dagspresseni 1990-talets
sjukvárdsförsäkring offentlig regi. S.iEn allmän. miljöbalken. M.Följdlagstiftningtill96. enskildabrunnar. M.97.Reglering Vattenuttagurav

förmåner. Fi.98 Beskattningav.
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Refoimeratpensionssystem.BilagaB.Stats
Kvinnors ochATP avtalspensioner.[22]Om förkriget kommit... Förberedelser mottagandeav Svenskalkoholpolitik strategiför framtiden.[24]enmilitärt bistånd Bilagedel. -1949-1969+ Svenskalkoholpolitik bakgrundochnuläge.[25]lnfonnationsteknologin -

förebyggaalkoholproblem.[26]Att-Vingar människansförmåga.[118]
Vård alkoholmissbrukare.[27]av
Kvinnor ochalkohol. [28]Justitiedepartementet
Barn Föräldrar Alkohol. [29]- -Vapenlagenoch EG [4] Gamla blivit äldre.Om solidaritetmellanårungasomKriminalvård psykiatri. [5]och generationerna.Europeiskaäldreåret1993.[39]Års- och koncemredovisningenligt EG-direktiv. SambandetmellanSamhällsekonomitransfereringarDel l och [17]ll. Ju. ochsocialbidrag.[46]Förvaltabostäder.[23] Rättentill reformeratbilstöd. [55]ratten-Vallagen. [30] Ett för kvinnor våldtagitsochcentrum somUtrikessekretessen.[49] misshandlats.[56]6 Juni Nationaldagen.[58] Om intyg ochutlåtanden utfärdas hälso-som avPersonnummer integritet och effektivitet. [63]- och sjukvårdspersonali yrkesutövningen.[71]Ny lag skiljeförfarande. [81]om sjukpenning.arbetsskadaoch förtidspensionDomaren i Sverigeinför framtiden förutsättningarocherfarenheter.[72]-utgångspunkterför fortsatt utredningsarbete.- Teknologi ochvårdkonsumtioninom slutenDel A+B. [99] somatiskkorttidsvård 1981-2001.[86]Studiemedelsfinansieradpolisutbildning. [103] En allmänsjukvårdsförsäkring offentligi regi. [95]Domstolsprövning förvaltningsärenden.[117]av Omsorgochkonkurrens.[110]Finansiell leasing lös egendom.[120]av Sjukvårdsreformeri andraländer. [115]Trygghet brott i lokalsamhället.Kartläggning,mot Husläkarreformensförstahalvår. [126]principiella förslag.synpunkteroch [122]

Varu- och personkontrollvid EU:s [124]gräns.yttre Kommunikationsdepartementet
På [15]Utrikesdepartementet väg.
Citytunnelni Malmö. [78]Historiskt vägval Följdemaför Sverigei utrikes-och- Trafiken koldioxiden Principer för minskaoch att-säkerhetspolitiskthänseende bli, respektiveintebliattav trafikenskoldioxidutsläpp.[91]medlemi unionen.[8]Europeiska för [92]Miljözoner trafik i atomerAnslutning till EU Förslagtill övergripande- Sjöarbetsiid.[106]lagstiftning. [10] Tågetkommer. [109]Suveränitet demokratioch Samordnadinsamling miljödata. [125]avbilagedel [12]med+ expertuppsatser.

Renaroller i biståndet styrningocharbetsfördelning- Finansdepartementeti effektiv biståndsförvalming.[19]en Ändradansvarsfördelningför denstatligastatistiken.[1]Sexualupplysningoch reproduktivhälsaunder 1900-talet
Sverigeoch Europa. samhällsekonomiskEni Sverige.[37]
konsekvensanalys.[6]Kvinnor. Sverige [38]barnocharbetei 1850-1993.
JIK-metoden, [13]m.m.Analys utvärdering bistånd.[102]och av Vissamervärdeskattefrågor Kulturlll m.m.-
Uppskattadsysselsättning skattemasbetydelseFörsvarsdepartementet om-
för denprivatatjänstesektom.[43]Räddningstjänsti samverkanoch på entreprenad.[67] Folkbokföringsuppgiftemai samhället.[44]
Allemanssparandet [50]översyn.enSocialdepartementet -
Beskattning fastigheter del Principiellaav -Mäns föreställningar kvinnor ochChefskap[3]om utgångspunkterför beskattning fastigheter [57]av m.m.Reformeratpensionssystem.[20] Rationaliseradfastighetstaxering,del Fi. [62]Reformerat Bilagapensionssystem. A. Statistikoch Integritet del 2Kostnader individeffekter. [21]och Lag personregisterför officiell statistik [65]om m.m.-
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uppdragochbildning. Museemasförändring. [66] Minne ochFinansiellatjänsteri
[68] bilagedel. [51]insiderfrågor. organisationkurspåverkanoch vissaOtillbörlig +

[52]roller.[70] TeaternsInomkommunalutjämning.
hantverkare.[53]MästarbrevforEG. [74]Punktskattemaoch

i asylärenden.[54]Utvärdering praxis[79]Allmänhetensbankombudsman. av
2 kap.utformning och tillämpningSärskildaskälenergi.Ny lag skatt avom - [60]i utlänningslagen.bestämmelserEG-anpassning. 5 § och andraochEn teknisk översyn

medielandskap.[94]1990taletsiDagspressenMotiv. Del- TV. [105]lagstiftning radio ochDel ll. [85] NyFörfattningstextoch bilagor. om- och betalningtidpunkter för redovisningNya av Näringsdepartementetavgifter. [87]skatteroch
[88]och EG.Mervärdesskatten kreditgivning. [61]Pantbankemas

EG. [89]Tullagstiftningenoch olja ochkol. [116]Skyldighet lagraatt
[98]Beskattning förmåner.av

ArbetsmarknadsdepartementetgränsöverskridandeBeskattningenvid
EG, [100]omstniktureringar inom m.m. Ledighetslagstiñningen översynen-Bosparande.[121] bilagedel. [48]för utvecklingKunskap +

krigsförhållanden.[130]underFörsäkring Övergång och kollektivaverksamheter upp-av
[83]svenskaarbetsrätten.EU ochdensägningar.

Utbildningsdepartementet arbetslöshetsersättning.[129]Företagares
[45]livslångt lärande.Grundenför

CivildepartementetanslutningentillobligatoriskaAvveckling denav
Studentkåreroch nationer. [47] LandstingenochEuropa.Kommunerna,

frånreform Lägesrapportiakttagelserunderen Bilagedel.[2]- +vid universitetuppföljningResursberedningens sex Konsumentpolitiki tid. [14]ennyresurstilldelningssystemetoch högskolor det nationellverksamhetKvalitet i kommunalnyaav -högskoleutbildning.[80]för grundläggande utvärdering.[18]uppföljning och
högskoleutbildningen.[84]inomSamvetsklausul [32]Tak.Mycket UnderSamma

Höj ribban [42]trossamfunden.ochStaten
yrkesutbildning. [101]förLärarkompetens under-värderingarvälfärd ochUngdomars en-Äpplet. universitetsstrukturEnKronan Spiran ]73]attityder.livsstil ochlevnadsvillkor,ny sökningom

Stockholmsområdet.[127]i södra Patientskadelag.[75]
[77]trösklar.TillvaronsJordbruksdepartementet

naturresursdepartementetochMiljö-ijordbruketFörstärktamiljöinsatser
[82]EG:smiljöprogram.svensktillämpning av miljön. [7]EESochEU,-

skärgårdar. [93]Levande ochskogsmark.jordbruks-Skoterköming
livsmedelskvaliteten.Konsumenternaoch [16]åtgärdsförslag.Kartläggningoch

konsumentupplevelser.[112]En studie [36]fysisk planering.Miljö ochav
Livsmedelspolitik för konsumenterna. strålskyddsforskning.[40]Långsiktig

[119]Reformen kom sig. ochskyddas Principerskallsom av Vilka vattendrag-
[59]förslag.

Kulturdepartementet BeskrivningarskyddasskallVilka vattendrag av
[59]ochkultur vattenområden.kontinuitet- konstFörnyelseoch om

tankarna [64]iMedi framtiden. [9] raps
medborgarskapsarenden. [33]ibetydelseVandelns EnvironmentPrinciplesofOn Generalthem.m.

TV-sandningar.[34]ytterligareTekniskt för Protection.[69]utrymme
ochandras.Vår andes towardsstämma andthe EnvironmentTrade a- -[35]internationalisering.Kulturpolitik och field. [76]sustainableplaying
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