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Samhället utsätts och kommer i framtiden att utsättas för allvarliga skadehändelser. 
Samtidigt har vi en ordning där den enskilde och olika privata aktörer har ett eget 
ansvar för konsekvenserna av skadehändelserna – ett ansvar som går längre än vad 
många förväntar sig.Skadekostnader, även sådana som kan kopplas till extraordi-
nära hän delser, täcks i dag i hög grad av privata försäkringar.
Privat försäkring ger incitament till att skador undviks och att kostnaderna för inträf-
fande skador begränsas. Detta ger en samhällsvinst. Det förekommer dock att en del 
av olika skäl avstår från att hålla sig med ett privat försäkringsskydd som erbjuds 
på marknaden. Det reser frågan om det är det lämpligt att staten vid extraordinära 
skadehändelser ersätter skadedrabbade som inte har tecknat försäkring. Om staten 
tar ett ansvar, finns det en risk att vi får ett minskat intresse för privat försäkring.
Vi måste också räkna med allvarliga skadehändelser för vilka det i dag inte går att få 
ett fullständigt försäkringsskydd. I dessa fall kan det framstå som mer naturligt med 
ett statligt ansvar. En alltför generös inställning hos staten är dock riskfyllt. Statens 
ansvar vid extraordinära händelser måste förtydligas. En oklarhet kan få allvarliga 
konsekvenser för den enskilde och för samhället i stort. Diskussionen måste föras 
innan vid står inför en allvarlig skadehän delse.

Skadehändelser och den enskildes skydd1. 

Sammenfattning: Samhället kommer även i framtiden att utsättas för allvarliga 
skadehän delser med allvarliga konsekvenser för enskilda och för samhället i stort. Frå-
gan är i vad mån ansvaret vid alla olika skadehändelser bör ligga på de olika aktörerna 
utifrån vad som gäller i dag eller om staten vid extraordi nära skadehändelser bör ha ett 
längre gående ansvar. Vad det ytterst handlar om är om ansvaret ska bäras av den ska-
delidande själv, den som eventuellt orsakat en skada, ett försäkringsbolag eller staten.

Samhället utsätts och kommer i framtiden att utsättas för mer eller mindre allvarliga 
händelser. Det kan gälla naturkatastrofer av olika slag, t ex skogsbränder, stormar, över-
svämningar, värmeböljor samt skred och ras. Men också händelser som kan kopplas till 
den tekniska utvecklingen, t ex skador förknippade med elektromagnetisk strålning och 
nanoteknologi, är av intresse. Vidare måste man ta hänsyn till bl a risken för pandemier.

Beroende på situationen drabbas i olika grad enskilda individer och företag 
liksom samhället i stort av inträffade händelser. Individer kan skadas till person, 
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såväl fysiskt som psykiskt. De kan också - liksom privata företag, staten och kom-
muner - drabbas rent ekonomiskt, till följd av exempelvis sakskador och uteblivna 
intäkter.

Samhället måste på olika sätt anpassa sig till olika tänkbara händelser. Anpass-
ningen bygger på erfarenheter från det förgångna. Men det gäller också att skaffa 
sig kunskap om vad som kan ligga i ett framtida kort och långt perspektiv.

Med det moderna samhället följer att vi utsätts för allt större risk för skador av 
olika slag. Befolkningen lever nu t ex mera koncentrerat än tidigare, vilket innebär 
att en och samma skadehändelse samtidigt kan drabba en stor mängd människor. 
Av intresse är också att vi har ett allt större antal medborgare, som kan råka illa ut 
vid skadehändelser utanför det egna landet.

Förväntningarna på det allmänna är i dag stora när det gäller dels insatser för 
att hindra eller begränsa katastrofliknande skador, dels kostnadsansvaret för sådana 
skador. Sådan förväntan finns också beträffande händelser som drabbar svenskar 
utomlands.

Frågan är om ansvaret vid alla olika skadehändelser bör ligga på de olika aktö-
rerna utifrån vad som gäller i dag eller om staten vid extraordinära skadehändelser 
bör ha ett längre gående ansvar.

Vad det ytterst handlar om är om ansvaret för insatser och ansvaret för kostna-
der av olika slag ska bäras av den skadelidande själv, den som eventuellt orsakat 
en skada, ett försäkringsbolag eller staten. De två senare alternativen innebär att ett 
kollektiv finansierar uppkomna kostnader, antingen i form försäkringspremier eller 
i form av skatt.

Frågor av detta slag har numera stor uppmärksamhet i många enskilda länder. 
Det finns förväntningar också på ett effektivt europeiskt samarbete, som garanterar 
att länderna får internationellt stöd vid exempelvis allvarliga stormar, översväm-
ningar, epidemier och terrorattacker.

Här bör nämnas EU:s s k solidaritetsfond, som inrättades 2002 med anledning 
av de omfattande översvämningarna i Centraleuropa. Fonden, som har en årlig 
budget på en miljard euro, har till syfte att komplettera staternas egna insatser. Den 
ska finansiera en del av staternas egna icke försäkringsbara kostnader i samband 
med framför allt naturkatastrofer. Fonden ska inte bistå enskilda som drabbats av 
skadeförluster, något som förklaras av bl a den vikt man lägger vid det skydd som 
erbjuds i form av privat försäkring. Detta förklarar att så pass begränsade summor 
kommit att betalas ut från fonden i förhållande till de stora kostnader som natur-
skadorna vållat under senare år. Klimatskadorna under åren 2002  - 2005 beräknas 
sammanlagt ha uppgått till drygt 62 miljarder Euro, varav försäkringsbolagen sva-
rat för 21 % av kostnaderna och EU:s solidaritetsfond för endast 2 % av kostna-
derna. Utbetalningarna från fonden har motiverats av bl a stormar, översvämningar 
och bränder. Bidragen har i hög grad använts till återställande av infrastruktur och 
röjning av skadedrabbade områden. Fonden kan i framtiden få betydelse också vid 
andra skadehändelser t ex terroristangrepp. 
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För svensk ställs allt oftare frågan hur man kan skapa system som garanterar 
ersättning vid större skadehändelser. Det tar sig uttryck i krav på obligatoriska 
privata försäkringar och ”katastroffonder”. I fokus står då enskildas och företags 
intressen, men även kommunernas behov av ekonomiskt stöd vid större katastrofer 
får en allt större uppmärksamhet.

Extraordinär händelse – definition2. 

Sammenfattning: Med utgångspunkt i vad som tas upp i detta referat bör en händelse 
betecknas som extraordinär först när den får konsekvenser som går så mycket längre 
än vad som kan ses som normalt. Fundamentalt är att det rör sig om händelser som 
ställer väsentligt större krav på samhällets aktörer än vad som kan ses som normalt.

Av intresse i detta referat är ansvaret vid vad som kan betecknas som extraordinära 
händelser. ”Extraordinär” innebär att det rör sig om något som avviker från det nor-
mala. Men begreppet ”normal” är inte entydigt. En händelse kan i ett land ses som 
normal, samtidigt som den på goda grunder kan ses som extraordinär i ett annat land 
där den inte inträffat tidigare. På samma sätt kan en inträffad händelse på en viss 
plats med fog ses som extraordinär; efter en tid, när den blivit mer frekvent på samma 
plats, kan det dock finnas skäl att beteckna händelsen som ordinär.

Sammantaget kan man alltså varken över tid eller i ett bredare geografiskt per-
spektiv generellt beskriva vissa händelser som extraordinära. Händelserna måste ofta 
definieras i ett snävt perspektiv vad gäller både tid och rum.

Med utgångspunkt i vad som behandlas i detta referat bör en händelse betecknas 
som extraordinär först när den får konsekvenser som går så mycket längre än vad 
som kan ses som normalt. Uppmärksamhet bör ägnas händelser som tvingar fram 
ovanligt omfattande och ofta kostsamma räddningsinsatser för att undanröja eller 
begränsa konsekvenserna samt händelser där själva skadorna är ovanligt kostsamma. 
I det ligger att det normalt rör sig om situationer där många är utsatta för en fara eller 
är skadade i något avseende. Fundamentalt är att det rör sig om händelser som ställer 
väsentligt större krav på samhällets aktörer än vad som kan ses som normalt.

För att det ska vara fråga om en extraordinär händelse ska fokus alltså läggas på 
följderna av händelsen och inte på händelsen som sådan. De är alltså följderna som 
ska uppmärksammas när man tar ställning till olika ansvarsfrågor - när man planerar 
inför allvarliga scenarier och när insatser ska göras med anledning av en inträffad 
händelse.

Att vissa händelser kan leda till omfattande och allvarliga skador är uppmärksam-
mat sedan länge. Ett belysande exempel är konsekvenserna av en kärnkraftolycka.

Ett annat exempel är de dramatiska konsekvenser som ett genombrott i en stor 
vattendamm kan få för omgivningen vad gäller personskador, skador på egendom 
och infrastruktur samt avbrott i olika verksamheter.
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Från senare tid har vi konkreta skadehändelser som måste betecknas som ex-
traordinära, t ex flodvågskatastrofen i Thailand 2004, som drabbade också många 
svenskar och som krävde omfattande vård och andra insatser samt transport av le-
vande och avlidna till Sverige.

Ett annat extremt fall är stormen ”Gudrun”, som drog fram över Sverige under 
2005 och som orsakade stora skador.

Gemensamt för flodvågskatastrofen och stormen Gudrun är att ekonomiskt stöd 
gavs till flera skadedrabbade av staten och av privata försäkringsbolag till följd av 
meddelade försäkringar.

Också översvämningar bör uppmärksammas i detta sammanhang. Bl a kan näm-
nas de allvarliga översvämningar som 2002 inträffade på ön Orust på Sveriges väst-
kust. Antalet skador uppgick där till närmare 5 000 och sammanlagt betalade försäk-
ringsbolagen ut mer än 100 miljoner kronor.

Erfarenhetsmässigt berör allvarliga stormar samhället mer än översväm ningar, 
något som belyses av stormen Gudrun. Då drabbades omkring 57 000 enskilda per-
soner och 33 000 företag, varvid försäkringsbolagen betalade ut omkring 4 miljarder 
kronor. Det ska samtidigt sägas att den sammanlagda skadekostnaden för samhället 
till följd av stormen Gudrun beräknas till när mare 20 miljarder. En rätt stor del avsåg 
skogsskador för vilka ej tecknats försäkring.

Framtiden rymmer många scenarier där vi kan komma att stå i dramatiska skadesitua-
tioner med avbrott i centrala funktioner såväl hos det allmänna som hos privata aktörer. 
Avbrotten kan i sin tur ha sin grund i bl a utebliven elleverans och allvarliga epidemier.

Det går vidare inte att komma ifrån att även det svenska samhället kan komma att 
få uppleva mycket allvarliga terrordåd riktade mot person och egendom.

Dagens regelverk3. 

Det offentliga åtagandet

Sammenfattning: Den svenska regeringsformen anses ge uttryck för att staten är 
yttersta garant för medborgarnas säkerhet och trygghet. Det primära ansvaret anses 
ligga på den enskilde och olika privata aktörer; detta ansvar går många gånger längre 
än vad medborgarna som regel förväntar sig.

Inför en diskussion om statens ansvar bör erinras om vad som för svensk del allmänt 
gäller beträffande det offentliga åtagandet.

I 1 kap 2 § regeringsformen anges att den enskildes personliga, ekonomiska  
och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. 
Vidare anges att det särskilt åligger det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, 
bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet. 
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Det är här fråga om målsättningsregler, vilka inte i sig ger medborgarna några 
rättigheter.

Regeringsformen anses ge uttryck för att staten är yttersta garant för medborgar-
nas säkerhet och trygghet. Det primära ansvaret anses ligga på den enskilde och olika 
privata aktörer; detta ansvar går många gånger längre än vad medborgarna som regel 
förväntar sig.

Ett offentligt åtagande kan ta sig uttryck i olika former. Det kan angå ett huvud-
mannaskap med ansvar för att en viss verksamhet överhuvudtaget kommer till stånd, 
t ex genom lagstiftning.

Det offentliga åtagandet kan också avse produktion av tjänster. Vidare kan åtagan-
det angå själva finansieringen av olika aktiviteter.

Ett offentligt åtagande behöver inte samtidigt avse såväl huvudmannas kap, produk-
tion och finansiering; det kan mycket väl angå bara ett eller två av dessa moment.

Till den del staten inte har ansvar för något av nyssnämnda moment kan ett al-
ternativ vara att den enskildes skydd tillgodoses uteslutande genom frivillig privat 
försäkring. Och om staten svarar för endast ett huvudmanna skap, exempelvis genom 
att lagstifta om obligatorisk försäkring, kan en lös ning vara att privat försäkring leve-
rerar tjänsterna och svarar för finansiering genom försäkringspremier.

Skadeförebyggande verksamhet och räddningsinsatser

Sammenfattning: Enligt det svenska regelverket är den enskilde ansvarig för att fö-
rebygga olyckor och att begränsa inträffade olyckor. Kommuners och statens ansvar 
vid inträffade olyckor aktualiseras först när den enskilde inte själv klarar situationen. 
Detta tar sikte även på skadehändelser som kan ses som extraordinära. Det betyder 
att det även i sådana situationer i första hand är den enskilde som har ansvaret.

I lagar och myndighetsföreskrifter ställs krav som är ägnade att minimera risken 
för skadehändelser av olika slag. Centralt i det förebyggande arbetet är också den 
krisberedskap, som finns i samhället i form av samverkan myndigheter emellan 
men också mellan myndigheter och privata aktörer.

Skador som ändå inträffar bekämpas genom räddningsinsatser för vilka för 
svensk del den enskilde, kommuner och staten har ett ansvar.

Den svenska lagen om skydd mot olyckor syftar till att i hela landet bereda 
människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala 
förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Kommunerna 
har enligt lagen ett ansvar för förebyggande åtgärder mot olyckor.

Vidare svarar - beroende på typ av händelse - staten respektive kommu nerna  
för att man vid olyckor och överhängande fara för olyckor hindrar och begränsar 
skador på människor, egendom eller miljö. Men staten och kom munerna ska svara 
för räddningsinsatser endast om det är motiverat med hänsyn till behovet av snabbt 
ingripande, det hotade intressets vikt, kostna derna för insatsen och omständigheterna 
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i övrigt. Det är alltså den enskilde som har det primära ansvaret för att hindra 
olyckor och för att begränsa effekterna av inträffade olyckor.

Det nyssnämnda tar sikte även på skadehändelser som kan ses som extraordinära. 
Det betyder att det även i sådana situationer i första hand är den enskilde själv som 
har ansvaret. Kommuners och statens ansvar aktualiseras först när den enskilde inte 
själv klarar situationen. Av naturliga skäl blir dock det allmännas ansvar för rädd-
ningstjänst normalt mera påtagligt när det rör sig om extraordinära händelser.

Enskildas kostnader för räddningsåtgärder stannar på den enskilde. På samma sätt 
svarar staten och kommunerna för sina kostnader för utförd räddningstjänst. Har en 
kommunal räddningsinsats medfört vad som kan ses som extraordinära kostnader, 
kan finansiellt stöd ges till kommunen från staten. Den enskilde har alltså inte något 
kostnadsansvar för de insatser som eventuellt görs av det allmänna.

Vad som beskrivits om det allmännas ansvar för räddningsinsatser tar sikte på 
aktiviteter inom landet. Det allmännas ansvar för räddningsinsatser till följd av ska-
dehändelser utomlands som drabbar svenska intressen är författningsmässigt mycket 
begränsat. Utgångspunkten är att den enskilde har ett eget ansvar vid vistelse ut-
omlands. Svenskar som drabbas av skador utomlands kan alltså i dag inte med stöd 
av regelverken räkna med annat stöd av den svenska staten än vad som följer av 
bestämmelserna om konsulärt bistånd. Sådant bistånd innebär att om andra lösningar 
inte står till buds, kan staten tillfälligtvis ta på sig en viss kostnad, som den enskilde 
senare får ansvaret för. 

Den enskildes ansvar för räddningsinsatser har en parallell i villkoren för privat 
försäkring. Enligt försäkringsavtalen brukar den försäkrade ha en skyldighet att ge-
nom olika insatser hindra eller begränsa en överhängande försäkringsskada såvida 
detta kan ske utan egen fara. Kostnaderna för sådana insatser betalas enligt villkoren 
av försäkringsbolaget.

Närmare om direkta skadekostnader

Sammenfattning: Direkta ser skadekostnader som drabbar svenska intressen såväl 
inom som utom landet betalas i princip inte av staten, inte ens vid allvarliga händel-
ser. För ett statligt ekonomiskt ansvar vid en konkret skada krävs i princip ett särskilt 
regeringsbeslut.
 Den som råkat ut för en skada kan ha ett eget försäkringsskydd, som omfattar 
skada på tex honom själv eller hans egendom.

Har en enskild råkat ut för en skada som har sin grund i en aktivitet av tredje man 
gäller det att utifrån lagstiftning och praxis lägga fast dennes juridiska ansvar och 
därefter eventuellt framställa ett skadeståndskrav mot den ansvarige. Skadevållaren 
kan i sin tur ha ett försäkringsskydd, som täcker skadeståndsansvaret.

Situationen kan också vara sådan den drabbade får stå för hela skade kostnaden själv.
Direkta skadekostnader som drabbar svenska intressen såväl inom som utom  
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landet betalas i princip inte av staten, inte ens vid allvarliga händelser. För ett statligt 
ekonomiskt ansvar vid en konkret skada - utöver vad som följer av det nyssnämnda - 
krävs i princip ett särskilt regeringsbeslut.

Ett givet undantag från vad som nu sagts är när staten enligt civilrätten har ett 
skadeståndsansvar mot den enskilde. 

Ett annat undantag är den ersättning som vid en personskada utgår från den all-
männa socialförsäkringen som finansieras genom skatter; enskild som till person 
drabbas av en skada i Sverige har ett grundläggande skydd genom den allmänna 
försäkringen. Härigenom garanteras viss ersättning vid inkomstbortfall. Vad som på 
detta sätt utgår från det allmänna stannar på staten; det finns inte något utrymme för 
regress från staten mot den som vållat en personskada.

Ytterligare exempel är statlig ersättning, som enligt lagstiftningen utgår om det 
vid en kärnkraftsolycka visar sig att den ersättning som ska utgå på grund av reglerna 
om strikt ansvar för anläggningsinnehavaren och som ska täckas av privat försäkring 
är otillräcklig.

Sammanfattningsvis gäller alltså att skadedrabbade i allmänhet är hänvisade till 
vad de kan få betalt av ansvarig skadevållare eller dennes försäkringsbolag eller till 
vad de kan ha rätt till från egen försäkring.

Det privata försäkringsskyddet4. 

Teser: Privata försäkringar ger bra incitament att minska antalet skador och att mil-
dra konsekvenserna av inträffade skador.

Skadekostnader, även sådana som kan kopplas till extraordinära händelser och 
som brukar betecknas som force majeure, täcks i dag i hög grad av privata försäk-
ringar.

Det kan inte accepteras att försäkringsbolag vid allvarliga skadehändelser sätts 
under politiskt tryck att i strid mot gällande avtal utge ersättning vid allvarliga ska-
dehändelser.

Försäkringsavtalet

Som framgått har den enskilde ett långtgående eget ansvar för vad som drabbar ho-
nom eller henne. Mot detta kan den enskilde skydda sig genom olika privata för-
säkringar. Ett skydd kan också finnas genom eventuella ansvarsförsäkringar, som en 
skadevållare kan ha tecknat.

Privat försäkring bygger på att ett större antal individer tillsammans bär den eko-
nomiska risken för att ett begränsat antal försäkrade råkar ut för en viss händelse.

Själva försäkringsavtalet kan ses som vilket avtal som helst. Det ska samtidigt 
sägas att avtal av detta slag i många länder uppfattas som så speciella att de regleras 
i särskild lagstiftning.
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Försäkringarna anpassas till kundernas önskemål och bolagens erfarenhe-
ter. Premier och andra villkor bestäms med hänsyn till vad som framkommer om  
skaderiskerna. Försäkringarna föreskriver ofta en självrisk samt ett maximalt tak för 
ersättningen. I försäkringsvillkoren ställs krav, som på olika sätt bidrar till att skador 
undviks och att inträffade skador inte blir dyrare än nödvändigt. Dessa krav grundas 
på bolagens expertkunskap beträffande skaderisker m.m. Genom sin konstruktion ger 
försäkringsavtalet den försäkrade incitament att själv minska risken för försäkrings-
fall och kostnaderna försäkringen. Det skadeförebyggande inslaget är alltså av stor 
betydelse inom privat försäkring.

Från försäkringsskyddet görs en del undantag. Ett exempel är att det inom per-
sonförsäkring och skadeförsäkring för konsumenter inte ges något försäkringsskydd 
för skador som har samband med krig eller krigsliknande situationer inom Sverige 
eller i annat land där den försäkrade vistas. Det ska dock sägas att undantaget be-
träffande skador utomlands inte är ovillkorligt; den som befinner sig utomlands när 
ett krig utbryter kan ha rätt till försäkringsersättning under en kortare tid efter att 
oroligheterna brutit ut. - På samma sätt görs inom företagsförsäkring undantag från 
försäkringsskyddet beträffande skador som direkt eller indirekt vållats av bl a krig 
eller krigsliknande händelser.

Villkor av sistnämnda slag är självfallet av stor betydelse när, som i dag, många 
svenskar vistas utomlands och inte sällan på platser där krig eller andra oroligheter 
kan uppstå. Man kan inte bortse från att i en förändrad värld med oroligheter av olika 
slag kan undantaget i en konkret situation komma att bli föremål för en tolknings-
diskussion.

Skydd mot det oväntade

Grundläggande för privat försäkring är att skydd ges endast för oväntade skadehän-
delser. Det betyder att försäkringsskydd inte kan ges mot skador som med mycket stor 
sannolikhet kommer att inträffa. I ett längre perspektiv skulle, om skaderiskerna inte 
uppmärksammas tillräckligt, detta kunna tillämpas på följderna av bl a vissa naturkata-
strofer. Som ett exempel kan tas bebyggelse på nivåer som, med hänsyn till klimatför-
ändringen, med synnerligen stor sannolikhet svämmas över av vatten vid nederbörd.

Skyddet vid allvarliga händelser

Flera av de i avsnitt 2 redovisade exemplen på allvarliga skadehändelser belyser - till 
skillnad mot en vanlig uppfattning - att privata skadeförsäk ringar och personförsäk-
ringar ger skydd också vid händelser som ofta ses som force majeure, exempelvis 
naturkatastrofer. Vid flodvågen i Thailand täckte sålunda flertalet försäkringar skador 
som hade samband med katastrofen. Detta betyder att försäkringsbolagen, i vart fall 
i dag, anser sig har goda förutsättningar att beräkna risker och därmed bestämma 
premier också beträffande skador till följd av extraordinära händelser.
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Frivillig och obligatorisk försäkring

Det privata försäkringsskyddet kan ha sin grund i helt frivilliga försäkringar, där den 
enskilde avgör om han eller hon mot en viss premie vill befria sig från den ekonomis-
ka belastning som en skada annars innebär. Men det kan också handla om så kallade 
obligatoriska försäkringar, alltså försäkringar som man enligt författning måste hålla 
sig med om man ägnar sig åt viss verksamhet. Som exempel kan tas den obligatoriska 
trafikförsäkringen och den obligatoriska patientskadeförsäkringen, som tecknas av 
fordonsägare respektive de som sysslar med hälsovård.

Kommunal verksamhet

Också kommunal verksamhet medför många olika skaderisker, som omfattas av pri-
vat försäkring. Det ska samtidigt sägas att all kommunal verksamhet i dag inte skyd-
das genom privat försäkring. Det gäller inte minst skador på infrastrukturen.

Återförsäkring

Det enskilda försäkringsbolagets möjligheter att täcka en viss risk är ofta beroende 
av att bolaget i sin tur kan skydda sig genom återförsäkring hos andra försäkrings-
bolag. Återförsäkring bidrar till en ökad riskspridning och därmed till större försäk-
ringsmöjligheter. Återförsäkringsbolagens riskbe dömning och skadeutfall påverkar 
återförsäkringspremierna, vilka i sin tur har inflytande på direktförsäkringarnas om-
fattning och premier.

”Kulans”

I vissa sammanhang tillämpar försäkringsbolagen vad som kallas ”ku lans” eller ”ge-
nerös avtalstillämpning”. Därmed avses att ett försäkringsbolag till förmån för den 
försäkrade går vid sidan av vad som juridiskt följer av avtalet.

Som förklaring till kulans brukar åberopas villkorens stränghet, konkurrensen 
inom branschen och bolagets kostnader.

Betydelsen av försäkringsvillkorens utformning i detta sammanhang har sanno-
likt mindre relevans när vi som nu har en tvingande försäkringsavtalslagstiftning, 
som väl fångar upp försäkringstagarnas skyddsintresse. Tidigare fanns det sannolikt 
ett visst intresse hos bolagen att – utan att det stred mot lagen - ställa mycket stränga 
krav i försäkringsvillkoren vilka man i enskilda fall var beredd att efterge.

Konkurrensen mellan bolagen har i dag en inte så liten betydelse för bolagens age-
rande mot de enskilda kunderna. Generellt sett är konkurrensen nu större än tidigare, 
något som tar sig uttryck i att kunderna inte i lika stor omfattning som tidigare möter 
samma försäkringsvillkor i de olika bolagen. Det kan inte uteslutas att detta i någon mån 
kan locka ett försäkringsbolag till att inte ovillkorligt tillämpa ett villkor som i kundens 
perspektiv negativt avviker från vad som gäller i andra konkurrerande försäkringsbolag.
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Av betydelse för en eventuell generös avtalstillämpning är tveklöst kostnadsfrågan. 
Bolagen måste självfallet inför en eventuell generös avtalstillämpning överväga hur 
mycket som i det enskilda fallet kan komma att betalas ut utöver vad bolagen uppfattar 
som juridiskt korrekt. Men också processkostnader som kan uppkomma om kunden vid 
ett avslag för processen vidare måste uppmärksammas av försäkringsbolaget.

Bolagen måste också väga in vilken betydelse som en generös skadereglering 
mot den enskilde kunden kan ha i andra liknande situationer. Om förhållandena i det 
enskilda fallet har en motsvarighet i många andra skadefall kan det med hänsyn till de 
ekonomiska konsekvenserna vara svårt att acceptera en generös avtalstillämpning. 

Ytterst handlar kulans om bolagens rättsliga ansvar mot försäkrings kollektivet 
som sådant. Kollektivet har berättigade krav på att inbetalda pre mier används till vad 
som ryms inom gällande försäkringsvillkor. Försäk ringsbolagens handlingsutrymme 
styrs av försäkringsrörelsereglerna och myndigheternas tillsyn av bolagen.

Inte minst av kostnadsskäl kan man inte räkna med att försäkringsbolag av kulans 
är beredda att ta på sig ett stort kostnadsansvar vid extraordinära händelser.

Politiskt tryck

Man måste ha respekt för försäkringsavtalets innebörd. Det finns dock en risk att för-
säkringsbolagen vid allvarliga händelser utsätts för kritik om det visar sig att försäkring-
arna inte ger skydd mot det slag av skada som kan ha inträffat. I första hand måste detta 
förebyggas genom att försäkringstagarna är väl informerade om avtalens innebörd.

Tyvärr har vi under senare tid sett exempel på bristande respekt för för säkringsavtalen. 
Det har sålunda förekommit att försäkringsbolag vid allvar liga skadehändelser satts un-
der så starkt politiskt tryck att det varit svårt för dem att avböja ersättning. Erfarenhet 
av detta finns från större översväm ningar, där en del fastighetsägare haft ett försäkrings-
skydd som inte gått lika långt som det som gällt för andra fastighetsägare och där alltså 
alla inte haft samma rätt till ersättning för uppkomna skador. Det är inte acceptabelt att 
försäkringsbolag på grund av politiska utspel kan se sig tvingade att avvika från gäl-
lande avtal på ett sätt som kan strida mot gällande lagstiftning.

Behovet av klarläggande om det offentliga ansvaret5. 

Teser: Innan vi står inför allvarliga skadehändelser måste det finnas tydliga regler om 
det allmännas ansvar för insatser och kostnader. Bristande tydlig het kan få långtgå-
ende konsekvenser.

En generös inställning hos det allmänna vid extraordinära skadehändel ser kan 
upplevas som orättvist i jämförelse med vad som gäller i andra skade situationer.

Som påpekats finns det i dag förväntningar på staten, som går längre än vad som gäl-
ler enligt svensk rätt. Många tror att skadelidande inte själva behöver bära de stora 
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kostnader som de kan drabbas av vid extraordinära händelser.
Det är därför viktigt att vi innan allvarliga skadehändelser inträffar har tydliga 

regler om hur ansvar och kostnader av skilda slag ska fördelas mellan olika aktörer. 
Det allmännas förpliktelser och ansvar är av särskilt intresse i dessa sammanhang. 
Bristande tydlighet kan få allvarliga konsekvenser. 

Reglerna måste vara så klara att det går att förutse vem som på olika sätt har ett 
ansvar vid en eventuell skada. Med tanke på bl a försäkringsbolagens intresse i en 
korrekt premiesättning måste bolagen långsiktigt kunna känna sig trygga på gräns-
dragningen mellan det allmännas och det privatas ansvar och därmed vad som kan 
komma att belasta försäkringarna.

I situationer när snabba insatser måste till får det inte råda någon tvekan om 
ansvarsförhållandena. Passivitet i en konkret situation kan få förödande följder.

Ytterst handlar det om vem som ska bära ansvaret för att olika insatser kommer 
till stånd samt vem som ska svara för insatskostnader och direkta skadekostnader. 
Dagens ordning där staten i varje enskilt fall tar ställning till om man ekonomiskt ska 
bidra till den de som drabbats av en skada skapar osäkerhet och är inte bra.

Det finns goda exempel på behovet av klarläggande kring det allmännas ansvar. 
Vi ser hur vissa kommuner planerar bebyggelse på nivåer som med hänsyn till ris-
ken för översvämningsskador är klart olämplig. Inställningen hos dessa kommuner 
synes vara att ansvaret för eventuella skador inte vilar på kommunen utan på andra. 
Samtidigt finns en uppenbar risk att försäk ringsbolagen inte anser sig kunna försäkra 
sådan byggnation. Vid en skada kan då finnas stora förväntningar på staten. Vad som 
behövs är ett tydligt ställningstagande på statens sida och ett ökat ansvarstagande hos 
kommu nerna för att förhindra skador.

Ett annat exempel är den varierande syn som kommunerna hade på det egna 
ansvaret i samband med stormen Gudrun; vissa kommuner var - utifrån hur man såg 
på sitt ansvar - betydligt mer aktiva i räddningsarbetet än andra.

En särskild aspekt på ett eventuellt ansvar hos det allmänna är rättvise frågan. Ex-
traordinära händelser uppmärksammas ofta därför att det är många som drabbas samti-
digt. För den enskilde är en skada i allmänhet lika besvä rande när helst den inträffar. En 
generös inställning hos det allmänna vid extraordinära händelser kan därför upplevas 
som orättvist i jämförelse med vad som gäller i andra situationer. Det krävs en väl ge-
nomtänkt argumenta tion för att förklara en eventuell skillnad mellan olika skadefall.

Statens ansvar - hur det bör vara 6. 

6.1. Betydelsen av att privat försäkringsskydd står till buds

Teser: Staten bör inte ta på sig ett kostnadsansvar för skador till följd av extra ordinära 
händelser för vilka det går att få ett privat försäkringsskydd. Ett statligt ansvar urhol-



60 Anders Beskow

kar i längden intresset för privat försäkringsskydd. Mot bakgrund av att staten anses 
vara den yttersta garanten för den en skildes skydd kan det vid traumatiska skadehän-
delser inom Sverige och ut omlands vara naturligt med ett visst statligt engagemang.

Grundläggande princip

Privata försäkringslösningar innebär att staten avlastas den ekonomiska börda det 
innebär att ha ett motsvarande ansvar, något som är av särskilt intresse när de statliga 
finanserna står under tryck bl a på grund av den de mografiska utvecklingen.

Försäkringsbolagens riskbedömning, dess påverkan på premierna och dialogen 
mellan bolag och försäkringstagare om skadeförebyggande och skadebegränsande 
åtgärder ger goda incitament att minska risken för skador och att begränsa de ska-
dor som inträffar. Genom privat försäkring ges de skadelidande möjlighet till snabb 
ersättning vid inträffade skador, ofta på ett helt annat sätt än när man är beroende av 
eventuell ersättning från staten.

Privat försäkring innebär alltså inte bara ett alternativt sätt att finansiera vissa 
kostnader i samhället. Genom privat försäkring ges ökade förutsätt ningar för att sam-
hällets skadekostnader kan läggas på en lägre nivå än an nars. Privat försäkring ger 
därmed en samhällsvinst.

I detta sammanhang finns anledning att peka på den utredning som nu görs av 
den svenska trafikskadelagstiftningen. Som ett led i att få ned antalet skador i trafiken 
och en effektivare rehabilitering planerar man att lägga i princip hela ansvaret för 
de trafikskadade på försäkringsbolagen; i dag är ansvaret för personskador i trafiken 
fördelat mellan det allmänna och staten.

Mot bakgrund av vad som nu anförts talar mycket för att det allmänna inte ska 
ta ett ansvar beträffande den som kan ha ett skydd genom privat försäkring. Här ska 
erinras om det långtgående skydd som de privata försäk ringarna – enligt vad som 
beskrivits ovan - ger också vid händelser som kan betecknas som force majeure.

Staten bör i princip inte ta på sig ett ansvar ens i förhållande till den som av olika 
anledningar avstått från att alls hålla sig med privat försäkring som erbjuds på mark-
naden (”självförsäkrare”) eller avstått från ett försäkrings moment som tagit sikte just 
på den typ av skada som vederbörande senare råkat ut för. 

Detta betyder att om staten haft en viss kostnad för exempelvis evakue ring från ett 
visst land, bör kostnaden i princip återkrävas av den som berörts av insatsen.

Gör man avsteg från principen om återkrav urholkas intresset för privat försäkring 
under förevändning att staten förväntas gå in när privat försäk ringsskydd saknas.

Vad nu sagts om den privata försäkringens betydelse för det allmännas eventuella 
ansvar är av intresse för skador som drabbar enskilda personer, företag och kom-
muner.

En särskild fråga är hur man ska uppfatta försäkringsmarknaden i detta samman-
hang eller närmare bestämt vilka krav kan man ställa på potentiella skadelidande att 
gå över nationsgränsen för att skaffa privat försäkring. Så länge det rör sig om kon-



61Statens forpligtelser og ansvar ved ekstraordinære hændelser

sumenter och sannolikt också mindre företag, ligger det nära till hands att stanna vid 
försäkringar som erbjuds på den svenska marknaden. Vad angår större företag kan 
dock ett bredare perspektiv vara naturligt, varvid det försäkringsskydd som finns att 
tillgå på den internatio nella arenan också bör beaktas.

Risken med avsteg från principen

Under senare tid har vi sett exempel på statliga aktiviteter som står i strid mot dessa 
principer. Efter stormen Gudrun under 2005 framkom att många skogsägare inte 
hade det försäkringsskydd mot stormskador som fanns att tillgå på marknaden. I ett 
sådant läge är det inte lämpligt att, på sätt skedde, ekonomisk kompensation utgår 
från staten till drabbade skogsägare. Agerandet kan framstå som orättvist för de som 
haft försäkring. Vidare kan det, som redan framhållits, motverka intresset för privat 
försäkringsskydd.

Det finns anledning att här också beröra Tsunamikatastrofen 2004. Även då tog 
staten på sig ett visst slutligt kostnadsansvar i förhållande till personer som avstått 
från att hålla sig med ett privat försäkringsskydd, som i och för sig fanns att tillgå 
på marknaden. Det angick bl a kostnader för sjukvård på platsen och transporter till 
Sverige. Även om man kan ha förståelse för det tryck som ställs på staten i en sådan 
situation, kan man inte bortse från att ett statligt agerande på detta sätt kan bidra till 
ett minskat intresse för privat försäkringsskydd.

På samma sätt som försäkringsbolagen inte genom ”kulans” kan tillämpa en ge-
nerös avtalstillämpning vid extraordinära händelser, bör inte staten på grund av en 
händelses karaktär ta på sig ett ansvar för skador som drabbat den som avstått från att 
hålla sig med ett försäkringsskydd.

Ytterst kan statens agerande få människor att avstå från att hålla sig med ett eget 
försäkringsskydd. Detta kan vara förödande om staten, när en skada väl inträffar, 
förklarar att den inte är beredd att svara för uppkomna kostna der.

Det finns anledning att här erinra om vad som under rubriken ”Politiskt tryck” i 
avsnitt 4 ovan tagits upp om det oacceptabla i att försäkringsgivare sätts under tryck 
att i vissa fall avstå från att åberopa vissa försäkringsvillkor.

Vissa statliga aktiviteter

Staten anses vara den yttersta garanten för den enskildes skydd. Staten är också en 
politisk organisation som är beroende av medborgarnas stöd och förtroende. I ljuset 
av detta kan det vid skadehändelser inom Sverige och utomlands som är traumatiska 
för såväl den närmast drabbade som samhället stort vara naturligt med ett visst stat-
ligt engagemang. Det kan annars uppfattas som att staten saknar empati.

Statens engagemang vid en konkret skadehändelse bör i första hand ta sig uttryck 
i att man säkerställer att samhällets olika aktörer, exempelvis den kommunala rädd-
ningstjänsten vid skador inom Sverige, kan ta sitt ansvar.
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Mot bakgrund av att alltfler svenskar befinner sig utomlands ökar för väntningarna 
på staten även när det gäller räddningsinsatser utanför Sverige. Vi ser också ökad 
ambition hos staten att bistå svenskar vid allvarliga skade händelser utomlands. T ex 
övervägs nu en svensk lagstiftning, som ska göra det möjligt att i katastrofsituationer 
ge svensk hälsovård utomlands. Vidare finns ett lagförslag beträffande så kallad stat-
lig konsulär katastrofinsats vid allvarlig kris eller katastrof utomlands.

Det ökade resandet motiverar att staten också vid allvarliga händelser utomlands 
följer upp att olika aktörer på plats kan ge tillräckligt stöd till drabbade svenskar.

Vid allvarliga händelser inom och utom landet bör staten gå in med mera aktiva 
räddningsinsatser och liknande först när man bedömer att övriga resurser inte räcker 
för att lösa situationen. Med tanke på de brådskande in satser som ofta behövs vid en 
allvarlig skadehändelse bör man dock ha för ståelse för att staten gör en del aktiva 
insatser innan det kunnat helt klarläggas om övriga resurser räcker till.

Kostnaderna för eventuella statliga räddningsinsatser inom landet vid allvarliga 
händelser bör, i linje med det synsätt som gäller i dag beträffande statlig och kom-
munal räddningstjänst, stanna på det allmänna. 

Vad beträffar eventuella statliga insatser för att bistå svenskar vid all varliga hän-
delser utomlands, t ex evakuering eller sjukvård på platsen, bör kostnaderna slutligen 
läggas på den enskilde; kostnader av detta slag täcks normalt av de försäkringar som 
tillhandahålls på marknaden.

Behovet av samverkan och tydlighet

Vad nu sagts belyser vikten av en nära samverkan mellan staten och den privata försäk-
ringsbranschen, varigenom staten håller sig informerad om det försäkringsskydd som 
finns att tillgå i form av privat försäkring beträffande händelser inom och utom landet. 

Mot bakgrund av det stora ansvar som bör ligga på den enskilde även vid extra-
ordinära händelser är det också angeläget att staten är tydlig. Med borgarnas måste 
göras väl medvetna om vad som gäller; finns ett försäkrings skydd att tillgå på mark-
naden ligger ansvaret på den enskilde och någon ersättning från staten kan inte på-
räknas för direkta skadekostnader. En passi vitet på statens sida kan som redan sagts 
leda till att det vid en skadehändelse kommer att finnas flera skadelidande som - med 
förväntningar på statligt stöd i olika former - avstått från att hålla sig med privat 
försäkringsskydd. 

Obligatorisk försäkring

Mot bakgrund av den privata försäkringens betydelse för medborgarna kan det synas 
naturligt att lagstiftaren ställer krav på att försäkring tecknas i avseende på vissa 
skadrisker.

Som redan framgått finns obligatoriska försäkringar i Sverige liksom i många 
andra länder. Ofta avser dessa försäkringar skador som vållas tredje man. Ett vanligt 
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område för obligatorisk försäkring är trafiken, där försäk ringen garanterar ersättning 
till den som skadas i trafiken.

En obligatorisk försäkring med många försäkrade bidrar till en god risk spridning 
där det allmänna kan förlita sig på att de skadelidandes intressen tillgodoses.

Det går dock inte att komma ifrån att en obligatorisk försäkring också har vissa 
nackdelar. För det första kan det ibland vara svårt att ange vilka exakta händelser 
som bör omfattas av ett obligatoriskt skydd. Vidare kräver en obligatorisk försäkring 
en administration, som fångar upp alla som om fattas av försäkringsplikten liksom 
skadefall som vållas av dem som åsidosatt försäkringsplikten. Belysande är svårig-
heterna att nå alla dem som skulle kunna omfattas av ett eventuellt krav på att hålla 
sig med reseförsäkring. Det bör också nämnas att om självrisker inte får tillämpas 
inom obligatorisk för säkring kan intresset för skadeförebyggande åtgärder på den 
försäkrades sida minska. 

Detta betyder att obligatoriska försäkringar inte alltid är en lämplig lös ning; i 
varje enskilt fall måste man noga pröva skälen för och emot ett obli gatorium, inte 
minst om man kan konstatera att försäkring på frivillig väg redan omfattar många.

Vad som däremot alltid är angeläget är att medborgarna görs väl med vetna om de 
kostnader som de vid en skada kan komma att drabbas av om de inte håller sig med 
försäkring.

6.2 Betydelsen av att privat försäkringsskydd inte står till buds

Teser: Staten bör vara restriktiv till ett statligt kostnadsansvar beträffande ska dor 
som orsakas av extraordinära händelser även när det inte finns tillgång till ett privat 
försäkringsskydd. Ett statligt ansvar vid sådana händelser hämmar intresset för en 
produktutveckling inom privat försäkring. Även med en restriktiv inställning till ett 
statligt ansvar, kan ett visst statligt engagemang vara motiverat vid extraordinära 
händelser.

En otydlighet kring statens ansvar vid extraordinära skadehändelser kan få allvar-
liga konsekvenser vid exempelvis dammbrott och terrordåd riktade mot vårt samhälle.

Vad som diskuterats i avsnitt 6.1 är statens eventuella ansvar vid ex trema händelser 
när ett privat försäkringsskydd funnits i det konkreta fallet eller i vart fall varit till-
gängligt. En annan fråga är vad som bör gälla beträffande statens ansvar vid extra-
ordinära händelser för vilka det på mark naden inte finns något försäkringsskydd alls 
eller där det visar sig att skade kostnaderna överstiger ett belopp som det inte gått att 
få ett försäkringsskydd för.

Det går inte att komma ifrån att det i vissa fall inte erbjuds ett försäk ringsskydd, 
något som kan bero på risken för alltför höga skadekostnader eventuellt i kombination 
med att det inte ges utrymme för att ”poola” risken mellan flera försäkringsbolag.



64 Anders Beskow

Staten som yttersta garant

Det finns tveklöst extra stora förväntningar på att staten vid extraordi nära händel-
ser hjälper dem som inte kunnat få ett skydd genom egen försäk ring eller genom 
ansvarsförsäkring hos skadevållaren. Mot bakgrund av sy nen på staten som den yt-
tersta garanten för medborgarnas trygghet och sä kerhet kan man ha förståelse för 
detta. Det kan vara rimligt att staten vid en allvarlig skadehändelse till viss del bistår 
skadade som inte kunnat skydda sig genom privat försäkring.

En alltför generös inställning på statens sida i dessa fall är dock risk fylld. För det 
första förutsätter det en god kunskap hos staten om vad som är och inte är försäk-
ringsbart tid till annan. Detta kräver i sin tur nära kontakter mellan staten och försäk-
ringsbranschen. För det andra finns en risk att staten genom ett eget ansvar hämmar 
utvecklingen på försäkringsområdet. Intresset hos försäkringsbolagen att ta på sig 
nya åtaganden kan nämligen komma att hållas tillbaka om staten ger intryck av att 
den är beredd att i många fall bära kostnader vid skadehändelser som inte täcks av 
försäkring. Mot bakgrund av de privata försäkringsbolagens möjligheter att tillsam-
mans med de försäkrade bidra till färre skador och lägre skadekostnader vore detta 
olyckligt – för individen och för samhället i stort.

Större tydlighet kring statens ansvar

Det är viktigt att staten - innan en skada inträffar - ger sin syn på det statliga ansvaret 
vid olika allvarliga skadehändelser där det kan antas att det i dag inte går att få ett 
tillräckligt försäkringsskydd.

En tydlighet minskar risken för att staten ställs inför skadeståndskrav liknande det 
som resebranschen efter Tsunamihändelsen riktade mot den svenska staten på grund 
av vidtagna flygtransporter till Sverige. Utan att det fanns en direkt rättslig grund, 
beslutade staten att i detta fall ersätta resebranschen med mer än 30 miljoner kronor. 
Hade staten redan före Tsunamihändelsen varit tydlig på hur man ser på det egna 
ansvaret hade det kanske varit naturligare för staten att stå emot ersättningskravet, 
som alltså saknade rättslig grund.

Staten måste sålunda hålla sig väl informerad om försäkringsmöjlighe terna och 
vara tydlig på sitt ansvar. Ett bra exempel på klarhet är den svenska lagstiftningen om 
kärnkraftsolyckor, som bygger på ett internationellt samar bete. Lagen tar i hög grad 
hänsyn till vikten av att tredje man hålls skadeslös vid en eventuell olycka. Lagen, 
som föreskriver obligatorisk privat ansvars försäkring, ger ett långtgående skydd för 
tredje man vid dessa extraordinära händelser. Statens ansvar vid skador som ligger 
över det skydd som den pri vata försäkringsmarknaden erbjuder är noga redovisat 
i lagen. Och omfatt ningen av det försäkringsskydd som erbjuds på marknaden har 
under lång tid följts upp av staten.

Här bör också pekas på vad som gäller vi oljeskador till sjöss. Vid ska dor av detta 
slag gäller ett i princip strikt skadeståndsansvar upp till ett visst belopp. Detta ansvar 
ska enligt regelverken vara täckt av privat försäkring. Om skadekostnaderna vid en 
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olycka överstiger vad ägaren till berört fartyg ansvarar för, kan ersättning utgå från 
den internationella oljeskadefonden. Denna fond bygger på internationella konven-
tioner och finansieras genom bidrag från beställarna av oljetransporter. 

Vi ser dock också exempel på en besvärande oklarhet kring statens ansvar. Ett an-
går statens eventuella ansvar för konsekvenserna av ett allvarligt dammbrott. Sedan 
försäkringsbolagen för ett antal år sedan upp märksammat att de vid ett större damm-
brott inte skulle kunna möta ersätt ningskrav som översteg bolagens kapacitet, beslöt 
bolagen att i villkoren för egendomsförsäkring undanta skador till följd av damm-
brott. Vid samma tillfälle slog lagstiftaren fast att dammägare har ett strikt ansvar för 
inträffade skador. Frågan om obligatorisk försäkring behandlades dock inte.

Det är att märka att dammägarnas ansvarsförsäkringar i dag har sådana belopps-
begränsningar att alla skadelidande vid en allvarlig dammolycka av allt att döma inte 
kan påräkna full kompensation. De skadelidande har därför att räkna med att de vid 
en svår olycka måste kräva skadestånd av dammägaren själv, vilket självfallet inte 
garanterar ersättning för hela skadan. Frågan om staten, i fall att de skadelidande står 
utan ersättning, är beredd att ta på sig vissa kostnader i förhållande till de skadedrab-
bade är obesvarad. Detta är självfallet mycket otillfredsställande.

Det är möjligt att dammägarna i dag har svårt att få ett större försäk ringsskydd än 
vad som gäller i dag. Det finns dock en risk - om staten inte uppmärksammar frågan 
tillräckligt – att ansvarsförsäkringarna inte utvecklas på ett önskvärt sätt. Den upp-
märksamhet som statsmakterna under senare tid ägnat försäkringsmöjligheterna för 
kärnkraftsindustrin saknar motsvarighet beträffande vattendammarna.

Slutsatsen av detta är att staten inte kan stanna vid att ställa stora krav på damm-
säkerhet och beredskap inför eventuella olyckor. Staten bör öppet re dovisa antingen 
att medborgarna inte ska förvänta sig att staten tar ett kost nadsansvar vid en eventuell 
allvarlig dammolycka eller att staten är beredd att ta på sig i vart fall ett visst ansvar 
för skador som inte omfattas av försäk ring som erbjuds på marknaden. Det senare 
förutsätter att staten, som är fallet på kärnkraftområdet, fortlöpande håller sig in-
formerad om försäkringsbola gens möjligheter att täcka dammägarnas ansvar genom 
ansvarsförsäkring. Det ligger också nära till hands att staten, av intresse för tredje 
man, övervä ger om det enligt lag bör åligga dammägarna att ha ansvarsförsäkring 
med ett skydd som går så långt som man kan anta att försäkringsbolagen kan leva 
upp till.

Vad nu sagts om eventuella dammolyckor är ett exempel på en tänkbar allvarlig 
skadehändelse. Staten bör också överväga sitt ansvar vid andra tänkbara extraordi-
nära händelser där det kanske inte är möjligt att få ett full ständigt försäkringsskydd. 
Som exempel kan tas ett allvarligt terrordåd där det i försäkringsskyddet i dag - 
utöver beloppsbegränsningar som vid all försäkring - kan förekomma undantag för 
skador till följd av användning av biologiska och kemiska medel liksom kärnämnen. 
I en del länder finns tyd liga lösningar av innebörd att också staten i vissa fall går in 
med ersättning vid terrordåd. En sådan diskussion förs inte i Sverige.
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Prioritering av statligt stöd till vissa skadelidande

En särskild aspekt i fråga om statens eventuella ersättningsansvar vid extraordinära 
händelser är vilken betydelse det ska ha om det är konsumenter eller näringsidkare 
som drabbas av en skada som inte täcks av försäkring. Om den statliga sammanlagda 
ersättningen inte räcker till alla skador, talar en hel del för att fysiska personers intres-
sen prioriteras. Man kan å andra sidan inte alltid bortse från vad som drabbar privat 
affärsverksamhet, lika litet som kommunal verksamhet. Ett statligt stöd till sådan 
verksamhet kan nämligen möjliggöra fortsatt samhällsviktig verksamhet till gagn för 
samhället i stort. Även aspekter av detta slag måste vägas in.

Icke försäkringsbara skador i kommunal verksamhet

Vissa skador som drabbar kommuner har fått stor uppmärksamhet under senare tid. 
Nyligen har i Sverige lagts fram författningsförslag om ett riskfi nansieringssystem 
med avseende bl a på skador på den kommunala infra strukturen till följd av naturka-
tastrofer. Upp till en viss nivå föreslås den enskilda kommunen själv svara för kost-
naderna. Kostnader över denna nivå ska upp till en viss högre nivå ersättas genom en 
obligatorisk kommunal katastrofförsäkring, som finansieras av kommunerna själva 
men som admini streras av staten. I den mån skadorna överstiger den högsta nivån 
i den obli gatoriska försäkringen ska enligt förslaget staten bära kostnaderna. Av in-
tresse är att ersättning från försäkringen eller - när det gäller mycket höga kostnader 
enligt det nyssnämnda - från staten ska utgå endast när kostnaderna inte kan täckas 
av annan försäkring.

Förslaget vilar alltså - i linje med vad som förordas i detta referat - på principen att 
skydd i form av privat försäkring ska utnyttjas av kommunerna i första hand och att 
ett statligt ansvar aktualiseras först när man passerat grän sen för vad som kan skyd-
das genom privat försäkring. Härigenom ges ut rymme för att utnyttja den incitament 
som ryms inom privat försäkring som innebär att samhällets skadekostnader som 
sådana kan läggas på lägre nivå än annars.

Förslaget har den ytterligare fördelen att vi kommer bort från dagens ordning där 
staten vid allvarliga händelser i varje enskilt fall tar ställning till om statlig ersättning 
ska gå till drabbade kommuner.

Fonder7. 

Sammenfattning: Fondlösningar, vid sidan av privata försäkringslösningar, med in-
riktning på olika tänkbara skadehändelser bör uppmärksammas av staten på ett helt 
annat sätt än vad som förekommit hittills.

Fondlösningar - som alternativ till privat försäkring - med statligt enga gemang i olika 
former förekommer i en del länder såvitt gäller bl a skador till följd av naturkata-
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strofer. Det ska samtidigt sägas att i vissa länder förekom mer inte någon som helst 
inblandning av staten vad gäller garantier för att skadelidande får ersättning vid t ex 
naturkatastrofer.

Som framgått ovan väcks ibland i svenska politiska sammanhang förslag att ska-
pa ”katastroffonder” som ett alternativ till privata försäkringslösningar. Förslagen har 
dock hittills avvisats, vilket i någon mån överraskar.

Det statliga inslaget i en fond kan variera i omfattning. För det första kan staten i 
lag föreskriva en fondlösning för vissa sammanhang. Staten kan också tänkas svara 
för administrationen av en fond. Vidare kan staten också helt eller delvis bidra eko-
nomsikt till en fond. 

En fondlösning kan vara motiverad när man kan konstatera att det inte finns till-
gång till ett som det anses fullgott privat försäkringsskydd samtidigt som man vill 
kunna garantera skadedrabbade ett visst skydd.

En fond kan skapas för att finansiera skador i framtiden eller för att täcka redan 
inträffade skador. När den byggs upp för framtida bruk ger den en viss garanti för att 
det vid en eventuell skadehändelse finns medel till att täcka olika kostnader.

Fondlösningar har också vissa nackdelar. Ofta tar det tid innan en fond får en 
tillräcklig ekonomisk kapacitet och det är alltid osäkert om fonden kommer att kunna 
täcka allt vad den är avsedd för. Vidare kan bidragens storlek till fonden inte alltid 
anpassas till eventuella skadeförebyggande in satser, inte minst när en fond byggs upp 
för att täcka redan inträffande skador.

Till detta kommer att en fond, liksom ett försäkringsbolag, kräver kompetens och 
administration. Det finns också en risk att en fond genom sin existens rycker undan 
utrymmet och intresset för privat försäkring och därmed de positiva incitament som 
ligger i sådan försäkring.

Avslutningsvis ska erinras om vad som tidigare redovisats om EU:s so lidaritetsfond, 
som finansieras av de olika medlems länderna. Som framgått ska fonden - på samma 
sätt som gäller för den internationella oljeskadefon den - utnyttjas endast vid skador 
som inte täcks av försäkring. På så sätt ska fondernas existens inte rycka undan det 
fundamentala och viktiga inslaget i privat försäkring, nämligen incitamenten till ska-
deförebyggande och skade begränsande insatser. Man ska dock inte bortse från att 
existensen av fonder, liksom statliga utfästelser i olika former, kan hämma intresset 
för en för hela samhället angelägen produktutveckling inom privat försäkring.




