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Regeringen föreskriver i fråga om trafikförsäkringsförordningen
(1976:359)1
dels att nuvarande 16 och 17 §§ skall betecknas 20 och 21 §§,
dels att 12 § skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före den nuvarande 16 § skall sättas närmast före
den nya 20 §,
dels att det i förordningen skall införas fyra nya paragrafer, 16–19 §§, av
följande lydelse,
dels att det närmast före den nya 16 § skall införas en rubrik av följande
lydelse.
12 §2 I andra fall än som avses i 9–11 §§ får ett motordrivet fordon som är
registrerat eller hemmahörande i en främmande stat föras in till Sverige och
tillfälligt brukas i trafik här utan svensk trafikförsäkring endast om det
1. vid införseln visas upp bevis om gällande försäkring som täcker ersättning för skada i följd av trafik med fordonet inom Europiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES), exempelvis s.k. grönt kort, eller
2. genom det svenska Tullverkets försorg tecknas särskild försäkring som
täcker ersättning för skada i följd av trafik med fordonet i länderna i EES
och i Schweiz (gränsförsäkring) för tiden till dess att fordonet förs ut till något annat land än ett som ingår i EES.

Skada under resa inom EES m.m.
16 § En sådan skaderegleringsrepresentant som avses i 27 § trafikskadelagen (1975:1410) skall gentemot den skadelidande kunna sköta skaderegleringen på det eller de språk som är officiella i det EES-land där den skadelidande är bosatt.
17 § För sådana försäkringsfall som avses i 27 § andra stycket trafikskadelagen (1975:1410) skall försäkringsgivaren eller dennes skaderegleringsre1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG av den 16 maj 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om ansvarsförsäkring för motorfordon samt om
ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG (EGT L 181, 20.7.2000, s.
65, Celex 32000L0026).
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presentant, inom tre månader från det att försäkringsfallet anmäldes till någon av dem, till den skadelidande lämna ett motiverat besked om ersättning.
Med motiverat besked om ersättning avses
– ett motiverat anbud om ersättning för sådana fall då försäkringsgivaren
inte bestrider ersättningsansvar och skadeersättningen har beräknats och
– ett motiverat svar på vad som har anförts i anmälan av försäkringsfallet
för sådana fall då ersättningsansvaret bestrids, ersättningsansvaret inte har
fastställts eller inte har beräknats fullständigt.
18 § När ett ärende enligt 28 § trafikskadelagen (1975:1410) har anmälts
till Trafikförsäkringsföreningen skall föreningen lämna en underrättelse om
detta till försäkringsgivaren eller dennes skaderegleringsrepresentant här enligt 27 § trafikskadelagen och till den som vållat skadan, om denne är känd.
En sådan underrättelse skall lämnas även till den som i det land där försäkringsgivaren är etablerad har utsetts till skadeersättningsorgan enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG av den 16 maj 2000 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagar om ansvarsförsäkring för motorfordon samt om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG 3. Av
underrättelsen skall framgå att föreningen kommer att påbörja skaderegleringen inom den tid som anges i 28 § trafikskadelagen.
19 § Den som enligt 5 § första stycket 1 trafikskadelagen (1975:1410)
meddelar trafikförsäkring skall underrätta Trafikförsäkringsföreningen om
namn och adress på de skaderegleringsrepresentanter som har utsetts enligt
27 § trafikskadelagen. En sådan underrättelse skall lämnas även till dem som
i övriga länder inom EES har utsetts till informationscentrum enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG av den 16 maj 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om ansvarsförsäkring för motorfordon
samt om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG 4.
När en gränsförsäkring har tecknats enligt 12 och 13 §§ skall Tullverket
underrätta Trafikförsäkringsföreningen om detta.
Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer i fråga om
den nya 18 § och i övrigt den 20 januari 2003.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)
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