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Høring  -  forslag om ny lov om erstatning for naturskader (naturskadeloven)

Vi viser til brev fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) av 11.09.2009 med forslag
om ny lov om erstatning for naturskader (naturskadeloven). Forslaget er utarbeidet av
Statens landbruksforvaltning (SLF).

SLF foreslår å videreføre ordningen med en statlig naturskadeerstatningsordning, men
anbefaler en rekke endringer blant annet for å redusere saksbehandlingstiden og
forenkle saksbehandlingen. Noen hovedpunkter er følgende:

• Ordningen med lensmannsskjønn avvikles. Ordningen med styrebehandling
av erstatningssøknader avvikles. SLF foreslår i stedet at erstatning fastsettes
av forvaltningen på bakgrunn av skadelidtes erstatningskrav. Dersom
forvaltningen finner det nødvendig for å få opplyst saken godt nok, kan det i
tillegg innhentes ekspertuttalelser om gjenoppretting av naturskaden, som er
grunnlaget for erstatningen.

• Erstatningsansvaret foreslås utvidet til å omfatte festere og rettighetshavere.
• SLF har vurdert, men anbefaler at det fortsatt ikke gis rett til erstatning for

skader på offentlig eiendom (stat og kommune), med unntak av selvstendige
offentlige selskaper med privat deltakelse.

• Dagens egenandelssystem innebærer at kr 10.000 først trekkes fra taksten.
Deretter erstattes skaden med 85% av det erstatningsgrunnlag som
Naturskadefondet har kommet fram til. SLF foreslår at en fast egenandel på
25 % erstatter dette systemet. Dette betyr at egenandelen for skader opp til kr
100 000 vil bli mindre enn i dag, og større for skader over dette beløpet.

• På bakgrunn av økt oppmerksomhet på naturfarer og klimaendringer
anbefales mer bruk av regress der tredjemann har medvirket til/forårsaket
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skaden. På denne måten tydeliggjøres plikten til å bidra til å forebygge
naturskader, og til å begrense utviklingen av en skade. Sentralt i denne
sammenhengen står spørsmålet om kommunens ansvar for planlegging er
ivaretatt. På samme bakgrunn forutsettes at det at det i hver sak blir vurdert
om det er grunnlag for avkortning i erstatningen.

• Det kan gis tilskudd der det er gjennomført akuttiltak for å begrense eller
forhindre naturskade. Tidligere kunne det i disse tilfellene bare gis
billighetserstatning.

• Erstatningskravene behandles nasjonalt av SLF, som allerede har
fagkompetanse på området. Fondsstyret avvikles. Det opprettes nemnd for
behandling av klager.

Samlet sett forventer SLF om lag uendrede kostnader for det offentlige som følge av
forslaget. Det er usikkerhet knyttet til konsekvensene av klimaendringer. SLF har ikke
vurdert omfanget av reduserte kostnader knyttet til rettslige prosesser.

LMD har ikke tatt stilling til forslaget om å fjerne lensmannsskjønnet. LMD viser videre
til at SLF foreslår at bestemmelsene om sikring i gjeldende naturskadelov videreføres
inntil videre. LMD er i samråd med Olje- og energidepartementet og
Justisdepartementet kommet til at dette ikke er noen god lovteknisk løsning. Det vil
derfor bli foreslått at bestemmelsene om sikring legges inn som et eget kapittel i den
nye loven.

Finansdepartementet har ikke merknader.
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