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Forslag til ny lov om sikring mot og erstatning for naturskader
(naturskadeloven) -  Miljøverndepartementets kommentarer

Vi viser til høringsbrev av 11.09.09 hvor det redegjøres for forslag til ny lov om sikring
mot og erstatning for naturskader.

FNs HIimapanels fjerde hovedrapport, og senere rapporter og observasjoner, sier at
klimaendringene de nærmeste tiårene vil kunne bli mer dramatiske enn tidligere antatt.
Blant annet ser det ut til at isen smelter i et høyere tempo og at havet vil stige raskere.
Det er grunn til å forvente at Norge i framtiden derfor vil ha en høyere risiko for
naturulykker. Næringslivet, myndighetene og private må derfor ta hensyn til
konsekvenser av klimaendringene når de planlegger. Det er positivt at Landbruks- og
matdepartementet har innhentet utredninger på dette området og tilpasset ny lov i tråd
med anbefalingene.

Vi vil  understreke at alle aktører har ansvar for å forebygge eventuelle skader som følge
av naturulykker. Naturskadefondet bør balansere dette ved at det innrettes slik at
aktørene gis insentiv til å iverksette forebyggende tiltak samtidig som det ivaretar nye
behov for tilskudd eller erstatning.

Når det gjelder Naturskadefondets adgang til å søke regress, er det naturlig å diskutere
om kommunen kan stilles ansvarlig i tilfeller der pliktene til å tilpasse seg
konsekvensene av klimaendringene etter plan- og bygningsloven ikke er ivaretatt. Etter
plan og bygningsloven skal kommunene gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser.
Hensynet til klimaendringene vil være en vesentlig faktor i slike analyser. I tilfeller der
mangelfulle risiko- og sårbarhetsanalyser har vært en avgjørende bakenforliggende
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faktor for en gitt naturulykke eller skadeomfang, bør det vurderes om kommunen
eventuelt skal holdes økonomisk ansvarlig. En slik ordning vil trolig kunne virke
forebyggende og kunne redusere skadeomfanget ved naturulykker. Vi viser her til
rundskriv T-5/97 Arealplanlegging og utbygging i fareområder side 6-7 om kommunens
ansvar.

Når det gjelder havnivåstigning, kan det stilles spørsmål om hvorvidt dette kan
defineres som naturulykke i juridisk forstand. Det vil trolig skje en generell
havnivå stigning i store deler av landet fremover (og trolig etter hvert i hele landet) med
økt fare for stormflo utover historiske nivåer. Det er derfor grunn til å nøye vurdere om
framtidig ekstremt stormflonivå som følge av en generell havnivåstigning bør anses
som en naturulykke.

Når det gjelder ulike konsekvenser av klimaendringer generelt, vises det til
regjeringens offisielle informasjonsnettsted om tilpasning til konsekvensene av
klimaendringer på www.klimatil asnin no. Regjeringen har også oppnevnt et bredt
sammensatt ekspertutvalg som innen 1. november 2010 skal gi anbefalinger om
tilpasning til konsekvensene av klimaendringene. Utvalget skal blant annet vurdere
ansvars- og rollefordeling mellom myndigheter på ulike forvaltningsnivåer. Utvalgets
arbeid kan følges på www.nou-klimatil assin no
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