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Høring - Forslag om ny lov om sikring mot og erstatning for naturskader
(naturskadeloven)

Justisdepartementet viser til Landbruks- og matdepartementets brev av 11. september
2009.

1. Vi kan ikke se at Landbruks- og matdepartementet har fremlagt et eget forslag til ny
naturskadelov, utover det utkastet til lovforslag som fremgår av SLFs utredning. Det
fremgår imidlertid av høringsbrevet side 6 at Landbruks- og matdepartementet, på
bakgrunn av forutgående kontakt med Olje- og energidepartementet og
Justisdepartementet, foreslår at bestemmelsene om sikring legges inn som et eget
kapittel i den nye loven. Med andre ord vil dagens naturskadelov §§ 20-24, med unntak
av § 24 sjette ledd, videreføres i et eget kapittel.
Vi slutter oss til dette.

For øvrig viser vi til de lovtekniske innspillene vi har gitt i forkant av høringen.

2. Økonomiske og administrative konsekvenser .
Justisdepartementet viser til forslaget om å fjerne lensmannsskjønnet og i stedet la SLF
fastsette taksten, avgjøre om det er en naturskade og foreta utmåling i en og samme sak
i en ren forvaltningsmodell. I utredning om ny naturskadelov 2008 utført av SLF vises
det til at man forventer uendrede kostnader som resultat av de endringene som
foreslås. De gjennomsnittlige årlige kostnader hos politiet i forbindelse med
lensmannsskjønn vedrørende naturskader er estimert til om lag 5,5 mill. kroner. Det
fremgår ikke eksplisitt av høringsbrevet om det er tenkt at merutgiftene til SLF skal
dekkes inn gjennom en tilsvarende reduksjon av bevilgningen til politi- og
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lensmannsetaten.  Justisdepartementet viser til at det fremgår av høringsnotatet at
formålet med omleggingen bl.a. er en mer effektiv saksbehandling.  Justisdepartementet
stiller seg derfor noe undrende til at det er estimert det samme samlede resursbehovet
ved en evt.  overføring av ansvaret til SLF.

Justisdepartement gjør for øvrig oppmerksom på at arbeidet knyttet til
lensmannsskjønnet ved naturskader (en av flere hjemler for lensmannsskjønn) kun er
en liten del av den totale oppgaveporteføljen til noen ansatte ved det enkelte
politidistrikt (lensmenn, namsfogder, politistasjonssjefer). Oppgavene kommer gjerne
svært uregelmessig, på bakgrunn av naturhendelser. Det er dermed ikke mulig å
trekke midlene ut av politi- og lensmannsetatens budsjettrammer. En mulig besparelse
bør overføres til politioperative og publikumsrettede tjenester i politi- og
lensmannsetaten. Justisdepartementet legger til grunn at konsekvensene for
domstolene vil være marginale og ikke vil medføre innsparinger av betydning.
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