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Høringsuttalelse - Forslag om ny lov om sikring mot og erstatning

for

naturskader - naturskadeloven
Det vises til høringsbrev av 11. september 2010 og Statens landbruksforvaltnings
(SLF) forslag
til ny lov om erstatning for naturskader
(naturskadeerstatningsloven
). KS gir meddette sin
uttalelse til lovforslaget.
Bakgrunnen er behovet for å klargjøre hvilke rettigheter som gjelder for den som utsettes for
naturskade. Formålet med lovendringen er etter SLFs vurdering også å gjøre samfunnet bedre
rustet til å møte klimaendringene. Det påpekes at klimaendringer og samfunnsendringer er
sterke drivkrefter for en økning i skadeomfanget i årene som kommer.
Loven skal legge til rette for en god og effektiv behandling av erstatningskravene og klargjøre
ansvarsforhold. Både den enkeltes og planmyndighetens ansvar for å forhindre og begrense
naturskader blir i utredningen fremhevet som viktige regelendringer.
Offentlig eiendom
Gjeldene naturskadelov omfatter ikke dekning av skade på offentlig eid eiendom. Det
konkluderes med at dette bør videreføres under henvisning til at kommunene får dekket dette
gjennom skjønnsmidler fra KØ. KS er uenig i forslaget og mener at loven også må omfatte
erstatning for skade på kommunal - og fylkeskommunal eiendom. I alle fall når det kan
dokumenteres at dette ikke dekkes av skjønnsmidlene. Bakgrunnen er skjønnsmidlene som
ytes over budsjettet fra KRD, normalt ikke dekker fullt ut skadene som påføres kommunal- og
fylkeskommunal eiendom. Kommunene og fylkeskommunene har heller ikke på annen måte
mulighet til å få dekket kostnadene etter som dette er eiendom som ikke kan forsikres, jf. det
forhold at loven dekker kun eiendom/løsøre som ikke kan forsikres.
Regress
Når det gjelder forslagets § 15 (någjeldende § 6) om regress mener KS at gjeldende lov bør
videreføres. Det må tydeliggjøres at et regresskrav forutsetter at det foreligger skyld på
kommunens side (tredjemanns side). Det vil si at fondet må påvise at de alminnelige vilkårene
for erstatning må være oppfylt før en kommune (tredjemann) plikter å utbetale erstatning til

fondet/skadelidte.
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Videre mener KS at et utvidet regresskrav ikke må gjennomføres før det foreligger en
nærmere utredning om ansvarsdelingen mellom kommune, fylkeskommune og Fylkesmannen
(staten) når det gjelder områderegulering. Etter plan- og bygningsloven har fylkeskommunen
og Fylkesmannen innsigelsesrett til områdereguleringsplaner. Dette tilsier at et eventuelt
regresskrav kan ligge på staten selv gjennom Fylkesmannens innsigelsesmyndighet.

KS mener det også bør innføres en uttalerett for kommuner og fylkeskommuner (tredjemann)
før fondet treffer vedtak om erstatning og før erstatningens størrelse fastsettes dersom det e
aktuelt å rette et regresskrav mot en kommune og eller fylkeskommune, for å sikre at disse
har en mulighet til å kunne påvirke vedtak om erstatning og fastsettelsen av beløpets størrels

KS mener videre det bør avventes å endre regressreglene til det foreligger en utredning om
kommunens ansvar for sikring av naturskader som følge av klimaendringer. En slik utredning
forventes fremlagt i løpet av våren med en nærmere klargjøring av ansvarsforholdene mellom
kommune, fylkeskommune og Fylkesmann (staten) når det gjelder reglene om
områderegulering i ny plan- og bygningslov. Vi viser også til Flæte-utvalgets innstilling om
samfunnets sårbarhet og behov for tilpassing til konsekvensene av klimaendring (www.nouklimatilpassing.no). Utvidet regresskrav bør sendes på ny høring når dette foreligger.
KS mener at dette også må ses i sammenheng med ressursbehovet knyttet til manglende
kartlegging av spesielt skredfare, økning i skadeomfang som følge av klimaendringer og
behovet for å se regresskrav i sammenheng med en ny lov om tilskudd til sikring mot
naturskader.
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