
Mandat for utvalg som skal evaluere deler av naturskadeforsikringsordningen 

 

Bakgrunn 

Den private naturskadeforsikringsordningen reguleres i lov 16. juni 1989 nr. 70 om 

naturskadeforsikring. Ordningen er innrettet slik at ting som er brannforsikret, 

automatisk også er forsikret mot naturskade, jf. loven § 1. 

Naturskadeforsikringsordningen er i en viss forstand dermed obligatorisk, og den kan 

ikke fravikes til skade for den sikrede, jf. § 5 i loven. Ordningen bygger på et 

solidaritetsprinsipp. Premien fastsettes etter samme sats uansett hvor i landet 

bygningen ligger, og uansett hvor risikoutsatt område man bor i. 

 

Forsikringsselskaper som etter naturskadeforsikringsloven § 1 plikter å erstatte 

naturskade, skal etter loven § 4 være medlemmer i en felles naturskadepool. Nærmere 

instruks om naturskadepoolens virksomhet er gitt i forskrift 21. desember 1979 nr. 3420 

om instruks for Norsk Naturskadepool. Naturskadepremien fastsettes av 

naturskadepoolen og kreves inn av forsikringsselskapene. Det enkelte selskapet 

avsetter på ordinær måte sin relative andel av skadereserver for uoppgjorte skader som 

skal reguleres via naturskadepoolen, og en ordinær premiereserve basert på 

naturskadepremien, i sine regnskaper. Der den opptjente premien overstiger selskapets 

relative andel av erstatningsutbetalingene som skjer via naturskadepoolen og 

skadereserver for uoppgjorte skader, skal differansen i henhold til instruksen avsettes 

som særskilt naturskadekapital i selskapets regnskap. Naturskadekapitalen tilhører 

altså selskapet, og skal utelukkende kunne anvendes til dekning av framtidige 

naturskader. 

 

Naturskadeforsikringsordningen har vist seg å fungere godt overfor allmennheten og 

forsikringstakerne, og den sikrer en god kriseberedskap ved naturskader. Med de 

klimautfordringene man synes å stå overfor i dag, antas behovet for en slik ordning å 

være vel så stort nå som da Norsk Naturskadepool ble etablert.  

 

Det er ønskelig å gjøre en evaluering av nærmere angitte deler av 

naturskadeforsikringsordningen for å kartlegge om den fungerer på en hensiktsmessig 

måte.  

 

 

 

 

Utvalgets mandat  

Utvalget skal evaluere deler av naturskadeforsikringsordningen, som omtalt nedenfor. 

Hovedsiktemålet med evalueringen er å kartlegge om naturskadeforsikringsordningen 

fungerer på en hensiktsmessig måte. Utvalget skal ved kartleggingen se hen til 

behovene til forsikringsnæringen (store og små, nye og gamle forsikringsselskaper), 

forsikringstakersiden og behovet for tilstrekkelige risikoavsetninger til naturskade. I 

evalueringen skal det tas høyde for fremtidig økende risiko for naturskader.  

 



De elementene i naturskadeforsikringsordningen som skal utredes, gjelder Norsk 

Naturskadepools virksomhet, herunder dens virkninger for konkurransen i markedet. 

Utvalget bes særlig om å se nærmere på reguleringen av Norsk Naturskadepools 

premiefastsetting, utlikningsmekanismene mellom forsikringsselskapene, samt 

avsetninger til forsikringsselskapenes naturskadekapital og hvem avkastningen av 

naturskadekapitalen bør tilfalle i fremtiden. I tillegg skal utvalget foreta en helhetlig 

evaluering av Norsk Naturskadepools organisering og styringsforhold og forhold til 

allmennheten (åpenhet, innsyn og kontroll). Utvalget skal ved evalueringen ta 

utgangspunkt i naturskadeforsikringsloven og den gjeldende instruksen for Norsk 

Naturskadepool. Evalueringen skal også bygge på oppdatert informasjon og erfaringer 

fra store og små, nye og gamle forsikringsselskaper, og fra representanter for 

kundesiden. Som ledd i evalueringen bør utvalget utrede behovet for endringer i 

naturskadeforsikringsordningen, og herunder eventuelt foreslå lov- eller 

forskriftsendringer.  

 

Det vil ligge utenfor mandatet å evaluere eller foreslå endringer i de grunnleggende 

prinsippene naturskadeforsikringsordningen bygger på, slik som prinsippet om samme 

premie uansett hvor i landet man bor (solidaritetsprinsippet), og reguleringer av hva 

som kan kreves erstattet etter naturskadeforsikringen.  

 

Departementet kan supplere og presisere mandatet dersom det anses hensiktsmessig.  

 

Utvalget skal redegjøre for økonomiske, administrative og andre vesentlige 

konsekvenser av sine forslag i samsvar med utredningsinstruksen. Lovforslaget skal 

utarbeides i henhold til Veilederen Lovteknikk og lovforberedelse (2000).  

 

Utvalget skal avgi sin utredning innen 31. desember 2018. 
 


