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Høringssvar fra NVE - forslag til ny naturskadeforskrift 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til høringsbrev 10. desember 2015.   

NVE er opptatt av at mulighetene som oppstår i forbindelse med reparasjon etter skade, brukes til å 

forbedre sikkerheten mot framtidig naturskade. Vi er derfor positive til at forslaget § 10 innebærer at 

erstatningsordningen inkluderer en mulighet for tilskudd til dekning av slike merkostnader. Dagens 

maksimumsbeløp på kr 30.000 per sak synes etter NVEs syn å være lavt og bør vurderes hevet, slik at 

det kan utgjøre et reelt insentiv også ved større utbedringsarbeider. 

NVE forstår høringsnotatet pkt 4.4 og forslaget til forskrift § 15 slik at utbetaling av erstatning er 

betinget både av at tiltak er utført i samsvar med et vedtak fra Landbruksdirektoratet, og at utgiftene kan 

dokumenteres. Dette er av betydning i forbindelse med forebyggende tiltak som NVE gjennomfører kort 

tid etter flom- eller skredhendelser. Sikringstiltak som NVE gjennomfører, kan i noen grad overlappe 

med gjenoppretting som det er søkt erstatning for etter naturskadeforskriften. NVE mener at det av 

hensyn til forsvarlig forvaltning av statlige midler er viktig at skadelidte ikke har mulighet for utbetaling 

av erstatning for tiltak som NVE har gjennomført og som han dermed ikke har hatt kostnader med.  

Samtidig mener NVE at det av hensyn til skadelidte er viktig at erstatning for gjenoppretting vurderes 

uavhengig av NVEs planer om tiltak, i tilfelle NVEs planlagte tiltak likevel ikke skulle bli gjennomført.  

For å skape minst mulig usikkerhet omkring disse spørsmål, er det viktig med god kontakt mellom NVE 

og Landbruksdirektoratet i tilknytning til hendelser, og samordnet informasjon til skadelidte. Dette 

oppfatter vi at det er gjensidig enighet om. 
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Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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