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Kapittel 1 St.prp. nr. 99 2
Om behov for økt bevilgning til naturskadeerstatning i statsbudsjettet for 2001
1   Bakgrunn
Statens naturskadeordning dekker erstatning for naturskader som det ikke er
mulig å forsikre seg mot gjennom en alminnelig forsikringsordning. Retten til
naturskadeerstatning, og hvordan den utmåles m.m. er regulert i Naturskade-
loven av 25.03.1994. Skader meldes innen 4 uker til lokal lensmann, eller by-/
herredsrett der det ikke finnes lensmann. Lensmann eller takstmann opp-
nevnt av by-/herredsrett sørger for at en takseringsnemnd oppnevnes og gjen-
nomfører takst. Taksten settes på grunnlag av befaring på skadestedet og
utfyllende opplysninger som billedmateriale m.m. Styret for statens naturska-
deordning behandler søknadene basert på taksten. Skadelidte har 3 års utbe-
dringsfrist som løper fra vedtak er fattet. Erstatning utbetales når utbedring er
bekreftet fra lensmann/takststyrer.

For 2001 ble det bevilget 40,273 mill. kroner over kap. 1148 post 71 til ord-
ningen. Stortinget har i tillegg vedtatt at det kan gis tilsagn for inntil 10 mill.
kroner utover bevilgningen på posten. Sammen med overført beløp fra 2000
på 20,5 mill. kroner var det således vel 70,7 mill. kroner til disposisjon ved
begynnelsen av året, hvorav 24,7 mill. kroner var bundet opp i tidligere gitte
tilsagn. Bevilgningen og tilsagnsfullmakten er tilpasset et normalt skadeår og
gir ikke dekning for behov som oppstår i år med skadeomfang ut over det nor-
male.

Flommen på Sør- og Østlandet og storm i Nordland høsten 2000 har vist
seg å føre til vesentlig flere og større skader enn først antatt. Arbeidet med å
få oversikt over skadeomfanget har vist seg svært vanskelig og tidkrevende
fordi mange av de skadelidte ikke fikk taksert skadene før snøen kom i fjor
samt at snøen i enkelte områder ble liggende lenge utover våren og forsom-
meren. Takseringsarbeidet kom derfor i mange saker sent i gang. I tillegg er
arbeidet en del av lensmennenes sivile oppgaver som må prioriteres opp mot
bl.a. de politimessige sakene i lokalmiljøet, og mange skjønnsmenn som deltar
må utføre arbeidet i sin fritid. Før skjønn er avholdt er det svært vanskelig å
anslå det endelige omfanget av erstatningsutbetalingene. På grunn av de
svært usikre prognosene om bevilgningsbehovet tidlig på våren vurderte
departementet det slik at det ikke forelå et tilstrekkelig forsvarlig grunnlag for
å fremme bevilgningsforslag i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.



Kapittel 2 St.prp. nr. 99 3
Om behov for økt bevilgning til naturskadeerstatning i statsbudsjettet for 2001
2   Utviklingen i innmeldte skader og 
bevilgningsbehov

Utover sommeren har det vist seg at skadeomfanget er langt større enn det
som først ble lagt til grunn, også vesentlig større enn de usikre anslagene som
forelå i vår.

Utviklingen fram til juni har medført at det er gitt nye tilsagn for 47,3 mill.
kroner samtidig som det er utbetalt 34 mill. kroner på ordningen. I tillegg
kommer de saker som styret har behandlet i juni og de som kommer opp til
behandling i august og oktober. Innkommet materiale viser at i mange kom-
muner har det vært et stort antall skader og skadene har vært til dels betyde-
lige. Regioner med særlig mange skader er nordlige og midtre Akershus, sør-
østlige og midtre Buskerud, Toten- og Aurdal-områdene i Oppland, midtre og
sørlige Telemark, Farsund, Flekkefjord og Lindesnes i Vest-Agder og Larvik
og Sandefjord i Vestfold. Dessuten er det skader, vesentlig på skog i Helge-
land og deler av Saltdalen i Nordland, nordlige Nord-Trøndelag og i Harstad-
/Kvæfjord-området i Troms.

Statens landbruksforvaltning har beregnet behovet for tilleggsbevilgning
knyttet til saker som er ferdigbehandlet i juni til 22 mill. kroner ut over årets
bevilgning. Anslag for erstatningssaker som behandles i august og oktober er
videre anslått til henholdsvis 15 mill. kroner og 25 mill. kroner. Da mange
saker er gamle og utbedringsarbeidet normalt finner sted om sommeren, er
det grunn til å regne med at den vesentligste delen vil være aktuelle for utbe-
taling i inneværende år. I tillegg kommer om lag 16 mill. kroner i forventede
naturskader (normalår) for resten av 2001 og økte takseringskostnader anslått
til 2 mill. kroner. Det samlede behovet for tilleggsbevilgning for å dekke inn-
trufne og forventede skader for hele året er etter dette beregnet til 80 mill. kro-
ner, forutsatt at det ikke inntrer større skadesituasjoner i 2. halvår.

Landbruksdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til pro-
posisjon til Stortinget om økning av bevilgning på statsbudsjettet for 2001
under kap. 1148.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om økning på statsbudsjettet for
2001 i samsvar med et framlagt forslag.
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Forslag til vedtak om endringer i 
statsbudsjettet for 2001

I.

Utgifter:

Kap Post Betegnelse Kroner

1148 Naturskade - erstatninger og sikring

71 Naturskade, erstatninger,  kan overføres, økes med 80 000 000

fra kr 40 273 000 til kr 120 273 000
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