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Hsring - Forslag til endring i lov 25.mars nr.7 om sikring og 
erstatning for naturskader (naturskadeloven) og lov l6.juni 1989 nr.70 
om naturskadeforsikring (naturskadeforsikringsloven) 

Vi viser til bringsbrev av 24.06.2004, hvor Forbrukerrådet blir bedt om ii gi 
synspunkter til ovennevnte endringer. 

Generelt 
Forbrukerrådet slutter seg i hovedsak til departementets endringsforslag. Vi ser det som 
en naturlig prosess og utvikling at b1.a. hageanlegg og gårdsplass overbres til 
alminnelig forsikring, og knyttes til eksisterende forsikringer på bygninger mv. 
Det er imidlertid, som også departementet påpeker, en viktig forutsetning for de 
foreslåtte justeringer i naturskadeloven og naturskadeerstatningsloven, at grensene 
settes slik at kostnadene for den enkelte forbruker ikke blir så lwye at de vil virke 
hindrende for tegning av forsikring. 

Nærmere kommentarer til de enkelte punktene i endringsforslaget: 

Pkt 6.1. Forslag til endringer i naturskadeloven 

Til 5 
Forbrukerrådet tiltrer departementets forslag på dette punkt 

Ti1 7 
Forbrukerrådet er helt enig med departementet at meldefiisten forlenges, men mener at 
departementets forslag på en utvidelse fia fire uker til tre måneder ikke er godt nok. 
Etter forsikringsavtaleloven er meldefristen ett år etter at forsikrede fikk kunnskap om 
forhold som begrunnet kravet. Forbrukerrådet mener at medlefikten for naturskader må 
harmoniseres med forsikringsavtalelovens bestemmelse. Forbrukerrådet kan ikke se at 
det for naturskade erstatning kan pekes på et særskilt behov som gjm seg gjeldende og 
at man av den grunn ikke kan sette meldefisten for denne type forsikring i en 
særstilling. 
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Dersom det blir innfart en meldefrist på bare tre måneder, slik departementets forslag 
går ut på, mener Forbrukerrådet at reglene om oppreisning for oversittelse av fristen 
ikke må skjerpes, men at dagens liberale praksis må fortsette å gjelde. Forbrukerrådet er 
fullstendig uenig i departementets forslag om at bestemmelsen b0r gjmes strengere. 

Ti1 tj 8 
Forbrukerrådet tiltrer departementets forslag. 

Til tjtj 10og 11 
Bruksverdi/verdistigning? 

6.2 Forslag til endringer i naturskadeforsikringsloven 

Til tj l 
Som det ble nevnt innledningsvis, slutter Forbrukerrådet seg til departementets forslag. 
Det er imidlertid viktig at de gkonomiske konsekvensene i forhold til 0kt 
premieinnbetaling blir fulgt opp fra departementets side. 
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