
Landbruksdepartementet 
Avdeling for skog- og ressurspolitikk 9. september 2004 
Postboks 8007, Dep. 
0030 Oslo 

Ad Hsring - Forslag til endringer i lov 25.mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for 
naturskader (naturskadeloven) og lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring 
(naturskadeforsikringsloven). 

Vi viser til vårt tilsvar datert 30. forrige måned. Ved en inkurie var en vesentlig begrensning utelatt 
i den foreslåtte definisjon av hageanlegg, og vi håper den korrekte definisjonen - med nevnte 
utelatelse i kursiv - kan vedlegges vårt tilsvar. 

3.1 Definisjoner 

Hage og gardsplass er et område p& maksimalt 5 dekar knyttet til bolig- og fritidshus, og regnes fra 
bygningens veggliv. Arealbegrensningen er knyttet til hvert forsikrede bolig- og fritidshus. 

Med hage menes det område omkring et beboelseshus som tilbrer huseieren, 
og som disponeres av huseieren eller husets beboere. Også det areal som for en s t~r re  villa- 
eiendom betegnes som "park", er hage i vilkårenes forstand. Begrepet "hageanlegg" 
omfatter vegetasjon, bed, trapper, gelendre, porter, forsthngs- og pyntemurer, sv~mme- og 
andre bassenger, veier, broer og andre innretninger i hage, som ikke er lmme eller del av 
bygning. Hageanlegg omfatter videre hagens pryd- og nyttevekster, så som prydtrm og 
prydbusker, fhkttrær, baxbusker, hageblomster, gr~nnsaker og gressplen. Naturlig vegetasjon som 
man under eiendommens bebyggelse eller hagens bearbeidelse bevisst har tatt sikte på å bevare, 
eller som representerer et estetisk og ~konomisk aktivum for eiendommen, anses likeledes som 
hageanlegg. 

Kai / brygge omfattes ikke under begrepet hageanlegg. 

Erstatning for beplantning i hageanlegget, er oppad begrenset til tilsvarende vekst som alminnelig 
handelsvare (ung vekst) i gartneri og lignende. 

Med hilsen 
Norsk Naturskadepool  AL- 
J en Nielsen 
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Norsk Naturskadepool 
Norwegian Pool of Natural Perils - 

Landbruksdepartementet 
Avdeling for skog- og ressurspoliti slo 30. august 2004 
Postboks 8007, Dep. år ref.: JN 
0030 Oslo eres ref.: 

Hering - Forslag til endringer i lov 25.mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for 
naturskader (naturskadeloven) og lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring 
(naturskade forsikringsloven). 

-- 
l .  Innledning. 

Norsk Naturskadepool viser til oversendelsen fra Landbruksdepartementet av bringsnotat 
vedrmende forslag til endringer i lov 25.mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for 
naturskader (naturskadeloven) og lov 1 6. juni 1 989 nr. 70 om naturskadeforsikring 
(naturskade forsikringsloven). 

Nedenfor fglger våre kommentarer til de punktene i bringsnotatet som vedrerer lov 16. juni 1989 
nr. 70 om naturskadeforsikring. 

2. Overfering av risiko-områdene hager og gårdsplasser til alminnelige forsikringsordninger 
(heringsnotatets punkt 4.3 jf 2.3.2). 

Norsk Naturskadepool ved styret stiller seg positive til en slik overfarring, hva angår forsikring av 
hage /gårdsplass og tilkomstvei tilbrende bolig, fntidshus og landbrukseiendommer, som forslaget 
vedrarrer. 
For å sikre en enhetlig skadebehandling i forsikringsselskapene som er medlemmer av Norsk 
Naturskadepool ser vi imidlertid et behov for at presise definisjoner inntas i forskrift, som foreslått 
nedenfor. 
Etter vårt syn vil ikke den foreslåtte lovtekst, uten nærrnere definisjoner i forskrifter, gi den 
mdvendige avklaring. Vi mener derfor det er påkrevet at det gis nærmere forskrifter far 
lovendringen trer i kraft. 

3. Avgrensning av skadeobjektet. 

Norsk Naturskadepool deler departementets syn til knytningen mellom våningshus og 
driftsbygninger, hva angår gårdsplass i landbrukssammenheng, og er enig i at denne kan dekkes 
under privat forsikring. Dyrket mark og annet areal tilbrende landbrukseiendom vil fortsatt 
omfattes av den statlige ordningen. 
Arealer tilbrende mrig n~ringsvirksomhet forutsettes tilsvarende fortsatt omfattet av den statlige 
naturskadeordningen. 
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3.1 Definisjoner 

Bolighus og fritidshus er en bygning hvis primærfunksjon er å tjene som bolig/fritidsbolig for en 
eller flere husstander. 

Hage og gårdsplass er et område på maksimalt 5 dekar knyttet til bolig- og fritidshus, og regnes fra 
bygningens veggliv. Arealbegrensningen er knyttet til hvert forsikrede bolig- og fntidshus. 

Med hage menes det område omkring et beboelseshus som tilbrer huseieren, 
og som disponeres av huseieren eller husets beboere. Også det areal som for en starre villa- 
eiendom betegnes som "park", er hage i vilkårenes forstand. Begrepet "hageanlegg" 
omfatter vegetasjon, bed, trapper, gelendre, porter, forstatnings- og pyntemurer, svamme- og 
andre bassenger, veier, broer og andre innretninger i hage, som ikke er lasme eller del av 
bygning. Hageanlegg omfatter videre hagens pryd- og nyttevekster, så som prydtrær og 
prydbusker, fnikttrier, bærbusker, hageblomster, gronnsaker og gressplen. Naturlig vegetasjon som 
man under eiendommens bebyggelse eller hagens bearbeidelse bevisst har tatt sikte på å bevare, 
eller som representerer et estetisk og akonomisk aktivum for eiendommen, anses likeledes som 
hageanlegg. 

Erstatning for beplantning i hageanlegget, er oppad begrenset til tilsvarende vekst som alminnelig 
handelsvare (ung vekst) i gartneri og lignende. 

Tilkomstvei, som er sierskilt for den forsikrede bygning, omfattes innenfor nevnte 5 dekar med 
inntil 100 m, regnet fra bolig-/fi=itidshusets veggliv. 
Felles private adkomstveier til hyttefelt 0.1. forutsettes A falle utenfor definisjonen. 

Areal som er nyttet til landbruksproduksjon faller utenfor definisjonen av hageanlegg. Dette kan 
være dyrket mark, beitearealer, skog 0.1. 

Med gårdsplass forstås det areal som er bearbeidet med sikte på transport inn til bebyggelse, 
samt parkering og buksering av kjmetqer m.m., det som gjeme blir kalt tunet på 
eiendommen. Med gårdsplass menes gårdsplass både i tilknytning til bolig- og fritidshus og 
landbrukseiendommer. 

3.2 Tilfersel til lovutkast, Naturskadeforsikringsloven t j  l femte ledd 

Norsk Naturskadepool foreslår en ytterligere presisering i tekstforslaget, her fremhevet med rgdt. 

Nahirskadeforsikringsloven 5 1 farste ledd foreslås å lyde: 

Ting i Norge som er forsikret mot brannskade, er også forsikret mot naturskade, dersom 
skaden på vedkommende ting ikke dekkes av annen forsikring. Er den forsikrede ting et 
bolighus eller fntidshus, omfatter forsikringen også naturskader på hage, hageanlegg og 
gårdsplass til disse oppad begrenset til 5 dekar, inkludert den delen av tilf0rselsvei som ligger 
innenfor hage, hageanlegg eller på gårdsplass oppad begrenset til 100 meter. Kongen kan gi 
nærmere forskrift om hva som omfattes av forsikringen. Med naturskade forstås skade som 
direkte skyldes naturulykke, så som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller 
vulkanutbrudd. 

i Norsk Naturskadepool 
Norwegiari Pool of Natural Pcrils 



4. Avslutning. 

Norsk Naturskadepool mener det er en helt wdvendig forutsetning, at mandatet til Ankenemnda i 
Statens naturskadefond utvides til å kunne ta stilling til om et skadetilfelle b r e r  inn under 
forsikringsordningen eller den statlige naturskadeordningen, og at dette inntas i lovteksten. 

Det foreslås videre at det snarest avklares en praksis med den statlige ordningen vedrmende 
behandling av skader p5 hage, hageanlegg, gårdsplass og tilkomstvei i de tilfeller der skaden bermer 
begge ordningene. Saxlig håndtering av forskjellene i erstatningsforpliktelsene anses viktig å fa 
avklart. 

Med bakgrunn i det ovennevnte håper vi at Landbruksdepartementet har fatt nyttige innspill i den 
videre behandling av saken. Vi står gjeme til disposisjon hvis det er ~nskelig med ytterligere 
informasjon eller diskusjon rundt dette temaet. 

Med hilsen 
Norsk Natudea&%ool 

J~rgen Nielsen 
Fagsjef 
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