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Færder nasjonalpark – eventuelle erstatninger
Færder nasjonalpark ble opprettet ved kongelig resolusjon av 23. august 2013.
Fylkesmannen sender nå en påminnelse til alle grunneiere i Færder nasjonalpark om det
regelverket som gjelder for erstatninger knyttet til vernevedtak etter naturmangfoldloven.

§50 sier følgende om erstatninger som følge av vernevedtak:
En eier eller rettighetshaver i eiendom som helt eller delvis blir vernet som nasjonalpark,
landskapsvernområde, naturreservat, biotopvernområde eller marint verneområde, har rett til
erstatning fra staten for økonomisk tap når et vern medfører en vanskeliggjøring av igangværende
bruk. For bruk som trenger tillatelse fra offentlig myndighet, gjelder retten til erstatning bare hvis
tillatelse er gitt før det er foretatt kunngjøring etter §42.
Når vilkårene etter første ledd er oppfylt, fastsettes erstatningen for tap i igangværende bruk i
samsvar med utmålingsreglene i lov av 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast
eiendom (ekspropriasjonserstatningslova). Ved anvendelse av nevnte lov §10 er det tidspunktet for
vernevedtaket som skal legges til grunn.
§51 sier følgende om framgangsmåten ved fastsettelse av erstatning:
Staten skal senest ett år etter at vernevedtaket ble truffet, gi tilbud om erstatning etter §50 til en
eier eller rettighetshaver som har framsatt skriftlig krav om dette innen fire måneder fra
vernevedtaket. Departementet kan forlenge fristen og kan også gi oppfriskning for oversittelse av
fristen. Bestemmelser i lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister
(tvisteloven) om oppfriskning gjelder så langt de passer.
Blir tilbudet ikke akseptert, kan eier eller rettighetshaver senest seks måneder etter at det ble gitt,
sette fram krav for fylkesmannen om at staten begjærer rettslig skjønn for tingretten til fastsetting
av erstatning etter §50.
Skjønnet holdes etter reglene i lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker
(skjønnsprosessloven) og reglene i dette ledd. Tingretten kan gi oppfriskning for oversittelse av
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fristen i annet ledd etter reglene i tvisteloven. For saksomkostninger ved underskjønn gjelder
skjønnsprosessloven § 42. Ved overskjønn begjært av staten skal staten dekke grunneierens
nødvendige omkostninger. Ved overskjønn begjært av grunneiere får regelen i tvisteloven kapittel
20 anvendelse.
Vi viser for øvrig til den orienteringen om erstatninger som ble gitt i «Verneplan for Færder
nasjonalpark – desember 2012», kapittel 3.3.
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det i denne saken kun vil være differanse mellom
restriksjonsnivået ved ny (nasjonalpark) og gammel verneform/arealstatus, som eventuelt kan
utløse erstatning.
Eventuelle erstatningskrav bes sendt til Fylkesmannen i Vestfold innen utgangen av 2013.
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