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ENDRING I FORSKRIFTER AV 27. FEBRUAR 1981 FOR EN MIDLERTIDIG
ERSTATNINGS- OG KOMPENSASJONSORDNING TIL NORSKE FISKERE FORÅRSAKET AV FORSØPLING FRA OLJEVIRKSOMHETEN.
Ved kgl. res. av 7.5.1982 er fastsatt følgende endring i ovennevnte forskrifter av 27.2.1981.
I

§ 8 femte ledd (nytt ) skal lyde:
Ved erstatningsutmålingen gjøres fullt fradrag for erstatning
fra skadevolderen og annen utbetaling som forsikringsytelser
m.m. som erstatningssøkeren har fått eller kommer til å få på
grunn av skaden.

§ 8 tidligere femte, sjette og sjuende ledd blir § 8 sjette,
sjuende og åttende ledd.
II
Disse forskrifter trer i kraft straks.
Etter dette får forskrifter av 27.2.1981 følgende ordlyd:
FORSKRIFTER FOR EN MIDLERTIDIG ERSTATNINGS- OG KOMPENSASJONSORDNING TIL NORSKE FISKERE FORÅRSAKET AV FORSØPLING FRA OLJEVIRKSOMHETEN.
Ved kgl. res. av 27.2.1981 med endring av 7.5.1982 er fastsatt
følgende forskrifter:

§ 1.
Det opprettes en midlertidig erstatningsordning til dekning av
skade og tap som nevnt i § 3 f Ørste og annet ledd som påføres
norske fiskere som følge av virksomhet knyttet til undersøkelse
etter og utnyttelse av underjordiske petroleumsforekomster.
Det opprettes også en kompensasjonsordning til dekning av utgifter
som nevnt i § 3 tredje og fjerde ledd som p~føres norske fiskere
i forbindelse med lokalisering (merking) , opptak og ilandbringelse av skrap fra havbunnen og i havet. Denne ordningen er ikke
begrenset til utgifter som følge av virksomhet knyttet til undersøkelse etter og utnyttelse av underjordisk~ petroleumsforekomster.
l
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Erstatningen og/ eller kompensasjonen dekkes av midler som bevilges over statsbudsjettet.

§

2.

Erstatnings- og kompensasjonsordningen gjelder for Norges Økonomiske sone.
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Erstatningsordningen, jfr. § 1 første ledd, omfatter likevel
alle fangstfelter i Nordsjøen uten hens~n til grenser mello~
økonomiske soner begrenset i nord av 62 n.br., i vest av 4 v.l.
og Storbritannias kyst i sør av den engelske kanal og kysten av
Belgia, Nederland og Tyskland, i øst av Danmarks kyst frem til
Skagen og derfra i en rett linje til Paternoster fyr, derfra
langs kysten av Sverige og Norge.
§ 3.

Erstatning kan tilkjennes for skader på redskap og fartøy, for
tapt fangst og for tapt fangsttid i de tilfeller der fartøyet
som følge av skadehendingen får avbrudd i fisket, herunder må
gå til lands for å utbedre skaden eller anskaffe nytt utstyr.
Erstatning kan også gis for tapt fangsttid dersom fisket må avbrytes som følge av seismiske undersøkelsesfartøys virksomhet
på fiskefeltet.
Kompensasjon kan gis for tapt fangsttid, herunder tid som medgår
til arbeid i forbindelse med lokalisering (merking ) og tid til
opptak og ilandbringelse av gjenstander som fiskefartøy har fått
i fangstredskapet som er av slik størrelse og art at de kan være
til fare for sikkerheten for fiskefartøy og annen ferdsel, til
- hinder for fiske eller kan føre til skade på fiskeredskap om de
slippes ut igjen. Urdningen gjelder også drivende bøyer. Det kan
også gis kompensasjon for tapt fangsttid i de tilfeller der fiskefartøy må vente på hjelpefartøy fordi det ikke selv er istand til
å få gjenstanden om bord.
Kompensa9jon kan også utbetale~_til hjelpefartøy eller andre fartøy som bringer gjenstander i land.
For at kompensasjon skal kunne gis i henhold til tredje ledd skal
gjenstanden merkes forsvarlig og posisjon meldes til politi/ havnemyndigheter eller bringes i land og forevises havnemyndighet,
politi eller annen offentlig myndighet.
Vedkommende fartøy skal i alle tilfeller beskrive gjenstanden i
rapport med vedlagt foto.
· straffelovens ikrafttredelseslov§ 25 kommer til anvendelse.
§ 4.

søknad om erstatning/ kompensasjon må fremmes på nærmere fastsatt
skjema innen 2 måneder etter at skaden ·eller tapet oppsto.
søknaden sendes v edkommende fiskerisjef. Ordningen administreres
av Fiskeridirektøren.
Søkeren sender kopi av skadeskjema til Oljedirektoratet.

§ 5.
Erstatning etter § 3 første og annet ledd kan tilkjennes når det
fo r e ligger en overvekt av sannsynlighet for at skaden sky ldes
v irksomhet som nevnt i § 1.
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Ved bevisvurdering skal det sæ.r lig legges vekt på:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

den skadevoldende gjenstands art, hvis dette kan
bringes på det rene,
posisjon for skadehendingen ( forlatt borefelt/ supplybåtrute)
skaden eller skadenes art,
skadehendingens forløp,
erfaring fra tidligere fiske i området, og
rapporter om foretatte kontroller fra Oljedirektoratet.

§ 6.
En nemnd på 3 personer avgjør erstatnings og kompensasjonssøknader fra fiskerne ved flertallsvedtak. Nemnda skal bestå av en
fiskerikyndig representant, en representant fra Oljedirektoratet
og et uavhengig medlem. Det uavhengige medlem skal være formannforkvinne og fylle kvalifikasjonskravene til dommer.
Oppnevnelse av nemndas medlemmer foretas av Fiskeridepartementet
for 2 år av gangen.

§

7.

Nemndas avgjørelser kan påklages innen l måned til en klagenemnd
bestående av 5 personer, hvorav 3 oppnevnes etter samme kriterier
som nevnt i § 6. I tillegg oppnevnes en representant f ra f is kerio rganisasjonene og en representant f o r de o ljeselskaper som
driv er virksomhet i Norges Økonomiske sone.
Klagenemnda avgjør klagen v ed flertallsvedtak. Nemnda oppnevnes
av Fiskeridepartementet for 2 år av gangen.

§

8.

Erstatningsmålingen for så vidt gjelder tap av redskap skal
utgangspunkt i redskapenes gjenanskaffelsespris med fradra g
slitasje og elde. Ved beregning av fradraget tas det hensy n
redskapenes gjennomsnittlige levetid og den stand redskapen
å ha vært i v ed skadehendingen.

ta
for
til
antas

Fiskeridepartementet kan gi nærmere regler for fastsetting a v
fradragets størrelse.
For skade på redskap betales erstatning i henhold til legitimerte
reparasjonsutgifter.
Ved beregningen av erstatningen/ kompensasjonen for fangsttapet
skal det tas hensyn til fartø y ets fangstevne og f angstres u ltat
i tiden rundt skadehendingen, utregnet etter gjeldende råsto ffpriser. Hvis fartøyet må avbryte turen og gå til l ands skal det ·
også tas hensyn til utlosset kvantwn.
Ved erstatningsutmålingen gjøres f ullt f radrag f o r ersta t ning
f ra skadevolderen og annen utbetaling som fors i kring s y telser m.m.
som erstatningssøkeren har f å tt eller kommer til å få på g runn
av skaden.
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Erstatning/kompensasjon utbetales med fradrag av en egenandel
på 25 %. Egenandelen beregnes oppad til 500 kr.
Fiskeridepartementet kan gi nærmere regler for beregningen av
tapt fangsttid.
Nemndas avgjørelse om erstatningsbeløp/kompensasjonsbeløp skal
være spesifisert.

§ 9.
Erstatningen/ kompensasjonen utbetales av Fiskeridirektøren straks
avgjørelse i saken er truffet. Når skadevolder kan identifiseres
søkes regress hos denne for utbetalt erstatning/ kompensasjon.

§ 10.
Disse forskrifter trer i kraft straks. Forskrifter fastsatt ved
kgl. res. av 25. juni 1976 oppheves.

