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Danmark er geografisk placeret så gunstigt, at risikoen for egentlige naturkatastrofer er meget 
begrænset. Der er dog mange vejrrelaterede skader, og nogle vejrhændelser er så voldsomme, 
at de anretter voldsomme skader. De vejrrelaterede skader i Danmark kan overordnet opdeles 
i to typer. Den første type skader kan relativt nemt forsikringsdækkes. Det er skader forårsa-
get af storme, skybrud, lyn, hagl og tøbrud. Den anden type skader kan ikke eller kun delvis 
dækkes af forsikringer. Det er skader forårsaget af stormflod, stormfald (dvs. når store skov-
arealer vælter på grund af en storm) og oversvømmelser fra åer og søer. Disse skader dækkes 
eller vil fremadrettet blive dækket af offentlige ordninger.
Stormrådet blev etableret ved lov i 1991. Det skete med henblik på at hjælpe de borgere og 
virksomheder, der blev ramt af stormflod. Ca. 6.500 bolig- eller virksomhedsejere har siden 
haft glæde af ordningen. Selvom der er en selvrisiko og ikke alt dækkes, så er der indtil nu 
udbetalt ca. 550 mio. kr. eller i gennemsnit godt 90.000 kr. pr. sag til de skadelidte.
I 1999 blev ordningen udvidet til at omfatte stormfald. Baggrunden var et meget omfattende 
stormfald på de danske skovarealer. Dækningen blev givet til de berørte skovejere med tilba-
gevirkende kraft under forudsætning af, at de tegnede en nyetableret basisforsikring for det 
berørte areal og de arealer, som skovejerne fremadrettet ønskede dækning til. Siden 1999 er 
der udbetalt ca. 500 mio. kr. som stormfaldserstatninger.
Den 1. juli 2010,udvides ordningen igen og denne gang med skader, der skyldes oversvøm-
melser fra søer og åer. Hermed opnås en situation, hvor alle – uanset boligens eller virksom-
hedens placering – har mulighed for at opnå en betydelig sikkerhed mod tab som følge af 
naturskabte ødelæggelser.  
Det er positivt, at der skabes denne tryghed. Trygheden kombineres fremover med en anden 
administration, der skal sikre en hurtig sagsbehandling ved store stormfloder. Hertil kommer 
nye erstatningsopgørelsesmetoder, der er mere forståelige for de skadelidte. Set i det perspek-
tiv virker den fremtidige afgift på 30 kr. om året pr. brandforsikringspolice ikke skræmmende. 
Der er alt mulig grund til at ønske den nye ordning god vind fremover.

Karen Westerbye-Juhl 
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Forebyggelse - oplysningskampagne

Der har i alt været 7.608 antal besøg på 
Stormrådets hjemmeside og 375 antal 
besøg på OBS-spottet i perioden 1. fe-
bruar 2009 – 31. maj 2010. OBS-spottet 
har været vist på DR 1 fra den 1. oktober 
2009 – 21. februar 2010 i alt 56 gange. 

Stormrådet fik i 2009 produceret en OBS udsendelse. Hensigten var at henlede opmærksom-
heden på, hvad man som boligejer selv kan gøre for at forebygge og begrænse stormflods-
skader på en nem og billig måde. 

Boligejere, der har været ramt af en stormflod, ved hvor dyrt og besværligt det er, når 
stormfloden rammer og ejendommen oversvømmes. 

Derfor er fokus i kampagnen, hvad man selv kan gøre for at undgå stormflodsskader. Sidst i 
spottet henvises til Stormrådets hjemmeside. 

På hjemmesiden bliver man guidet igennem de forskellige forslag til forebyggelse, og der 
vises priser på de materialer, der foreslås anvendt ved forebyggelsen. De forebyggende 
foranstaltninger kan desuden ses i Stormrådets pjece, som udleveres ved henvendelse til 
Stormrådet. 

Oplysningskampagnen debuterede den 1. oktober 2009. Efter aftale med Danmarks Radio 
sendes OBS-spottet af 1 minuts varighed på DR 1 i stormflodssæsonen fra den 1. oktober 
– 1. april med mulighed for ekstra udsendelser ved varsling af stormflod. OBS-spottet kan 
også ses på You Tube og på Stormrådets hjemmeside via link.
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Ved en stormflod forstås oversvømmelse på grund af en ekstremt høj vandstand i havet forår-
saget af storm. Ved vurderingen af, om der har været stormflod, tages der hensyn til vindstyr-
ke, vandstand og bølgehøjde. Det er en betingelse, at den målte vandstand i det pågældende 
område indtræder sjældnere end hvert 20 år. 

Stormrådet træffer afgørelse om, hvorvidt der har været stormflod. Dette sker efter udtalelser 
fra Kystdirektoratet og Danmarks Metrologiske Institut. Stormrådets beslutning offentliggøres 
på Stormrådets hjemmeside. 

I henhold til loven, ydes der erstatning for skader forårsaget af stormflod. For at modtage er-
statning skal følgende betingelser være opfyldte:  

– Det beskadigede skal være beliggende i et stormflodsramt område

– Det beskadigede skal være dækket af en afgiftspligtig brandforsikring

– Skaden skal være anmeldt til forsikringsselskabet senest to måneder efter  
konstatering af stormflod.

Der henvises til Stormrådets statistiske oplysninger med hensyn til stormfloders hyppighed 
og antal og geografisk ramte områder.

Se lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Om stormflod

Ved udbetaling af erstatning for  
skade forårsaget af stormflod  
fratrækkes følgende selvrisiko:

Privat løsøre 5 pct.  
– dog minimum 5.000 kr.

Helårsbeboelse 5 pct.  
– dog minimum 5.000 kr.

Fritidshuse inkl. løsøre 10 pct.  
– dog minimum 10.000 kr.

Erhvervsløsøre 10 pct.  
– dog minimum 10.000 kr.

Erhvervsbygninger 10 pct.  
– dog minimum 10.000 kr.

http://www.stormraadet.dk/Documents/Stormflodsskadestatistik.pdf
http://www.stormraadet.dk/Documents/Lov%20om%20�ndring%20af%20lov%20om%20stormflod%20og%20stormfald.pdf
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Når der er konstateret stormflod, underrettes forsikringsselskaberne om, hvilke områder der 
er ramt. Forsikringsselskaberne stiller taksatorer til rådighed, som takserer skaderne. Efter 
taksationen behandles stormflodssagerne efter de særlige regler i stormflodsloven og rådets 
praksis, som findes i ”Procedurebeskrivelse af sekretariatets arbejde vedrørende stormflod og 
stormfald” og ”Infobank”. Der henvises til ”Erstatningsbetingelser og udmåling af erstatning i 
stormflodssager” og ”Infobank” som findes på Stormrådets hjemmeside. Stormflodsordningen 
er forskellig fra en forsikringsordning. Det er en offentlig katastrofeordning, som erstatter de 
skader, der indtræder på selve stormflodstidspunktet eller i umiddelbar forlængelse heraf. 

Stormrådet har delegeret sager med et ukompliceret sagsforløb til sekretariatet, som træffer 
afgørelser om tilkendegivelse af erstatning. De komplicerede sager forlægges rådet, som træf-
fer afgørelse om erstatning kan gives og erstatningens størrelse.

Erstatning for skader på fast ejendom udbetales, når dokumentation for afholdelsen af udgifter 
er modtaget i Stormrådet.

Erstatning for løsøre udbetales i forbindelse med Stormrådets afgørelse om erstatningens stør-
relse og uden dokumentation.

Erstatning for skader på fast ejendom udbetales, når der foreligger regning for udført arbejde. 
Sekretariatet har bemyndigelse til at udbetale erstatning for bygningsskader uden dokumen-
tation på et samlet beløb op til 40.000 kr., hvor udbetaling på en enkelt post højst må udgøre 
20.000 kr. Har rådet udbetalt erstatning uden dokumentation, kan beløbet kræves tilbagebe-
talt, såfremt erstatningsbeløbet ikke er anvendt til det arbejde, der er fremført i opgørelsen. 

Erstatning for skader udbetales inden 14 dage efter den dato, hvor dokumentation for afhol-
delse af udgifterne er modtaget. Såfremt denne frist overskrides, ydes fra forfaldstidspunktet 
sædvanlig procesrente. (p.t. Nationalbankens diskonto + 7 pct. p.a. )

Når regninger i henhold til taksators opgørelse er udbetalt, afsluttes sagen.

Om stormflod - Sådan behandles stormflodsskader

Stormrådet varetager behandling af 
stormflodsskader i overensstemmelse med 
bestemmelserne i loven. 
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SKADELIDTE 
Senest to måneder efter Stormrådet har erklæret et område for ramt af stormflod, skal ska-
delidte anmelde sin skade til det forsikringsselskab, hvori det beskadigede er brandforsikret. 
Skadelidte vil derefter modtage et brev fra Stormrådet med kvittering for anmeldelsen.

BESIGTIGELSE 
Skadelidte får derefter besøg af en taksator. Taksatoren besigtiger skaden og sender skadelidte 
en specificeret opgørelse over skaderne og det håndværksarbejde, der eventuelt skal udføres.

Taksatorerne udpeges af Stormrådet og stilles som udgangspunkt til rådighed af forsikrings-
selskaberne.

SKADEOPGØRELSEN 
Skadelidte gennemgår skadeopgørelsen og kommer eventuelt med bemærkninger. Skadelidte 
underskriver skadeopgørelsen og sender den retur til taksatoren.

Taksatoren sender derefter skadeopgørelsen til en overtaksator, der skal sikre, at taksatorerne 
har en ens praksis. Overtaksator sender herefter skadeopgørelsen til Stormrådet, hvor sekre-
tariatet behandler sagen og udbetaler en eventuel erstatning.

Se også Procedurebeskrivelse af sekretariatets arbejde vedrørende stormflod og stormfald

Fortsættes næste side

http://www.stormraadet.dk/Lovgrundlag/Documents/Procedurebeskrivelse%20af%20sekretariatets%20arbejde%20vedr�rende%20stormflod%20og%20-fald.pdf
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ERSTATNINGSBEREGNINGEN
Erstatningen opgøres efter dagsværdiprincippet. Det betyder, at der tages udgangspunkt i, 
hvad det vil koste – på skadetidspunktet - at reparere det beskadigede med fradrag for værdi-
forringelse på grund af alder, slid og nedsat anvendelighed. Hvis det beskadigede er totalska-
det, vurderes det, hvad det vil koste at genanskaffe en tilsvarende ting fratrukket et beløb for 
værdiforringelse.
Stormrådet erstatter desuden rimelige udgifter til oprydning, affugtning og rengøring.

EKSEMPEL 
Et gulvtæppe, der er 10 år gammelt, er blevet ødelagt af oversvømmelse i forbindelse med  
en stormflod. Nyprisen for gulvtæppet er 20.000 kr. På baggrund af gulvtæppets alder, fra-
trækkes der ved erstatningsberegningen 60 pct. i værdiforringelse, således at Stormrådet 
erstatter 8.000 kr. for gulvtæppet.

Se Erstatningsbetingelser og udmåling af erstatning i stormflodssager

UDBETALING AF ERSTATNING 
Erstatning for løsøreskader udbetales ved erstatningens godkendelse. Erstatning for reparation 
af bygningsdele udbetales, når der foreligger regninger/dokumentation for udført arbejde.

Om stormflod - Sådan behandles stormflodsskader

Der ydes bl.a. ikke  
erstatning for:

– Skader på ting i kældre og  
andre rum under terræn

– Indirekte tab, f.eks. genhus-
ningsudgifter, flytteudgifter, 
driftstab og renteudgifter

– Skader på jord

– Skader på kystsikring og diger.

http://www.stormraadet.dk/Lovgrundlag/Documents/Erstatningsbetingelser%20og%20udm�ling%20af%20erstatning%20i%20stormflodssager.pdf
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Om stormflod 

Stormflodssæsonen 2009-2010 har været særdeles fredelig, og der har ikke været konstateret 
stormflod i Danmark. Stormrådet har været forberedt på stormflodssæsonen med forbedrede 
og effektiviserede arbejdsgange samt visning af OBS-spottet med link til Stormrådets hjem-
meside.

I Stormrådet beror fortsat de stormflodssager, hvor Stormrådet har truffet afgørelse i sagen, 
og hvor skadelidte har fået tilsagn om erstatning, men hvor skadelidte ikke har indsendt doku-
mentation for udført arbejde. Der resterer ca. 400 sager, hvor resterstatning samlet set udgør 
ca. 25,6 mio. kr.
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Om stormflod - Kystdirektoratets stormflodsberedskab

Kortet viser de områder i Vestjylland, der 
ved en stormflod umiddelbart er i fare for 
oversvømmelse.

Dele af Stormrådets betaling til Kystdirektoratet går til at drive stormflodsberedskabet for Va-
dehavet og Vestkysten.

Der er opbygget et stormflodsberedskab for Vestkysten fra Thyborøn til Nymindegab og for 
Vadehavskysten. Baggrunden er, at der på begge strækninger er store områder, der kan blive 
oversvømmet under højvande, hvis der bliver slået hul i højvandsbeskyttelsen i form af klitter 
og diger. Ved oversvømmelse vil der ske store materielle skader, og der kan være risiko for tab 
af menneskeliv.

Stormflodsberedskabet er etableret i fællesskab af Kystdirektoratet, politiet og kommunerne. 
Beredskabet er opdelt i to selvstændige enheder, fordi varslingskriterier og indsatsmuligheder 
er forskellige på Vestkysten og i Vadehavsområdet.

I perioden fra den 1. oktober til den 1. maj, hvor der forekommer stormfloder, indgår der tre 
personer hos Kystdirektoratet i hvert af vagtholdene. I det daglige holder vagtholdene sig 
orienteret om risikoen for høj vandstand på grundlag af DMI’s vejrudsigter. Når der foreligger 
en prognose for højvande, går vagtholdet ind i den operationelle fase. Til illustration af hvad 
der sker her, beskrives de forskellige beredskabsniveauer i beredskabet for Vadehavet. Den 
kritiske vandstand er den vandstand, hvor der kan ske digebrud.

INTERNT BEREDSKAB
Internt beredskab indføres, når der er udsigt til forhøjet vandstand ved næste højvande. Be-
redskabskontoret bemandes, og Syd- og Sønderjyllands Politi og Radio Syd orienteres. 

Se redegørelse for betalingerne til Kystdirektoratet
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Om stormflod - Kystdirektoratets stormflodsberedskab

Kortet viser de områder ved Vadehavet, der 
ved en stormflod umiddelbart er i fare for 
oversvømmelse.

ALMINDELIGT BEREDSKAB
Hvis vandstandsprognoserne giver en kritisk vandstand for et af digerne, indføres alminde-
ligt beredskab. Det vil normalt ske 6 timer før højvandstidspunktet. Politiet, Radio Syd og de 
operative stabe hos kommunerne orienteres, så alle nøglepersoner kan indkaldes. Endvidere 
orienteres alle digelagsformænd.

FORHØJET BEREDSKAB
Hvis der 4 timer før højvandstidspunktet stadig forudsiges en kritisk vandstand, indføres forhø-
jet beredskab. Igen orienteres politiet, Radio Syd og den operative stab i den eller de kom-
muner, hvor diget er beliggende, så mandskabet til gennemførelse af eventuel evakuering m.v. 
kan indkaldes. Herudover orienteres digelagsformændene for de truede diger.

ALARMBEREDSKAB
Alarmberedskab indføres 2 timer før, den kritiske vandstand forventes at forekomme, eller hvis 
der er konstateret brud på Ribe Dige eller Det Fremskudte Dige. Indførelse af dette bered-
skabsniveau sker dog først efter et telefonmøde mellem lederne af politiets og Kystdirektora-
tets beredskabstjenester. Med indførelsen af alarmberedskab indledes en evakuering af befolk-
ningen bosat i de oversvømmelsestruede områder.
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OM STORMFALD
Ved stormfald forstås, at der i en eller flere landsdele som følge af kraftig vindpåvirkning er 
væltet eller knækket træer på store skovarealer svarende til mindst ét års hugst i de ramte 
områder. Det er Stormrådet, der afgør, om der har været stormfald i et område på et givet 
tidspunkt efter udtalelse fra DMI og Kystdirektoratet. Rådets beslutning offentliggøres i pres-
sen og på rådets hjemmeside. 

Der ydes tilskud til genbeplantning med robust skov på private fredskovsarealer, som er ramt 
af stormfald. Tilskuddet kan alene ydes til private ejere, hvor en privat ejer kan være en 
person, et selskab, en fond, en forening eller lignende. Den private ejer må ikke have indgået 
driftsoverenskomst med det offentlige. Tilskuddet udbetales i to rater, første rate vedrører 
oprydning af arealet, og udbetalingen sker samtidig med afgørelsen om tilskud. Anden rate 
vedrører udgifter til genbeplantning, og udbetaling sker, når gentilplantningen er afsluttet. 

DET TILSKUDSBERETTIGEDE AREAL 
Det samlede tilskudsberettigede areal efter stormen den 8. januar 2005 er efter sagsbehand-
lingen opgjort til godt 4.430 ha., og der er givet tilsagn om tilskud for 150 mio. kr. Alle tilskuds-
modtagerne har modtaget 1. rate. Da der efter loven er en frist til indberetning på 6 år, fra 
tilsagnet er givet, betyder det, at næsten alle sager vil være afsluttet inden udgangen af 2013. 

GENTILPLANTNINGEN 
De genrejste skove bliver langt overvejende til nye løvskove, og mindst 60 pct. af alle nye 
træer er naturligt hjemmehørende i Danmark. Hvor de stormfældede arealer havde en løv/nål 
fordeling i procent på 6/94, vil de gentilplantede arealer have fordelingen 63/37. Herudover er 
der i nåletræsandelen – dvs. 37 pct. af arealerne, indblandet med løvtræ i betydeligt omfang.

Om stormfald
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Tilskud ydes kun til skovarealer, som er 
dækket af en basisforsikring mod storm-
fald. Arealet skal være dækket af basisfor-
sikringen inden for en frist, som fastsættes 
af økonomi- og erhvervsministeren.

Fortsættes næste side
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KONTROL AF TILSKUD TIL GENTILPLANTNING EFTER STORMFALD 
I overensstemmelse med EU-kontrolregler udtages 5 pct. af alle udbetalinger til stikprøvekon-
trol. De udtagne tilskudssager bliver kontrolleret med arealopmåling, og der bliver foretaget 
kontrol af om øvrige forudsætninger, for at modtage tilskud, var opfyldt. 

Ved seneste kontrol blev der konstateret fejl, der medførte tilbagebetaling i 5 tilfælde. Det 
samlede tilsagn for de kontrollerede sager var 2.282.127 kr., hvoraf der som følge af de kon-
staterede fejl blev krævet 88.293 kr. tilbagebetalt. Af det tilbagebetalte beløb udgjorde de 
arealrelaterede fejl 39.840 kr. hvilket svarer til en fejlprocent på 1,7 pct., og de resterende 
konstaterede fejl var kvalitetsfejl. Ud over tilbagebetalingen blev der i tre sager med fejl tillige 
pålagt sanktioner for 17.905 kr. 

SPECIEL KONTROL AF PLANTEKVALITET 
Tilskudsordningens formål med at genskabe skove, der er robuste, og som har evne til at re-
generere sig selv, betyder, at kvaliteten af de planter, der anvendes, er meget vigtig. Der blev i 
2008 sat et nyt kontrolsystem i gang, hvor 5 pct. af alle indberettede tilplantninger bliver kon-
trolleret for plantekvalitet. Skov- og Naturstyrelsen forestår kontrollen med sine specialister i 
plantefrø og planteavl. I seneste kontrolår er der foretaget 4 kontroller, som alle blev fundet i 
overensstemmelse med reglerne. 
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Om stormfald 

Fortsættes næste side
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KONTROL AF FORSIKRINGSFORHOLD 
Som følge af at de oprindelige forsikringsaftaler blev opsagt, og forsikringstagerne efterfølgen-
de skulle indgå nye aftaler, anmodede Stormrådet Skov- og Naturstyrelsen om, som en del af 
sagsbehandlingen, at kontrollere om forsikringsforholdene var i orden. Kontrollen har vist, at 
forsikringsforholdene i næsten alle sager er i orden. I enkelte sager har Stormrådet reduceret i 
tilskuddet som følge af ufuldstændig forsikring.

ORDNINGEN I OVERORDNEDE TRÆK 
Ordningen administreres i henhold til lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald 
med senere ændringer af et Stormråd. Der er fastsat nærmere regler om stormfaldsordningen 
i administrative retsakter. 

Stormrådets organisation, kompetencer og nærmere regler om dets afgørelser mv. er fastlagt 
i bekendtgørelse nr. 102 af 13. februar 2001 om forretningsorden for Stormrådet og i bekendt-
gørelse nr. 320 af 9. maj 2001 om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gen-
tilplantning mv. efter stormfald. Derudover er der, i bekendtgørelse nr. 1167 af 27. november 
2006, fastsat minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af basisforsikring mod 
stormfald. 

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Stormrådet og Skov- og Naturstyrelsen. Aftalen 
regulerer de ydelser, som Skov- og Naturstyrelsen leverer til Stormrådet. Aftalen fastslår, at 
Skov- og Naturstyrelsen varetager sagsbehandlingen, udarbejder budgetter, herunder udar-
bejder forslag til tilskudssatser og plan for annoncering, behandling af ansøgninger og anmel-
delser, administration af indberetninger og udbetaling af tilskud, kontrol med tilbagebetaling, 
administration af EU finansiering, økonomistyring, herunder dokumentation og regnskab, 
administration af lønregnskaber mv. 
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Om stormfald 

Fortsættes næste side
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Der har været to tilfælde af storme, som har været omfattet af loven: En i 1999 (2.442 ska-
der) og en i 2005 (784 skader). Det samlede antal skader er opgjort til i alt 3.226, hvor en 
stormfaldsskade relaterer sig til en ejers samlede ejendom, som kan indeholde flere matrikler.

SEKRETARIATETS OPGAVER 
Når der er formodning for og varsling om storm, træder Stormrådet hurtigst muligt sam-
men for at konstatere, hvorvidt der har været tale om stormfald. Når stormfald er konstate-
ret, informeres de berørte forsikringsselskaber, De Danske Skovdyrkerforeninger og pressen. 
Stormrådets hjemmeside opdateres. Sekretariatet varetager en mindre administrativ funktion 
i stormfaldssagerne, da Skov- og Naturstyrelsen primært varetager sagsbehandlingen og har 
kontakten med skovejerne. Derudover varetager sekretariatet en række driftsopgaver. 

AFSLUTNING AF UDESTÅENDE STORMFALDSSAGER EFTER STORMFALDET I 1999
Af de ca. 2.400 sager, der fik tilsagn efter stormen i 1999, har der resteret en gruppe sager, 
hvor der er sket udbetaling af tilskud til oprydning, men hvor der ikke er sket indberetning om 
gentilplantning for tilsvarende areal. Stormrådet har i 2010 afviklet denne gruppe sager. Rådet 
har i forbindelse med afviklingen af sagerne lagt til grund, at der er hjemmel i lov om storm-
flod og stormfald til at kræve oprydningstilskuddet tilbagebetalt, hvis der ikke er genplantet, 
men Stormrådet har fundet det uklart, om der foreligger hjemmel til at kræve tilbagebetaling 
af 1. rate (oprydningstilskuddet), når der er plantet, selv om genplantning er for sent indbe-
rettet og derfor ikke støttes. Rådet har efter drøftelse med Justitsministeriet lagt til grund, at 
der ikke kan kræves tilbagebetaling i sidstnævnte tilfælde og har efter en høring af de berørte 
skovejere afsluttet sagerne herefter.
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Om stormfald 
Sekretariatet:

– modtager anmeldelser fra skovejerne via 
forsikringsselskaberne.

– udsender bekræftelse på modtagelse af 
anmeldelserne samt udsender ”ansøgning 
om tilskud til gentilplantning mv. efter 
stormfald” (den såkaldte T2- ansøgning) til 
skadelidte.

– sender T2-ansøgningen til skadelidte om 
frist for anmeldelse af stormfald.

– Ved evt. ekstra udsættelse af fristen for 
anmeldelsen af stormfald udsendes brev 
herom til skadelidte.

– modtager T2-ansøgningen fra det lokale 
skovdistrikt. 

– kvitterer for modtagelse af ansøgning om 
gentilplantning, (T2) overfor skadelidte.

– videresender T2-ansøgningen til Skov- og 
Naturstyrelsen.

– modtager indstilling til Stormrådet fra 
Skov- og Naturstyrelsen. Skal sagen fore-
lægges rådet, så varetager sekretariatet 
denne opgave.

– sender afgørelsen til skadelidte.

– sender kopi af afgørelsen til det lokale 
skovdistrikt.
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Stormrådet havde i 2009 indtægter på ca. 85 mio. kr. i stormafgift og ca. 750.000 kr. i finan-
sielle indtægter. Der blev i 2009 udbetalt ca. 13,5 mio. kr. i erstatningsudgifter vedrørende 
skader forårsaget af stormflod og ca. 5,4 mio. kr. i tilskud til gentilplantning mv.

Der er for 2009 foretaget regnskabsmæssige hensættelser for skader forårsaget af stormflod 
indtil december 2009 med sammenlagt ca. 25,6 mio. kr., hvilket bevirker, at årets resultat var 
et overskud på knap 70 mio. kr. Der forelå med årets resultat en egenkapital pr. 31. december 
2009 på ca. 29 mio. kr.

Se Stormrådets årsregnskab for 2009

Se redegørelse for de elementer, der indgår i Stormrådets betaling til Kystdirektoratet

 

De økonomiske resultater 
Hensættelserne for stormflod udgjorde  
pr. 31. december 2009 ca. 25,6  mio. kr. 

Der henvises til side 8 for oplysninger om 
status på udestående stormflodssager mv.

Hensættelserne for stormfald udgjorde  
pr. 31. december 2009 ca. 13 mio. kr.

http://www.stormraadet.dk/Aarsberetninger/Documents/Aarsrapport_2008.pdf
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Siden 1991 har Stormrådet med hjemmel i lov om stormflod og stormfald udbetalt erstatning 
for skader forårsaget af stormflod. Gennem årene er det blevet til mere end 6.700 anmeldte 
skader og over 550 mio. kr. i udbetalte erstatninger for stormflodsskader.
På baggrund af de behandlede skadesager har Stormrådet oparbejdet en database med ska-
deoplysninger, som har muliggjort udarbejdelsen af en detaljeret skadestatistik.
Statistikken indeholder bl.a. oplysninger om antal anmeldte skader og udbetalte erstatninger 
pr. kommune.

Se statistikken

Statistik

Fortsættes næste side

Kommune        Antal anmeldte skader
Slagelse 915
Kerteminde 615
Kalundborg 387
Lolland 320
Nordfyns 315
Guldborgsund 306
Vesthimmerlands 299
Svendborg 292
Nyborg 284
Hedensted 212
Næstved 180
Esbjerg 171
Langeland 165
Vejle 165
Vordingborg 146
Randers 116
Tønder 113
Haderslev 110
Horsens 108

Anmeldte skader for alle stormfloder for de 
20 hårdest ramte kommuner.

http://www.stormraadet.dk/Documents/Stormflodsskadestatistik.pdf
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ANTAL SKADER PR. KOMMUNE
Der er anmeldt skader i kystnære områder i næsten hele landet. De hårdest ramte områder 
har dog været Slagelse og Kerteminde kommuner, som tabellen viser.

ERSTATNING PR. KOMMUNE
I perioden 1999 til 2010 var den gennemsnitlige erstatning pr. skade 90.500 kr. De største 
gennemsnitlige erstatninger pr. skade på ca. 140.000 kr. er blevet udbetalt i Esbjerg og Hor-
sens kommuner.
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Statistik

Kortet viser den gennemsnitlige erstatning 
pr. skade pr. kommune.
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Stormrådets sammensætning

Stormrådets medlemmer udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren for fire år ad gangen. 
For perioden 1. september 2008 til 31. august 2012 er følgende medlemmer udpeget:
Formand cand.jur. Karen Westerbye-Juhl

Udpeget efter indstilling fra:

Økonomi- og Erhvervsministeriet:  
Fuldmægtig Kenneth Lundgaard Christensen
Transportministeriet:  
Civilingeniør Holger Toxvig Madsen
Justitsministeriet: 
Fuldmægtig Jacob Nygaard Waage
Forsikring & Pension: 
Juridisk rådgiver Claus Tønnesen
Forbrugerrådet: 
Sekretariatschef Jette Kammer Jensen
Kommunernes Landsforening: 
Borgmester Erik Nørreby
Miljøministeriet: 
Konsulent Peter Brun Madsen

Endvidere fungerer forstfuldmægtig Henrik Ballegaard, Skov- og Naturstyrelsen, 
som sagkyndig for Stormrådet.

Forsikring & Pension er sekretariat for Stormrådet.
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Overgang til en ny stormordning

Udvalget om revision af stormflodsordningen afgav den 30. november 2009 en rapport om den 
fremtidige erstatningsordning ved stormflods- og andre oversvømmelsesskader. Anbefalinger-
ne fra udvalget blev lagt til grund i lov nr. 544 af 26. maj 2010. 

Da en række af de nye elementer kræver tilpasninger, etablering af IT-systemer mv., er der 
lagt op til, at ministeren kan sætte en række af de nye regler i kraft, når Stormrådet indstiller 
dette. Nedenfor gennemgås de vigtigste ændringer.

–  Der etableres en trappemodel, hvor selvrisikoen stiger ved gentagne oversvømmelser. 

 Den hidtil gældende lov gav mulighed for, at erstatning for stormflodsskader kunne redu-
ceres eller helt bortfalde i tilfælde, hvor ejendom og løsøre var ”udsat beliggende”. Denne 
regel ophæves og erstattes med en såkaldt trappemodel, hvorefter selvrisikoen kan stige 
ved gentagne oversvømmelsesskader på samme ejendom.

 Trappemodellen træder i kraft den 1. juli 2010 i forhold til indre vandvejsskader og i forhold 
til stormflodsskader formodentligt september/oktober 2011. 

– Ordningen udvides med skader forårsaget af oversvømmelse som følge af ekstreme vand-
stande i vandløb og søer 

 Den hidtil gældende lov dækkede kun oversvømmelse forårsaget af stormflod. Ordningen 
dækkede også oversvømmelse af ferskvand, hvor ferskvandet stammer fra vandløb, der 
går over bredderne, fordi en forhøjet vandstand i havet forhindrer en naturlig afstrømning. 
Dette er stadig tilfældet. Med loven sikres erstatning for alle, der rammes af katastrofelig-
nende oversvømmelser hidrørende fra vandløb og søer, uanset om den pågældende over-
svømmelse skyldes vejrmæssige tilfældigheder eller menneskeskabte situationer. 

 Udvidelsen træder i kraft den 1. juli 2010.

Forsættes næste side
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–  Sagsbehandling i stormflodssager fra taksation til erstatningsudbetaling, finder fremover 
sted i det forsikringsselskab, hvor skadelidte er brandforsikret. 

 Dette sker med henblik på at sikre en hurtig sagsbehandling også ved store stormfloder.

 Ændringen træder i kraft, når dette indstilles af Stormrådet. Forsikringsselskaberne overta-
ger formodentligt sagsbehandling mv. den 1. september eller 1. oktober 2011. 

–  Stormrådet skal fremover føre tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling og  
forestå behandling af klager. 

 De nærmere regler for tilsynet, herunder eventuelle sanktioner over for forsikringsselska-
berne, de nærmere regler for Stormrådets offentliggørelse af påbud samt de nærmere 
regler for behandling af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager 
fastsættes i forretningsordenen for Stormrådet.

 Ændringerne træder formentlig i kraft den 1. september eller 1. oktober 2011.  

–  Finansiering af ordningen

 Finansiering af ordningen sker fortsat via en årlig afgift på hver enkelt brandforsikringspoli-
ce i form af et fast beløb. Beløbet har siden 2001 udgjort 20 kr. Beløbet hæves fra 1. januar 
2011 til 30 kr., således at der opkræves 20 kr. til stormflods- og oversvømmelsesordningen 
og 10 kr. til stormfaldsordningen pr. brandforsikringspolice. Ved træk på den bagvedliggen-
de statsgaranti skal ske en forhøjelse af afgiften i en periode med 10 kr. til i alt 40 kr. pr. år, 
indtil det udbetalte garantibeløb er tilbagebetalt inkl. renter. 

Forsættes næste side
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–  Dækningen ændres

 Dækningen ved skader ændres fremover, så erstatningerne udmåles efter principperne i 
private forsikringsaftaler. Herudover udvides den hidtidige liste over ting, der ikke erstattes. 
Listen udvides blandt andet med haveanlæg, campingvogne, løsøre placeret på strand og 
dyr, undtagen dambrug.

 Ændringerne træder formentligt i kraft den 1. september eller 1. oktober 2011.  

–  Stormfald

 Det hidtidige krav om, at forsikringen kun kunne opsiges i forbindelse med et nyt udbud af 
basisforsikringen ophæves. Baggrunden er, at de indhøstede erfaringer med udbudsordnin-
gen viste, at udbud ikke er nødvendigt for at sikre en etablering af basisforsikringsmulighe-
der i et eller flere forsikringsselskaber.

 Ændringen træder i kraft 1. juli 2010.
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BILAG - Redegørelse for de elementer, der indgår i Stormrådets betaling til Kystdirektoratet

DRIFT AF VANDSTANDSMÅLERE
I 2000 blev der for Stormrådets midler etableret syv vandstandsmå-
lere i de indre farvande med henblik på at få en bedre målerdækning. 
I 2004 blev der suppleret med yderligere to. Kystdirektoratet driver 
disse målere, og driftsudgiften dækkes af Stormrådet. Udgiften var i 
2009 79.538 kr.

UDTALELSER MV. TIL RÅDET
Efter en højvandssituation udarbejder Kystdirektoratet en udtalelse 
om vandstandsforholdene. Hovedindholdet i udtalelsen er oplysninger 
om maksimalvandstanden ved de målestationer, hvor der har kunnet 
skaffes oplysninger, samt en fastlæggelse af, hvor sjælden vandstan-
den er, udtrykt ved, hvor mange år der i gennemsnit går mellem, 
at vandstanden nås eller overskrides. Udtalelsen er grundlaget for 
Stormrådets fastlæggelse af, hvor der vil kunne udbetales erstatning 
for oversvømmelsesskader.

Kystdirektoratets tidsforbrug til udarbejdelse af disse udtalelser dæk-
kes, og tilsvarende dækkes tids-forbruget til forberedelse og delta-
gelse i Stormrådets møder. Hertil kommer et fast beløb. 

Udgiften til udtalelser m.v. var i 2009 614.450 kr., der var fordelt med 
102.819 kr. til tidsforbrug og 511.631 kr. som et fast beløb.

De samlede udgifter for 2009 var i alt 2.441.065 kr.

Se beskrivelse af Kystdirektoratets stormflodsberedskab

Af § 29 i Lov om stormflod og stormfald fremgår, at Kystdirektoratets 
udgifter i forbindelse med stormflodsvarsling og bistand til Stormrådet 
afholdes af stormflods- og stormfaldspuljen. Honoreringen sker ifølge 
bemærkningerne til loven i form af et fast beløb, der pristalsreguleres, 
samt et beløb til dækning af de faktiske udgifter. I forbindelse med 
lovforslaget blev den samlede udgift skønnet til 2,1 mio. kr. i prisni-
veau 2000.

Med det faste beløb honoreres den ekspertise, som Kystdirektoratet 
stiller til rådighed for Stormrådet. Det faste beløb afspejler også det 
forhold, at udtalelserne til Stormrådet skal udarbejdes i løbet af få 
dage, og at Kystdirektoratet i øvrigt løbende skal være til rådighed. 
Der er også taget hensyn til, at de aktivitetsafhængige timer ikke 
faktureres til konsulentsatser.

Stormrådets betaling til Kystdirektoratet dækker udgifterne til storm-
flodsberedskabet, driften af et antal vandstandsmålere samt udarbej-
delse af udtalelser mv. til rådet.

 
STORMFLODSBEREDSKABET
Kystdirektoratets stormflodsberedskab omfatter Vadehavskysten og 
Vestkysten mellem Thyborøn og Nymindegab. Udgiften til beredskabet 
er sammensat af et fast beløb, betaling af rådighedstillæg og telefon-
godtgørelse til beredskabets deltagere samt betaling for det faktiske 
tidsforbrug. 

Udgiften til stormflodsberedskabet var i 2009 1.747.077 kr., der var 
fordelt med et fast beløb på 767.448 kr., 539.068 kr. til rådighedstil-
læg og telefongodtgørelse og 440.561 kr. til aktive timer og øvrige 
udgifter.
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BILAG - Redegørelse for de elementer der indgår i Stormrådets betaling til sekretariatet

Ifølge lov om stormflod og stormfald § 22 bistår sekretariatet Storm-
rådet med den daglige administration.

Udgifterne til sekretariatets arbejde udgjorde i 2009: 

Lønudgifter til taksatorer og overtaksatorerne: 892.016 kr.

Udgifter til materialer, porto, møder m.m.  63.078 kr.

Informationsudgifter  416.652 kr.

Sekretariatets andel af fællesudgifterne i Forsikring & Pension, hvor 
sekretariatet har til huse. Beløbet er højere end normalt på grund af 
udgifter til sagsbehandling af stormflodsskader fra 2006: 3.938.510 
kr.

Se årsregnskabet for 2009
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http://www.stormraadet.dk/Documents/�rsregnskab%202009.pdf
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BILAG - Stormrådets betaling til Danmarks Meteorologiske Institut – DMI

DEN METEOROLOGISKE PROGNOSEMODEL 
Input til stormflodsmodellerne er vind- og lufttrykprognoser fra DMI’s 
meteorologiske prognosemodel DMI-HIRLAM, der er den prognose-
model, der dækker Danmark. Det er helt afgørende at have specielt 
detaljerede og præcise vindforudsigelser, når vandstanden skal forud-
siges præcist.

 
UDGIFTERNE TIL DMI I 2009: 

Direkte omkostninger: 

 Forskning og udvikling (HIRLAM)  471.220 kr.

 Observation: Kvalitetssikring  1.447 kr.

 Observation: Drift  577.876 kr.

 Observation: Teknik (vandstandsstationer)  1.570.196 kr.

 Udvikling af prognoser og præsentationer  359.279 kr.

 Stormflodsvarsling  1.409.095 kr.

 Vandstandsovervågning- og varsling 422.690 kr.

Indirekte omkostninger: 

 Fællesomkostninger (Administration m.m.)  3.474.000 kr.

 Afskrivning og forrentning af vandstandsmålere 57.464 kr.

I alt   8.343.267 kr.

Stormrådets betaling til DMI dækker DMI’s udgifter til etablering og 
drift af DMI’s vandstandsmålere, drift og videreudvikling af storm-
flodsmodellerne, meteorologernes døgnovervågning af vandstanden 
samt arbejdet med rådgivning af myndigheder op til og under storm-
floderne. Endelig dækker rådet en del af udgifterne til DMI’s meteo-
rologiske prognosemodel, der er helt nødvendig som input til storm-
flodsmodellerne.

DMI driver fortsat 15 vandstandsstationer i Danmark. Der er ikke sket 
ændringer i netværket i 2009 efter moderniseringen af hele målesy-
stemet i 2003–2005. Der produceres real-time data hvert 10. minut, 
og to separate systemer til datakommunikation er med til at sikre 
en høj pålidelighed. Derudover efterses stationerne regelmæssigt af 
DMI’s teknikere. 
 
STORMFLODSMODELLER 
Stormflodsmodellen Mike21 har kørt operationelt hele 2009. Ved siden 
af denne model testes løbende nye og mere avancerede modeller med 
henblik på at forbedre varslingen. Disse supplerende prognoser indgår 
udover prognoserne fra Mike21 i det beslutningsværktøj, meteorolo-
gerne har til rådighed. 
 
DEN METEOROLOGISKE OVERVÅGNING 
Meteorologerne overvåger døgnet rundt vandstanden langs Danmarks 
kyster og udsender varsler, når de kriterier, der er aftalt med lokale 
myndigheder, er opfyldt. Meteorologernes værktøj er specialudviklede 
programmer, der løbende følger vandstand og vandstandsprognoser 
og automatisk advarer meteorologerne, når der er risiko for storm-
flod.


