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Forord 

”Stormrådet har allerede 
nu gennemført en række 
initiativer, der kan ef-
fektivisere arbejdspro-
cesserne”

Karen Westerbye-Juhl 
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Stormrådet har haft medvind i 2008.

Sæsonen 2007-2008 blev først og fremmest sæsonen, hvor Stormrådet blev færdig med 
behandlingen af sagerne fra den store stormfl od i nov. 2006. Den 1. april 2008 var der givet 
tilsagn eller afslag til alle de skadelidte. Ca. 800 skadelidte mangler dog fortsat at indsende 
regninger for ca. 40 mio. kr., før erstatninger kan udbetales. Den store stormfl od har i alt 
kostet stormpuljen ca. 350 mio. kr. Rådet har orienteret økonomi- og erhvervsministeren 
herom og gjort opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at trække på statsgarantien.

Med afslutningen af sagsbehandlingen blev der frigjort ressourcer, og rådet tog initiativ til at 
få størrelsen af sekretariatet tilpasset samt få effektiviseret arbejdsprocesserne yderligere. 

Der er bl.a. indført et nyt sagssystem, udarbejdet et idékatalog om sikring af ejendomme 
mod stormfl od og en statistik, der belyser, hvilke kystområder og kommuner, der gennem 
tiden har været hårdest ramt af stormfl od. Rådet har endvidere gennemført en række andre 
initiativer for at gøre hus- og sommerhusejere opmærksomme på mulighederne for at fore-
bygge stormfl odsskader. 

Initiativerne er gode, men sagsbehandlingssystemet er stadig sårbart ved store stormfl oder. 
Dette pegede Stormrådet på sidste år i et brev til økonomi- og erhvervsministeren. Rådet ser 
derfor frem til konklusionerne fra et udvalg nedsat af økonomi- og erhvervsministeren, der 
skal komme med forslag til moderniseringer af stormfl odsordningen. 

Stormrådet har også med tilfredshed noteret sig, at økonomi- og erhvervsministeren tillige 
vil se på de mindre hensigtsmæssige punkter i stormfaldsordningen, så også denne del kan 
blive ajourført efter de erfaringer, der er indhentet siden ordningens start i 2000. 

Stormrådet kan således se tilbage på et år, hvor målene blev nået, og hvor mange nye initia-
tiver er blevet gennemført og sat i gang for at sikre, at de stormfl odsramte for fremtiden får 
en hurtigere sagsbehandling, også ved store stormfl oder.



Ved en stormflod forstås oversvømmelse på grund af en ekstremt høj vandstand i havet 
forårsaget af storm. Ved vurderingen af, om der har været stormflod, tages der bl.a. 
hensyn til vindstyrke, vandstand og bølgehøjde. Det er derudover en forudsætning, at 
den målte vandstand i gennemsnit optræder sjældnere end hvert 20. år.

Det er Stormrådet, der afgør, om en oversvømmelse er en stormflod. Det sker blandt 
andet efter, der er indhentet udtalelser fra Kystdirektoratet og Danmarks Meteorologiske 
Institut. Stormrådets beslutning offentliggøres i dagspressen og på rådets hjemmeside.

Stormrådet består af repræsentanter fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, Transportmi-
nisteriet, Justitsministeriet, Forsikring & Pension, Forbrugerrådet, Kommunernes Lands-
forening samt et medlem med skovteknisk kendskab udpeget af Miljøministeriet. Med-
lemmerne af rådet udpeges for fire år ad gangen.

I henhold til lov om stormflod og stormfald kan der ydes erstatning for skader forårsaget 
af stormflod. For at kunne få erstatning skal følgende betingelser være overholdt:

–  det beskadigede skal være beliggende i et stormflodsramt område

–  det beskadigede skal være dækket af en afgiftspligtig brandforsikring

–  skaden skal være anmeldt til eget forsikringsselskab senest 2 måneder efter,  
der er konstateret stormflod.

Siden 1991 har landet været ramt af stormflod 20 gange. Stormrådet har modtaget over 
6.800 skadesanmeldelser fra disse stormfloder.

Se lov om stormflod og stormfald

Se Stormrådets praksis

Om stormflod

Ved udbetaling af erstat-
ning 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
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Efter en sæson i 2006/2007 med over 4000 anmeldte skader har den forgangne sæson 
været mere almindelig. Der er i beretningsåret blevet konstateret stormflod to gange med 
i alt 151 anmeldte skader.

Efter stormfloden den 9. november 2007 blev der anmeldt 118 skader. Hårdest ramt var 
Kerteminde og Odsherred kommuner. Det karakteristiske for denne stormflod var, at hele 
73 pct. af de skaderamte tidligere har været ramt af stormflod. Især ét område blev hårdt 
ramt, nemlig Mesinge på Fyn. Her blev 57 fritidshuse oversvømmet ved både november-
stormen i 2006 og novemberstormen 2007. Man har nu opført et dige i området.

ANMELDTE SKADER VEDR. STORMFLODEN DEN 9. NOVEMBER 2007

Helårsbeboelse 13 

Fritidshuse  101 

Erhverv  4 

Se Stormrådets pressemeddelelser om sæsonens stormfloder

Om stormflod - Behandling af sager fra sæsonens stormfloder

Fortsættes næste side

Stormfloden den 9. november 2007 
Skader pr. kommune
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Stormfloden den 1. marts 2008 gav anledning til 33 anmeldte skader. Hårdest ramt var 
Horsens og Odsherred kommune.

ANMELDTE SKADER VEDR. STORMFLODEN DEN 1. MARTS 2008

Helårsbeboelse 6

Fritidshuse  14

Erhverv  13

Se Stormrådets pressemeddelelser om sæsonens stormfloder

Om stormflod - Behandling af sager fra sæsonens stormfloder

Stormfloden den 1. marts 2008 
Skader pr. kommune
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SKADELIDTE

Senest to måneder efter Stormrådet har erklæret et område for ramt af stormflod, skal 
skadelidte anmelde sin skade til det forsikringsselskab, hvori det beskadigede er brandfor-
sikret. Skadelidte vil derefter modtage et brev fra Stormrådet med kvittering for anmel-
delsen.

Se Stormrådets praksis vedr. for sent anmeldte skader.

BESIGTIGELSE

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

Taksatorerne udpeges af Stormrådet og stilles som udgangspunkt til rådighed af forsik-
ringsselskaberne.

SKADESOPGØRELSEN

Skadelidte gennemgår skadesopgørelsen og kommer eventuelt med bemærkninger. 
Skadelidte underskriver skadesopgørelsen og sender den retur til taksatoren. Taksatoren 
sender derefter skadesopgørelsen til en overtaksator, der skal sikre, at taksatorerne har 
en ens praksis. Overtaksator sender herefter skadesopgørelsen til Stormrådet.

Skadesopgørelsen behandles herefter af sekretariatet.

Se ”Regler for sekretariatets arbejde”

Fortsættes næste sideSIDE 6

Om stormflod - Sådan behandles stormflodsskader

Hvis et hus er  
brandforsikret i et  
selskab og indboet i et 
andet, skal skaden  
anmeldes til begge  
selskaber. 
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ERSTATNINGSBEREGNINGEN

Erstatningen opgøres efter dagsværdiprincippet. Det betyder, at der tages udgangspunkt i, 
hvad det vil koste at reparere det beskadigede med fradrag for værdiforringelse på grund 
af alder, slid og nedsat anvendelighed. Hvis det beskadigede er totalskadet, 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, fratrækkes der ved erstatningsberegningen 60 pct. i værdiforringelse, således at 
Stormrådet erstatter 8.000 kr. for gulvtæppet.

Se eksempel på Stormrådets praksis vedr. erstatning for affugtningsudgifter

Se ”Regler om erstatning for skader forårsaget af stormflod”

UDBETALING AF ERSTATNING

Erstatning for løsøreskader udbetales ved erstatningens godkendelse. Erstatning for reparati-
on af bygningsdele udbetales, når der foreligger regninger/dokumentation for udført arbejde.

Se lov om stormflod og stormfald

 

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. 
genhusningsudgifter, 
flytteudgifter, drifts-
tab og renteudgifter

– Skader på jord

– Skader på kystsik-
ring og diger.
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Om stormflod - Opfølgning på stormfloden den 1. november 2006

I alle sager fra stormfloden den 1. november 2006 er det afgjort, hvorvidt der skal udbe-
tales erstatning eller ej. Der er 765 sager, hvor erstatningen er godkendt, men hvor hele 
eller dele af erstatningen endnu ikke er udbetalt. Fælles for disse sager er, at skadelidte 
endnu ikke har indsendt dokumentation for udført arbejde. Såfremt man som skadelidt 
har erstatning til gode hos Stormrådet, skal man være opmærksom på de gældende for-
ældelsesregler. 

Som nævnt i årsberetningen 2006/2007 har sagsbehandlingstiden for skaderne efter 
stormfloden i november 2006 ikke været tilfredsstillende for de skadelidte. Stormrådet 
har moderniseret og effektiviseret arbejdsgangene med henblik på at sikre en hurtigere 
sagsbehandlingstid i tilfælde af nye stormfloder.

Fakta om stormfloden den 1. november 2006:

Antal anmeldte skader: 3.925

Antal adresser, som tidligere har været ramt af stormflod: 476

Antal afviste sager: 856

Gennemsnitlig erstatning pr. sag: 96.685 kr.

Kommune med flest anmeldte skader: Slagelse (605 skader)

Se reglerne for forældelse

Se beskrivelse af det interne projekt i sekretariatet

Antal anmeldte skader pr. kommune efter 
stormfloden den 1. november 2006

211

267
326

508
605
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EKSEMPEL

Ejeren af et hus beliggende ca. 7 meter fra havet og bygget i kotehøjde 1,37 m søgte 
om erstatning for skader efter stormfloden den 9. november 2007. Den konkrete kote-
højde svarede til, at bygningen kunne modstå en vandstandsstigning, der forekommer 
hvert 20 år. Bygningen blev også ramt af stormflod den 2. november 2006. 

Stormrådet vurderede, at den skadesramte bygning havde en særligt udsat beliggen-
hed pga. den tætte placering på havet, lave kotehøjde samt tidligere skadeshistorie. 
Rådet besluttede på den baggrund, at der ikke kunne ydes erstatning.   

Om stormflod - Stormrådets praksis for behandling af sager

UDSAT BELIGGENHED

Ifølge loven kan erstatning for skader forårsaget af stormflod nedsættes eller helt bortfalde, 
såfremt bygningen er opført et sted, hvor der er særlig risiko for skader forårsaget af storm-
flod, og skadelidte efter forholdene eller oplysninger ved opførelsen eller erhvervelsen vidste 
eller burde vide dette.

Læs om:

Udsat beliggenhed

Affugtningsudgifter

Forkert udførelse eller dårlig 
vedligeholdelse

Politianmeldelse

For sent anmeldt

Forældelse  
– udbetaling af erstatning
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Om stormflod - Stormrådets praksis i behandling af sager

GODE RÅD OM AFFUGTNING

– Fjern eventuel våd isolering fra 
gulve/vægge

– Igangsæt affugtning og husk at  
aflæse elmåleren, når udtørring 
påbegyndes 

– Lad en fagmand iværksætte  
affugtningen, så affugterne stop-
pes, når udtørringen er tilstrække-
lig. Udtørring ved korrekt affugtning  
bør normalt ikke vare længere  
end 4-6 uger.

AFFUGTNINGSUDGIFTER

Ifølge loven erstattes alene udgifter til umiddelbart indtrådte skader forårsaget af storm-
flod. Udgifter til rent forebyggende foranstaltninger erstattes ikke. Det er rådets praksis at 
dække rimelige udgifter til affugtning.

EKSEMPEL

Ejeren af et anneks (tidligere garage) på 20 m2 med 3 rum gjorde krav på at få dæk-
ket de konkrete udgifter til affugtning på i alt 67.893 kr. Ejeren havde selv stået for 
affugtning uden at have modtaget konkret rådgivning.

Stormrådet vurderede på baggrund af bygningens størrelse og konstruktion, at de kon-
krete affugtningsudgifter ikke kunne anses for rimelige. Rådet besluttede at fastsætte 
erstatning til 30.000 kr. svarende til, hvad det ca. ville koste at lade et professionelt 
firma stå for affugtningen.
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Om stormflod - Stormrådets praksis i behandling af sager

FORKERT UDFØRELSE ELLER DÅRLIG VEDLIGEHOLDELSE

Ifølge loven kan erstatning for skader forårsaget af stormflod nedsættes eller helt bortfalde, 
såfremt bygningens forkerte konstruktion eller udførelse eller uegnede materialer, dårlige 
vedligeholdelse eller et manglende tilsyn er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, el-
ler hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået. 

EKSEMPEL

Ejeren af en helårsbolig gjorde krav på erstatning for termoruder, som var punkteret 
efter stormfloden. Ejeren gjorde gældende, at stormfloden havde fået ruderne til at 
punktere som følge af saltvandspåvirkningen. 

Stormrådet indhentede udtalelse fra Teknologisk Institut, som oplyste, at en termo-
rude, som er korrekt opsat og vedligeholdt, ikke punkterer ved vandpåvirkning fra 
saltvand. Rådet afviste på den baggrund at yde erstatning.
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Om stormflod - Stormrådets praksis i behandling af sager

POLITIANMELDELSE

Ifølge loven straffes den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier op-
lysninger af betydning for afgørelsen om erstatning med bøde, medmindre højere straf er 
forskyldt efter anden lovgivning. 

 
EKSEMPEL

Ifølge Stormrådets regler udbetales erstatning for udført arbejde på baggrund af 
fremsendte regninger. Formålet med denne regel er bl.a. at sikre, at bygningen bliver 
reetableret, således at en evt. panthavers panteret ikke bliver forringet. 

En skadelidt indsendte en regning for håndværksarbejde svarende til den godkendte 
erstatning. Inden erstatning blev udbetalt modtog Stormrådet billedmateriale fra en 
panthaver, hvoraf det fremgik, at boligen var fraflyttet og i forfald.

Stormrådet politianmeldte skadelidte for at have afgivet urigtige oplysninger.
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Om stormflod - Stormrådets praksis i behandling af sager

FOR SENT ANMELDT

Ifølge loven skal forsikringstageren anmelde en skade forårsaget af stormflod til forsikrings-
selskabet senest 2 måneder efter skadens indtræden.

Det er rådets praksis, i tilfælde hvor skadelidte er uden skyld i fristoverskridelsen, såsom fejl 
fra forsikringsselskabets side eller postforsendelsesfejl, at give dispensation fra anmeldelses-
fristen.

EKSEMPEL

En skadelidt havde ved stormfloden den 1.-2. marts 2008 haft oversvømmelse på 
kontor og varelager. Stormrådet modtog anmeldelsen den 11. juni 2008. Fristen for 
anmeldelse af skaden vedrørende stormfloden den 1.-2. marts 2008 udløb den 5. maj 
2008. 

Skadelidte oplyste, at han havde kontaktet sin assurandør i marts 2008. Det fremgik af 
en e-mail korrespondance, at assurandøren havde videresendt anmeldelsen til forsik-
ringsselskabet den 28. april 2008. 

Stormrådet besluttede, at der i den konkrete sag kunne dispenseres for anmeldelses-
fristen, idet skadelidte var uden skyld i fristoverskridelsen. 
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Om stormflod - Stormrådets praksis i behandling af sager

Forældelsesfristen for 
udbetaling af erstatning 
er 3 år.

FORÆLDELSE – UDBETALING AF ERSTATNING 

Fra den 1. januar 2008 er en ny forældelseslov trådt i kraft. Denne lov kan få betydning i 
forhold til evt. ikke udbetalte erstatninger, idet forældelsesfristen er blevet forkortet fra 5 år 
til 3 år. 

Den nye forældelseslov gælder tillige for fordringer, der er stiftet før lovens ikrafttræden, og 
som ikke inden den 1. januar 2008 er forældede efter de hidtidige regler. Forældelse af så-
danne fordringer indtræder tidligst den 1. januar 2011. 

For erstatningskrav, som er blevet godkendt af rådet efter den 31. december 2007, gælder 
3-års forældelsesreglen. 

En ny forældelsesfrist på 3 år begynder dog at løbe, hver gang skadelidte indsender regnin-
ger, idet Stormrådet i udbetalingsbrevet anerkender erstatningskravet. 

Stormrådet – BERETNING 07/08 Forord Om stormfald De økonomiske resultater Rådets forventninger til 08/09Om stormflod Nye tiltag 

SIDE 14

stormraadet_beretning4_korr.indd   14 22-12-2008   09:44:28



Om stormflod - Statistik

Fortsættes næste side

Kortet viser, hvor mange gange Stormrå-
det har vurderet, at hver enkelt kyststræk-
ning i perioden 1991-2008 har været ramt 
af stormflod.
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Siden den nuværende stormflodsordning blev oprettet i 1991, har der været stormflod 20 
gange.

Kortet til venstre viser, hvor mange gange Stormrådet har vurderet, at hver enkelt kyst-
strækning i perioden 1991-2008 har været ramt af stormflod.

I alt er der anmeldt 6.801 skader. 

FORDELING AF ANMELDTE SKADER 

 
Skader

     Sagstype (antal)       Sagstype i pct.

Dato            i alt  Helårs Fritid Erhverv Landbrug Helårs Fritid Erhverv Landbrug

09-01-91 42 10 11 14 7 24,0 26,0 33,0 17,0

17-01-92 30 27 1 2 0 90,0 3,3 6,6 0,0

13-01-93 17 9 4 4 0 53,0 23,5 23,5 0,0

25-01-93 9 1 1 7 0 11,1 11,1 77,8 0,0

21-02-93 994 318 348 249 80 32,0 35,0 25,0 8,0

04-11-95 558 151 212 162 33 27,0 38,0 29,0 6,0

16-11-95 41 23 9 9 0 56,1 21,9 22,0 0,0



Om stormflod - Statistik

SIDE 16

FORDELING AF ANMELDTE SKADER (FORTSAT) 

 
Skader

     Sagstype (antal)       Sagstype i pct.

Dato            i alt  Helårs Fritid Erhverv  Landbrug Helårs Fritid Erhverv Landbrug

05-02-99 10 9 1 0 0 90,0 10,0 0,0 0,0

03-12-99 305 61 73 137 34 20,0 24,0 45,0 11,0

29-01-00 109 49 38 21 1 45,0 35,0 19,0 1,0

30-10-00 6 0 0 6 0 0,0 0,0 100,0 0,0

21-02-02 33 6 22 4 2 16,7 66,7 11,1 5,6

05-12-03 11 7 4 0 0 60,0 40,0 0,0 0,0

08-01-05 426 141 179 98 9 33,0 42,0 23,0 2,0

01-11-06 3.925 1.307 1.790 734 94 33,3 45,6 18,7 2,4

14-01-07 94 24 52 14 4 25,3 55,8 14,7 4,2

19-01-07 39 27 9 3 0 69,2 23,1 7,7 0,0

19-03-07 1 0 0 0 1 0,0 0,0 0,0 100,0

09-11-07 118 13 101 4 0 10,9 85,8 3,3 0,0

01-03-08 33 6 14 13 0 18,2 42,4 39,4 0,0

I alt 6.801 2.431 2.140 1.696 535 35,7 31,5 24,9 7,9
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Om stormflod - Kystdirektoratets stormflodsberedskab

Dele af Stormrådets betaling til Kystdirektoratet går til at drive stormflodsberedskabet for 
Vadehavet 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 stormflodssæsonen fra den 1. september til den 1. maj indgår der tre personer hos Kystdi-
rektoratet 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 høj-
vande, går vagtholdet ind i den operationelle fase. Til illustration af hvad der sker her, beskri-
ves 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.

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

SIDE 17
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Om stormflod - Kystdirektoratets stormflodsberedskab

ALMINDELIGT BEREDSKAB

Hvis vandstandsprognoserne giver en kritisk vandstand for et af digerne, indføres almin-
deligt 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 
forhøjet beredskab. Igen orienteres politiet, Radio Syd og den operative stab i den eller de 
kommuner, hvor diget er beliggende, så mandskabet til gennemførelse af eventuel evaku-
ering 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 
beredskabsniveau sker dog først efter et telefonmøde mellem lederne af politiets og Kyst-
direktoratets beredskabstjenester. Med indførelsen af alarmberedskab indledes en evaku-
ering af befolkningen bosat i de oversvømmelsestruede områder.

Se redegørelse for betalingerne til KystdirektoratetKortet viser de områder ved Vadehavet, 
der ved en stormflod umiddelbart er i fare 
for oversvømmelse.
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Storme og orkaner kan give stormfald, d.v.s. at hele eller større dele af et skovareal væl-
ter. Ved stormfald forstås efter loven, at der i én 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 på baggrund af indstilling fra Miljøministeriet afgør, om der efter 
loven har været stormfald. Rådets beslutning om, at der i et område har været stormfald, 
offentliggøres i dagspressen. Herudover bliver der indrykket annoncer i skovbrugsblade. 
Beslutningen offentliggøres også på Stormrådets hjemmeside.

Private skovejere har i disse situationer mulighed for at få tilskud til plantning af ny skov. 
Skovejeren skal sende en skadesanmeldelse til sit eget forsikringsselskab umiddelbart 
efter stormfald. Ansøgning til Stormrådet om tilskud til genplantning skal sendes senest 6 
måneder efter stormfaldet.

Det er Stormrådet, der tager stilling til ansøgninger om tilskud til genplantning. Rådet kan 
give formanden og sekretariatet bemyndigelse til at træffe afgørelser efter nærmere fast-
satte retningslinier. Ifølge loven kan skovejerne ikke klage over rådets afgørelser til anden
myndighed. 

Se hele lovteksten

Se behandling af sagerne ved stormfald

Om stormfald

Det er en forudsætning 
for at få tilskud, at der 
er tegnet en basisforsik-
ring.

http://www.stormraadet.dk/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/Files/2007/Lov%20pdf.ashx


OPFØLGNING PÅ STORMFALDET DECEMBER 1999 OG JANUAR 2000

Langt hovedparten af tilsagnene om tilskud efter stormene dec. 1999/jan. 2000 udløb i ef-
teråret 2007/foråret 2008. Som påmindelse om udløbet sendte Stormrådet i aug. 2007 brev 
til de tilskudsmodtagere, der endnu ikke havde udnyttet deres tilsagn fuldt ud. Hensigten 
med brevet var at få så mange tilskudssager som muligt afsluttet og undgå at skulle kræve 
unødige tilbagebetalinger. 

Af de oprindeligt 2.442 stormfaldssager er langt de fleste nu afsluttede, således at der pr. 1. 
september 2008 kun mangler afslutning af 130 sager.  

OPFØLGNING PÅ STORMFALDET DEN 8.-9. JANUAR 2005

Stormfaldet den 8.-9.jan. 2005 var det andet stormfald, der har fået tilskud til gentilplant-
ning efter lov om stormflod og stormfald. Denne storm forårsagede flest skader i det nordlige 
Jylland. 94 pct. af det stormfældede skovareal var med nåletræ, og 6 pct. var med løvtræ. 

DET TILSKUDSBERETTIGEDE AREAL 

Det samlede tilskudsberettigede areal er efter sagsbehandlingen opgjort til godt 4430 ha., og 
der er givet tilsagn om tilskud for 150 mio. kr. Alle tilskudsmodtagerne 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 færdige 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/

Om stormfald - Behandling af sagerne ved stormfald

Fortsættes næste side
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De første gange, der 
blev udbetalt tilskud til 
genplantning, var ved 
stormfaldet i december 
1999 og januar 2000. 
Stormen ramte hårdest i 
det sydlige Danmark.



Om stormfald - Behandling af sagerne ved stormfald

nål fordeling i pct. på 6/94, vil de gentilplantede arealer have fordelingen 63/37. Herud-
over er der i nåletræsandelen blandet med løvtræ i betydeligt omfang. 

KONTROL AF TILSKUD TIL GENTILPLANTNING EFTER STORMFALD

En stikprøvekontrol på 5 pct. af tilskudssagerne blev kontrolleret med arealopmåling, og 
der blev foretaget kontrol af, om øvrige forudsætninger for at modtage tilskud var opfyldt. 
I fem kontrolsager blev der konstateret fejl, der medførte tilbagebetaling. I to af sagerne 
var der arealfejl, mens der i de tre øvrige sager var tale om mindre kvalitetsafvigelser. 
Det samlede tilsagn for de kontrollerede sager var 29.324.221 kr., hvoraf der som følge af 
de konstaterede fejl blev krævet 80.785 kr. betalt tilbage. Ud over tilbagebetalingen blev 
disse tilskudsmodtagere pålagt sanktioner for 61.700 kr.  

SPECIEL KONTROL AF PLANTEKVALITET

Tilskudsordningens formål med at genskabe skove, der er robuste, og som har evne til 
at regenerere sig selv, betyder, at kvaliteten af de planter, der anvendes, er meget vigtig. 
Der er i løbet af 2008 sat et nyt kontrolsystem i gang, hvor 5 pct. af alle indberettede til-
plantninger bliver kontrolleret for plantekvalitet. Skov- og Naturstyrelsen forestår kontrol-
len med sine specialister i plantefrø og planteavl. 

Fortsættes næste side

I overensstemmelse 
med EU-kontrolregler 
udtages 5 pct. af alle 
udbetalinger til stikprø-
vekontrol. 
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Om stormfald - Behandling af sagerne ved stormfaldOm stormfald - Behandling af sagerne ved stormfald

SAGSBEHANDLINGEN I SKOV- OG NATURSTYRELSEN

I sagsbehandlingen i Skov- og Naturstyrelsen indgår analyse af luftfotos. Både af luftfotos, 
der er taget kort efter stormen, og af fotos optaget 1-3 år tidligere, således at ”før-storm-
falds-situationen” kan vurderes.

LUFTFOTOS AF STORMFALD TILGÆNGELIGE FOR SKOVEJERNE

Som noget nyt valgte Stormrådet efter stormfaldet i 2005 at gøre de stormfaldsbilleder, der 
blev anskaffet til sagsbehandlingen, tilgængelige for ejerne. Via internettet var det muligt for 
skovejere, der havde anmeldt stormfald, at se stormskaderne og indtegne det skadede areal. 
Stormfaldsbillerne har været flittigt benyttet af ejerne og deres konsulenter. 

For sagsbehandlingen har det samtidig haft den fordel, at ansøgerne og sagsbehandlerne har 
haft samme redskab til vurdering af skaderne, hvilket har betydet, at der har været få sager 
med uoverensstemmelser om det skadede areals størrelse.

KONTROL AF FORSIKRINGSFORHOLD

Som følge af at de oprindelige forsikringsaftaler blev opsagt, og forsikringstagerne efterføl-
gende skulle indgå nye aftaler, anmodede Stormrådet Skov- og Naturstyrelsen om, som del 
af sagsbehandlingen, at kontrollere, at forsikringsforholdene var i orden. Kontrollen har vist, 
at forsikringsforholdene i næsten alle sager er i orden. I enkelte sager har Stormrådet redu-
ceret i tilskuddet som følge af ufuldstændig forsikring.

I fire sager blev det konstateret, at der kun var delvis forsikring af den skov, der var ramt af 
stormfald. Stormrådet besluttede i disse sager kun at udbetale en andel af tilskuddet sva-
rende til andelen af forsikret skov. Der blev pga. manglende forsikring tilbageholdt mere end 
½ mio. kr. i tilskud.

EFTER STORMFALD
Billede benyttes i sagsbehandlingen, hvor 
der sammenlignes med billeder fra før 
stormen, se nedenfor. Det ramte areal er 
vist med rød ramme.
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Stormrådet havde i 2007 indtægter på ca. 83 mio. kr. i stormafgift og ca. 5,5 mio. kr. i  
finansielle indtægter. Der blev i 2007 udbetalt ca. 209 mio. kr. i erstatningsudgifter vedr.  
skader forårsaget af stormflod og ca. 26,6 mio. kr. i tilskud til gentilplantning m.v.

Revisorerne konkluderede i årsrapporten, at Stormrådets forretningsgange er hensigtsmæs-
sigt tilrettelagt, samt at Stormrådet i det forgangne år har udvist sparsommelighed, god 
produktivitet og effektivitet.

Der er i årsrapporten for 2007 foretaget regnskabsmæssige hensættelser for skader forårsa-
get af stormflod før 2008 med sammenlagt 228. mio. kr. og hensættelser til gentilplantning 
m.v. på 47 mio. kr., hvilket bevirker, at der foreligger underbalance (negativ egenkapital) på 
ca. 124 mio. kr. Statsgarantien på 200. mio. kr. er derfor i princippet aktiv. Om der faktisk 
skal ske træk på statsgarantien, afhænger af likviditetsforløbet i 2008–2009. Det er i års- 
rapporten skønnet, at der i 2008 vil ske et træk på statsgarantien på 44 mio. kr.

Status ved udgangen af 3. kvartal 2008 er dog, at det endnu ikke har været nødvendigt at 
trække på statsgarantien. Stormrådets likviditet udgjorde pr. 31. august ca. 28 mio. kr.

Hensættelserne for stormflod udgjorde pr. 31. august 2008 ca. 60 mio. kr.
Hensættelserne for stormfald udgjorde pr. 31. august 2008 ca. 47 mio. kr.

Se Stormrådets årsregnskab for 2007

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

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

 

De økonomiske resultater 
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http://www.stormraadet.dk/upload/årsrapport_2007_underskrevet.pdf


Storme i beretningsperioden

STORMFLOD I DE DANSKE FARVANDE DEN 1.-2. MARTS 2008

Stormrådet besluttede – på baggrund af vandstandsmålinger fra DMI og ”Kystdirektoratets 
Højvandsstatistikker fra 2007” – at højvandet i de danske farvande den 1.-2. marts 2008 må 
anses for stormflod, som omhandlet i lov om stormflod og stormfald. 

STORMRÅDETS BESLUTNING OMFATTEDE I JYLLAND:

– Hanstholm

– Den vestlige del af Limfjorden fra Thyborøn til Sallingsundbroen og  
Nees Sund (færgeoverfarten)

– Kysten omkring Frederikshavn fra Hulsig syd for Skagen til Asaa nord for Hals  
ved udmundingen af Limfjorden

– Kysten omkring Århus fra Gåsehage syd for Ebeltoft til Trelde Næs nord for Fredericia.

STORMRÅDETS BESLUTNING OMFATTEDE PÅ SJÆLLAND:

– Sjællands nordkyst fra Helsingør til og med Hundested Havn og fra Rørvig Havn  
til Reersø syd for Kalundborg. 

– Isefjord og Roskilde Fjord var ikke omfattet.

Det betød, at personer og virksomheder, der mente at have været udsat for stormflodsskade 
i de nævnte områder, kunne søge om at få erstattet eventuelle skader på løsøre og bygnin-
ger.

Kortet viser de kyster, der blev ramt af 
stormflod den 1.-2. marts 2008.
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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  
Chefkonsulent Tove Birgitte Pedersen Foxman  

Transportministeriet:  
Civilingeniør Holger Toxvig Madsen

Justitsministeriet: 
Fuldmægtig Jacob Nygaard Waage

Forsikring & Pension: 
Vicedirektør Claus Tønnesen

Forbrugerrådet: 
Rådsmedlem 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.
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Nye tiltag i Stormrådet

På baggrund af det ekstremt store antal skader efter stormfloderne i 2006 og 2007 med en 
uacceptabel lang sagsbehandlingstid til følge har Stormrådet igangsat et projekt, med henblik 
på at effektivisere arbejdsgangene, således at sagsbehandlingen gøres hurtigere.

PROJEKTETS ENKELTE DELE

SAGSGANGE

Hidtil har kun enkelte af Stormrådets sagsgange været beskrevet i ”Regler for sekretariatets 
arbejde”. For i fremtiden at gøre det hurtigere at ansætte og oplære nye sagsbehandlere 
i tilfælde af en stor stormflod udarbejdes der nu en samlet beskrivelse af samtlige interne 
sagsgange.

INFOBANK

Det er Stormrådets principielle afgørelser, der danner praksis for den daglige sagsbehandling. 
Hidtil har kun en del af denne praksis været tilgængelig for andre. Stormrådet har derfor 
besluttet at udarbejde en infobank, der indeholder den samlede praksis. 

Infobanken er et værktøj for både sekretariatet og dets taksatorer, men i høj grad også for 
skadelidte. Infobanken bliver tilgængelig på Stormrådets hjemmeside.

STATISTIK

Stormrådet har en stor viden omkring skadesomfanget efter stormflod i Danmark. For bedre 
at kunne dele denne viden arbejder sekretariatet på at oprette en statistikbank, som bl.a. skal 
indeholde statistik over antal skader, geografisk placering, erstatningsstørrelser og skadesty-
per.

Stormrådets hjemmeside 
er under revision med 
henblik på at gøre den 
mere brugervenlig. 

Tanken er, at det skal 
være lettere at finde de 
oplysninger, man søger.

Se Stormrådets idékata-
log på hjemmesiden.

Fortsættes næste side
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Nye tiltag i Stormrådet

På baggrund af denne statistik vil der blive udarbejdet kort, der bl.a. viser stormflods- 
ramte kyststrækninger og antal anmeldte skader pr. kommune. En del af denne 
statistik samt kort baseret herpå er allerede udarbejdet og kan ses i denne årsberetning.

ERSTATNINGSOPGØRELSE

Praksis for erstatning for løsøre er i dag, at der ydes erstatning svarende til nyværdien på
skadestidspunktet for genstande; der er indkøbt som nye, ikke er beskadiget før storm-
floden og som er under 2 år gammel. For genstande, der er ældre end 2 år, fastsættes 
erstatningen til genanskaffelsesprisen for en tilsvarende ny genstand med rimeligt fradrag for 
værdiforringelse som følge af alder, slid og nedsat anvendelighed. 

Bygningsskader opgøres fortsat ud fra dagsværdiprincippet, dvs., der tages udgangspunkt i, 
hvad det vil koste at reparere det skadede efter gældende priser umiddelbart før stormflo-
den, dog med fradrag for alder, slid og nedsat anvendelighed. I forbindelse med opgørelse af 
bygningsskader finder bl.a. Forsikring & Pensions levetidstabeller og Stormrådets infobank 
anvendelse.

KOMMUNIKATION

For at gøre opmærksom på Stormrådet og dets virke, vil der årligt inden stormflodssæsonen
blive udsendt en pressemeddelelse, der bl.a. informerer husejere om, hvad de selv kan gøre for
at beskytte deres ejendomme mod kommende stormfloder. Der henvises i nyheden til idékata-
loget ”Beskyt din ejendom mod stormflod”, som Stormrådet har udarbejdet i samarbejde med 
Kystdirektoratet. Derudover er det besluttet at indrykke en annonce i de lokale ugeaviser 
rundt om i landet for også her at gøre opmærksom på de forskellige løsningsmodeller, der er 
beskrevet i Stormrådets idékatalog vedrørende stormflodssikring af ejendomme.
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Stormrådets forventninger til 08/09

Rådet har afgjort alle anmeldte stormflodsskader. Der er ca. 800 sager, hvor hele eller 
dele af erstatningen endnu ikke er udbetalt, idet de skadelidte ikke har indsendt doku-
mentation for udbedringerne. Der er hensat ca. 40 mio. kr. til disse udbetalinger. Rådets 
sekretariat har iværksat initiativer for at forbedre de interne sagsgange. Arbejdet forven-
tes afsluttet ved udgangen af 2008. Det er rådets forventning, at initiativerne vil sikre, at 
sagsbehandlingen ved en evt. kommende stormflod bliver hurtigere og mere effektiv, end 
det har været tilfældet de seneste år.

AFGIFT

Det kan ikke udelukkes, at det i 2009 bliver nødvendigt at trække på statsgarantien. 
Beløbets størrelse vil afhænge af, hvor hurtigt de resterende erstatningsbeløb kommer 
til udbetaling, og hvornår udgifterne vedrørende stormfald forfalder til udbetaling. Hertil 
kommer, at nye stormfloder eller stormfald kan indebære, at garantien kommer i anven-
delse. Hvis der skal trækkes på garantien, vil det medføre en midlertidig forhøjelse af 
stormafgiften på 10 kr., til i alt 30 kr.

RÅDETS ERFARINGER 

Stormflodsordningen blev i sin tid etableret for at sikre en solidarisk dækning af storm-
flodsramte, fordi stormflodsskader på daværende tidspunkt ikke vurderedes at være 
forsikringsbare hændelser.

På grund af den store storm i 1999, der ødelagde store dele af de danske skove, blev 
stormfald også omfattet af ordningen. Senest har der været stormfald i 2005. I vinteren 

Økonomi- og  
erhvervsministeren ned-
satte sidste år udvalget 
om revision af storm-
flodsordningen.
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Stormrådets forventninger til 08/09

2006-2007 blev der konstateret stormflod 4 gange. Der blev samlet anmeldt i alt 4.100 
stormflodskader, hvilket langt overstiger det samlede antal skader indtruffet i de foregå-
ende 16 år, dvs. i hele ordningens levetid.

BEHOV FOR KORTERE SAGSBEHANDLINGSTID

Stormrådet varetager sine opgaver med bistand fra et sekretariat, som er hjemmehø-
rende i brancheorganisationen Forsikring & Pension. Sekretariatsfunktionen har ikke, og 
kan ikke hensigtsmæssigt have en størrelse, der permanent kan matche et ekstraordinært 
stort antal erstatningssager. Derfor var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for erstat-
ningssagerne i vinteren 2006-07 meget lang, hvilket var uacceptabelt for de skadelidte.

På den baggrund reviderede Stormrådet, også efter opfordring fra økonomi- og erhvervs-
ministeren, sine forretningsgange for at gøre sagsbehandlingstiden kortere. Rådet bad 
samtidig økonomi- og erhvervsministeren om at se på de uhensigtsmæssigheder, ordnin-
gen havde. Ministeren har herefter nedsat et udvalg, der ser på revision af stormflods-
ordningen. Stormrådet er repræsenteret i udvalget ved formand Karen Westerbye-Juhl. 
Udvalget forventes at færdiggøre sin rapport i begyndelsen af 2009.

I udvalget bliver ikke diskuteret ændringsforslag vedrørende reglerne om stormfald, men 
det er forventningen, at et evt. kommende lovforslag også vil tage højde for de uhensigts-
mæssigheder, der er opstået i denne ordning.

Vi må forvente med de 
varslede klimaforan-
dringer, at antallet og 
størrelsen af stormfloder 
ikke bliver mindre. 
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DRIFT AF VANDSTANDSMÅLERE

I 2000 blev der for Stormrådets midler etableret syv vand-
standsmålere 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 2007 93.263,32 kr. 

UDTALELSER M.V. TIL RÅDET

Efter en højvandssituation udarbejder Kystdirektoratet en udta-
lelse om vandstandsforholdene. Hovedindholdet i udtalelsen er 
oplysninger om maksimalvandstanden ved de målestationer, hvor 
der har kunnet skaffes oplysninger samt en fastlæggelse af, hvor 
sjælden vandstanden er, udtrykt ved, hvor mange år der i gen-
nemsnit går mellem, at vandstanden nås eller overskrides. Udta-
lelsen er grundlaget for Stormrådets fastlæggelse af, hvor der vil 
kunne udbetales erstatning for oversvømmelsesskader.

Kystdirektoratets tidsforbrug til udarbejdelse af disse udtalelser 
dækkes, og tilsvarende dækkes tidsforbruget til forberedelse og 
deltagelse i Stormrådets møder. Hertil kommer et fast beløb. 

Udgiften til udtalelser m.v. var i 2007 843.874,07 kr.

De samlede udgifter for 2007 er i alt 2.888.653,12 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 Stormrå-
det afholdes af stormflods- og stormfaldspuljen. Honoreringen sker 
ifølge bemærkningerne til loven i form af et fast beløb, der pristals-
reguleres, samt et beløb til dækning af de faktiske udgifter. I forbin-
delse med lovforslaget blev den samlede udgift skønnet til 2,1 mio. 
kr. i prisniveau 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 fak-
tureres til konsulentsatser.

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

STORMFLODSBEREDSKABET

Kystdirektoratets stormflodsberedskab omfatter Vadehavskysten og 
Vestkysten mellem Thyborøn og Nymindegab. Udgiften til beredska-
bet er sammensat af et fast beløb, betaling af rådighedstillæg og 
telefongodtgørelse til beredskabets deltagere samt betaling for det 
faktiske tidsforbrug. Udgiften til stormflodsberedskabet var i 2007  
1.951.515,73 kr.
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programmer, der løbende følger vandstand og vandstandsprognoser 
og automatisk advarer meteorologerne, når der er risiko for storm-
flod. 

DEN METEOROLOGISKE PROGNOSEMODEL 

Input til stormflodsmodellerne er vind- og lufttrykprognoser fra DMI’s 
meteorologiske prognosemodel DMI-HIRLAM, der er den progno-
semodel, der dækker Danmark. Og det er helt afgørende at have spe-
cielt detaljerede og præcise vindforudsigelser, når vandstanden skal 
forudsiges præcist. 

UDGIFTERNE TIL DMI I 2007:

Direkte omkostninger   
Forskning og udvikling (HIRLAM) 446.303,75 kr. 
Observation: Kvalitetssikring 48.952,11 kr. 
Observation: Drift 221.680,00 kr.  
Observation: Teknik (vandstandsstationer) 455.621,79 kr.  
Udvikling af prognoser og præsentationer 286.432,10 kr. 
Stormflodsvarsling 1.490.764,00 kr. 
Vandstandsovervågning- og varsling 859.277,35 kr.

Indirekte omkostninger   
Fællesomkostninger (Administration m.m.) 3.997.362,13 kr. 
Afskrivning og forrentning af vandstandsmålere 195.822,85 kr. 

I alt 8.002.216,08 kr.

Stormrådets betaling til Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 
dækker DMI’s udgifter til etablering og drift af DMI’s vandstandsmåle-
re, drift og videreudvikling af stormflodsmodellerne, meteorologernes 
døgnovervågning af vandstanden samt arbejdet med rådgivning af 
myndigheder op til og under stormfloderne. Endelig dækker Stormrå-
det en del af udgifterne til DMI’s meteorologiske prognosemodel, der 
er helt nødvendig som input til stormflodsmodellerne.

DMI driver fortsat 15 vandstandsstationer i Danmark, se kort. Der er 
ikke sket ændringer i netværket i 2007 efter moderniseringen af hele 
målesystemet 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 regelmæs-
sigt af DMI’s teknikere. 

STORMFLODSMODELLER

Stormflodsmodellen Mike21 har kørt operationelt hele 2007. Ved si-
den 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, me-
teorologerne 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 
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Ifølge lov om stormflod og stormfald § 22 bistår sekretariatet  
Stormrådet med den daglige administration. 

Udgifterne til sekretariatets arbejde udgjorde i 2007:

Lønudgifter til sekretariatets medarbejdere  
samt overtaksatorerne 4.244.160 kr.

Udgifter til materialer, porto, møder m.m. 535.135 kr.

Informationsudgifter 452.183 kr.

Sekretariatets andel af fællesudgifterne  
i Forsikring & Pension, hvor sekretariatet  
har til huse  1.956.487 kr.
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