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Karen Westerbye-Juhl

Berørte borgere har mulighed for i katastrofesituationer at søge kompensation for den vejr-
mæssige påvirkning af deres tilværelse.

Stormflodsloven giver mulighed for erstatning til skadelidte efter stormflod og for tilskud til 
skovejere ved gentilplantning efter stormfald. Loven indeholder efter ændring pr. 1. juli 2010 
nu også mulighed for kompensation ved ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer. 

I midten af august 2010 stod den nye ordning sin første prøve. De mange følgende erstat-
ningssager, især i Nordsjælland og Midtjylland, har betydet, at Stormrådet hurtigt har skabt 
praksis på området, bl.a. om ordningens rækkevidde, når oversvømmelser ikke entydigt stam-
mer fra vandløb / sø (konkurrerende skadesårsager). 

I januar 2011 medførte kraftige tøbrud landet over mange anmeldelser til Stormrådet, navnlig 
fra byområder, især i Midtjylland og flere steder på Sjælland. Sommeren 2011 har været præget 
af meget og kraftig nedbør. Det er især gået ud over en lang række landbrug, især på Lolland / 
Falster, Sønderjylland, Sydsjælland og Fyn. Også her har oversvømmelsesordningen været ud-
fordret med ca. 180 anmeldte oversvømmelsesskader, et antal langt over lovens forudsætninger.

Kort inde i stormflodssæsonen 2011/12 måtte Stormrådet, først i november og siden i decem
ber, erklære stormflod. Der var tale om afgrænsede områder ved Limfjorden og Sjællands 
nordkyst.

Stormflodssager skal efter lovændringen fremover behandles af forsikringsselskaberne, mens 
Stormrådet skal være klage- og tilsynsorgan for behandlingen af disse sager. 

De ændrede klimaforhold og den ændrede organisering af stormflodsordningen medfører uden 
tvivl, at Stormrådet involveres i andre og flere sager. Den udfordring er rådet parat til at på tage 
sig – og i takt med udviklingen aktivt medvirke til alle ordningernes tilpasning og udvikling.

20. april 2012
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Om Stormrådet

MEDLEMMER AF STORMRÅDET

Formand: Cand. jur. Karen Westerbye-Juhl 

Udpeget efter indstilling fra:

Erhvervs- og Vækstministeriet: Kontorchef Hans Høj, næstformand

Transportministeriet: Souschef Carl-Christian Munk-Nielsen

Justitsministeriet: Fuldmægtig Caroline Østergaard Nielsen

Forsikring & Pension: Underdirektør Torben Weiss Garne

Forbrugerrådet: Sekretariatschef Jette Kammer Jensen

Kommunernes Landsforening: Borgmester Erik Nørreby

Miljøministeriet: Konsulent Peter Brun Madsen 

Klima, Energi- og Bygningsministeriet: Seniorforsker Vibeke Huess 

Endvidere fungerer: 

forstfuldmægtig Henrik Ballegaard, Naturstyrelsen,

cand. scient. Lene Kristensen, Naturstyrelsen, og

civilingeniør Holger Toxvig Madsen, Kystdirektoratet

som sagkyndige for Stormrådet

Stormrådet er et uafhængigt 
organ nedsat i henhold til lov nr. 
349 af 17. maj 2000 om stormflod 
og stormfald med senere ændrin-
ger. Rådet består af en uafhængig 
formand udpeget af erhvervs-  
og vækstministeren samt 8 
medlemmer, som repræsenterer 
kommuner, ministerier, forsik-
ringsselskaber og Forbrugerrådet.

Stormrådet rådfører sig med 
tilknyttede sagkyndige i forbin-
delse med afgørelsen af sager  
om stormflod, oversvømmelse  
fra vandløb og søer og stormfald.
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STORMRÅDETS SEKRETARIAT

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Stormrådet.

Sekretariatet varetager den almindelige sekretariatsfunktion, herunder planlægning og tilret-
telæggelse af rådsmøder, udarbejdelse af dagsordener, mødemateriale og referat samt vedli-
geholdelse og udvikling af Stormrådets hjemmeside, www.stormraadet.dk. Vedligeholdelsen af 
hjemmesiden omfatter tillige vedligeholdelse af FAQ / Infobanken, som indeholder oplysninger 
om Stormrådets praksis i stormflods og oversvømmelsessager. 

Sekretariatet behandler sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og stormfald, 
herunder også sager om aktindsigt. Gennem sagsbehandlingen skal sekretariatet tilvejebringe 
det fornødne beslutningsgrundlag for rådets og i nærmere angivne tilfælde for sekretariatets 
egne afgørelser. 

Sekretariatet udarbejder et årligt regnskab, der revideres af en statsautoriseret revisor, jf. 
stormflodslovens § 23, stk. 2, samt en årsberetning om Stormrådets virksomhed, jf. storm-
flodslovens § 22, stk. 6. 

Der er indgået en konsulentaftale med Fonden F&P Formidling om sagsbehandling og gennem-
førelse af udbetaling i ikkefærdigbehandlede stormflodssager og sagsbehandling og udbeta-
ling i nye stormflodssager frem til 30. september 2012.

Der er indgået en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen med henblik på at sikre, at Stormrådet 
til enhver tid får den fornødne assistance fra Naturstyrelsen i forbindelse med oversvømmel-
ses- og stormfaldshændelser. 
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Om stormflod

Stormrådet træffer afgørelse om, hvorvidt der har været stormflod. Dette sker efter udtalelser 
fra Kystdirektoratet og Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Stormrådets beslutning of-
fentliggøres 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 Stormrådet via forsikringsselskabet senest to måneder efter 
konstatering af stormflod.

Se lov om stormflod og stormfald 

og lov om ændring af lov om stormflod og stormfald 

STORMFLOD 
Ved en stormflod forstås over-
svømmelse på grund af en eks-
tremt høj vandstand i havet. Det 
er en betingelse, at den målte 
vandstand i det pågældende 
område indtræder sjældnere end 
hvert 20 år.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25651
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132060
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Behandling af stormflodsskader  

FREM TIL EFTERÅRET 2012

Når der er konstateret stormflod, underrettes forsikringsselskaberne om hvilke områder, der 
er ramt. Skaderne opgøres af taksatorer, som forsikringsselskaberne stiller til rådighed. Efter 
taksationen behandles stormflodssagerne efter de særlige regler i stormflodsloven og rådets 
praksis, som findes i ”Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, over-
svømmelse fra vandløb og søer samt stormfald”, ”Regler for erstatning i stormflods og over-
svømmelsessager” og ”FAQ / Infobank”, som findes på Stormrådets hjemmeside. 

Stormflodsordningen er forskellig fra en forsikringsordning. Det er en offentlig katastrofeord-
ning, som erstatter de skader, der indtræder på selve stormflodstidspunktet eller i umiddelbar 
forlængelse heraf. 

Behandlingen af stormflodssager varetages af Forsikring & Pension. Stormrådet har delege-
ret beslutning i sager med et ukompliceret sagsforløb til sekretariatet. De komplicerede sager 
forelægges rådet til afgørelse af, om erstatning kan gives og i givet fald erstatningens stør-
relse.

Se uddybning i ”erstatning ved stormflod” på Stormrådets hjemmeside 

FRA EFTERÅRET 2012 OG FREM

For at fremme en hurtig sagsbehandling også ved store stormfloder har Folketinget vedtaget 
en ændring af stormflodsloven, således at sagsbehandlingen af stormflodssager skal foregå i 
det forsikringsselskab, hvor skadelidte har tegnet brandforsikring.

http://www.stormraadet.dk/Menu/Om-Stormraadet/~/media/Storm/Lovgivning/Procedurer%20pr%2024%20februar%202011.pdf
http://www.stormraadet.dk/Menu/Om-Stormraadet/~/media/Storm/Lovgivning/Procedurer%20pr%2024%20februar%202011.pdf
http://www.stormraadet.dk/Menu/Om-Stormraadet/~/media/Storm/Lovgivning/Regler%20om%20erstatning%20i%20stormflods%20og%20oversvoemmelsessager.pdf
http://www.stormraadet.dk/Menu/Om-Stormraadet/~/media/Storm/Lovgivning/Regler%20om%20erstatning%20i%20stormflods%20og%20oversvoemmelsessager.pdf
http://www.stormraadet.dk/Menu/ordbog
http://www.stormraadet.dk/Stormflod/Erstatning-ved-stormflod
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STORMFLODSHÆNDELSER I BERETNINGSPERIODEN

Stormflodssæsonen 20102011 var særdeles fredelig, og der blev ikke konstateret stormflod i 
Danmark. Stormrådet var forberedt på stormflodssæsonen med forbedrede og effektiviserede 
arbejdsgange samt visning af OBS-spottet på DR med henvisning til Stormrådets hjem meside.

Første halvdel af stormflodssæsonen 20112012 har været mere sædvanlig, idet der har været 
tale om to stormflodshændelser: 25. – 28. november 2011 i det nordøstlige Sjælland og i visse 
områder omkring Limfjorden (se pressemeddelelse) og 9. – 11. december 2011 i det nordlige 
Sjælland og i området omkring Limfjorden (se pressemeddelelse).

Efter stormfloden i november 2011 er der primo februar 2012 anmeldt 137 skader. Langt stør-
stedelen af anmeldelserne vedrører skader ved de sjællandske kyster.

November 2011

Antal anmeldte skader

15

610

1115

1620

2125

26<

http://www.stormraadet.dk/Storm/Pressemeddelelser/Stormflod-2728-nov-2011
http://www.stormraadet.dk/Storm/Pressemeddelelser/Stormflod-0911-dec-2011
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Efter stormfloden i december 2011 er der primo 2012 anmeldt 40 skader. Anmeldelserne ved-
rører skader ved Limfjorden, ved de nordsjællandske kyster og Øresund.

STATISTIK

I Stormrådet beror fortsat de stormflodssager fra tidligere hændelser, hvor Stormrådet har 
truffet afgørelse i sagen, og hvor skadelidte har fået tilsagn om erstatning, men hvor ska-
delidte ikke har indsendt doku mentation for udført arbejde. Der resterer ca. 400 sager, hvor 
resterstatning samlet set udgør ca. 18 mio. kr. (tal ultimo januar 2012).

I Stormrådets ”Stormflods skadestatistisk – maj 2009” kan man se nærmere om stormfloders 
hyppighed og antal og geografisk ramte områder tilbage til erstatningsordningens begyndelse.

December 2011

Antal anmeldte skader

15

610

1115

1620

2125

26<
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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 Danmarks Meteorologiske Institut og Miljøministeriet. Rådets be-
slutning offentliggøres i relevante dele af dagspressen og på rådets hjemmeside. 

Der ydes tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, som er ramt 
af stormfald. Tilskuddet udbetales i to rater. Første rate vedrører oprydning af det ramte areal, 
og udbetalingen sker samtidig med afgørelsen om tilskud. Anden rate vedrører udgifter til gen-
tilplantning, og udbetaling sker, når gentilplantningen er afsluttet.  

STORMFALDSORDNINGEN I HOVEDTRÆK

Ordningen administreres i henhold til lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald 
med senere ændringer af Stormrådet. Der er fastsat nærmere regler om stormfaldsordningen i 
bekendtgørelser og administrative procedurer. 

Stormrådets organisation, kompetencer og regler om dets afgørelser mv. er fast lagt i bekendt-
gørelse nr. 1483 af 14. december 2010 om forretningsorden for Stormrådet og i bekendtgø-
relse nr. 320 af 9. maj 2001 om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentil-
plantning mv. efter stormfald. Derudover er der, i bekendtgørelse nr. 1167 af 27. novem ber 
2006, fastsat minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af basisforsikring mod 
stormfald. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134718
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134718
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25714
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25714
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25714
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27391
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27391
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Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Stormrådet og Naturstyrelsen. Ifølge aftalen va-
retager Naturstyrelsen sagsbehandlingen, udarbejder budgetter, herunder forslag til tilskuds-
satser og plan for annoncering, behandling af ansøgninger og anmeldelser, administration 
af indberetninger og udbetaling af tilskud, kontrol med tilbagebetaling, admini stration af EU 
finansiering, økonomistyring, herunder dokumentation og regnskab, administra tion af lønregn-
skaber mv. 

FORDELING AF LØV OG NÅLESKOV EFTER STORMFALD

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. i 37 pct. af arealerne, indblandet løvtræ i betyde 
 ligt omfang.

STORMFALDSHÆNDELSER

Der har været to tilfælde af 
storme, som har været omfattet 
af loven: En i 1999 (2442 skader)  
og en i 2005 (784 skader). Det 
samlede antal skader er opgjort 
til i alt 3226, hvor en stormfalds-
skade relaterer sig til en ejers 
samlede ejendom, som kan inde-
holde flere matrikler.



11

Stormrådet – BERETNING 10/11 Forord Om stormfald Ny oversvømmelsesordning Økonomisk resultat 2010Om Stormrådet Om stormflod

Ny oversvømmelsesordning pr. 1. juli 2010

Stormflodsloven blev pr. 1. juli 2010 udvidet til også at omfatte oversvømmelser fra vandløb 
og søer (indre vandveje). Indtil da var det alene oversvømmelser fra stormflod, som var dæk-
ket af loven. Dog var oversvømmelser fra vandløb, som på grund af ekstrem vandstand i havet 
ikke kunne få afløb hertil, allerede dækket som stormflod. Forud for udvidelsen var pågået et 
udvalgsarbejde, som havde gennemgået hele stormflodsordningen med henblik på forenkling 
af administration og procedure. Udvalget havde tillige behandlet muligheden for erstatning 
efter oversvømmelse fra vandløb og søer og kommet med forslag hertil.

Under behandlingen blev det forudsat, at der ville være ca. 50 sager om oversvømmelse fra 
de indre vandveje om året, hvoraf der ville være tale om erstatningsudbetaling i ca. 25 % af 
disse. Den vejrmæssige udvikling i 2010 og 2011 har imidlertid vist, at denne forudsætning 
ikke har holdt, idet der alene i det første halve år med ordningen har været 38 sager (2010), 
hvoraf der har været tale om erstatningsudbetaling i 20, svarende til ca. 48 % af sagerne. I 
2011 er der ved 2 hændelser registreret i alt 245 sager, dvs. næsten 5 gange så meget som 
forudsat ved ordningens indførelse.

Reglerne om oversvømmelse fra vandløb og søer skal løbende justeres i takt med de erfarin-
ger, der gøres på området, f.eks. i forbindelse med taksering af skader, bedømmelse af vand-
stande i vandløb og søer og procedurer for sagsbehandlingen. Den samlede oversvømmelses-
ordning skal evalueres senest i 2015.
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Om oversvømmelse fra vandløb og søer

Ved oversvømmelse forstås oversvømmelse fra vandløb og søer på grund af ekstrem høj vand-
stand i disse. Ved vurderingen af om vandstanden har været ekstrem, lægges et 20-års krite-
rium til grund. Det er således en betingelse, at vandstanden i det pågældende vandløb eller sø 
vurderes at have været sjældnere, end den statistisk vil forekomme hvert 20. år. 

Stormrådet træffer afgørelse om, hvorvidt der har været tale om en erstatningsberettiget 
oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Dette sker efter udtalelse fra Naturstyrelsen.

For at kunne modtage erstatning skal følgende betingelser være opfyldt:

– Oversvømmelsen skal stamme fra en sø eller et vandløb, som har haft en ekstrem vand-
stand

– Det beskadigede skal være dækket af en afgiftspligtig brandforsikring

– Skaden skal være anmeldt til Stormrådet via forsikringsselskabet senest 2 måneder efter, 
at oversvømmelsen har fundet sted.
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Sådan behandles skader efter oversvømmelse fra vandløb og søer

Der tages ikke som ved stormflod stilling til, om et samlet område må anses som ramt af over-
svømmelse. Når der indtræffer oversvømmelse fra et vandløb eller en sø, tages der udgangs-
punkt i de konkrete anmeldelser, som Stormrådet modtager fra de skadelidte gennem deres 
forsikringsselskaber. Behandlingen af disse sager kan opdeles i 4 faser. 

a) Undersøgelsesfasen 
På baggrund af en konkret anmeldelse – eller flere fra samme område – anmodes Natur-
styrelsen om at foretage de nødvendige undersøgelser, så rådet kan træffe afgørelse, om 
en oversvømmelse er omfattet af loven. Det drejer sig bl.a. om undersøgelser af vandstan-
de i eller omkring det pågældende vandløb, vurdering af hvorfra en oversvømmelse stam-
mer, årsager til den forøgede vandstand i vandløbet eller søen og en række andre forhold. 
Naturstyrelsen skal senest inden 22 arbejdsdage efter anmodningen afgive en udtalelse til 
Stormrådet. 

b) Stormrådets afgørelse 
På baggrund af Naturstyrelsens udtalelse og eventuelle andre oplysninger, herunder fra 
skadelidte, træffer Stormrådet afgørelse, om hvorvidt en oversvømmelse er omfattet af 
lovgivningen. Rådets afgørelse meddeles den skadelidte umiddelbart efter afgørelsen. 

c) Takseringsfasen 
Umiddelbart efter at rådet har truffet afgørelse, om en oversvømmelse er omfattet af 
loven, foretages taksering af de konkrete skader. Takseringen igangsættes af Stormrådets 
sekretariat ved henvendelse til skadelidtes forsikringsselskab, som har ansvaret for, at sel-
ve takseringen gennemføres. Forsikringsselskabet kan vælge at bruge sine egne taksatorer 
eller lade Forsikring & Pension udpege en taksator til en konkret sag. Nogle forsikringssel-

SAGSBEHANDLINGENS FASER 
KORT FORTALT

Undersøgelsesfasen: Naturstyrel-
sen undersøger de faktiske forhold 
vedrørende oversvømmelsen, herun-
der vandstand i vandløb.

Stormrådets afgørelse: Stormrådet 
træffer afgørelse efter Naturstyrel-
sens undersøgelser

Takseringsfasen: Taksering af de 
skete skader danner baggrund for 
afgørelsen af erstatningens størrelse.

Erstatningsfasen: Erstatning ud-
betales, når størrelsen af denne er 
afgjort og retablering af det skadede 
er gennemført.
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skaber vælger den sidstnævnte mulighed, bl.a. fordi der er tale om opgørelse efter princip-
per (dagsværdiprincippet), som ikke almindeligvis anvendes af forsikringsselskaberne. Tak-
sering skal ske inden 22 arbejdsdage fra, at det er muligt at få adgang til det skaderamte. 

 Resultatet af takseringen indføres i et særligt skema, som er udviklet af Stormrådet, og 
danner grundlag for afgørelsen af erstatningens størrelse. Indtil videre kontrolleres den 
foretagne taksering af et overtaksatorkorps med henblik på at sikre en ensartet og korrekt 
opgørelse fra de enkelte taksatorer.

d) Erstatningsfasen 
Stormrådets sekretariat træffer efter bemyndigelse fra Stormrådet afgørelse om erstatnin-
gens størrelse på baggrund af den foretagne taksering. Erstatning udbetales af sekretaria-
tet til skadelidte, når skadelidte har dokumenteret, at det beskadigede er enten repareret 
eller udskiftet med noget andet. I visse tilfælde vil hele erstatningen kunne udbetales til 
skadelidte med det samme, uden dokumentation. Det drejer sig om erstatning for skader 
på løsøre samt om erstatning op til et samlet beløb på kr. 40.000, hvor de enkelte entrepri-
ser maksimalt udgør kr. 20.000. Sådanne udbetalinger baserer sig dog på en forudgående 
kontrol i form af taksatoropgørelsen og sagsbehandlingskontrol samt i vidt omfang kontrol 
ved en overtaksator.

Læs mere om behandlingen af oversvømmelsessager på Stormrådets hjemmeside.

http://www.stormraadet.dk/Oversvoemmelse/Sagsgang
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Oversvømmelser 14. – 18. august 2010

I perioden 14. – 18. august 2010 blev landet ramt af en række kraftige skybrud, som i visse 
dele af landet bevirkede, at vandløb gik over deres bredder og skabte oversvømmelser. Det 
var navnlig Nordsjælland (Usserød Å) og Midtjylland (Brande Å), der blev ramt af oversvøm-
melser. Disse oversvømmelser blev de første til at udfordre den nye oversvømmelsesordning. 
I månederne efter fulgte i alt 38 anmeldelser om oversvømmelser med henvisning til den nye 
ordning.

Alle sager er afgjort. Stormrådet har truffet afgørelse i 31 sager, mens skadelidte i 7 sager har 
trukket sin anmeldelse tilbage. Af de 31 sager, rådet har afgjort, er 18 berettiget til erstatning, 
mens 13 er afvist af forskellige grunde, herunder at oversvømmelsen ikke stammede fra et 
vandløb, at der ikke var tale om ekstrem vandstand (20 års hændelse) i det pågældende vand-
løb, eller at forsikringsselskabet havde dækket skaden.

Antal anmeldte skader

15

610

1115

1620

2125

26<

August 2010
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Oversvømmelser januar 2011

I januar 2011 blev landet ramt af store oversvømmelser på grund af stor afsmeltning af is og 
sne fra vinterens store snefald. Oversvømmelserne ramte især Midt- og Vestjylland, bl.a. fra 
Storåen i Holstebro, samt Bornholm og Nordsjælland. Den særlige grund til at der i januar 
2011 skete et betydeligt antal oversvømmelser, var, at jorden var frossen, således at smelte-
vand ikke kunne sive ned i jorden, men strømmede af til de nærmest beliggende vandløb. 

Snesmeltningen var ekstrem i januar 2011 og ramte flere vandløb end oversvømmelserne i 
august 2010. Naturstyrelsen anvendte i flere tilfælde vandstandsmålinger fra andre vandløb 
end det, der de facto var årsag til oversvømmelsen. Dette skyldes, at der i flere vandløb ikke 
findes målestationer, og den herved udviklede praksis er efter Naturstyrelsens opfattelse ge-
nerelt tilstrækkeligt sikker til at foretage en valid vurdering af vandstanden i de vandløb, som 
ikke har nogen målestationer.

Oversvømmelserne i januar 2011 medførte 58 anmeldelser, som alle bortset fra 2 enten er 
afgjort af rådet eller trukket tilbage af anmelder. Afgørelse i de to sidste sager afventer yderli-
gere oplysninger fra anmelder. I 41 sager har rådet fundet skaderne erstatningsberettigede.

Januar 2011

Antal anmeldte skader

15

610

1115

1620

2125

26<



17

Stormrådet – BERETNING 10/11 Forord Om stormfald Ny oversvømmelsesordning Økonomisk resultat 2010Om Stormrådet Om stormflod

Oversvømmelser sommeren 2011

Sommeren 2011 var præget af ekstremt meget nedbør, startende med et større skybrud, som 
ramte Københavnsområdet den 2. juli. I løbet af juli, august og september var den megen 
nedbør primært koncentreret i områderne omkring Lolland / Falster, Sønderjylland, Fyn, især 
det sydfynske område samt Sydsjælland. Disse nedbørshændelser resulterede i store over-
svømmelser, især i de nævnte områder, hvor Lolland / Falster blev særlig hårdt ramt. Af de i 
alt 187 anmeldelser, som Stormrådet modtog på baggrund af sommerens oversvømmelser, 
stammer de ca. 41 % fra Lolland / Falster. De øvrige anmeldelser fordeler sig på ca. 21 % fra 
Sønderjylland, 21 % fra Sjælland og ca. 17 % fra Fyn.

Disse hændelser har primært medført skader på afgrøder. Disse sager udgør ca. 85 % af samt-
lige sager. Der er tale om en type skader, som er indtruffet umiddelbart inden høsttidspunktet. 
Stormrådet har i forbindelse med stormflod etableret en opgørelsespraksis for sådanne skader, 
således at der maksimalt kan blive tale om erstatning til genetablering af den pågældende af-
grøde. De ramte landmænd har sat spørgsmålstegn ved denne praksis i tilfælde, hvor skader-
ne sker umiddelbart forud for høsten, og hvor genetablering af den pågældende afgrøde ikke 
kan ske i indeværende høstsæson. Stormrådet fastholder denne praksis, da der ikke er belæg 
for at udvide erstatningen, som herved ville få karakter af erstatning for driftstab. Et sådant 
tab anses for et indirekte tab, som er undtaget muligheden for erstatning, jf. stormflodslovens 
§ 4, stk. 2, nr. 4.

Sommeren 2011

Antal anmeldte skader

15

610

1115

1620

2125

26<

15

610

1115

1620

2125

26<
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Andet vedrørende oversvømmelse fra vandløb og søer

Stormrådet har i den forløbne periode taget stilling til en række forhold, som er afgørende for 
forståelsen af oversvømmelsesordningen. Rådet har tillige på visse områder etableret en prak-
sis, som skal sikre, at borgerne får den hurtigst mulige information og får den bedst mulige 
hjælp, når skaden er sket. 

Umiddelbare vurderinger fra Naturstyrelsen

Erfaringen fra de første oversvømmelser i den nye ordning viser, at de skadelidte har behov 
for en hurtigere information om muligheder for erstatning, når de er ramt af oversvømmelse. I 
den anledning har Stormrådet etableret en informationspraksis, som skal give mulige skadelid-
te en indikation af, om de skader, deres ejendom måtte have fået i forbindelse med en over-
svømmelse, kan være dækket af oversvømmelsesordningen. Denne informationspraksis består 
i en umiddelbar vurdering fra Naturstyrelsen af mulige oversvømmelsers karakter på baggrund 
af målinger fra online målestationer, der er tilgængelige i de ramte områder. Den umiddelbare 
vurdering er ikke en afgørelse og erstatter ikke en udtalelse fra Naturstyrelsen i den konkrete 
sag, men skal alene give en foreløbige information. 

De umiddelbare vurderinger iværksættes, når DMI har konstateret mere end 50 mm nedbør 
i løbet af et døgn. Denne målestok anvendes, fordi erfaringen viser, at erstatningsberettigede 
oversvømmelser fra vandløb og søer typisk sker, når der har været nedbør i denne størrelses-
orden.
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Definitionen af et vandløb og en sø

Stormflodsloven indeholder ikke nogen definition af et vandløb eller en sø. Stormrådet har der-
for drøftet, hvilken definition der bør lægges til grund, når rådet skal afgøre, om en oversvøm-
melse er omfattet af stormflodsloven.

Rådet har besluttet at tage udgangspunkt i vandløbslovens definition, idet den passer bedst 
med, hvilken sammenhæng stormflodsloven skal ses i, nemlig oversvømmelser især med bag-
grund i vandføringsmulighederne og den offentlige interesse. Der kan være konkrete forhold, 
som tilsiger, at et vandløb eller en sø, som ikke efter vandløbsloven er henholdsvis et vandløb 
eller en sø, alligevel skal anses som sådanne. Derfor finder Stormrådet, at der på trods af den 
umiddelbare parallel til vandløbsloven altid skal anlægges en konkret vurdering.  

Konkurrerende skadesårsager

Stormrådet har i forbindelse med afgørelser af oversvømmelsessager drøftet spørgsmålet om 
konkurrerende skadesårsager. Der har således været situationer, hvor vand, som har ført til en 
oversvømmelse, både er kommet fra et vandløb og fra andre steder, som ikke er omfattet af 
stormflodsloven. Det er f.eks. fra kloakker, spildevandsanlæg eller overfladisk afstrømning af 
nedbør. 

I sådanne tilfælde afgør Stormrådet konkret, hvorfra vandet må anses for at stamme. Her er 
det bl.a. afgørende, at der som udgangspunkt er tale om en situation, som kan bedømmes ef-
ter oversvømmelsesreglerne i stormflodsloven. Naturstyrelsens udtalelse, som altid indhentes 
forud for en afgørelse, samt andre observationer, herunder fra skadelidte, kommunalt bered-
skab og andre oplysninger kan være forhold, som inddrages i disse situationer. 
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Dækning af afhjælpningsomkostninger

I en oversvømmelsessituation er det afgørende, at skaden begrænses og også afhjælpes så 
hurtigt som muligt. I situationer, hvor der er tale om en forsikringsdækket skade, er forsik-
ringsselskaberne, bl.a. i kraft af særlige aftaler med skadeservicefirmaer, typisk behjælpelige 
med at få sat en afhjælpning i gang. Den hurtige reaktion kan begrænse skaden, hvilket er i 
alles interesse – ikke mindst forsikringsselskabets, som kan imødese en lavere erstatningsom-
kostning, men også skadelidtes, som kan få reddet nogle af de værdier, som ellers ville gå til.

Når en skade skyldes en oversvømmelse fra en sø eller et vandløb, dækker forsikringsselska-
bet i mange tilfælde ikke. Selskabet skal derfor heller ikke afholde udgiften til skadesbegræns-
ning og afhjælpning. Forsikringsselskabet er dog fortsat meget tæt på skaden og er typisk 
interesseret i at hjælpe med skadesbegrænsningen, dog således at udgiften i givet fald kan 
sendes videre til Stormrådet.

Stormrådet har besluttet, at i tilfælde, hvor en skade skyldes oversvømmelse fra et vandløb 
eller en sø, skal udgifter, som afholdes af forsikringsselskabet i forbindelse med nødvendig 
afhjælpning og skadesbegrænsning, kunne sendes videre til Stormrådet. Det er dog en betin-
gelse, at oversvømmelsen bedømmes som omfattet af stormflodsloven.

Sagsbehandlingstid

Alle oversvømmelser har forskellig karakter og indebærer især udfordringer for at finde frem til 
den nødvendige og korrekte dokumentation for beliggenheden af skadede arealer. Fremskaffel-
sen af dokumentationen fra de skadelidte har især i forbindelse med de omfattende oversvøm-
melser af landbrugsarealer i sensommeren og efteråret 2011 betydet, at sagsbehandlingen har 
taget længere tid end ønskeligt.
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Uddannelse af taksatorer

Det er forsikringsselskaberne, der har ansvaret for, at takseringen sker, og at den sker i 
overensstemmelse med de regler, der gælder i stormflodsloven. Opgørelsesprincipperne i 
stormflodsloven, herunder dagsværdiprincippet, adskiller sig fra de opgørelsesprincipper, som 
forsikringsselskaberne normalt anvender. For at sikre de bedst mulige skadesopgørelser og 
i øvrigt for at etablere et godt samarbejde med forsikringsselskaberne på dette område har 
Stormrådets sekretariat i juni 2011 afholdt et informationsmøde for selskabernes taksatorer 
om oversvømmelsesordningen. Her blev ordningen og ordningens opgørelsesprincipper gen-
nemgået, ligesom de foreløbige erfaringer med ordningen blev drøftet. 

Fremadrettet vil sekretariatet tage tilsvarende initiativer, herunder temamøder, for at sikre en 
kontinuerlig forståelse af ordningen på det højest mulige niveau. 
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Økonomisk resultat 2010

Stormrådet havde i 2010 indtægter på ca. 86 mio. kr. i stormafgift og ca. 5,5 mio. kr. i finan-
sielle indtægter.

Der blev i 2010 udbetalt ca. 3,9 mio. kr. i erstatning vedrørende skader forårsaget af storm-
flod, ca. 450.000 kr. i erstatning vedrørende skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb 
og søer og ca. 1,5 mio. kr. i tilskud til gentilplantning m.v.

Der er for 2010 foretaget regnskabsmæssige hensættelser for skader forårsaget af stormflod, 
oversvømmelse og stormfald indtil december 2010 med sammenlagt ca. 37 mio. kr.

Årets resultat i 2010 var et overskud på ca. 68 mio. kr. Der forelå med årets resultat en egen-
kapital pr. 31. december 2010 på ca. 99 mio. kr. 

Se Stormrådets årsregnskab for 2010

HENSÆTTELSER

Hensættelser for stormflod ud-
gjorde pr. 31. december 2010  
ca. 20,5 mio. kr.

Hensættelser for oversvømmelser 
udgjorde pr. 31. december 2010 
ca. 4,8 mio. kr.

Hensættelser for stormfald ud-
gjorde pr. 31. december 2010  
ca. 12 mio. kr.

http://www.stormraadet.dk/Menu/Om-Stormraadet/~/media/Storm/Beretninger/Aarsrapport%202010.pdf

	Forside
	Forord
	Om Stormrådet
	MEDLEMMER AF STORMRÅDET
	STORMRÅDETS SEKRETARIAT

	Om stormflod
	Behandling af stormflodsskader
	FREM TIL EFTERÅRET 2012
	FRA EFTERÅRET 2012 OG FREM
	STORMFLODSHÆNDELSER I BERETNINGSPERIODEN
	STATISTIK

	Om stormfald
	STORMFALDSORDNINGEN I HOVEDTRÆK
	FORDELING AF LØV OG NÅLESKOV EFTER STORMFALD

	Ny oversvømmelsesordning pr. 1. juli 2010
	Om oversvømmelse fra vandløb og søer
	Sådan behandles skader efter oversvømmelse fra vandløb og søer
	Oversvømmelser 14. – 18. august 2010
	Oversvømmelser januar 2011
	Oversvømmelser sommeren 2011
	Andet vedrørende oversvømmelse fra vandløb og søer
	Umiddelbare vurderinger fra Naturstyrelsen
	Definitionen af et vandløb og en sø
	Konkurrerende skadesårsager
	Dækning af afhjælpningsomkostninger
	Sagsbehandlingstid
	Uddannelse af taksatorer

	Økonomisk resultat 2010

	Thisted text 2: 
	Thisted knap 3: 
	Lemvig text 2: 
	Lemvig knap 2: 
	Helsingør text 2: 
	Helsingør knap 3: 
	Gribskov text 2: 
	Gribskov knap 2: 
	Holbæk text 2: 
	Holbæk knap 5: 
	Roskilde text 2: 
	Roskilde knap 5: 
	Fredensborg text 2: 
	Fredensborg knap 2: 
	Hlalsnæs text 2: 
	Halsnæs knap 2: 
	Struer text 2: 
	Struer knap 2: 
	Vesthimmerland knap 2: 
	Vesthimmerland text 2: 
	Aalborg text 2: 
	Hørsholm text 2: 
	Hørsholm knap 2: 
	Rudersdal text 2: 
	Rudersdal knap 2: 
	København text 2: 
	København knap 5: 
	Odsherred text 2: 
	odsherred knap 2: 
	Aalborg knap 2: 
	Thisted text 3: 
	Thisted knap 4: 
	Lemvig text 3: 
	Lemvig knap 3: 
	Gribskov text 3: 
	Gribskov knap 3: 
	Struer text 3: 
	Struer knap 3: 
	Vesthimmerland knap 3: 
	Vesthimmerland text 3: 
	Aalborg text 3: 
	Rudersdal text 3: 
	Rudersdal knap 3: 
	Odsherred text 3: 
	odsherred knap 3: 
	Hjørring text 2: 
	Hjørring knap 2: 
	Morsø knap 2: 
	Morsø text 2: 
	skive knap 2: 
	Skive text 2: 
	Syddjurs text 2: 
	Syddjurs knap 3: 
	Gentofte knap 2: 
	Gentofte text 2: 
	Aalborg knap 3: 
	Ikast-Brande tekst 4: 
	Vejle tekst 4: 
	Holbæk tekst 5: 
	Frederikssund tekst 4: 
	Hillerød tekst 4: 
	København tekst 5: 
	Gentofte tekst 4: 
	Hørsholm tekst 4: 
	Kokkedal tekst 4: 
	Herlev tekst 4: 
	Roskilde tekst 5: 
	Ikast-Brande knap  4: 
	Vejle knap 4: 
	Holbæk knap 4: 
	Frederikssund knap 4: 
	Roskilde knap 4: 
	Hillerød knap 4: 
	Kokkedal knap 4: 
	Herlev knap 4: 
	København knap 4: 
	Gentofte knap 5: 
	Hørsholm knap 4: 
	Ringkøbing-Skjern tekst 2: 
	Viborg tekst 2: 
	Rebild tekst 2: 
	Mariagerfjord tekst 2: 
	Nordfyn tekst 2: 
	Guldborgsund tekst 2: 
	Randers tekst 2: 
	Syddjurs tekst 2: 
	Faurskov tekst 2: 
	Ikast Brande tekst 2: 
	Horsens tekst 2: 
	Odder tekst 2: 
	Aarhus tekst 2: 
	Kalundborg tekst 2: 
	Odsherred tekst 2: 
	Køge tekst 2: 
	Solrød tekst  2: 
	Helsingør tekst 2: 
	Bornholm tekst 2: 
	Holstrebro tekst 2: 
	Holstrebro knap 2: 
	Helsingør knap 2: 
	Bornholm knap 2: 
	Viborg knap 2: 
	Ringkøbing-Skjern knap 2: 
	Horsens knap 2: 
	Odder knap 2: 
	Kalundborg knap 2: 
	Køge knap 2: 
	Rebild knap 2: 
	Mariagerfjord knap 2: 
	Randers knap 2: 
	Faurskov knap 2: 
	Syddjurs knap 2: 
	Aarhus knap 2: 
	Nordfyn knap 2: 
	Guldborgsund knap 2: 
	Odsherred knap 2: 
	Solrød knap 2: 
	Ikast brande knap 2: 
	Bornholm tekst 3: 
	København tekst 2: 
	Hvidovre tekst 2: 
	Egedal tekst 2: 
	Roskilde tekst 2: 
	Køge tekst 3: 
	Ringsted tekst 2: 
	Sorø tekst 2: 
	Nordfyn tekst 3: 
	Skive tekst 2: 
	Thisted tekst 2: 
	Odense tekst 2: 
	Kolding tekst 2: 
	Esbjerg tekst 2: 
	Haderslev tekst 2: 
	Nyborg tekst 2: 
	Svenborg tekst 2: 
	Ærø tekst 2: 
	Langeland tekst 2: 
	Faaborg-Midtfyn tekst 2: 
	Sønderborg tekst 2: 
	Aabenraa tekst 2: 
	Slagelse tekst 2: 
	Stevns tekst 2: 
	Faxe tekst 2: 
	Vordingborg tekst 2: 
	Tønder tekst 2: 
	Guldborgsund tekst 3: 
	Lolland tekst 2: 
	Næstved tekst 2: 
	Holbæk tekst 2: 
	Bornholm knap 3: 
	København knap 2: 
	Hvidovre knap 2: 
	Egedal knap 2: 
	Roskilde knap 2: 
	Holbæk knap 2: 
	Køge knap 3: 
	Stevns knap 2: 
	Faxe knap 2: 
	Ringsted knap 2: 
	Sorø knap 2: 
	Slagelse knap 2: 
	Næstved knap 2: 
	Vordingborg knap 2: 
	Guldborgsund knap 3: 
	Lolland knap 2: 
	Nordfyn knap 3: 
	Odense knap 2: 
	Faaborg-Midtfyn knap 2: 
	Nyborg knap 2: 
	Svenborg knap 2: 
	Langeland knap 2: 
	Ærø knap 2: 
	Sønderborg knap 2: 
	Aabenraa knap 2: 
	Tønder knap 2: 
	Haderslev knap 2: 
	Kolding knap 2: 
	Esbjern knap 2: 
	Skive knap 2: 
	Thisted knap 2: 


