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Der har været både stormflod, stormfald og over-
svømmelse i 2013. 

Der var storm den 28. oktober 2013 (Allan) og igen 
den 5.-6. december 2013 (Bodil). Følgerne af den 
sidste storm var, at alle Stormrådets ansvarsområder 
kom i spil på én og samme gang. 
 
Stormrådet konstaterede stormflod i det meste af 
landet. Der er primo juni 2014 på landsplan anmeldt 
2.955 skader. Langt de fleste vedrører sommerhuse 
og helårsbeboelse.

Det er første gang, at den nye stormflodsordning fra 
2012 bliver anvendt, hvilket har været en stor udfor-
dring for både forsikringsselskaberne og Stormrådet 
– og ikke mindst for de skadelidte.

For at opnå en højere grad af overensstemmelse 
mellem praksis ved udbetaling af erstatninger efter 
stormflodsordningen og den generelle praksis i 
forsikringsselskaberne vedtog et enigt folketing i 
april 2014 et lovforslag med en række ændringer af 
stormflods- og oversvømmelsesordningen. 

Stormrådet har samtidig ændret sin afskrivnings-
praksis, så den i videre omfang svarer til forsikrings-
selskabernes afskrivninger. 

For at muliggøre disse ændringer indebærer lovæn-
dringen en forøgelse af den årlige afgift på brandfor-
sikringspolicer, som finansierer ordningen. Samtidig 
er statsgarantien til stormflods- og oversvømmelses-
puljen udvidet med 200 mio. kr. til i alt 400 mio. kr. 

Stormen i december bevirkede også, at oversvøm-
melsesordningen blev aktiveret. På landsplan blev 
der anmeldt 25 sager. 

Stormrådet besluttede endvidere, at stormen den 
5. december 2013 havde betydet, at der var væltet 
eller knækket så mange træer, at betingelsen for at 
aktivere stormfaldsordningen var til stede. Natursty-
relsen vurderer på basis af forsikringsselskabernes 
oplysninger, at et areal på 3.000 ha. vil kunne opnå 
tilskud til oprydning og gentilplantning. 

 
 
 
Karen Westerbye Juhl 
17. juni 2014

FORORD Om stormrådet Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2013
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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, udtrådt november 2013
Justitsministeriet: Fuldmægtig Moya-Louise Lindsay- Poulsen
Forsikring & Pension: Underdirektør Torben Weiss Garne
Forbrugerrådet: Sekretariatschef Jette Kammer Jensen
Kommunernes Landsforening: Teamleder Poul Sig Vadsholt
Miljøministeriet: Forskningschef Vivian Kvist Johannsen
Klima, Energi- og Bygningsministeriet: Seniorforsker Vibeke Huess

Sagkyndige for Stormrådet
 
Forstfuldmægtig Henrik Ballegaard, Naturstyrelsen
Cand. scient. Lene Kristensen, Naturstyrelsen
Civilingeniør Holger Toxvig Madsen, Kystdirektoratet
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Stormrådets sekretariat

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen varetager 
sekretariatsfunktionen for Stormrådet med følgende 
bemanding:

Sekretariatschef Mogens Hansen
Specialkonsulent Poul Jensen
Fuldmægtig Louise Prahl
Fuldmægtig Anders Rasmussen
Fuldmægtig Signe Pilgaard Laursen

Sekretariatet varetager den almindelige sekretariats-
funktion, herunder udvikling og vedligeholdelse af 
Stormrådets hjemmeside, www.stormraadet.dk, 
vedligeholdelse af FAQ / Infobanken, som indeholder 
oplysninger om Stormrådets praksis i stormflods- og 
oversvømmelsessager. Sekretariatet vedligeholder 
endvidere registrerings- og sagsbehandlingssystemet, 
Stormbasen, som anvendes af forsikringsselskaberne 
i forbindelse med behandlingen af stormflodssager. 

Med henblik på at tilvejebringe det korrekte grundlag 
for Stormrådets afgørelser er der indgået samar-
bejdsaftaler med henholdsvis Naturstyrelsen, Dan-
marks Meteorologiske Institut (DMI) og Kystdirekto-
ratet (KDI) med henblik på at sikre, at Stormrådet til 
enhver tid får den fornødne assistance i forbindelse 
med oversvømmelses- og stormfaldshændelser og 
stormflodshændelser.

Der er envidere indgået aftale med Forsikring & Pen-
sion om honorering af forsikringsselskaberne for at 
varetage taksation og behandling af stormflodssager. 
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OM STORMFLOD
 
Stormrådet afgør, om der har været stormflod. Dette 
sker efter udtalelser fra Kystdirektoratet og Dan-
marks Meteorologiske Institut (DMI). Stormrådets 
beslutning offentliggøres på Stormrådets hjemme-
side.
 
I henhold til lov om stormflod og stormfald ydes der 
i nærmere bestemt omfang erstatning for skader 
forårsaget af stormflod. For at være berettiget til at 
modtage erstatning skal følgende betingelser som 
minimum være opfyldt: 
 
– Det beskadigede skal være beliggende i et storm- 
 flodsramt område 
– Det beskadigede skal være dækket af en afgifts- 
 pligtig brandforsikring 
– Skaden skal være anmeldt til forsikringsselskabet  
 senest to måneder efter konstatering af stormflod.

Ændring af stormflodsloven
I forlængelse af stormfloden i december 2013, der 
fulgte i kølvandet på stormen Bodil, har et enigt 
folketing i april 2014 vedtaget en række ændringer 
af stormflodsloven (lov nr. 377 af 15. april 2014). 
Ændringerne har virkning fra 6. december 2013, dvs. 
at alle skader som følge af stormfloden i december 
2013 er omfattet af de ændrede regler.

Lovændringen indebærer en udvidelse af storm-
flodsordningens dækningsområde til også at omfatte 
udgifter til nødvendig genhusning, herunder opma-
gasinering og flytning op til maksimalt 12.000 kr. pr. 
måned i gennemsnit. 

Endvidere er stormflodsordningen udvidet, således 
at der også kan ydes erstatning for omkostninger til 
afrensning af skimmelsvamp, som er opstået som en 
direkte følge af stormflod eller oversvømmelse.

Lovændringen sænker tillige selvrisikoen ved skader 
på fast ejendom med 3 procentpoint på lovens takster 
og halverer selvrisikoen for løsøreskader. Samtidig 
indeholder ændringen et loft over selvrisikoen for 
helårsboliger og sommerhuse godkendt til helårsbe-
boelse på samlet 30.000 kr. for bolig og/eller løsøre 
og samlet 50.000 kr. for fritidshuse og/eller løsøre.

Endelig åbner lovændringen for en øget fleksibilitet i 
erstatningsudbetalingen med respekt af panthaveres 
og andres rettigheder, herunder mulighed for at få 
udbetalt kontanterstatning og totalskadeerstatning.   

Stormrådet har samtidig besluttet en forbedring af af-
skrivningstabellerne på fast ejendom, så afskrivning 
følger den gennemsnitlige praksis i forsikringsselska-
berne. Afskrivningstabellerne er fortsat vejledende.
De forannævnte ændringer kræver en forøgelse af 
stormflods- og oversvømmelsesordningens finansie-

Ved en stormflod forstås oversvømmelse på grund af en 
ekstremt høj vandstand i havet. Det er en betingelse, at 
den målte vandstand i det pågældende område indtræder 
sjældnere end hvert 20 år.

Forord Om stormrådet OM STORMFLOD Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2013

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162733
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ring. Lovforslaget indeholder derfor en forøgelse af 
den årlige afgift, som finansierer ordningen, fra 30 
kr. til 40 kr. pr. brandforsikringspolice, og en midler-
tidig udvidelse af statsgarantiordningen fra 200 mio. 
kr. til 400 mio. kr. kombineret med en ændring af den 
afgift, der opkræves til at tilbagebetale statsgarantien, 
 fra 10 kr. til 20 kr. årligt pr. brandforsikringspolice.

Se lov om ændring af lov om stormflod og stormfald 

Stormflod december 2013
Stormen Bodil den 5. december 2013 medførte store 
oversvømmelser ved den jyske vestkyst og i de indre 
danske farvande. Stormfloden ramte især den sjæl-
landske nordkyst og i løbet den 6. og 7. december 
steg vandet til meget sjældent sete højder i Roskilde 
Fjord og Holbæk Fjord.

Der er anmeldt 2.955 stormflodsskader (primo juni 
2014). Der er tale om den næststørste stormflod i  
antal skader siden stormflodsordningens start i 1991.

Skaderne efter stormfloden skal behandles efter 
de administrative procedurer, der trådte i kraft 1. 
oktober 2012. De væsentligste elementer i storm-
flodsordningen er:

Stormrådets rolle
Stormrådet vurderer, om der har været stormflod i 
et område på et givent tidspunkt. Dette meldes ud 
til forsikringsselskaberne, som herefter kan påbe-
gynde sagsbehandlingen af eventuelle anmeldelser 
ved hjælp af den til formålet etablerede database, 
Stormbasen. 
 
Stormrådet behandler endvidere klager over og fører 
tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling 
og afgørelser. Hvis man ønsker at klage over en af- 
gørelse, skal det ske til Stormrådet inden 8 uger fra 
afgørelsestidspunktet. 

Forsikringsselskaberne afgør stormflodssager
Det er forsikringsselskaberne, der afgør, om der skal 
udbetales erstatning i stormflodssager. Afgørelserne, 
som hidtil blev truffet af Stormrådet, kan fremover 
påklages til rådet. Skadelidte skal fremover kun hen - 
vende sig ét sted, nemlig Stormbasen, med en skades- 
anmeldelse, ligesom selve sagsbehandlingen er gjort 
mere smidig.

På Stormrådets hjemmeside kan man læse mere om 
reglerne vedrørende stormflod og behandlingen af 
stormflodssager. 

Forord Om stormrådet OM STORMFLOD Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2013

http://www.stormraadet.dk/Storm/Pressemeddelelser/Aendringer-i-stormflodsloven-vedtaget?tc=240B319815544FEDB10DAC811AD08901
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Forenklet anmeldelsesprocedure
Anmeldelse af en stormflodsskade skal ske via 
Stormrådets hjemmeside, hvor et nyt system 
(Stormbasen) guider anmelderen gennem forskellige 
spørgsmål, som skal besvares. Det drejer sig fx om, 
hvilket forsikringsselskab, man er forsikret i, hvilken 
type skade, der er tale om mv. Når alle spørgsmål er 
besvaret, kan anmeldelsen sendes ved et enkelt klik, 
og anmelder modtager med det samme en kvittering 
med oplysning om, hvordan en sag behandles.  
Læs mere om anmeldelse af stormflodsskader i 
bekendtgørelse nr. 480 af 19. maj 2014.

Behandling af stormflodssager
Behandling af stormflodssager sker på følgende 
måde:

Beslutning om stormflod
En stormflodssag kan behandles, når Stormrådet har 
truffet beslutning om, at der har været stormflod. 
Beslutningen træffes senest 5 dage efter en begiven-
hed, som har medført oversvømmelser fra havet et 
eller flere steder i Danmark. Stormrådets beslutning 
sendes til forsikringsselskaberne og offentliggøres 
på Stormrådets hjemmeside.

Anmeldelse af skaden
Hvis man er blevet ramt af en oversvømmelse som 
følge af stormflod, skal skaden via Stormbasen 
anmeldes til det forsikringsselskab, hvor der er 

tegnet brandforsikring på det skadede. Anmeldelse 
skal ske inden to måneder efter stormfloden. Hvis 
der er sket skader på både ejendom og løsøre (det 
er det, der typisk sker), og disse er forsikret i flere 
selskaber, skal skaden anmeldes til det selskab, hvor 
ejendommen er forsikret. Forsikringsselskabet kvit-
terer for modtagelsen af anmeldelsen med oplysning 
om, hvad man som skadelidt kan foretage sig for at 
begrænse skaden.

Opgørelse af skaden
Kort efter at skadelidte har anmeldt en skade, vil den 
blive takseret. Skadelidte bliver kontaktet af en tak-
sator med henblik på aftale af tidspunkt for et besøg, 
og under besøget vil taksator sammen med skade-
lidte opgøre skaden. Opgørelsen, som i hovedsagen 
sker på baggrund af stormflodsordningens opgø-
relsesprincip om genanskaffelse, udgør grundlaget 
for den senere beslutning om erstatningens stør-
relse. Skadelidte har 14 dage efter fremsendelse af 
opgørelsen til at fremkomme med bemærkninger til 
opgørelsen. Eventuelle bemærkninger sendes til for-
sikringsselskabet, evt. efter en dialog med taksator.  

Afgørelse af erstatning
Når alle nødvendige oplysninger er kommet ind til 
forsikringsselskabet, træffer det afgørelse om den 
konkrete erstatnings størrelse. Der kan være forhold, 
der gør, at beløbet enten bliver højere eller lavere 
end det, der fremgår af skadesopgørelsen. Fx kan 

Stormrådets tilsyn
Stormrådets tilsyn foregår ved, at Stormrådets sekretariat 
udvælger et antal sager, både verserende og afsluttede, og 
gennemgår dokumentation og afgørelser. Resultaterne af 
gennemgangen forelægges Stormrådet, som tager stilling til 
eventuelle reaktioner i forhold til selskaberne.

Stormbasen
Stormbasen er et it-system, som understøtter sagsbehand-
lingen i forsikringsselskaberne og Stormrådets tilsyn med 
forsikringsselskaberne. Samtidig er Stormbasen borgernes 
indgang til anmeldelse af skader efter stormflod. Udover 
anmeldelse af stormflodsskader anvendes Stormbasen bl.a. 
til forsikringsselskabernes kommunikation med skadelidte, 
taksator og andre involverede, til udfyldning af taksators 
skadeopgørelse og forsikringsselskabets anmodning om 
udbetaling af erstatning til skadelidte.

Forord Om stormrådet OM STORMFLOD Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2013

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163228


Stormrådet - BERETNING 2013 side 8

skadelidte ved sin handlemåde selv have bevirket, at 
skaden er blevet værre, og dermed at erstatningen 
skal nedsættes. Det kan også være, at skadelidtes 
kommentarer til skadesopgørelsen har ført til en æn-
dring i denne og dermed en højere erstatning. Det vil 
fremgå af den afgørelse, forsikringsselskabet træffer.

Udbetaling af erstatning
Når det er afgjort, at der er basis for erstatning, skal 
den udbetales til skadelidte. Det sker, når skadelidte 
har dokumenteret, at skaden er udbedret ved at 
indsende en faktura fra en håndværker til forsik-
ringsselskabet. Selskabet skal udbetale erstatningen 
til skadelidte, forudsat at dokumentationen er fundet 
i orden. Der kan ikke udbetales mere end det, forsik-
ringsselskabet har truffet afgørelse om.

I visse tilfælde vil dokumentation ikke være nød-
vendig. Det vil fx være i tilfælde ved erstatning af 
privat løsøre, hvor erstatning altid udbetales uden 
dokumentation for genanskaffelse. Udbetalingen af 
løsøre kan i øvrigt ske umiddelbart efter selskabets 
afgørelse af erstatningens størrelse, selv om even-
tuelle bygningsskader ikke er opgjort. Der kan også 
være tale om tilfælde, hvor udbedringen af skader 
ifølge skadesopgørelsen på den enkelte entreprise, fx 
tømrer, ikke udgør mere end 40.000 kr. Ved skades-
udbedring kan der maksimalt udbetales 80.000 kr. i 
alt uden dokumentation for udbedring af skaden.

Når den samlede skade er udbedret, og erstatning 
herfor er udbetalt, afslutter selskabet sagen med 
information til skadelidte.

Se uddybning i ”sådan får du erstatning efter storm-
flod”

Forord Om stormrådet OM STORMFLOD Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2013

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 
skadelidte ikke har indsendt dokumentation for, at skaden er 
udbedret. Der resterer 65 sager med en samlet resterstat-
ning på 4,5 mio. kr. (ultimo december 2013).

I Stormrådets ”Stormflods skadestatistik – maj 2009” kan 
man se nærmere om stormfloders hyppighed og antal og 
geografisk ramte områder tilbage fra erstatningsordningens 
begyndelse i 1991 og frem til 2008. 

http://www.stormraadet.dk/Stormflod/Saadan-faar-du-erstatning-ved-stormflod
http://www.stormraadet.dk/Stormflod/Saadan-faar-du-erstatning-ved-stormflod
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OM STORMFALD 

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

Raterne for tilskud til oprydning og gentilplantning 
fastsættes i en vejledning til behandling af storm-
faldssager, som udarbejdes af Naturstyrelsen og god-
kendes af Stormrådet. Der udarbejdes en vejledning 
til alle konkrete stormfaldshændelser.
 
Stormfaldsordningen i hovedtræk
Ordningen administreres af Stormrådet i henhold til 
lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 1090 af 23. november 2012 med senere ændringer.  
Der er fastsat nærmere regler om stormfaldsordnin-
gen i bekendtgørelser og administrative procedurer. 

Stormrådets organisation, kompetencer og regler 
om afgørelser vedrørende stormfald mv. er nærmere 
reguleret i en række bekendtgørelser.  
Læs mere om reglerne på Stormrådets hjemmeside. 

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Stormrå-
det og Naturstyrelsen. Ifølge aftalen varetager Natur-

styrelsen sagsbehandlingen for Stormrådet, udar-
bejder budgetter, herunder forslag til tilskudssatser 
og plan for annoncering, behandling af ansøgninger 
og anmeldelser, administration af indberetninger og 
udbetaling af tilskud, kontrol med tilbagebetaling, 
administration af EU finansiering, økonomistyring, 
herunder dokumentation og regnskab, administrati-
on af lønregnskaber mv.

Evaluering af effekterne af stormfaldsordningen 
og forslag til ændringer.
Stormrådet gennemførte i 2012 en evaluering af 
stormfaldsordningen for at samle op på erfaringerne 
fra stormene 1999 og 2005. På den baggrund er der 
i et samarbejde med skovbrugets organisationer 
udarbejdet forslag til implementering af evalue-
ringens anbefalinger samt udarbejdet udkast til ny 
bekendtgørelse og vejledning.  Forslaget til ændrede 
regler nåede imidlertid ikke at blive godkendt af EU, 
inden stormfaldet i efteråret 2013. Dette betyder, at 
tilskuddene til oprydning og gentilplantning efter 
stormfaldet efteråret 2013 ydes efter bekendtgørelse 
nr. 320 af 9. maj 2001 om forsikring af privat skov 
mod stormfald og tilskud til gentilplantning mv. efter 
stormfald med senere ændringer.

Så mange som muligt af de foreslåede ændringer i 
forlængelse af evalueringen, som kan holdes inden 
for rammerne af forarbejderne til loven og bekendt-
gørelsen, vil blive indarbejdet i vejledningen om gen- 
tilplantning efter stormfald 2013. 

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 ram-
te 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 
beslutning offentliggøres på rådets hjemmeside.

Forord Om stormrådet Om stormflod OM STORMFALD Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2013

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143786
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143786
http://www.stormraadet.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25714
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25714
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Stormfaldshændelser 2013:

Stormen d. 28. oktober (Allan) var karakteriset 
ved høje vindhastigheder, specielt i det sydlige 
Danmark. Stormen passerede landet hurtigt. Fra 
hele den sydlige del af landet blev der efter stormen 
meldt om skader med mange knækkede træer. På 
baggrund af indberetning fra Naturstyrelsen var det 
Stormrådets vurdering, at der ikke efter denne storm 
var tale om stormfald i lovens forstand.

Stormen den 5.-6. december (Bodil) var karak-
teriseret ved at være en mere langvarig storm, der 
i vindhastigheder ganske vist ikke var så høje som 
stormen den 28. oktober. Stormen medførte væsent-
lige skader, specielt i den vestlige del af Midtjylland. 
Men også i andre landsdele blev der meldt om skader. 

Det samlede billede af stormen den 5. – 6. december 
2013 var, at faldet af vedmasse var mere end 2½ 
gange så stort som ved stormen den 28. oktober 
2013.  På baggrund af Naturstyrelsens vurdering af 
omfanget af skader, der var foretaget efter indberet-
ninger fra privatskovbrugets organisationer, beslut-
tede Stormrådet den 16. januar 2014, at der var tale 
om stormfald i lovens forstand.

Da det ikke er muligt at afgøre, om skaderne fra de 
to storme er en følge af Allan eller Bodil, besluttede 
Stormrådet, at skovejere i hele landet med skader fra 

både Allan og Bodil kan søge om erstatning og om 
tilskud til oprydning og gentilplantning.

Som nævnt ovenfor vil vejledningen for tilskud til 
gentilplantning efter stormfaldet i 2013 bygge på 
bekendtgørelsen fra 2001 med de anbefalede æn-
dringer efter evalueringen af stormfaldsordningens 
effekt, der kan rummes inden for de gældende regler.

Afviklingen af tilskudssager fra stormen 2005 
Ved udgangen af 2013 var der ingen uafsluttede 
stormfaldssager, hvor der kan ske udbetaling. 
Der udestår dog 75 sager, som hos Naturstyrelsen 
er registreret under ”afsluttende sagsbehandling”. 
Der kan for disse sager blive tale om hel eller delvis 
tilbagebetaling af tilskud, da der ikke er sket gentil-
plantning i det omfang, som var en forudsætning for 
tilskuddet. 

Forord Om stormrådet Om stormflod OM STORMFALD Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2013
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OM OVERSVØMMELSE

Stormrådet træffer afgørelse om, hvorvidt der har 
været tale om en erstatningsberettiget oversvøm-
melse 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 vandstand.
– 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.
 
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 oversvømmel-
se. Når der indtræffer oversvømmelse fra et vandløb 
eller en sø, tages der udgangspunkt i de konkrete 
anmeldelser, som Stormrådet modtager fra de skade-
lidte gennem deres forsikringsselskaber. Behandlin-
gen af disse sager kan opdeles i 4 faser, undersøgel-
sesfasen, takseringsfasen, Stormrådets afgørelse og 
erstatningsfasen. 

a) Undersøgelsesfasen
På baggrund af en konkret anmeldelse – eller flere 
fra samme område – anmodes Naturstyrelsen om at 

foretage de nødvendige undersøgelser, så rådet kan 
træffe afgørelse, om en oversvømmelse er omfattet 
af loven. Det er bl.a. undersøgelser af vandstande i 
eller omkring det pågældende vandløb, vurdering 
af hvorfra en oversvømmelse stammer, årsager til 
den forøgede vandstand i vandløbet eller søen og en 
række andre forhold, herunder også oplysninger fra 
taksators besigtigelse af skadestedet. Naturstyrelsen 
skal senest inden 22 arbejdsdage efter anmodningen 
afgive en udtalelse til Stormrådet.

b) Takseringsfasen
Samtidig med at Naturstyrelsen anmodes om en ud-
talelse, iværksættes taksering af de konkrete skader. 
Takseringen igangsættes af Stormrådets sekretariat 
ved henvendelse til skadelidtes forsikringsselskab, 
som har ansvaret for, at selve takseringen gennem-
føres. Forsikringsselskabet kan vælge at bruge sine 
egne taksatorer eller lade Forsikring & Pension ud-
pege en til en konkret sag. Taksering skal ske inden 
22 arbejdsdage fra, at det er muligt at få adgang til 
det skaderamte.  

Efter taksators besigtigelse af skadestedet fremsen-
der taksator sin umiddelbare vurdering af skadeår-
sagen samt andre relevante oplysninger til Natur-
styrelsen. Såfremt det er nødvendigt har taksator en 
løbende dialog med Naturstyrelsen.  

Resultatet af takseringen indføres i et særligt skema, 
som er udviklet af Stormrådet, og danner grundlag 

Om oversvømmelse
Ved oversvømmelse forstås oversvømmelse fra vandløb 
og søer på grund af ekstrem høj vandstand i disse. Ved 
vurderingen af om vandstanden har været ekstrem, lægges 
et 20-års kriterium 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.
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for afgørelsen af erstatningens størrelse. Indtil vide-
re kontrolleres den foretagne taksering af et over-
taksatorkorps med henblik på at sikre en ensartet og 
korrekt opgørelse fra de enkelte taksatorer.

c) Stormrådets afgørelse
Stormrådet træffer herefter på baggrund af Natur-
styrelsens udtalelse og eventuelle andre oplysninger, 
herunder fra taksator og skadelidte, afgørelse, om 
hvorvidt en oversvømmelse er omfattet af lovgiv-
ningen. Rådets afgørelse meddeles den skadelidte 
umiddelbart efter afgørelsen.

d) Erstatningsfasen
Stormrådets sekretariat træffer efter bemyndigelse 
fra Stormrådet afgørelse om erstatningens størrelse 
på baggrund af den foretagne taksering. Erstatning 
udbetales af sekretariatet til skadelidte, når skade-
lidte har dokumenteret, at det beskadigede er enten 
repareret eller udskiftet med noget andet i stedet.  
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. 80.000, hvor de enkelte entrepriser maksimalt 
udgør kr. 40.000. Ligeledes kan erstatning for skader 
på landbrugsafgrøder efter rådets praksis udbetales 
straks. 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.

Ændringer af oversvømmelsesordningen
De ændringer af stormflodsloven, som er omtalt 
under kapitlet om stormflod, gælder også for be-
handlingen af oversvømmelsesskader anmeldt efter 
5. december 2013.  

Konkrete hændelser:
 
Oversvømmelser sommeren 2013 
Stormrådet fik kun tilsendt én anmeldelse af en 
oversvømmelseshændelse i løbet af foråret og som-
meren 2013. Denne sag er afgjort og afsluttet.

Oversvømmelser december måned 2013 
I forbindelse med stormfloden i december 2013 
modtog Stormrådet 25 anmeldelser om skader på 
grund af oversvømmelser med ferskvand. Storm-
rådet har valgt at behandle disse sager som over-
svømmelsesskader på grund af høj vandstand i en 
å. Begrundelsen for dette er, at hændelserne derved 
behandles på samme måde som alle andre sager om 
oversvømmelse fra vandløb og søer, hvorved krite-
rierne for tildeling af erstatning bliver ens for alle 
oversvømmelser med ferskvand.
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ØKONOMISK RESULTAT 

Stormrådets seneste godkendte regnskab kan ses på 
rådets hjemmeside. 

Økonomi efter stormene i oktober og december 
2013
Ved afslutningen af denne beretning er behandlingen 
af de anmeldte stormflodsskader ikke fuldt ud afslut-
tet, og ansøgninger om tilskud til gentilplantning er 
endnu ikke modtaget. I forbindelse med aflæggelsen 
af regnskab for 2013 er det imidlertid skønnet, at de 
økonomiske konsekvenser af hændelserne i 2013 
kan opgøres til følgende ved udgangen af 2013:

Stormflod
Erstatning for skader forårsaget af stormflod, herun-
der regulering af hensættelse for tidligere år, udgør 
en udgift netto på -676.469.651 kr. 

Stormfald
Tilskud til gentilplantning efter stormfald, herunder 
regulering af erstatningshensættelse for tidligere år, 
udgør en udgift netto på -75.578.864 kr. 

Oversvømmelse
Erstatning for skader forårsaget af oversvømmelser, 
herunder regulering af erstatningshensættelse for 
oversvømmelsesskader udgør en udgift på netto 
-3.184.051 kr.

Årets resultat
Årets resultat bliver et underskud på 647.537.968 kr. 
Der foreligger med årets resultat en samlet egen-
kapital pr. 31. december 2013 på -336.496.804 kr., 
heraf udgør egenkapital for stormfaldsordningen 
96.993.509 kr. og egenkapital for stormflods- og 
oversvømmelsesordningen -433.490.313 kr.
 
Statsgaranti og stormafgift
Som følge af erstatningsomfanget efter stormflo-
den december 2013 stod det klart, at den hidtidige 
statsgaranti på 200 mio. kr. ikke var tilstrækkelig 
til, at Stormrådet kunne dække alle skaderne, som 
blev udløst af stormfloden. Ved lov nr. 377 af 15. april 
2014, § 1, nr. 9, blev statsgarantien udvidet til 400 
mio. kr. frem til 2017 vedrørende stormflods- og 
oversvømmelsesordningen tillige med visse udvi-
delser af dækningerne. Samtidig blev forsikringsta-
gernes årlige ordinære afgift øget fra 20 kr. til 30 kr., 
og forsikringstagernes årlige midlertidige afgift til 
dækning af tilbagebetaling af træk under statsgaran-
tien blev forøget fra 10 kr. til 20 kr.  Forøgelserne af 
afgifterne sker første gang for 3. kvartal 2014, hvor-
ved Stormrådets indtægtsgrundlag forøges markant 
de kommende år til genetablering af egenkapitalen 
og tilbagebetaling af træk under statsgarantien. 
Statsgarantien forventes at være tilbagebetalt i 2019, 
såfremt der ikke indtræffer nye væsentlige storme. 
Som følge heraf er sikret tilstrækkelig likviditet til 
dækning af erstatninger for indtrufne begivenheder i 
2013 og tidligere år. 
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Som det fremgår, anvendes statsgarantien på de 400 
mio. kr. pt. fuldt ud til dækning af 2013 begiven-
heder. Såfremt der opstår nye væsentlige storm-
floder eller oversvømmelser, forinden Stormrådet 
har opbygget kapitalberedskab og egenkapital til 
dækning heraf, vil der være behov for en udvidelse 
af statsgarantien. Det er Stormrådets vurdering og 
forudsætning, at en sådan forhøjelse vil opnås, hvis 
der opstår behov herfor █
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