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Efter Bodil 

Der har ikke været stormflod i 2014, men Storm-
rådet har haft meget travlt med håndteringen af de 
2975 anmeldelser af stormflodsskader efter stormen 
Bodil den 5. december 2013. Fastlæggelsen af ram-
merne for anmeldelse og sagsbehandling af storm-
faldssagerne efter Bodil og Allan i 2013 har ligeledes 
lagt beslag på Stormrådets fokus.

Der har samtidig været tale om to oversvømmelses-
hændelser i oktober måned 2014 og en enkelt hæn-
delse i december. Det medførte i alt 130 anmeldelser 
af skader efter oversvømmelser til Stormrådet.
Med stormfloden i december 2013 fik den nye 
stormflodsordning en noget turbulent debut. Trods 
grundig forberedelse blev de mange skader og æn-
dringer i dækningen en udfordring for såvel forsik-
ringsselskaber som Stormrådet. Der blev derfor først 
i løbet af 2014 etableret en rollefordeling og fastlagt 
praksis, der på tilfredsstillende vis kunne hjælpe de 
mange skadelidte.

Relativt mange af skaderne ramte helårsboliger og 
havde en karakter, der betød, at nogle skadelidte ikke 
ville have økonomi til at udbedre disse. Dette betød 
stor offentlig debat om den gældende ordnings dæk-
ning og førte til, at Folketinget i løbet af foråret 2014 
vedtog en række ændringer af stormflodsloven med 
virkning fra december 2013.

Ved årets slutning havde langt de fleste skadelidte 
fået en afklaring af deres situation, og Stormrådet og 
forsikringsselskaberne havde etableret en frugtbar 
dialog med henblik på at kunne håndtere kommende 
stormfloder på en mere smidig og tilfredsstillende 
måde for de skadelidte.

På bagkant af stormfloden i december 2013 nedsatte 
erhvervs- og vækstministeren i efteråret 2014 et ud-
valg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- 
og stormfaldsordningerne. Udvalget skal se på en 
række forhold vedrørende omfanget og finansiering 
af ordningerne og afgive sin rapport til ministeren 
inden udgangen af 2015. Stormrådet følger dette 
arbejde tæt og er repræsenteret i udvalget.
 

 
 
 
Jesper Rasmussen 
17. juni 2014

FORORD	 Om	stormrådet	 Om	stormflod	 Om	stormfald	 Om	oversvømmelse	 Økonomisk	resultat	2014
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OM STORMRÅDET

Medlemmer af Stormrådet:
 
Formand: Direktør, Jesper Rasmussen fra 1. juli 2014. Indtil 1. juli 2014 cand. jur. Karen Westerbye-Juhl.

Udpeget efter indstilling fra:
 
Erhvervs- og Vækstministeriet: Kontorchef Hans Høj, næstformand
Transportministeriet: Vacant, varetaget af suppleant fuldmægtig Line Henriette Broen i hele beretnings- 
perioden
Justitsministeriet: Fuldmægtig Tina Chris Mogensen. Indtil 31. januar 2014 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 Anders Larsen, Naturstyrelsen
Miljøtekniker Morten Kruse, 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
Chefkonsulent Poul Jensen
Specialkonsulent Randi Lage Hansen 
Fuldmægtig Louise Prahl
Fuldmægtig Anders Rasmussen
Fuldmægtig Rikke Line Lyngaae Saugman
Fuldmægtig Maria Madsen

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 sagsunderstøttelses- 
systemet, Stormbasen, som anvendes af forsikrings- 
selskaberne i forbindelse med behandlingen af 
stormflodssager.
 

http://http://www.stormraadet.dk
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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, og skaden skal være forårsaget 
af stormflod 

• Det beskadigede skal være dækket af en afgifts-
pligtig brandforsikring 

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

Stormflod december 2013
Der har ikke været stormflod i 2014, men Stormrå-
dets arbejde har været præget af opfølgningen på 
stormfloden december 2013, som stormen Bodil den 
5. december 2013 medførte. 

Der er blevet anmeldt 2975 stormflodsskader. Der 
er tale om den næststørste stormflod målt på antal 

skader og den dyreste målt på udbetalte erstatninger 
siden stormflodsordningens start i 1991.

Skaderne efter stormfloden skulle behandles efter 
de regler og administrative procedurer, der trådte i 
kraft 1. oktober 2012, jf. beskrivelsen i Stormrådets 
beretning 2012.

Den nye organisering, hvor det er forsikringsselska-
berne, der varetager sagsbehandlingen, og de meget 
omfattende skader, herunder på mange helårsboliger, 
betød meget større udfordringer end forventet og 
samtidig andre udfordringer end dem, som loven var 
tiltænkt at kunne håndtere. 

Nye regler og praksis
For at imødekomme udfordringerne i forbindelse 
med dækning af omkostningerne til skadesudbed- 
ring vedtog Folketinget i foråret 2014 en række 
ændringer af stormflodsloven (lov nr. 377 af 15. april 
2014). Ændringerne havde virkning fra 6. december 
2013, dvs. at alle skader som følge af stormfloden i 
december 2013 blev omfattet af de ændrede regler.

Lovændringen indebar en udvidelse af stormflods-
ordningens dækningsområde til også at omfatte 
udgifter til nødvendig genhusning, herunder opma-
gasinering og flytning. 

Om stormflod 
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	2014

http://www.stormraadet.dk/~/media/Storm/Beretninger/Beretning%202012%201.pdf
http://www.stormraadet.dk/~/media/Storm/Beretninger/Beretning%202012%201.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162733
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162733
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Endvidere blev stormflodsordningen udvidet, således 
at der også kan ydes erstatning for omkostninger 
til afrensning af skimmelsvamp, som opstår som en 
direkte følge af stormflod eller oversvømmelse.

Lovændringen sænkede tillige selvrisikoen ved ska-
der på fast ejendom med 3 procentpoint på lovens 
oprindelige takster. Samtidig indeholdt ændringen et 
loft over selvrisikoen for helårsboliger og sommer-
huse godkendt til helårsbeboelse på samlet 30.000 
kr. for bolig og/eller løsøre og samlet 50.000 kr. for 
fritidshuse og/eller løsøre.

Endelig åbnede lovændringen for en øget fleksibilitet 
i erstatningsudbetalingen med respekt af panthave- 
res og andres rettigheder, herunder mulighed for at få 
udbetalt kontanterstatning og totalskadeerstatning.   

Stormrådet havde samtidig besluttet en forbedring 
af afskrivningstabellerne på fast ejendom, så afskriv-
ning følger den gennemsnitlige praksis i forsikrings- 
selskaberne. Afskrivningstabellerne er fortsat vejle-
dende.

Lovgivningen med tilhørende udmøntning i bekendt-
gørelser var færdig i sidste halvdel af maj 2014.

Sagsgang og erfaringer fra stormfloden 2013
Ingen havde haft fantasi til at forestille sig en premi-
ere på den nye organisering af stormflodsordningen, 

som vi oplevede i december 2013 og de følgende 
måneder. For at sikre en solid opsamling af erfarin-
gerne med den nye ordning blev der gennemført 
en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion i 
sommeren 2014. 
 
I det følgende gengives nogle af erfaringerne og de 
tiltag, der er blevet taget i relation til de oplevede 
udfordringer. Undersøgelsen kan ses i sin helhed her.
 
Et af de problemer, der umiddelbart viste sig efter 
stormfloden i december 2013, var, hvem der kunne 
og skulle besvare de mange spørgsmål, som de 
skadelidte havde. Der var i starten en tendens til, 
at forsikringsselskaberne henviste til Stormrådet, 
som henviste tilbage til selskaberne, som skal træffe 
afgørelse i første instans. Stormrådet var samtidig 
ikke i tilstrækkeligt omfang i stand til at informere 
forsikringsselskaberne hurtigt nok om gældende 
ret, praksis og rollefordeling mellem de involverede 
parter. Dette betød, at de skadelidte i mange tilfælde 
ikke fik de nødvendige oplysninger til at kunne over-
skue situationen. 

Det var således hurtigt klart, at der var behov for at 
sikre en forbedret kommunikation med henblik på, 
at der ikke fremover er tvivl om rollefordelingen 
mellem Stormrådet og forsikringsselskaberne, 
når der indtræder en stormflodsbegivenhed. I den 
forbindelse ses der også nærmere på formidlingen af 

Forord Om stormrådet OM STORMFLOD	 Om	stormfald	 Om	oversvømmelse	 Økonomisk	resultat	2014

http://www.stormraadet.dk/~/media/Storm/Rapporter/Rapport%20vedroerende%20spoergeskemaundersoegelse%20om%20stormfloden%202013.pdf
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oplysninger om, hvordan man som skadelidt og for-
sikringsselskab skal forholde sig i den første tid efter 
en stormflod, samt hvordan centrale regler generelt 
skal forstås. 
 
Usikkerheden i forhold til den praktiske håndtering 
af den nye stormflodsordning viste sig også i for-
bindelse med taksation og især sagsbehandlingen i 
forsikringsselskaberne af skaderne. Selskaberne var 
navnlig i starten i tvivl om forståelsen af reglerne. De 
skadelidte oplevede, at sagsbehandlingen trak ud, 
og at de ikke kunne få de nødvendige afgørelser, så 
de kunne komme videre med skadesudbedringen af 
deres beskadigede ejendomme. 
 
Disse problemer i forhold til sagsbehandlingen blev 
forstærket af den lovproces, som blev igangsat efter 
stormfloden i december 2013 og afsluttet i slutnin-
gen af maj 2014.

På baggrund af erfaringerne med sagsbehandlingen 
har Stormrådet og forsikringsselskaberne påbegyndt 
udarbejdelsen af en dækningsvejledning, som forkla-
rer mere indgående om, hvordan reglerne i storm-
flodsordningen skal forstås. 

Erfaringer med Stormbasen
Forsikringsselskabernes sagsbehandling under-
støttes af it-systemet Stormbasen. Stormbasen 
bestod den første prøve i form af, at systemet havde 

kapacitet til at tage imod de mange henvendelser, 
som den omfattende stormflod udløste. Der viste sig 
dog hurtigt en række mindre udfordringer af mere 
praktisk art, som umiddelbart kunne afhjælpes. 
 
Generelt har anvendelsen af Stormbasen imidlertid 
været oplevet som tung, og uhensigtsmæssigheder 
i systemet har i større udstrækning medført, at 
selskabernes sagsbehandlere (og taksatorer) har 
måttet etablere parallelle systemer til håndtering af 
sagerne. Selskaberne vurderer således Stormbasen 
som et jævnt redskab, som alene ved afslutning af en 
sag har været bedre end forventet. Stormrådet har 
dog undervejs i sagsbehandlingsforløbet løbende 
foretaget justeringer i samarbejde med forsikrings-
selskaberne for så vidt muligt at tilpasse systemet de 
gældende regler og praksis. 

Lovprocessen hen over vinteren 2013 og foråret 
2014 medførte store udfordringer for brugerne af 
Stormbasen, idet nye regler betød, at Stormbasen 
måtte videreudvikles for at kunne behandle sagerne 
korrekt. Visse af regelændringerne har brudt så me-
get med Stormbasens opbygning, at det har krævet 
egentlig nyudvikling af dele af systemet. 

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	2014
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Status på behandlingen af skaderne fra december 
2013
Af Stormbasen fremgår det, at forsikringsselskaberne 
har modtaget 2975 anmeldelser af skader efter 
stormfloden i december 2013. Dette antal anmeldel-
ser dækker over skader på bygning med eller uden 
løsøre, afviste anmeldelser, rene løsøreanmeldelser, 
separate løsøre- og bygningsanmeldelse på samme 
bopæl, samt genhusningsanmeldelser, hvor der ikke 
er direkte skader hos den enkelte beboer. Antallet af 
anmeldelser er således ikke i sig selv et udtryk for 
antal beskadigede adresser eller bopæle.
 
Status på behandlingen af de 2975 anmeldte sager er 
følgende (primo marts 2015):
 
2182 sager (ca.73 %) er afsluttet, heraf er 776 sager 
afvist, idet de falder uden for stormflodsordningen 
eller har skader, hvor den opgjorte erstatning er 
mindre end den nedre grænse for selvrisikoen.
 
694 sager (ca. 23 %) er afgjort, men ikke alle udbe-
talinger har fundet sted, idet de afventer skadelidtes 
indsendelse af dokumentation for afholdelse af 
udgifterne.

Der er således 99 sager, svarende til 3,3 % af samtlige 
anmeldelser, som endnu ikke er afgjort. I 86 sager er 
der ifølge Stormbasen foretaget taksation. Grundene 
til, at sagerne fremstår uafsluttede, kan være flere 

forskellige forhold fra en simpel registreringsfejl i 
Stormbasen over enkelte manglende oplysninger til 
uenighed mellem skadelidte og taksator om taksati-
onen.

Endelig er der 13 sager (ca. 0,5 %), hvor der endnu 
ikke er foretaget taksation. Denne er dog aftalt i 4 
tilfælde. De sidste 9 sager dækker over forskellige 
forhold, herunder fejlregistreringer, manglende 
mulighed for at komme i kontakt med anmelder, nye 
anmeldelser af f.eks. genhusning ved udbedring af 
skader i udlejningsejendomme mv.  

Alt i alt kan det konkluderes, at der efter en langstrakt 
proces primo marts kun udestår afgørelse af ca. 3 % 
af de anmeldte skader. Dette er selvfølgeligt beklage-
ligt for de skadelidte, der er berørt af dette, men med 
en så omfattende hændelse og indkøringen af en ny 
ordning kombineret med en parallel politisk proces, 
der førte til ændringer af ordningen, må det forventes 
at afgørelsen af de sidste sager kan trække ud.

Klagebehandling 
Med forankringen af sagsbehandlingen i forsikrings-
selskaberne blev der etableret et 2-instansprincip i 
relation til endelig afgørelse af stormflodssagerne.
 
Det er forsikringsselskaberne, der har ansvaret for 
behandlingen og afgørelsen af sagerne i første in-
stans. Hvis skadelidte mener, at afgørelsen er forkert, 

Forord Om stormrådet OM STORMFLOD	 Om	stormfald	 Om	oversvømmelse	 Økonomisk	resultat	2014

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. 
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kan denne klage over forsikringsselskabets afgørelse 
til Stormrådet. Det er en forudsætning for rådets be-
handling af en klage, at skadelidte efter at have mod-
taget forsikringsselskabets afgørelse først (forgæves) 
har søgt at få selskabet til at ændre afgørelsen.  
Se i øvrigt: Klag over afgørelsen på stormraadet.dk.

Stormrådets sekretariat sørger for sagens oplysning 
og fremskaffer det nødvendige retlige og faktiske 
grundlag for rådets behandling og afgørelse af sagen. 
Der kan ikke klages over Stormrådets afgørelse til en 
anden administrativ myndighed. 

Stormrådet har primo marts 2015 modtaget 118 kla-
ger over afgørelser af stormflodssager fra december 
2013. Der er således klaget over afgørelser i ca. 4 
pct. af de afgjorte sager. Da denne stormflod er den 
første, hvor skaderne er behandlet af forsikringssel-
skaberne med klagemulig-hed til Stormrådet, kan 
klageprocenten ikke vurderes i forhold til andre 
stormflodshændelser. Stormrådet vurderer dog, at 
procenten kan tolkes sådan, at langt de fleste af de 
skadelidte har fået en tilfredsstillende dækning og 
behandling af forsikringsselskaberne.

Stormrådets behandling af de 118 klagesager er 
resulteret i:
9 klagere har fået helt eller delvist medhold,
59 klagere har ikke fået medhold,
30 sager er genoptaget, trukket tilbage eller forligt og 
20 sager er ikke afgjort. 

Tilsyn
Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes 
behandling af stormflodssager. Stormflodsloven 
lægger op til, at der skal udtages 5 pct. af stormflods-
sagerne til tilsyn. Stormrådet har fastlagt et koncept 
for tilsynet med forsikringsselskabernes behandling 
af stormflodssager. 

Konceptet indeholder en række kriterier, som kan 
danne grundlag for udtrækket af sager til tilsyn. 
Følgende kriterier er lagt til grund for udtagelse af 
151 sager (ca. 5 pct. af de behandlede sager) efter 
stormfloden 2013 til tilsyn: 

• Totalskade eller restværdi står i navnet på sags-
dokumenter eller som kommentar på sagen.

• ”Aktindsigt” står i navnet på sagsdokument eller 
som kommentar på sagen.

• 2 pct. af de afviste sager (manuelt reduceret ved 
at sager, der åbenlyst er afvist i overensstemmelse 
med reglerne, er frasorteret) 

• De 2 pct. dyreste i alle sagskategorier.
• Sager takseret efter 1. marts 2014 (manuelt hal-

veret for at komme ned på 151 sager)

Ud over det stikprøvemæssige tilsyn på 5 pct. af de 
behandlede sager udtager Stormrådets sekretariat 
sager, hvor konkrete forhold kan give anledning til at 
undersøge et særligt tema, der vedrører en eller flere 
ejendomme (tematisk tilsyn). Det kan fx dreje sig 
om ejendomme beliggende i et område uden for et 

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. Tilsyn med 
sager, som endnu ikke er afsluttede medfører ikke, at sags-
behandlingen i sagen stoppes eller sættes i bero.

Forord Om stormrådet OM STORMFLOD	 Om	stormfald	 Om	oversvømmelse	 Økonomisk	resultat	2014
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dige eller om erstatning for løsøre i kælder, hvoraf en 
eller flere har fået tilkendt erstatning fra stormflods-
ordningen, selv om sådanne situationer er undtaget 
erstatning i loven.  

Sager udtaget til tematisk tilsyn undersøges af 
Stormrådets sekretariat alene med fokus på det på-
gældende tema. Dog vil undersøgelsen blive udvidet, 
hvis andet tiltrækker sig særlig opmærksomhed.
 
Stormrådets ressourcer har i beretningsperioden 
primært været anvendt til at behandle de sager, 
der har direkte reference til skadelidte, klagesager 
(stormflod) og oversvømmelsessager (oversvømmel-
se fra vandløb og søer). Dette fokus har betydet, at 
kun enkelte tilsynssager er kommet til behandling i 
Stormrådet. Det forventes, at Stormrådet frem mod 
efteråret 2015 vil have behandlet størstedelen af 
tilsynssagerne efter stormfloden 2013.

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. Der er fastsat nærme-
re regler om stormfaldsordningen 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 Storm-
rådet og Naturstyrelsen. Ifølge aftalen varetager Na-
turstyrelsen sagsbehandlingen for Stormrådet, udar-
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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 
beslutning offentliggøres på rådets hjemmeside.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164188
http://www.stormraadet.dk/Menu/Om-Stormraadet/Lovgivning
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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, administration 
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 2001.

Stormrådet besluttede, at så mange som muligt af 
de foreslåede ændringer i forlængelse af evalue-
ringen, som kunne holdes inden for rammerne af 
forarbejderne til loven og bekendtgørelsen, skulle 
indarbejdes i vejledningen om gentilplantning efter 
stormfald 2013. På den baggrund er der gennem-
ført ændringer til understøttelse af hovedformålet 
om at give forbedrede muligheder for at etablere 
robust skov. Det har derimod ikke været muligt at 
gennemføre en række af de foreslåede forsimplinger 
og forbedringer, herunder at tilskud til ”spredt fald” 
skulle udgå af ordningen, og ordningen fremstår 
derfor relativt kompleks. 

Stormfaldsordningen, herunder kriterierne for, 
hvornår der foreligger stormfald, de nyeste forslag 
og gennemførte initiativer til forbedring af ordningen 

samt den praktiske administration af ordningen 
indgår i den evaluering af stormflods-, oversvømmel-
ses- og stormfaldsordningerne, som gennemføres i 
løbet af 2015.

Det forventes derfor ikke, at det nuværende regel-
grundlag for stormfaldsordningen bliver ændret i 
den periode, evalueringen af alle tre ordninger under 
stormflodsloven pågår.    

Ansøgningsrunden vedrørende tilskud til opryd-
ning og gentilplantning efter stormen i efteråret 
2013 blev forsinket af, at EU-Kommissionen i første 
omgang underkendte tilskuddet til pesticidfri gen-
etablering af skov. Ansøgningsrunden åbnede derfor 
først den 1. december 2014 og sluttede den 1. februar 
2015, men med mulighed for at søge om tilskud til 
pesticidfri genetablering af skov.  

Afviklingen af tilskudssager fra stormen 2005
Ved udgangen af 2014 udestår alene et fåtal af sager 
med et potentielt tilbagebetalingskrav til Stormrådet. 
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.
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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 på grund-
lag af en udtalelse fra Naturstyrelsen.

For at kunne modtage erstatning for en oversvøm-
melsesskade skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Oversvømmelsen skal stamme fra en sø eller et 
vandløb, som har haft en ekstrem høj vandstand

  • Det beskadigede skal være dækket af en afgifts-
pligtig 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
Stormrådet erklærer ikke som ved stormflod, at 
et bestemt område er ramt af oversvømmelse fra 
vandløb eller søer. Grunden til dette er, at oversvøm-
melser fra vandløb og søer er meget lokalt bestemt 
og ikke som ved stormflod rammer en bestemt del 
af kysten. Når der indtræffer oversvømmelse fra et 
vandløb eller en sø, bliver der derfor taget udgangs-
punkt i de konkrete anmeldelser, som Stormrådet 
modtager fra de skadelidte gennem deres forsikrings- 
selskaber. Behandlingen af disse sager kan opdeles 

i 4 faser, undersøgelsesfasen, takseringsfasen, Storm-
rådets afgørelse og erstatningsfasen. 

a)  Undersøgelsesfasen
 På baggrund af en konkret anmeldelse – eller 

flere fra samme område – anmoder Stormrådet 
Naturstyrelsen om at foretage de nødvendige 
undersøgelser, så rådet kan træffe afgørelse om, 
hvorvidt 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 oplysnin-
ger fra taksators besigtigelse af skadestedet. 

b) Takseringsfasen
 Det er forsikringsselskabet, der har ansvaret for 

taksering af oversvømmelsesskader. Takseringen 
igangsættes af Stormrådets sekretariat, som 
samtidig med, at Naturstyrelsen anmodes om en 
udtalelse, henvender sig til skadelidtes forsikrings- 
selskab med anmodning om på Stormrådets 
vegne at foretage taksering af de konkrete skader. 
Forsikringsselskabet kan vælge at bruge sine egne 
taksatorer eller bede en selvstændig taksator 
udføre taksationen. 

 
Efter taksators besigtigelse af skadestedet fremsen-
der taksator sin umiddelbare vurdering af årsagen til 
skaden samt andre relevante oplysninger til Natur-
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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.



Stormrådet - BERETNING 2014 side 13

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 
for afgørelsen af erstatningens størrelse. Som en 
støtte ved behandling af skadesanmeldelserne er en 
mindre kreds af konsulenter (overtaksatorer) med 
særlig viden om skader efter stormflod og oversvøm-
melse til rådighed for Stormrådet og sekretariatet. 
Overtaksatorerne har til opgave at gennemgå de ska-
desopgørelser, som sekretariatet har været i tvivl om 
rigtigheden af med henblik på at sikre en ensartet og 
korrekt opgørelse fra de enkelte taksatorer.

c) Stormrådets afgørelse
 Stormrådet træffer herefter på baggrund af 

Naturstyrelsens udtalelse og eventuelle andre 
oplysninger, herunder fra taksator og skadelidte, 
afgørelse om, hvorvidt en oversvømmelse er om-
fattet af lovgivningen. Rådets afgørelse meddeles 
den skadelidte umiddelbart efter afgørelsen.

d) Erstatningsfasen
 Stormrådets sekretariat træffer efter bemyndi-

gelse fra Stormrådet afgørelse om erstatningens 
størrelse på baggrund af den foretagne taksering. 
Grundlaget for tilkendelsen af erstatning og stør-
relsen af erstatningen er det samme, som gælder 
for erstatningsfastsættelsen efter stormflod, her-
under de nye regler og praksis, som er beskrevet 

tidligere i denne beretning. Erstatning udbetales 
herefter af sekretariatet til skadelidte efter de 
samme regler og praksis, som gælder i forbindel-
se med stormflodserstatninger.

Læs mere om behandlingen af oversvømmelsessager 
på Stormrådets hjemmeside.

Konkrete hændelser

Oversvømmelser december måned 2013 
I forbindelse med stormfloden i december 2013 
modtog Stormrådet 25 anmeldelser af hændelser, 
hvor der var sket skader på grund af oversvømmel-
ser med ferskvand. Disse 25 sager er alle på nær en 
afsluttet i løbet af 2014. Den sidste beror på færdig-
gørelse af reparationerne. 

Oversvømmelser i 2014
September og oktober måned 2014 var præget af 
mange skybrud, hvilket ikke er sædvanligt så sent på 
året. Disse skybrud resulterede i to oversvømmelses-
hændelser:

Den 6.-7. september blev området omkring Skjern, 
herunder Skjern Å ramt af kraftig regn. Stormrådet 
modtog i forlængelse heraf 24 anmeldelser af skader 
efter oversvømmelser. Spørgsmålet om, hvorvidt 
skaderne er omfattet af oversvømmelsesordningen, 
er afgjort i alle sagerne, men ikke alle sager er 
takseret. Endvidere henstår der i nogle sager stadig 
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tilkendt erstatning, som afventer anmodning om 
udbetaling fra skadelidte.

Nordjylland blev den 15.-16. oktober 2014 ramt af et 
voldsomt regnvejr, som især i Hjørring- og Frederiks- 
havnområdet var meget kraftigt. Dette medførte 105 
anmeldelser af oversvømmelsesskader til Stormrådet. 
Ca. halvdelen af disse sager er afsluttet (primo marts 
2015). Den anden halvdel af sagerne er således end-
nu ikke afsluttet. Dette skyldes, at sagsbehandlingen 
er spredt ud over hele forløbet fra beslutningen om, 
at skaden er omfattet af oversvømmelsesordningen 
over taksation og fastsættelse af erstatning til, at 
udbetalingen afventer anmodning fra skadelidte.

Endelig medførte den megen regn i december måned 
en anmeldelse vedrørende oversvømmelse i et koloni- 
haveområde i Åbenrå. Der er tilkendt erstatning til 
denne skade, men størrelsen er endnu ikke opgjort. 

ØKONOMISK RESULTAT 

Stormrådets seneste godkendte regnskab kan ses på 
rådets hjemmeside.  

Økonomien er i afgørende grad præget af storm-
floden i december 2013
Det har som beskrevet i beretningen for 2013 været 
nødvendigt at trække på en udvidet statsgaranti på 
400 mio., kr. for at stormflods- og oversvømmel-
sesordningen har kunnet dække erstatningerne for 
skaderne efter stormfloden december 2013. 

Det forventes, at den samlede regning for stormflo-
den december 2013 alt i alt vil belaste stormflods- 
og oversvømmelsesordningen med udgifter på ca. 
905 mio. kr. – ca. 830 mio. kr. til erstatninger og ca. 
75 mio. kr. til sagsbehandling i forsikringsselskaberne 
og taksation. Ordningen forventes yderligere at blive 
belastet med udgifter for omkring 20 mio. kr. som 
følge af oversvømmelse fra vandløb og søer indtrådt 
i 2013 og 2014. 

Samlet forventes ordningen fremadrettet at have en 
negativ egenkapital, som efterhånden fyldes op med 
indtægter fra stormafgiften, herunder den midlerti-
dige forhøjelse på 20 kr. årligt pr. brandforsikrings-
police. Likviditeten er imidlertid meget presset, og 
såfremt der opstår nye, væsentlige stormfloder eller 
oversvømmelser, inden Stormrådet har opbygget 
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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.     

For så vidt angår stormfaldsordningen er tilskudde-
ne efter stormfaldene i 2013 på nuværende tids-
punkt ikke opgjort. Stormrådet forventer udgifter 
omkring 80 mio. kr., hvilket kan holdes indenfor 
ordningens midler og derved ikke giver behov for 
yderligere træk på statsgarantien 
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