
 

 

 

 

 

AFGØRELSE FRA NATURSKADERÅDET 

 

 

Skadelidte:   

   

Skadessted:   

   

 

Forsikringsselskab:  

   

SB-Sagsnummer:   

 

Klageemne/Emne: Klage over den tidsmæssige udstrækning af 

forsikringsselskabets sagsbehandling og afgø-

relse om afvisning af dækning af fortsat opma-

gasinering. 

__________________________________________________ 
 

Naturskaderådet har behandlet og afgjort jeres klage over den tidsmæssige 

udstrækning af ’ sagsbehandling og afvisning af dækning 

af fortsat opmagasinering i sag. nr. . 

Naturskaderådets afgørelse 

Naturskaderådet har afgjort, at I får delvis medhold i jeres klage. 

Naturskaderådet har således afgjort,  

- at I gives medhold i, at sagens behandling samlet set har været for lang-

varig, men at Naturskaderådet ikke har hjemmel til at sanktionere dette, og 

- at forsikringsselskabets afgørelse af 23. februar 2022 vedrørende opma-

gasinering stadfæstes. 

Naturskaderådets afgørelse uddybes nedenfor. 

Baggrunden for klagen 

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sagsbehandlingen, der pågår på 

9. år, har været for langvarig. 

Endvidere vedrører sagen, om udgifter til opmagasinering skal dækkes ind-

til ejendommen er indflytningsklar. 

’ har fastholdt, at der har været tale om en langvarig og 

kompleks sag. Dette skyldes bl.a. løbende sagsbehandling, gentagne besig-

tigelser, ekstern rådgivning, indsigelser og klagebehandling. 

 har endvidere fastholdt afvisningen af dækning af udgif-

ter til opmagasinering efter d. 31. marts 2022. 
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Sagsbehandler: /RASH 
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Naturskaderådets begrundelse for afgørelsen 

Ad sagsbehandlingens tidsmæssige udstrækning 

Naturskaderådet bemærker, at en stormflodssag skal behandles inden for 

rimelig tid. Derudover er et forsikringsselskab i en stormflodssag efter for-

valtningslovens § 7 forpligtet til at vejlede skadelidte i spørgsmål vedrø-

rende stormflodsordningen. 

Skaden blev anmeldt 11. december 2013, og sagsbehandlingen pågår fort-

sat. Sagsbehandlingstiden har efter Naturskaderådets opfattelse været for 

lang. 

Den lange sagsbehandlingstid skyldes en række forhold, herunder uenig-

hed om flere erstatningsposter, skift af taksatorer, skift af skadesbehandlere 

og ændringer i lovgivningen med tilbagevirkende kraft. Den lange sagsbe-

handling kan i et vist omfang, herunder skift at taksatorer, skift af skades-

behandlere, men ikke alene henføres til forsikringsselskabets forhold. 

Uenighed om skadesopgørelsen kan i et vist omfang henføres til skadelid-

tes forhold, da klagerne har fastholdt dækning af poster, der ikke er omfat-

tet af ordningen, mens ændringer i lovgivningen ikke kan tilregnes nogen 

af parterne. Der er således faktorer, der både peger henholdsvis på selska-

bet, skadelidte og på lovgiver. Dog er sagsbehandlingen i sagen, selv når 

man fratrækker tidsforbruget for de forhold, som forsikringsselskabet ikke 

kan lastes for, efter Naturskaderådets opfattelse fortsat for lang. Affugt-

ningsproblematikken burde således have været afklaret på et tidligere tids-

punkt, da denne ikke var afklaret ved klagernes indgivelse af klage til 

Stormrådet (Naturskaderådet) d. 28. juni 2017, hvor sagsbehandlingen 

havde pågået i over 3 år. 

Ad omkostninger til opmagasinering 

Stormrådet (Naturskaderådet) tog ved afgørelse af 4. juni 2019 stilling til, 

om udskiftning af betongulvskonstruktionen og behandling af skimmel-

svamp på nederste dækkonstruktion var berettiget i det omfang, der var 

afsat erstatning til dette i skadesopgørelsen. Omkostninger til opmagasine-

ring er dækket i perioden efter Stormrådets (Naturskaderådets) afgørelse 

af 4. juni 2019 indtil d. 31. marts 2022. Naturskaderådet finder på denne 

baggrund, at det i denne periode på næsten 3 år har været muligt at gøre 

ejendommen indflytningsklar. Naturskaderådet finder som følge heraf i 

overensstemmelse med gældende praksis, at opmagasinering ikke længere 

er rimelig og nødvendig. 

Naturskaderådets sekretariat sender en kopi af afgørelsen til jeres forsik-

ringsselskab. 

I kan ikke klage over Naturskaderådets afgørelse til en anden administra-

tiv myndighed, jf. lov om visse naturskader § 30, stk. 1. I har dog mulig-

hed for at indbringe sagen for domstolene. 

På Naturskaderådets vegne, 

 

 

 

Christian C. Lund Nielsen 

Formand 




