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Om Stormrådet

Om Stormflod

Om stormfald

Der har været stormflod en enkelt gang i løbet af
2016. Stormflodshændelsen skete i december måned
i forbindelse med stormen Urd og resulterede i 105
anmeldelser.

I 2016 har Stormrådet alene modtaget 3 anmeldelser
af skader efter oversvømmelseshændelser. Arbejdet
i Stormrådet har i løbet af året været koncentreret
omkring oversvømmelseshændelsen fra december
2015, som var den næststørste hændelse i ordningens historie. Den resulterede i 117 anmeldelser.
Størstedelen af oversvømmelsessagerne er afgjort
og næsten alle er tillige afsluttet i 2016.
Stormrådet har i 2016 offentliggjort to animationsfilm, som har til formål at hjælpe de danskere, som
bliver ramt af stormflod. Filmene beskriver henholdsvis, hvordan stormflodsordningen fungerer,
og hvad man som borger skal gøre, når man er ramt
af stormflod. Filmene er ved stormflodssæsonens
begyndelse og i forbindelse med stormen Urd blevet
udbredt via forskellige medier.
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Efter stormfloden Bodil i december 2013 har
Stormrådet modtaget 153 klager over forsikringsselskabernes afgørelser, hvilket svarer til 5,1 % af alle
anmeldelser. Dette tal må anses at være påvirket af
indkøringen af en ny stormflodsordning kombineret
med de løbende lovændringer i 2014. Stormrådet har
ikke modtaget klager over forsikringsselskabernes

Om oversvømmelse
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afgørelser i sagerne fra stormfloderne i 2015.

Stormrådet har i 2016 afsluttet tilsynet med selskabernes behandling og afgørelse af stormflodssagerne fra Bodil. Tilsynet har til formål at sikre, at
forsikringsselskaberne i deres behandling af sagerne
overholder reglerne og praksis på stormflodsområdet. Formålet med tilsynet er også, at Stormrådet og
forsikringsselskaberne lærer af de fejl der begås og
de ting der gøres rigtigt, således at sagsbehandlingen
kan forbedres til gavn for skadelidte. Stormrådet har
kontrolleret 180 sager, og der er løbende orienteret
om resultaterne af gennemgangen på Stormrådets
hjemmeside.

På baggrund af stormfloden i december 2013 nedsatte erhvervs- og vækstministeren i efteråret 2014
et udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningen. Udvalget skal se på en
række forhold vedrørende omfanget og finansieringen
af ordningerne og forventes at afgive sin rapport til
ministeren i 1. kvartal af 2017. Stormrådet følger
arbejdet tæt og er repræsenteret i udvalget.

Jesper Rasmussen
24. februar 2017
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OM STORMRÅDET
Medlemmer af Stormrådet:
Formand: Direktør, Jesper Rasmussen
Udpeget efter indstilling fra:

Erhvervsministeriet: Kontorchef Hans Høj, næstformand
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet: Fuldmægtig Laura Storm Henriksen
Justitsministeriet: Fuldmægtig Christian Lund Hansen
Forsikring & Pension: Advokat Peter Celander Lindgren
Forbrugerrådet: Sekretariatschef Jette Kammer Jensen
Kommunernes Landsforening: Teamleder Knud Mikkelsen.
Miljø- og Fødevareministeriet: Forskningschef Vivian Kvist Johannsen
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: Seniorforsker Vibeke Huess
Sagkyndige for Stormrådet:

Civilingeniør Holger Toxvig Madsen, Kystdirektoratet
Miljøtekniker Morten Kruse, Miljøstyrelsen
Forstfuldmægtig Anders Larsen, Miljøstyrelsen

Stormrådet - BERETNING 2016

side 3

Forord

OM STORMRÅDET

Om stormflod

Om stormfald

Om oversvømmelse

Økonomisk resultat 2016

Stormrådets sekretariat
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager
sekretariatsfunktionen for Stormrådet med følgende
bemanding:
Sekretariatschef Mogens Hansen
Chefkonsulent Poul Jensen
Fuldmægtig Sanni Kofoed Nielsen
Fuldmægtig Anders Rasmussen
Fuldmægtig Britt Bess Orbuch Røjtburg (barsel)
Fuldmægtig Sonja Fevre (barselsvikar)

Sekretariatet varetager den almindelige sekretariatsfunktion, 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 sagsunderstøttelsessystemet, Stormbasen, som anvendes af forsikringsselskaberne i forbindelse med behandlingen af
stormflodssager.
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OM STORMFLOD
Stormrådet afgør, om der har været stormflod. Dette
sker efter udtalelser fra Kystdirektoratet og Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Stormrådets
beslutning offentliggøres på Stormrådets hjemmeside.
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 stormflodsramt område.
– Det beskadigede skal være dækket af en afgiftspligtig brandforsikring.
– Skaden skal være anmeldt til forsikringsselskabet
senest to måneder efter konstatering af stormflod.
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.
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Stormflod 2016
Stormrådet erklærede stormflod en enkelt gang i
2016. Stormfloden indtraf i forbindelse med stormen
Urd i slutningen af december 2016 og medførte
oversvømmelser flere steder i Danmark. Særligt den
nordlige del af Sjælland og den nordvestlige del af
Jylland blev ramt. Dette medførte 105 anmeldelser
(ultimo januar 2017).
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Dækningsvejledning
I efteråret 2016 offentliggjorde Stormrådet en
opdateret version af dækningsvejledningen, som er
udarbejdet i samarbejde med forsikringsselskaberne
på baggrund af forarbejde af Forsikring & Pension.

Dækningsvejledningen indeholder en nærmere
beskrivelse af dækningen og reglerne i stormflodsordningen. Vejledningen er målrettet skadelidte,
som kan få hjælp til at forstå gældende praksis i en
konkret skadessituation, samt sagsbehandlere og
taksatorer. Vejledningen er ikke en udtømmende
gengivelse af gældende praksis, og der vil derfor altid skulle foretages en konkret vurdering af en skade
i hvert enkelt tilfælde ud fra en samlet bedømmelse
af gældende ret på området.
Sagsbehandling via Stormbasen
Forsikringsselskaberne foretager første instansbehandlingen af stormflodssager via det fælles sagsunderstøttelsessystem, Stormbasen. Der er i 2016
blevet implementeret mindre rettelser og ændringer
af Stormbasen, der effektiviserer sagsbehandlingen
og samarbejdet mellem Stormrådet og de sagsbehandlende forsikringsselskaber. Kontrakten om vedligeholdelse af og support til Stormbasen har været
i EU-udbud, hvilket har resulteret i en fortsættelse
af samarbejdet med den tidligere leverandør. I 2017
vil Stormrådet fortsat have fokus på områder hvor
brugervenligheden kan forbedres.
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Status på behandlingen af skaderne fra 2013
Forsikringsselskaberne modtog 2980 anmeldelser af
skader efter stormfloden i december 2013. Dette antal anmeldelser dækker over skader på bygning med
eller uden løsøre, afviste anmeldelser, rene løsøreanmeldelser, separate løsøre- og bygningsanmeldelser
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 skaderne fra 2015
Forsikringsselskaberne modtog 123 anmeldelser
af skader efter stormfloderne i januar og november
2015.

2.694 sager (90,4 %) er afsluttet.

Der er således 3 sager, svarende til 2,4 % af samtlige
anmeldelser, som endnu ikke er afgjort.

Status på behandlingen af de 2980 anmeldte sager er
følgende (ultimo januar 2017):
279 sager (9,4 %) er afgjort, men ikke alle udbetalinger har fundet sted, idet de afventer skadelidtes
indsendelse af dokumentation for afholdelse af
udgifterne.

Der er således 7 sager, svarende til 0,2 % af samtlige
anmeldelser, som endnu ikke er afgjort.
Grunden til, at 0,2 % sagerne fremstår som ikke afgjorte er på grund af uenighed mellem skadelidte og
forsikringsselskabet, som i flere af sagerne har ført
til genoptagelse af sagen.
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Om oversvømmelse

Status på behandlingen af de 123 anmeldte sager er
følgende (ultimo januar 2017):
105 sager (85,4 %) er afsluttet.

15 sager (12,2 %) er afgjort, men ikke alle udbetalinger har fundet sted, idet de afventer skadelidtes
indsendelse af dokumentation for afholdelse af
udgifterne.

Klagebehandling
Forankringen af sagsbehandlingen i forsikringsselskaberne giver mulighed for at etablere et 2-instansprincip i relation til afgørelsen af stormflodssagerne.

Det er forsikringsselskaberne, der har ansvaret for
behandlingen og afgørelsen af sagerne, men hvis
skadelidte mener, at afgørelsen er forkert, kan denne
klage over forsikringsselskabets afgørelse til Stormrådet. Det er en forudsætning for rådets behandling
af en klage, at den skadelidte efter at have modtaget
forsikringsselskabets afgørelse forgæves har søgt
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at få selskabet til at ændre afgørelsen gennem en
skriftlig henvendelse. Se i øvrigt: Klag over afgørelsen
på stormrådets hjemmeside.
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.

Stormbasen
Stormbasen er et it-system, som understøtter sagsbehandlingen 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.
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Stormrådet har modtaget 153 klager over afgørelser på stormflodssager fra december 2013 (ultimo
december 2016).
Stormrådets behandling af de 153 klagesager er
resulteret i:

- 17 klagere har fået helt eller delvist medhold,
- 95 klagere har ikke fået medhold,
- 38 sager er genoptaget, trukket tilbage eller forligt og
- 3 sager er ikke afgjort.
Stormrådet har ikke modtaget klager over afgørelser
på stormflodsager fra 2015.
Tilsyn af stormflodssagerne fra 2013
Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes
behandling af stormflodssager. Stormflodsloven lægger op til, at 5 % af stormflodssagerne skal udtages
til tilsyn.

Om oversvømmelse
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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.
Stormrådet har lagt følgende kriterier til grund for
udtagelse af 151 sager (ca. 5 % af de behandlede
sager) efter stormfloden 2013 til tilsyn:
• ”Totalskade” eller ”restværdi” står i navnet på
sagsdokumenter eller som kommentar på sagen.
• ”Aktindsigt” står i navnet på sagsdokument eller
som kommentar på sagen.

• 2 % af de afviste sager (manuelt reduceret ved at
sager, der åbenlyst er afvist i overensstemmelse
med reglerne, er frasorteret).
• De 2 % dyreste i alle sagskategorier.

• Sager takseret efter 1. marts 2014 (manuelt halveret for at komme ned på 151 sager).

Ud over det stikprøvemæssige tilsyn på 5 % 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 dige,
hvoraf en eller flere har fået tilkendt erstatning fra
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stormflodsordningen eller om erstatning for løsøre i
kælder. Sager udtaget til tematisk tilsyn undersøges
af Stormrådets sekretariat alene med fokus på det
pågældende tema. Dog kan undersøgelsen udvides,
hvis andet tiltrækker sig særlig opmærksomhed.

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 sagsbehandlingen i sagen stoppes eller sættes i bero.
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Stormrådet har ført tilsyn med i alt 180 sager. Et
stort antal af sagerne mangler dokumentation i form
af en specificeret skadesopgørelse og dokumentation
ved udbetaling. Der er dækket skader direkte undtaget fra erstatning, herunder terrasser uden tilknytning til den brandforsikrede bygning, løsøre i kældre
eller haver, erhvervsløsøre placeret direkte på jorden
og ejendomme uden for dige. I en række sager,
hvor skadelidte er tilkendt totalskadeerstatning, er
beregningen af skadesgraden ikke foretaget korrekt,
hvorfor skadelidte burde have været tilkendt reparationserstatning. Endelig er der dækket ikke-skadede bygningsdele, kosmetiske skader og genstande
dækket af anden forsikring, hvorfor dækning brude
have været afvist.

5 % af sagerne har givet anledning til påbud, i 38
% af sagerne har forsikringsselskaberne modtaget
kritik af deres behandling og afgørelse af sagen, 21
% af sagerne har givet anledning til mindre bemærkninger og i de resterende 34 % har forsikringsselskaberne hverken modtaget bemærkninger, kritik eller
påbud.
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Stormrådet er opmærksom på, at omfanget af stormfloden og det, at det var første gang selskaberne
skulle behandle stormflodssagerne med udgangspunkt i ny lovgivning, samt de løbende lovændringer
i løbet af 2014 har besværliggjort behandlingen og
opgørelsen af stormflodssagerne. Dette er dog efter
Stormrådets opfattelse ikke en undskyldelig grund
for fejlbehandlingen af en relativt stor andel af de
udtagne sager. Det skal dog bemærkes, at udtagelsen
af sagerne er foregået efter en vurdering af risikoen
for fejlbehandling. Kriterierne for stikprøveudtagelsen er altså valgt ud fra en vurdering af, hvor
sagsbehandlingen har stillet krav til speciel opmærksomhed og omhyggelighed.
Tilsyn af stormflodssagerne fra 2015
Erfaringerne med tilsynet af sagerne fra 2013 har
vist, at det især er i sager af betydelig økonomisk karakter, at selskabernes sagsbehandling og taksering
ikke er tilfredsstillende.

Stormrådet har derfor i forbindelse med tilsynet af
sagerne fra 2015 udtrukket de dyreste sager. Stormrådet har også sørget for, at flest mulige forsikringsselskaber er repræsenteret. Der er udtrukket 5 sager
fra stormfloden i januar 2015 og 5 sager fra stormfloden i november 2015. Tilsynet af sagerne udestår.
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OM STORMFALD
Der ydes tilskud til gentilplantning med robust skov
på private skovarealer, 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 gentilplantning, og udbetaling
sker, når gentilplantningen er afsluttet.

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 beslutning offentliggøres på rådets hjemmeside.

Raterne for tilskud til oprydning og gentilplantning
fastsættes i en vejledning til behandling af stormfaldssager, som udarbejdes af Miljøstyrelsen og godkendes 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. 1129 af 20. oktober 2014. Der er fastsat nærmere
regler om stormfaldsordningen i bekendtgørelser og
administrative procedurer.
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Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Stormrådet og Miljøstyrelsen. Ifølge aftalen varetager Miljøstyrelsen sagsbehandlingen for Stormrådet, udarbejder budgetter, herunder forslag til tilskudssatser og
plan for annoncering, behandling af ansøgninger og
anmeldelser, der kommer via forsikringsselskaberne
der håndterer basisforsikringerne, administration af
indberetninger og udbetaling af tilskud, kontrol med
gentilplantning, administration af EU finansiering,
økonomistyring, herunder dokumentation og regnskab, administration af lønregnskaber mv.
Stormfaldshændelser
Samtlige stormfaldssager fra 2013 er nu afgjort
og der har ikke været stormfaldshændelser siden
december 2013.

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

Stormrådet - BERETNING 2016
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OM OVERSVØMMELSE
Stormrådet træffer afgørelse om, hvorvidt der har
været tale om en erstatningsberettiget oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Dette sker på grundlag af en udtalelse fra Miljøstyrelsen.

For at kunne modtage erstatning skal følgende betingelser være opfyldt:

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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-	 Oversvømmelsen skal stamme fra en sø eller et
vandløb, som har haft en ekstrem høj 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
Stormrådet erklærer ikke som ved stormflod, at
et bestemt område er ramt af oversvømmelse fra
vandløb eller søer. Grunden til dette er, at oversvømmelser 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 udgangspunkt i de konkrete anmeldelser, som Stormrådet
modtager fra de skadelidte gennem deres forsikringsselskaber. Behandlingen af disse sager kan op-
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deles i 4 faser, undersøgelsesfasen, takseringsfasen,
Stormrådets afgørelse og erstatningsfasen.

a) Undersøgelsesfasen
På baggrund af en konkret anmeldelse – eller
flere fra samme område – anmoder Stormrådet
Miljøstyrelsen 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.

b) Takseringsfasen
Det er forsikringsselskabet, der har ansvaret for
taksering af oversvømmelsesskader. Takseringen igangsættes af Stormrådets sekretariat, som
samtidig med, at Miljøstyrelsen anmodes om en
udtalelse, henvender sig til skadelidtes forsikringsselskab 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 fremsender taksator sin umiddelbare vurdering af år-
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sagen til skaden samt andre relevante oplysninger
til Miljøstyrelsen. Såfremt det er nødvendigt, har
taksator en løbende dialog med Miljøstyrelsen.
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 oversvømmelse til rådighed for
Stormrådet og sekretariatet. Overtaksatorerne
har til opgave at gennemgå de skadesopgørelser,
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 Miljøstyrelsens udtalelse og eventuelle andre oplysninger, herunder fra taksator og skadelidte, afgørelse
om, hvorvidt en oversvømmelse er omfattet af
lovgivningen. Rådets afgørelse meddeles den
skadelidte umiddelbart efter afgørelsen.
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d) Erstatningsfasen
Stormrådets sekretariat træffer efter bemyndigelse fra Stormrådet afgørelse om erstatningens
størrelse på baggrund af den foretagne taksering.
Grundlaget for tilkendelsen af erstatning og størrelsen af erstatningen er det samme, som gælder

OM OVERSVØMMELSE

Økonomisk resultat 2016

for erstatningsfastsættelsen efter stormflod, herunder 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 forbindelse med stormflodserstatninger.

Læs mere om behandlingen af oversvømmelsessager
på Stormrådets hjemmeside.
Konkrete hændelser
Stormrådet har modtaget 3 anmeldelser efter oversvømmelser i 2016.
Oversvømmelserne i december 2015
December 2015 var præget af meget regn, og dette
resulterede i to oversvømmelseshændelser. Den
første ramte særligt Holstebroområdet den 4.-5.
december. Den anden hændelse skete i juledagene,
hvor det særligt var Vejleområdet, som blev ramt.
Oversvømmelsen i juledagene var den næststørste
oversvømmelse i ordningens historie.
Stormrådet modtog 117 anmeldelser for decemberhændelserne. 82 sager er afsluttet og 35 sager
afgjort, men afventer fortsat udbetaling. (Ultimo
januar 2017)
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ØKONOMISK RESULTAT
Stormrådets godkendte årsregnskaber kan findes
på rådet hjemmeside her. Årsrapporten for 2016
forelægges i juni 2017.

Tilbagebetaling af statsgaranti
Det har, som beskrevet i beretningen for 2013, været
nødvendigt at trække på en udvidet statsgaranti på
400 mio. kr. for at stormflods- og oversvømmelsesordningen har kunnet dække erstatningerne for
skaderne efter stormfloden december 2013.

I 2015 blev ordningens økonomi påvirket af to
stormflodshændelser. Erstatningen, der skal udbetales som følge af hændelserne, er endeligt opgjort
til 12,4 mio. kr. Af disse udestår der erstatningsudbetalinger for 1,2 mio. kr. Der har i 2016 været
erklæret stormflod en enkelt gang. Forsikringsselskaberne har modtaget 105 anmeldelser som følge
af stormfloden (ultimo januar 2017), og Stormrådets
sekretariat forventer, at hændelsen vil have mindre
økonomisk betydning for stormflods- og oversvømmelsesordningen.
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Erstatningen som følge af oversvømmelseshændelserne fra 2015 er endeligt opgjort til samlet 14,8 mio.
kr. Af disse udestår der erstatningsudbetalinger for
3,8 mio. kr. Der har været 3 oversvømmelser i 2016,
hvoraf 2 har ført til udbetalt erstatning.

Om oversvømmelse

ØKONOMISK RESULTAT 2016

Stormflods- og oversvømmelsesordningen forventes
at have en negativ egenkapital i de kommende år.
Egenkapitalen forventes reetableret via indbetaling
af stormafgift. Stormafgiften er fortsat forhøjet med
20 kr. årligt pr. brandpolice, da ordningen trækker på
statsgarantien. Ordningens likviditet har klaret 2016
uden yderligere behov for garantistillelse fra staten,
og Stormrådet har vurderet det forsvarligt at fortsætte tilbagebetaling af nuværende statsgaranti med
120 mio. kr. i slutningen af 2016, således at der er
tilbagebetalt i alt 140 mio. kr. af lånet på 400 mio. kr.

Der har i januar 2017 været en stormflod af større
omfang, og det er uvist, hvilken økonomisk betydning
hændelsen har, men det skønnes, at stormfloden vil
resultere i omkring 400 anmeldelser. Det forventes,
at der vil være likviditet til at udbetale erstatninger i
løbet af året, dog vil der kunne opstå problemer med
nedbringelse af den statsgaranterede gæld i 2017.
Tilskud til oprydning og gentilplantning efter stormfaldet i 2013 er endeligt opgjort til 23,3 mio. kr. Af
disse er der udbetalt omkring en tredjedel (8,0 mio.
kr.) i form af oprydningstilskud og de første runder
af gentilplantning. Samlet set kan udgifterne til
stormfaldet i 2013 afholdes inden for stormfaldsordningens nuværende beholdning af aktiver, og der er
således fortsat ikke behov for, at ordningen gør brug
af statsgaranti.
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