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FORORD

Stormrådet har i 2017 erklæret stormflod ved to 
hændelser. Dels som følge af et tilbageskvulp af vand 
fra Østersøen d. 4.-5. januar og dels som følge af 
forhøjet vandstand efter stormen Ingolf d. 29.-30. 
oktober. Særligt hændelsen i januar medførte et 
større antal skader i de sydlige egne af landet.
 
For oversvømmelsesordningen har Stormrådet i 
2017 modtaget 7 anmeldelser om oversvømmelse 
fra søer eller vandløb. Anmeldelserne er indløbet 
som følge af kraftig regn i januar og september 
måned. Oversvømmelsesordningen har således 
for andet år i træk haft et relativt beskedent antal 
anmeldelser.

Der har i 2017 ikke været stormfald i et omfang der 
har betydet, at stormfaldsordningen skulle aktiveres. 
Seneste stormfald, som har udløst tilskud fra storm-
faldsordningen, er således stormfaldet efter stormen 
Bodil i december 2013. Alle sagerne fra denne hæn-
delse er afgjort af Miljøstyrelsen, og i to tredjedele af 
sagerne er tilskud til gentilplantning færdigudbetalt.
 

Stormrådets arbejde i 2017 har selvfølgelig været 
præget af stormflodshændelsen i januar og oktober, 
samt stormfloden efter stormen Urd d. 27. december 
2016. I forlængelse af de to første hændelser har 
Stormrådet behandlet 19 sager om tilsyn af forsik-
ringsselskaberne, samt 10 klagesager over konkrete 
afgørelser.

Derudover har Stormrådet arbejdet med forberedel-
serne til en ændring af lov om stormflod og stormfald. 
Erhvervsministeren har i marts 2017 udgivet en 
rapport fra Udvalget til evaluering af stormflods-, 
oversvømmelses- og stormfaldsordningerne. På 
baggrund af anbefalingerne i denne udvalgsrapport 
har Folketinget vedtaget et lovforslag til ændring af 
lov om stormflod og stormfald. Stormrådet har været 
repræsenteret i udvalgsarbejdet, og har efterfølgende 
arbejdet hen mod at klargøre administrationen til de 
forventede lovændringer.

 
 
 
Jesper Rasmussen 
marts 2018



Stormrådet - BERETNING 2017 side 3

OM STORMRÅDET

Medlemmer af Stormrådet: 
Formand: Direktør, Jesper Rasmussen 

Udpeget efter indstilling fra: 
Erhvervsministeriet:  
Kontorchef Hans Høj, næstformand 
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet:  
Specialkonsulent Laura Storm Henriksen 
Justitsministeriet:  
Fuldmægtig Christian Lund Hansen  
(udtrådt af Stormrådet 1. december 2017) 
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, Kyst direktoratet
Miljøtekniker Morten Kruse, Miljøstyrelsen
Forstfuldmægtig Anders Larsen, Miljøstyrelsen

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
 
Sekretariatet varetager den almindelige sekretariats-
funktion, herunder udvikling og  
vedligeholdelse af Stormrådets hjemmeside,  
www.stormraadet.dk, som indeholder oplysninger  
om Stormrådets praksis i stormflods- og over-
svømmelsessager. Sekretariatet vedligeholder  
endvidere registrerings- og sagsunder støttelses-
systemet, Stormbasen, som anvendes af forsik-
rings selskaberne i forbindelse med behandlingen af 
stormflodssager.
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ÅRETS HÆNDELSER
 
Stormflodshændelser 
Stormrådet har erklæret stormflod ved to hændelser 
i 2017. Første hændelse indtraf d. 4-5. januar 2017 
som følge af forhøjet vandstand efter tilbageløb af 
vand fra Østersøen. Ved denne hændelse blev særligt 
den østvendte kyst af Sønderjylland, samt de syd- og 
østvendte kyster ved Fyn og Sjælland berørt, samt 
øerne ud fra disse kyster. Ved denne hændelse har 
forsikringsselskaberne modtaget 403 anmeldelser 
under stormflodsordningen.

Anden hændelse indtraf d. 29-30. oktober 2017 som 
følge af forhøjet vandstand efter stormen Ingolf. Ved 
denne hændelse var det primært kysterne ved det 
sydlige Kattegat og Storebælt, der blev berørt, samt 
de nordvendte kyster på Lolland og Falster. Ved denne 
hændelse har forsikringsselskaberne modtaget 55 
anmeldelser under stormflodsordningen. 

Oversvømmelser fra søer og vandløb
Stormrådet har i 2017 modtaget 7 anmeldelser om 
oversvømmelser fra søer og vandløb. Disse sager er 
anmeldt på baggrund af situationer med kraftig regn 
i henholdsvis januar og september. 

Stormfaldshændelser
Stormrådet har ikke erklæret stormfald i 2017. Sene-
ste stormfaldshændelse er således stormfaldet efter 
stormen Bodil i december 2013. 
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OPGØRELSER
 
Status på behandling af sager efter stormflod
Siden 2013 er sager under stormflodsordningen ble-
vet behandlet af det forsikringsselskab, hvor skaden 
er brandforsikret. Dette betyder, at skaderne opgøres 
og afgøres af forsikringsselskabet efter reglerne fast-
sat i lov om stormflod og stormfald. Status på sager 
 

vedrørende hændelser efter 2013 fremgår af neden-
stående figur.

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.

Stormfloden efter stormen Bodil
(5-6. december 2013)

Stormfloden efter stormen Egon
(10. januar 2015)

Stormfloden efter stormen Ingolf
(29-30. oktober 2017)

Stormfloden fra tilbageskvulp
(4-5. januar 2017)

Stormfloden efter stormen Urd
(27. december 2016)

Stormfloden efter stormen Gorm
(29. november 2015)

Ikke-afgjorte sager

8 186 2785

0 6 91

51 20

216 96

3056636

27528

Sager under udbetaling

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Afsluttede sager
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Status på behandling af klager over forsikrings-
selskabernes afgørelser
Stormrådet behandler og afgør klager over forsik-
ringsselskabernes afgørelser i sager under storm-
flodsordningen. Du kan læse mere om baggrunden 
for Stormrådets klagesagsbehandling i denne 
beretning i afsnittet ”Godt at vide: Om stormflods-
ordningen”.
 

I nedenstående tabel fremgår udfaldet af alle klage-
sager, der er anlagt ved Stormrådet siden 2010, 
fordelt på de stormflodshændelser som klagen 
vedrører.

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.

Hændelse
Uden 
afgørelse*

Ikke 
medhold

Delvist 
medhold medhold

Under 
behandling

Klager 
i alt

Andel af 
hændelsen

Ikke-erklæret stormflodshændelse 1     1 -

Stormfloden efter stormen Bodil
 37 95 12 7  151 15,4%(5-6. december 2013)

Stormfloden efter stormen Egon
  1    1 2,8%(10. januar 2015)

Stormfloden efter stormen Gorm
       0,0%(29. november 2015)

Stormfloden efter stormen Urd
  1    1 1,3%(27. december 2016)

Stormfloden fra tilbageskvulp
  6   3 9 3,8%(4-5. januar 2017)

Stormfloden efter stormen Ingolf
       0,0%(29-30. okt. 2017)

* Sager uden afgørelse kan enten være a) genoptaget af forsikringsselskabet, b) forligt mellem klager og forsikringsselskab, eller c) trukket tilbage af klager.
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Status på tilsyn med forsikringsselskabernes 
sagsbehandling
Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes 
behandling af stormflodssager. Du kan læse mere om 
Stormrådets tilsyn i denne beretnings afsnit ”Godt at 
vide: Om stormflodsordningen”. 

Stormrådet har i 2017 ført tilsyn med forsikrings-
selskabernes behandling i 19 sager fra stormfloden 
efter stormen Urd (d. 27. december 2016) og storm-
floden fra tilbageskvulpet (d. 4.-5. januar 2017).  

I 12 af sagerne er der givet kritik, i 3 af sagerne er 
der givet bemærkninger og i 4 af sagerne har der 
ikke været nogen bemærkninger. Derudover pågår 
der fortsat tilsyn i 7 af sagerne.
 
Stormrådet har især kritiseret forsikringsselska-
berne for mangelfuld dokumentation, herunder 
utilstrækkelige skadesopgørelser, udbetaling uden 
dokumentation og manglende dokumentation af 
skaden. Denne kritik har også været påpeget overfor 
forsikringsselskaberne ved tidligere tilsyn. 

 

Hændelse Påbud
Udtales 
kritik

Bemærk-
ninger

Ingen 
bemærkninger

Tilsyn 
pågår

Hoved-
total

Antal sager 
til tilsyn

Stormfloden efter stormen Bodil
 6% 39% 21% 34% 0% 100% 183(5-6. december 2013)

Stormfloden efter stormen Egon
 0% 60% 0% 40% 0% 100% 5(10. januar 2015)

Stormfloden efter stormen Gorm
 0% 20% 0% 80% 0% 100% 5(29. november 2015)

Stormfloden efter stormen Urd
 0% 71% 29% 0% 0% 100% 7(27. december 2016)

Stormfloden fra tilbageskvulp
 0% 37% 5% 21% 37% 100% 19(4-5. januar 2017)

Hovedtotal 5% 40% 19% 34% 2% 100% 219

* Sager uden afgørelse kan enten være a) genoptaget af forsikringsselskabet, b) forligt mellem klager og forsikringsselskab, eller c) trukket tilbage af klager.
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I tabellen sammenstilles de hændelser hvor Stormrådet 
har ført tilsyn med forsikrings selskabernes sagsbehandling. 
Tabellen viser således i hvor stor en andel af tilsynssagerne 
at Stormrådet er kommet med de nævnte typer af reaktion. 
Sagerne indgår med den højeste reaktion for sagen, selvom 
samme sag eksempelvis både har udløst bemærk ninger og 
kritik. 
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Status på behandling af sager efter oversvøm-
melse fra søer og vandløb
Stormrådet varetager behandling og afgørelse af ska-
der som følge af oversvømmelse fra søer og vandløb. 
Stormrådet har siden ordningens start i 2010 mod-
taget 613 anmeldelser, hvoraf der for 24 sager fortsat 
pågår udbetaling af erstatning. I figuren nedenfor er 
sagerne opdelt efter anmeldelsesår og status.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Afsluttet

91

1

18

6

3

116

1136

117

3246

38

27

Under udbetaling

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

side 8

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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Status på sager efter stormfald
Siden Folketingets vedtagelse af stormfaldsordnin-
gen i 2000 har ordningen været aktiveret tre gange: 
ved hændelsen i 1999, 2005 og 2013. For de to første 
hændelser er alle sager afsluttet og tilskuddet udbe-
talt. For hændelsen i 2013 har Stormrådet modtaget 
207 ansøgninger og forventer at udbetale 22,7 mio. 
kr. i tilskud til oprydning og gentilplantning. Sagerne 
under udbetaling kan afsluttes i takt med at skove-
jeren fremsender dokumentation for gennemført 
gentilplantning efter den godkendte gentilpasnings-
plan. Nedenstående figur viser status på sagerne 
efter hændelserne i 2013:

Antal sager

Samlet tilskud i 
mio. kr.

Afsluttet

91

5,717,0

141 66

Under udbetaling

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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I forlængelse af stormfloden efter stormen Bodil i 
december 2013, ændrede Folketinget reglerne for 
stormflods- og oversvømmelsesordningen. Sam-
men med disse ændringer var der enighed blandt 
partierne om at nedsætte et udvalg til evaluering af 
lovgivningen bag stormflods-, oversvømmelses- og 
stormfaldsordningerne. I marts 2017 offentliggjorde 
erhvervsministeren evalueringsudvalgets rapport. 
Stormrådet har været repræsenteret i udvalget, og 
rapporten kan findes på Erhvervsministeriets hjem-
meside her.

Som opfølgning på evalueringsrapporten har er-
hvervsministeren i november 2017 fremsat et lov -
forslag til ændring af lov om storm flod og stormfald. 
Lovforslaget er vedtaget af Folketinget i januar 2018 
hvilket betyder, at der kommer flere ændringer til 
stormflods-, oversvømmelses- og stormflodsordnin-
gerne med virkning fra d. 1. juli 2018.
 
Stormrådet har fulgt lovprocessen tæt med henblik 
på at forberede administrationen af de kommende 
regelændringer. I forhold til Stormrådets daglige 
arbejde er det særligt relevant at fremhæve, at over-
svømmelsesordningen fra d. 1. juli 2018 bliver 

 

sagsbehandlet hos forsikringsselskaberne på samme   
måde, som det kendes fra stormflodsordningen. For  
både stormflods- og oversvømmelsesordningerne  
overgår Stormrådet således til udelukkende at være  
tilsynsmyndighed og klageinstans. Dog vil det fortsat  
være Stormrådet, der træffer afgørelse om dæknings - 
 berettigede områder ved stormflod og dæknings-
berettigede ejendomme ved oversvømmelse fra 
vandløb og søer. 

EVALUERING OG ÆNDRING AF LOV OM STORMFLOD OG STORMFALD
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Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelse- 
og stormflod: 
Udvalget blev nedsat af den tidligere erhvervs- og vækstmi-
nister i december 2014. Udvalgets medlemmer var udpeget 
efter indstilling fra: Erhvervs- og vækstministeriet (formand), 
Justitsministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeri-
et, Miljøministeriet, Transportministeriet, Kommunernes 
Landsforening, Forbrugerrådet TÆNK, Forsikring og Pension, 
Stormrådet, samt to borgere med erfaring fra stormflods- 
og oversvømmelsesordningen.
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ØKONOMISK RESULTAT 

Stormrådet godkendte årsregnskaber kan findes på 
rådet hjemmeside her: http://www.stormraadet.dk/
Menu/Om-Stormraadet/Aarsrapporter. Årsrappor-
ten for 2017 offentliggøres i juli 2018.

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 oversvømmelses-
puljen har kunnet dække erstatningerne for skaderne 
efter stormfloden i december 2013. 
 
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 
2017 uden yderligere behov for garantistillelse fra 
staten. På baggrund af dette har Stormrådet vurderet 
det forsvarligt at fortsætte den fastlagte tilbagebeta-
lingsplan og således betale 60 mio. kr. tilbage til sta-
ten. Med udgangen af 2017 har Stormrådet således 
tilbagebetalt samlet 200 mio. kr. af statsgarantien.

Stormfaldsordningen har fortsat positiv egenkapital, 
og Stormrådet forventer ikke at denne ordning får 
behov for at trække på garantistillelsen fra staten i 
løbet af 2018.
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Stormafgift 
Stormflods- og oversvømmelsespuljen er solidarisk finansie-
ret ved en afgift på alle hus- og løsørepolicer, der dækker 
skader fra brand. Afgiften består af en fast andel på 30 kr. 
pr. police, samt et tillæg på 20 kr. så længe puljen trækker 
på garantiordning stillet til rådighed af staten.

Stormfaldsordningen er ligeledes finansieret ved en afgift på 
hus- og løsørepolicer. Afgiften for denne ordning er på 10 kr.  
pr police, der dækker skader efter brand. 
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GODT AT VIDE 

Godt at vide: Om stormflodsordningen 
Stormflodsordningen blev indført af Folketinget 
i 1991, og giver mulighed for at der kan gives er-
statning for skader på bygninger og løsøre ramt af 
stormflod. Det er Stormrådet, som afgør, om der har 
været stormflod. Dette sker efter udtalelser fra Kyst-
direktoratet og Danmarks Meteorologiske Institut. 
Stormrådets beslutning offentliggøres på Stormrå-
dets 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 er statning 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.

 
Klagebehandling og Tilsyn
Selve sagsbehandlingen og takseringen af skader 
efter stormflod, bliver varetaget af den skadelidtes 
eget forsikringsselskab. Hvis den skadelidte mener, 

 
at en afgørelse er forkert, kan denne klage over for-
sikringsselskabets afgørelse til Stormrådet. På denne 
måde er det muligt som skadelidt at klage over 
afgørelser truffet af forsikringsselskabet og derved 
få en uafhængig anden instans til at behandle klagen. 
Det er en forudsætning for rådets behandling af en 
klage, at den skadelidte skriftligt har gjort selskabet 
opmærksom på uenigheden og givet mulighed for, 
at afgørelsen kan ændres. Læs mere om hvordan en 
klagesag anlægges på Stormrådets hjemmeside.
 
Ud over klagebehandling fører Stormrådet løbende 
tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af 
sagerne. Tilsynsarbejdet skal medvirke til at sikre, at 
erstatningsopgørelse og udbetaling sker i henhold 
til lovgivningen. Stormflodsloven lægger op til, at 5 
% af stormflodssagerne stikprøvevis skal udtages til 
tilsyn. Stormrådet har fastsat et koncept for tilsyns-
arbejdet, som findes på rådets hjemmeside. For hver 
stormflodshændelse fastlægger Stormrådet kriterier 
for stikprøvevis udtrækning af sager til tilsyn. Ud 
over den stikprøvevise udtagelse, udtager Storm-
rådets sekretariat også sager til tematisk tilsyn, 
såfremt sekretariatet bliver opmærksom på særlige 
problemstillinger. Læs mere om Stormrådets tilsyn 
for forsikringsselskaber på rådets hjemmeside.
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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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Godt at vide: Om oversvømmelsesordningen  
Oversvømmelsesordningen blev indført af Folketin-
get i 2010. Ordningen svarer til stormflodsordningen, 
men dækker vandskader fra søer og vandløb. Storm-
rådet træffer afgørelse om, hvorvidt der ved hver en-
kelt skade 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 betin-
gelser være opfyldt: 

– Oversvømmelsen skal stamme fra en sø eller et 
vandløb, som har haft en ekstrem høj vandstand 
(se faktaboks).

– 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.

Sagsbehandlingen for sager under oversvømmelses-
ordningen bliver varetaget af Stormrådet, mens 
taksering foretages af skadelidtes forsikringsselskab. 
Ved denne ordning er det således Stormrådet, der 
træffer alle afgørelser om dækning samt erstatnin-
gens størrelse. Fra 1. juli 2018 ændres organiseringen 
af oversvømmelsesordningen, så det ligesom for 
stormflodsordningen er forsikringsselskaberne der 
varetager sagsbehandlingen og træffer alle afgørelser 
om erstatningsstørrelse.

Godt at vide: Om stormfaldsordningen 
Stormfaldsordningen blev indført af Folketinget 
i 2000. Ordningen administreres af Stormrådet i 
henhold til lov om stormflod og stormfald, jf. lov-
bekendtgørelse nr. 1129 af 20. oktober 2014. Der 
er fastsat nærmere regler om stormfaldsordningen 
i bekendtgørelser og administrative procedurer. 
 
Sagsbehandlingen af de enkelte sager bliver efter 
aftale varetaget af Miljøstyrelsen. Det er Miljøsty-
relsen, der som Stormrådets forstfaglige sagkyndig, 
indstiller sagernes afgørelse til Stormrådet. Her-
udover foretager Miljøstyrelsen administration af 
indberetninger og udbetaling af tilskud, kontrol med 
gentilplantning og admini stration af EU-finansiering. 
Samtidig behandler Miljøstyrelsen også ordningens 
budgetter, forslag til tilskudssatser og plan for an-
noncering.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 udta-
lelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Miljøministeri-
et. Rådets beslutning offentliggøres på rådets hjemmeside.
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