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EY 

Ledelsespåtegning 

Stormrådet 

Årsrapport 2019 

Stormrådet har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar  31. decem
ber 2019 for Stormrådet. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Stormrådets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af Stormrådets aktiviteter for regnskabs
året 1. januar  31. december 2019. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de 
forhold, beretningen omhandler. 

København, den 2. juni 2020 
Stormrådet: 

Christian C. Lund Nielsen 
formand 

Vibeke Huess 

Ann-Sofie Leth 

Hans Høj 
næstformand 

Katrine Grith Vinten 

Jette Kammer Jensen 

Laura Storm Henriksen 

Knud Mikkelsen 
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EY 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til ledelsen i Stormrådet 

Konklusion 

Stormrådet 

Årsrapport 2019 

Vi har revideret årsregnskabet for Stormrådet for regnskabsåret 1. januar  31. december 2019, der 
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udar
bejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Stormrådets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af Stormrådets aktiviteter for regnskabs
året 1. januar  31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder
ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores 
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af Stormrådet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer 
(IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel
sen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Stormrådets evne til at fort
sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, altid vii afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformatio
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn
skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover: 

➤ ldentificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
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➤ Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon
klusion om effektiviteten af Stormrådets interne kontrol. 

➤ Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

➤ Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Stormrådets 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne op
lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det 
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 
eller forhold kan dog medføre, at Stormrådet ikke længere kan fortsætte driften. 

➤ Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder 
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen
hold til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun
det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

København, den 2. juni 2020 
Ernst & Young 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Mona Blønd 
statsaut. revisor 
mne11697 
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om Stormrådet 

Navn 
Adresse, postnr. by 

Hjemstedskommune 
Regnskabsår 

Hjemmeside 
E-mail 

Telefon 

Stormrådet 

Revision 

Stormrådet 
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby 

København 
1. januar  31. december 

www.stormraadet.dk
stormraadet@stormraadet.dk

41 71 50 00 

Formand: Christian C. Lund Nielsen 

Udpeget efter indstilling fra: 

Stormrådet 

Årsrapport 2019 

Erhvervsministeriet: Kontorchef Hans Høj, næstformand 

Miljø- og Fødevareministeriet: Specialkonsulent Laura Storm 
Henriksen 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: Seniorforsker Vibeke 
Huess 

Justitsministeriet: Fuldmægtig Katrine Grith Vinten 

Kommunernes Landsforening: Knud Mikkelsen 

Forsikring & Pension: Chefkonsulent Ann-Sofie Leth 

Forbrugerrådet T ÆNK: Sekretariatschef Jette Kammer Jensen 

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab 
Dirch Passers Alié  36, Postboks 250, 2000 Frederiksberg 
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Ledelsesberetning 

Baggrund og lovgrundlag 

Stormrådet 

Årsrapport 2019 

Stormrådet, der er nedsat i henhold til lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 
19. april 2018, forestår administration af loven og træffer afgørelse, om der har Været stormflod, over
svømmelse som følge af ekstrem vandstand i vandløb og søer eller stormfald. 

Der ydes erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer på fast 
ejendom og løsøre dækket af afgiftspligtig forsikring mod brand. 

Endvidere ydes der tilskud til oprydning samt gentilplantning med robust skov på private fredskovsarea
ler, der er ramt af stormfald. 

Beretning 

Stormflodsordningen 

Stormrådet erklærede stormflod en gang i 2019. Stormfloden indtraf i forbindelse med stormen Alfrida 
den 2.-3. januar 2019 og medførte 111 anmeldelser af skader. Heraf udestår 8 sager, som endnu ikke 
er afgjort af forsikringsselskaberne, og 14 sager, som er afgjort, men afventer dokumentation fra ska
delidte, før de sidste erstatninger kan udbetales, og sagerne lukkes. 

Det er det forsikringsselskab, hvor skadelidte har tegnet brandforsikring, der står for sagsbehandlingen 
af stormflodssagerne fra anmeldelse til evt. anvisning af erstatningsudbetaling. Selskaberne har i 2019 
ud over ovennævnte behandlet udestående sager fra stormfloder i perioden fra december 2013 og frem 
til oktober 2017. Heraf udestår 14 sager, som endnu ikke er afgjort, mens 193 sager er afgjort, men 
afventer dokumentation fra skadelidte i form af fakturaer m.v., før de sidste erstatninger kan udbetales. 

Der er i beretningsåret endvidere udbetalt erstatning for skader forårsaget af stormflod i perioden 2006 
til 2011. Sagerne vedrørende disse stormfloder er alle færdigbehandlet af Stormrådet, inden sagsbe
handlingen overgik til forsikringsselskaberne. 1 sag afventer imidlertid dokumentation fra skadelidte i 
form af fakturaer m.v., før den resterende erstatning kan udbetales. 

Oversvø mmelsesordningen 

lndtil 1. juli 2018 blev sager om oversvømmelse fra vandløb og søer behandlet i Stormrådets sekreta
riat. Pr. 1. juli 2018 overgik behandlingen af disse sager til forsikringsselskaberne. Forsikringsselska
berne behandler således nu både stormflodssager og sager om oversvømmelse fra vandløb og søer. 
Stormrådet træffer dog fortsat ved hver anmeldelse afgørelse, om der er tale om en hændelse, der dæk
kes af oversvømmelsesordningen. 

I anden halvdel af 2018 var der kun tale om é n større oversvømmelseshændelse. Forsikringsselskaberne 
modtog 11 anmeldelser af skader. Af disse sager er 10 færdigbehandlede og afsluttede, mens afgørel
sen i 1 sag er under fornyet overvejelse med henblik på en ændring af erstatningsbeløbet. Forsikrings
selskaberne modtog i 2019 31 anmeldelser om oversvømmelsesskader. Af disse er 19 sager afsluttet, 
mens 12 udestår og afventer afgørelse. 

Der udestår endvidere 22 oversvømmelsessager fra perioden januar 2011 til december 2017. Sagerne 
er færdigbehandlede, men afventer dokumentation fra skadelidte i form af fakturaer m.v., før de sidste 
erstatninger kan udbetales. 

Ti/syn og behandling af k/ager 

Mens det er forsikringsselskabernes rolle at behandle stormflods- og oversvømmelsesskaderne, er det 
Stormrådets rolle at føre tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling, herunder erstatningsudbe
taling, og samtidig behandle klager over selskabernes sagsbehandling, herunder erstatningsudmålingen. 
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Ledelsesberetning 

Stormrådet 

Årsrapport 2019 

Ti/syn med forsikringsselskabernes sagsbehandling og erstatningsudbetaling i stormflods- og 
oversvømme/sessager 

Stormrådet fastlægger i forbindelse med de enkelte hændelser kriterierne for udvælgelse af sager til til
syn. Derefter bliver der udtaget 5 % af de anmeldte skader pr. hændelse (sager), dog minimum 5 sager 
til ordinær stikprøvekontrol. Dette er i overensstemmelse med det krav om stikprøveudtagelse af sager 
til tilsyn, som er anført i bemærkningerne til lovforslag nr. L 125 om forslag til ænd ring af lov om storm
flod og stormfald af 10. februar 2010. Stormrådet kan løbende udtage yderligere sager fra de enkelte 
stormflodshændelser til tematisk tilsyn, dvs. kontrol af sager, hvor Stormrådets sekretariat bliver op
mærksom på konkrete forhold, som kan give anledning til at undersøge, om forsikringsselskaberne ge
nerelt ikke anvender reglerne korrekt inden for et særligt tema, der vedrører en eller flere ejendomme, 
f.eks. ejendomme beliggende uden for et dige. Det tematiske tilsyn gælder i udgangspunktet alene det 
pågældende tema, men kan udvides, hvis andre forhold påkalder sig opmærksomhed under sagsbehand
lingen. 

Tilsynsarbejdet i 2019 har omfattet stormfloden oktober 2017, oversvømmelserne august 2018 og 
stormfloden januar 2019. Erfaringerne fra tilsynet har som tidligere været, at det især er i sager af be
tydeligt økonomisk omfang, at selskabernes sagsbehandling og taksering ikke er tilfredsstillende. Storm
rådet har derfor fortsat i forbindelse med udvælgelsen af sager til tilsyn fokuseret på de dyreste sager 
og samtidig lagt vægt på, at alle forsikringsselskaber over tid bliver genstand for tilsyn. 

Oversvømmelserne i 2018 medførte 11 anmeldelser. Da det var første gang, at de nye regler fra juli 
2018 skulle anvendes, var det ikke tilstrækkeligt kun at holde sig til 5 %-kravet for udtagelse af sager til 
tilsyn. Blandt de nye regler var fx en ændret negativliste, der kunne medføre ikke korrekte afvisninger af 
anmeldelser. På den baggrund blev der udtaget 4 ud af 11 sager til tilsyn, både med fokus på de højeste 
erstatningsbeløb og nu også med fokus på afviste sager, dog ikke sager der var afvist i medfør af § 4, 
stk. 2, nr. 2 (skaden er forsikringsdækket). 

Stormfloden i januar 2019 var den første stormflodshændelse efter lovændringen fra 1. juli 2018. I til
slutning til tilsynet efter oversvømmelserne fra august 2018 var der fortsat fokus på anvendelsen af de 
nye regler, og der blev derfor udtaget 15 ud af de 111 behandlede sager, således at alle selskabsgrup
per, der havde modtaget anmeldelser var repræsenteret. 

I over halvdelen af de udvalgte sager har Stormrådet udtalt kritik eller givet påbud. Selv om sagerne ud
tages efter, hvor sagsbehandlingen erfaringsmæssigt viser de største problemer, er der tale om kritik i 
relativt mange sager, primært vedrørende overholdelse lov om offentlighed i forvaltningen og forvalt
ningsloven. En lovændring i 2018 åbnede mulighed for hel eller delvis fratagelse af et selskabs faste 
sagshonorar, jf. bekendtgørelse om forretningsorden for Stormrådet § 29, stk. 2, nr. 5. Denne mulighed 
har rådet alene gjort brug af i en enkelt sag. 

Stormrådet følger løbende op på den udtalte kritik over for de sagsbehandlende forsikringsselskaber. 
Det enkelte selskab bliver således via brev til selskabets direktion fra rådets formand anmodet om at re
degøre for, hvilke tiltag der er eller vii blive iværksat for, at konstaterede fejl ikke bliver gentaget ved 
behandling af fremtidige stormflodssager. 

Tilsynssagerne viser, at et gennemgående problem er manglende dokumentation af såvel skadernes om
fang, dvs. grundlaget for fastsættelsen af erstatningen i den enkelte sag, som for de afholdte udgifter, 
der ligger til grund for udbetalingen af erstatning. Kravene til dokumentation er blevet indskærpet i den 
gennemskrivning af dækningsvejledningen, som blev foretaget i 2018. 

Klager over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager 

Stormrådet har efter flytningen af behandlingen af stormflodssager fra Stormrådet til forsikringsselska
berne i 2012 og af oversvømmelsessager fra og med juli 2018 modtaget 167 klager over forsikringssel
skabernes sagsbehandling og afgørelser. Næsten alle klagerne drejer sig om sager fra december 2013 
(153 sager), hvilket svarer til ca. 5 % af de anmeldte skader. Efter de senere stormfloder i 2015-2019 
og oversvømmelserne i 2018 og 2019 er der på nuværende tidspunkt kun få klager (i alt 14 sager), hvil
ket indikerer, at der på basis af afgørelserne af 2013-sagerne på mange områder er etableret en prak
sis, som forsikringsselskaberne fø1ger, og de skaderamte accepterer. 
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Stormrådet har afgjort alle sager, og der er ved udgangen af beretningsåret således ingen sager under 
behandling. Resultatet af de afgjorte sager er, at 20 klagere (12 %) har fået helt eller delvist medhold, 
mens 106 klagesager (64 %) er blevet afvist af Stormrådet. 41 sager er forligt, genoptaget af forsik
ringsselskabet eller trukket tilbage af klager (24 %). 

Stormfaldsordningen 

Der har ikke været erklæret stormfald i 2019. 

Alie sager fra stormene Allan og Bodil i efteråret 2013 er afgjort, men der udestår udbetaling af tilskud 
på 2,6 mio. kr., som afventer fremsendelse af dokumentation fra skovejere om afholdte udgifter i for
bindelse med genplantning af robust skov. 

Stormrådets sammensætning og sekretariatet 

Stormrådets medlemmer udnævnes af erhvervsministeren for 4 år af gangen. Den nuværende periode 
udløber 31. august 2020. Fø1gende medlemmer er udpeget: 

Formand: Frem til 6. december 2018 Jesper Rasmussen, afløst af Christian C. Lund Nielsen 1. februar 
2019. 

Udpeget efter indstilling fra: 

Erhvervsministeriet: Kontorchef Hans Høj, næstformand 
Miljø- og Fødevareministeriet: Chefkonsulent Laura Storm Henriksen 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: Seniorforsker Vibeke Huess 
Justitsministeriet: Fuldmægtig Katrine Grith Vinten 
Kommunernes Landsforening: Pens teamleder Knud Mikkelsen 
Forsikring & Pension: Chefkonsulent Ann-Sofie Leth 
Forbrugerrådet T ÆNK: Sekretariatschef Jette Kammer Jensen. 

Endvidere fungerer: 

Forstfuldmægtig Peter Kyvsgaard, Miljøstyrelsen, som sagkyndig vedrørende stormfald 

Miljøtekniker Morten Kruse, Miljøstyrelsen, som sagkyndig vedr. oversvømmelse fra vandløb og søer 

Civilingeniør Holger Toxvig Madsen, Kystdirektoratet, som sagkyndig vedrørende stormflod 

Den daglige ledelse er chef for sekretariatet Mogens Hansen. 

Administration 

lfølge § 22 i lov om stormflod og stormfald varetager Stormrådet den daglige administration af loven 
med bistand af en af erhvervsministeren udpeget statslig styrelse, der samtidig fungerer som sekreta
riat for Stormrådet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er udpeget til at varetage sekretariatsopgaven. 

Der er indgået samarbejdsaftaler med Miljøstyrelsen (tidl. Naturstyrelsen) (rådgivning vedrørende over
svømmelse og stormfald og administration af stormfaldsordningen), Kystdirektoratet (rådgivning vedrø-
rende stormflod) og Danmarks Meteorologiske lnstitut (stormflodsvarsling). 

Vederlaget for varetagelsen af sekretariatsfunktionen i 2019 udgjorde 5.761.661 kr. Der var som ud
gangspunkt fastsat et vederlag på 6.200.000 kr. i en aftale mellem Erhvervsministeriet og Konkurrence
og Forbrugerstyrelsen i henhold til § 22, stk. 6, i lov om stormflod og stormfald, jf. LBK nr. 281 af 19. 
april 2018, og § 2, stk. 2, i BEK nr. 566 af 30. maj 2018 om varetagelse af sekretariatsfunktionen for 
Stormrådet, samarbejdet mellem Stormrådets sekretariat og forsikringsselskaberne og Miljø- og Fødeva
reministeriet samt om betaling for sekretariatets arbejde og ekstern bistand. Ved Konkurrence- og For
brugerstyrelsens årsafslutning for 2019 blev der konstateret et mindre forbrug i Stormrådets sekreta
riat, som medførte en tilbagebetaling til Stormrådet på 367.887 kr. 

929.448 kr. af vederlaget er anvendt til vedligeholdelse, videreudvikling og afskrivninger af Stormbasen 
og indgår derfor ikke i de egentlige sekretariatsomkostninger, men vedrører alene stormflodsordningen. 
Administrationsomkostningerne til Stormrådets sekretariat i 2019 er således 4.832.213 kr. 
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Sekretariatets generelle administration, som vedrører alle tre ordninger, har i 2019 været domineret af 
den praktiske implementering af ændringerne i stormflodsloven, som trådte i kraft i 2018. Der er såle
des lagt kræfter i at formidle viden om ændringerne, og hvad de betyder, fx i forhold til behandlingen af 
klagesager og tilsynet med forsikringsselskaberne, ligesom organiseringen af stormfaldsordningen er 
tilrettelagt i samarbejde med Miljøstyrelsen. Som opsamling på de forskellige aktiviteter er Stormrådets 
hjemmeside gennemrettet og nydesignet. 

Lovændringen pr. 1. juli 2018 indebar, at de sager om skader efter oversvømmelse som fø1ge af eks
trem vandstand i vandløb eller søer, som Stormrådet erklærer erstatningsberettigede, behandles af for
sikringsselskaberne på samme måde som stormflodssager. 

Sekretariatets indsats på stormflods- og oversvømmelsesområdet har primært været rettet mod opfølg
ning på behandlingen af skader efter stormfloderne i oktober 2017 og januar 2019 og oversvømmel
serne i august 2018 i form af behandling af klager over selskabernes afgørelser af anmeldelserne og til
synet med selskabernes behandling af sagerne. 

Oversvømmelsesordningen har i 2019 desuden lagt beslag på ressourcer til opfølgning og afslutning af 
oversvømmelsessager fra før 1. juli 2018 og håndteringen af anmeldelser efter kraftig regn og langtids
regn sommer og efterår 2019. 

For stormfaldsordningen gælder, at den egentlige sagsbehandling, afgørelsen af sagerne og den efter
følgende udbetaling af tilskud varetages af Miljøstyrelsen. Denne ordning har således ikke belastet 
Stormrådets sekretariat i større omfang. 

Det skønnes, at ressourceanvendelsen har været fordelt med ca. 55 %, svarende til 2,7 mio. kr., til akti
viteter vedrørende stormflod og oversvømmelse, hvortil kommer it-udgifterne i forbindelse med Storm
basen på 0,9 mio. kr., altså i alt 3,6 mio. kr. Til Stormfald har forbruget været ca. 5 %, svarende til 0,2 
mio. kr., mens de sidste 40 %, svarende til 1,9 mio. kr., kan henføres til fælles administration af Storm
rådet, som fordeles ligeligt mellem de tre ordninger. 

Vederlag for fremmed bistand, herunder fra forsikringsselskaberne ved behandlingen af stormflodssa
ger fra 1. oktober 2012 og af oversvømmelsessager fra 1. juli 2018, fastlægges af Stormrådet i aftaler 
med de enkelte leverandører. Dog er store dele af vederlaget til Kystdirektoratet og Danmarks Meteoro
logiske lnstitut fastsat i forarbejderne til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald fra februar 
2010. 

Regnskabsberetning 

Stormrådets indtægter i perioden, 275.522. 751 kr., består af stormafgift på 273.071. 783 kr. og finan
sielle indtægter på 2.450.968 kr. 

De samlede udgifter til administration af ordninger under Stormrådet udgør -17.055.118 kr. 

Erstatning for skader forårsaget af stormflod, herunder regulering af erstatningshensættelse for tidli
gere år, udgør en udgift netto på 4.057.088 kr. 

Erstatning for skader forårsaget af oversvømmelser, herunder regulering af erstatningshensættelse, 
udgør en indtægt på netto 2.250.969 kr. som følge af regulering af hensættelser fra tidligere år. 

Tilskud til gentilplantning efter skader forårsaget af stormfald, herunder regulering af erstatningshen
sættelse for tidligere år, udgør en udgift netto på 78.187 kr. 

Udgifter til administration i sekretariatsfunktionen og øvrige driftsomkostninger udgør tilsammen 
2.437.570 kr. 

De finansielle poster udgør netto en udgift på 1.089.129 kr. som fø1ge af det lave renteniveau og kurs
fald på obligationer. 

Årets resultat bliver herefter et overskud på 250.605.660 kr. Der foreligger med årets resultat en sam
let egenkapital pr. 31. december 2019 på 745.155.982 kr. 
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EY 

Ledelsesberetning 

Stormrådet 

Årsrapport 2019 

Pr. 31. december 2019 er der under stormflods- og oversvømmelsesordningen hensat 33.360.733 mio. 
kr. vedrørende stormflod og 3.389.073 mio. kr. vedrørende oversvømmelser. De samlede hensættelser 
under stormflods- og oversvømmelsesordningen udgør således 36.749.806 mio. kr. pr. 31. december 
2019. Egenkapitalen for stormflods- og oversvømmelsesordningen er som følge heraf 316.222.685 
mio. kr. pr. 31. december 2019. 

Ved § 1, nr. 9 i lov nr. 377 af 15. april 2014, blev statsgarantien vedrørende stormflods- og oversvøm
melsesordningen udvidet til 400 mio. kr. frem til 2017. Ved aktstykke nr. 63 af 3. marts 2017 er perio
den for udvidelsen til 400 mio. kr. udvidet til udgangen af 2019. Garantien var fuldt udnyttet primo 
2015, men der blev i perioden ultimo 2015  ultimo 2018 betalt afdrag på 260 mio. kr. og i december 
2019 yderligere et afdrag på 140 mio. kr. på det garanterede Iån. Hele det garanterede Iån er således 
indfriet ved udgangen af 2019. 

Samtidig med udvidelsen af statsgarantien blev forsikringstagernes årlige ordinære afgift til stormflods
og oversvømmelsesordningen øget fra 20 kr. til 30 kr., og forsikringstagernes årlige midlertidige afgift 
til dækning af tilbagebetaling af træk under statsgarantien blev forøget fra 10 kr. til 20 kr. Det statsga
ranterede Iån er som nævnt tilbagebetalt i 2019. Ved lov nr. 64 af 30. januar 2018 blev den midlerti
dige forhøjelse af afgiften til stormflods- og oversvømmelsespuljen forlænget, indtil puljen udgør 500 
mio. kr. 
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EY 

Årsregnskab 1. januar  31. december 

Resultatopgørelse 

Note kr. 

2 Stormafgift 
3 Administration af ordninger 
4 Tilskud (erstatning for skader) forårsaget af stormfald 
5 Erstatning for skader forårsaget af stormflod 
6 Erstatning for skader forårsaget af oversvømmelser 

Bruttoresultat 
7 Generelle administrationsomkostninger 

Resultat før finansielle poster 
8 Finansielle indtægter 
9 Finansielle omkostninger 

Årets resultat 

Fordeling af årets resultat 
13 Stormfaldsordningen 
13 Stormflods- og oversvømmelsesordningen 

2019 

273.071.783 
-17.055.118 

-78.187 
-4.057.088 
2.250.969 

254.132.359 
-2.437.570 

251.694.789 
3.682.460 

-4.771.589 

250.605.660 

Stormrådet 

Årsrapport 2019 

2018 

270.859.200 
-16.809.937 

1.672.400 
5.445.345 

-3.252.635 

257.914.373 
-2.806.895 

255.107.478 
4.328.553 

-1.624.189 

257.811.842 

43.242.757 47.258.543 
207.362.903 210.553.299 

250.605.660 257.811.842 
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Årsregnskab 1. januar  31. december 

Balance 

Note kr. 

AKTIVER 
Omsætningsaktiver 
Tilgodehavender 
Tilgodehavende renter 

10 Tilgodehavende stormafgift 

Tilgodehavender i alt 

Værdipapirer og likvide beholdninger 
11 Obligationsbeholdning 
12 Bankbeholdning 

Værdipapirer og likvide beholdninger i alt 

Omsætningsaktiver i alt 

AKTIVER I ALT 

PASSIVER 
Egenkapital 
Stormfaldsordningen 
Egenkapital pr. 1. januar 

13 Andel af resultat for perioden 

Stormflods- og oversvømmelsesordningen 
Egenkapital pr. 1. januar 

13 Andel af resultat for perioden 

Egenkapital i alt 

Erstatningshensættelser 
4 Stormfaldsordningen 
5 Stormflodsordningen 
6 Oversvømmelsesordningen 

Hensættelser i alt 

Gældsforpligtelser 
Kortfristede gældsforpligtelser 
Gæld til Staten 
Øvrige kreditorer 

Gældsforpligtelser i alt 

PASSIVER I ALT 

1 Anvendt regnskabspraksis 

2019 

442.208 
49.439.329 

49.881.537 

197.529.076 
546.497.845 

744.026.921 

793.908.458 

793.908.458 

385.690.540 
43.242.757 

428.933.297 

108.859.782 
207.362.903 

316.222.685 

745.155.982 

3.210.197 
33.360.733 

3.389.073 

39.960.003 

0 
8.792.473 

8.792.473 

8.792.473 

793.908.458 

Stormrådet 

Årsrapport 2019 

2018 

1.043.469 
49.091.357 

50.134.826 

214.207.362 
430.973.097 

645.180.459 

695.315.285 

695.315.285 

338.431.997 
47.258.543 

385.690.540 

-101.693.517 
210.553.299 

108.859.782 

494.550.322 

3.341.882 
42.211.666 

6.060.435 

51.613.983 

140.000.000 
9.150.980 

149.150.980 

149.150.980 

695.315.285 
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EY 

Årsregnskab 1. januar  31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis 

Stormrådet 

Årsrapport 2019 

Årsrapporten for Stormrådet for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestem
melser for klasse A-virksomheder. Herudover har Stormrådet valgt at følge reglerne fra regnskabsklasse 
B om ledelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens § 77. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Ændringsloven har alene medført nye eller ændrede præsentations- og oplysningskrav, som er indarbej
det i årsregnskabet. 

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vii tilflyde Storm
rådet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vii fragå 
Stormrådet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Resultatopgørelsen 

Stormafgift 

Forsikringsselskaber, der tegner forsikringer mod brand på fast ejendom eller for løsøre, har i 2019 opkræ
vet 60 kr. i årlig afgift pr. police. Disse fordeles med 10 kr. til stormfaldsordningen og 50 kr. til stormflods
og oversvømmelsesordningen. 

Tilskud (erstatning) til gentilplantning m.v. 

I erstatningsudgifterne er medtaget alle faktiske udbetalinger (tilskud) i 2019 relateret til gentilplantnin
ger som følge af stormfald i Danmark. Herudover er der medtaget erstatningshensættelser på sager op
stået som følge af stormfald forskellige steder i Danmark indtil 31. december 2019 samt skønnede om
kostninger til sagsbehandling. 

Erstatning for skader forårsaget af stormflod 

I erstatningsudgifterne er medtaget alle faktiske udbetalinger i 2019 relateret til stormflod i de danske 
farvande. Herudover er der medtaget skønnet erstatningshensættelser på sager opstået som følge af 
stormflod i de danske farvande indtil 31. december 2019 samt skønnede omkostninger til taksation og 
skadesbehandling. 

Erstatning for skader forårsaget af oversvømmelser 

I erstatningsudgifterne er medtaget alle faktiske udbetalinger i 2019 relateret til oversvømmelser som 
følge af ekstreme vandstande i vandløb og søer forskellige steder i Danmark. Herudover er der medtaget 
erstatningshensættelser på sager opstået som følge af oversvømmelser forskellige steder i Danmark 
indtil 31. december 2019 samt skønnede omkostninger til taksation og skadesbehandling. 

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter andel af fællesomkostninger, kontoromkostninger, mødeomkostnin
ger m.v. 
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EY Stormrådet 

Årsrapport 2019 

Årsregnskab 1. januar  31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Finansielle indtægter/udgifter 

Består af renteindtægter fra værdipapirer og bankbeholdninger, realiserede kursgevinster og kurstab 
samt urealiserede kursreguleringer pr. 31. december 2019. 

Balance 

Obligationsbeholdning 

Obligationsbeholdning værdiansættes til kursværdi på balancedagen. 

Erstatningshensættelser 

Erstatningshensættelser fastsættes som udgangspunkt individuelt, men for sager, som endnu ikke er 
takseret, afsættes en erstatningshensættelse på baggrund af tidligere erfaringer (gennemsnitshensæt
telse). 

Erstatningshensættelser for stormfaldssager fastsættes og administreres af Miljøstyrelsen. 

Erstatningshensættelser for stormflodssager efter 1. oktober 2012 fastsættes og administreres af det 
forsikringsselskab, hvor skadelidte har sin brandforsikring. 

Erstatningshensættelser for stormflodssager indtruffet før 30. september 2012 administreres af Kon
kurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

Erstatningshensættelser for oversvømmelsessager efter 1. juli 2018 fastsættes og administreres af det 
forsikringsselskab, hvor skadelidte har sin brandforsikring. 

Erstatningshensættelser for oversvømmelsessager indtruffet før 30. juni 2018 administreres af Konkur
rence- og Forbrugerstyrelsen. 

Ud over direkte erstatningsudgifter til udbedring af skader/gentilplantning foretages hensættelse til 
skønnet taksation samt skadebehandlingsomkostninger. 

Finansielle forhold 

Stormrådet er omfattet af en statsgaranti, jf. lov om stormflod og stormfald. Statsgarantien udgør, jf. 
denne lov § 27, 200 mio. kr., men kan øges, i fald der opstår behov herfor. Lån optaget under statsga
rantien forrentes med diskontoen og tilbagebetales via løbende bidrag pr. police. 

Når der har været trukket på statsgarantien, opkræves forhøjet bidrag på 20 kr. pr. police til opbygning 
af egenkapital, indtil formuen (egenkapitalen) i stormflods- og oversvømmelsespuljen udgør 500 mio. kr. 

Som følge heraf er der sikret tilstrækkelig likviditet til dækning af erstatninger for indtrufne og fremti
dige begivenheder. 

Usikkerhed ved indregning 

Beregningen af regnskabsmæssige hensættelser vedrørende tilskud til gentilplantning m.v. i forbindelse 
med stormfald er baseret på skønsmæssige beregninger fra Miljøstyrelsen. Der er naturlig usikkerhed i 
beregningen. 

Erstatningshensættelse vedrørende stormflods- og oversvømmelsessager er afsat på individuel basis. 
Der er naturlig usikkerhed i beregningen. 
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Årsregnskab 1. januar  31. december 

Noter 

kr. 

2 Stormafgift 
Januar kvartal 
April kvartal 
Juli kvartal 
Oktober kvartal 

3 Administration af ordninger 
Miljøstyrelsen: 
Administration, stormfaldsordningen 
Undersøgelse af oversvømmelser 

Danmarks Meteorologiske lnstitut 
Administration, varsling m.v., Kystdirektoratet 
Administration af oversvømmelses- og stormflodsordningen 
Administration af stormfaldsordningen 

4 Tilskud (erstatning for skader) forårsaget af stormfald 
Udbetalinger 
Sagsbehandling 
Hensat pr. 1. januar 

Hensat pr. 31. december 

2019 

120.309.229 
54.878.001 
48.563.792 
49.320.761 

Stormrådet 

Årsrapport 2019 

2018 

117.105.514 
56.156.266 
48.532.253 
49.065.167 

273.071.783 270.859.200 

186.330 
124.300 

310.630 
9.560.787 
2.793.447 
4.161.686 

228.568 

17.055.118 

209.872 
0 

-3.341.882 

-3.132.010 
3.210.197 

78.187 

706.190 
92.463 

798.653 
9.419.494 
2.169.531 
4.187.523 

234.736 

16.809.937 

505.039 
0 

-5.519.321 

-5.014.282 
3.341.882 

-1.672.400 

Der er foretaget regnskabsmæssig hensættelse vedrørende tilskud til gentilplantning m.v. i forbindelse 
med stormfald i 2013 med 3.210.197 kr. pr. 31. december 2019. Hensættelsen er baseret på tilsagn til 
skovejere vedrørende oprydning og gentilplantning med tillæg af omkostninger til sagsbehandling. 
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Årsregnskab 1. januar  31. december 

Noter 

Stormrådet 

Årsrapport 2019 

5 Erstatning for skader forårsaget af stormflod 
kr. 2019 2018 

6 

Erstatningsudbetalinger 9.886.484 9.715.675 
Skadesbehandling og taksation 3.021.537 4.406.218 
Hensat pr. 1. januar -42.211.666 -61.778.904 

-29.303.645 -47.657.011 
Hensat pr. 31. december 33.360.733 42.211.666 

4.057.088 -5.445.345 

Der er foretaget regnskabsmæssig hensættelse til skader forårsaget af stormflod indtil 31. december 
2019 med sammenlagt 33.360.733 kr. inkl. hensættelser til skadesbehandling og taksation. Sagshen
sættelserne er skønnet af de enkelte forsikringsselskaber, som administrerer skaderne efter lov om 
stormflod og stormfald, mens hensættelsen til skadesbehandling m.v. er skønnet af administrationen for 
Stormrådet. 

Erstatning for skader forårsaget af oversvømmelser 
kr. 

Erstatningsudbetalinger 
Skadesbehandling og taksation 
Hensat pr. 1. januar 

Hensat pr. 31. december 

2019 

420.393 
0 

-6.060.435 

-5.640.042 
3.389.073 

-2.250.969 

2018 

1.555.390 
40.213 

-4.403.403 

-2.807.800 
6.060.435 

3.252.635 

Der er foretaget regnskabsmæssig hensættelse til skader forårsaget af oversvømmelser indtil 31. de
cember 2019 med sammenlagt 3.389.073 kr. Hensættelserne til skader indtrufne før 30. juni 2018 er 
skønnet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som administrerer skaderne på vegne af Stormrådet. 
Sagshensættelserne til skader indtrufne efter 1. juli 2018 er skønnet af de enkelte forsikringsselskaber, 
som administrerer skader efter lov om stormflod og stormfald, mens hensættelsen til skadesbehandling 
m.v. er skønnet af administrationen for 
Stormrådet. 

7 Administration af ordninger 
kr. 2019 2018 

Andel i fællesudgifter m.v. 
Øvrige driftsomkostninger 

1.371.407 
1.066.163 

2.437.570 

1.877.886 
929.009 

2.806.895 
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Årsregnskab 1. januar  31. december 

Noter 

kr. 

8 Finansielle indtægter 
Renter af Værdipapirbeholdning, netto 

Bankrenter m.v. 

9 Finansielle omkostninger 
Realiseret kurstab 
Urealiseret kursregulering ultimo året 

Bankrenter m.v. 

10 Tilgodehavende stormafgift 
Afgift for oktober kvartal 2019, forfalden pr. 31. januar 2020 

11 Obligationsbeholdning 
7 % Danske Statslån 2024 st. Iån 
3,50 % BRFkredit 2044 
3 % Nordea Kredit 2044 
2,5 % RD 23s 2047 
Nykredit Real 2038 33D 
BRF 2 % 2047-111E 
Nordea Annuitetslån 2040 
2,0 % RD 225.S 2037 
1,0 % RD 23s 2050 
0,5 % Nykredit O1E A 2040 

12 Bankbeholdning 
Nationalbanken 
Danske Bank 

2019 

3.682.460 

3.682.460 
0 

3.682.460 

1.196.625 
3.549.071 

4.745.696 
25.893 

4.771.589 

49.439.329 

0 
0 
0 
0 

26.923.446 
22.698.627 
25.874.959 

0 
49.177.283 
72.854.761 

197.529.076 

Stormrådet 

Årsrapport 2019 

2018 

4.328.553 

4.328.553 
0 

4.328.553 

1.255.280 
294.478 

1.549.758 
74.431 

1.624.189 

49.091.357 

33.477.160 
7.611.995 

10.166.295 
38.768.218 
31.175.300 
37.133.894 
29.829.000 
26.045.500 

0 
0 

214.207.362 

0 0 
564.497.845 430.973.097 

564.497.845 430.973.097 
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EY 

Årsregnskab 1. januar  31. december 

Noter 

13 Resultatfordeling for perioden 1. januar - 31. december 2019 
kr. 

Stormfaldsordningen 
Stormafgift 

Tilskud (erstatning for skader) 
Udbetalinger 
Sagsbehandling 
Regulering af erstatningshensættelser 

Erstatningsudgifter i alt 

Administrationsomkostninger 

Direkte administrationsomkostninger: 
Miljøstyrelsen 
Administration af stormfaldsordningen 

Andel af indirekte omkostninger (1/3) 

Omkostninger i alt 

Resultat af stormfaldsordningen før finansielle poster 

Stormflods- og oversvømmelsesordningen 
Stormafgift 

Erstatningsudgifter 
Erstatningsudbetalinger, stormflodsordningen 
Skadesbehandling og taksation 
Regulering af erstatningshensættelser 

Erstatningsudgifter, storflodsordningen i alt 

Erstatningsudbetalinger, oversvømmelsesordningen 
Skadesbehandling og taksation 
Regulering af erstatningshensættelser 

Erstatningsudgifter, oversvømmelsesordningen i alt 

Administrationsomkostninger 
Direkte administrationsomkostninger: 
Undersøgelse af oversvømmelser 
Danmarks Meteorologiske lnstitut 
Kystdirektoratet 
Administration af oversvømmelses- og stormflodsordningen 

Andel af indirekte omkostninger (2/3) 

Omkostninger i alt 

Resultat af stormflods- og oversvømmelsesordningen før 
finansielle poster 

Resultat før finansielle poster, netto 
Finansielle poster, netto 

Periodens resultat til fordeling 

-186.330 
-228.568 

-124.300 
-9.560.787 
-2.793.447 
-4.161.686 

Stormrådet 

Årsrapport 2019 

45.511.964 

-209.872 
0 

131.685 

-78.187 

-414.898 

-812.523 

-1.227.421 

44.206.356 

227.559.818 

-9.886.484 
-3.021.537 
8.850.933 

-4.057.088 

-420.393 
2.671.362 

2.250.969 

-16.640.220 

-1.625.046 

-18.265.266 

207.488.433 

251.694.789 
-1.089.129 

250.605.660 
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EY 

Årsregnskab 1. januar  31. december 

Noter 

14 Resultatfordeling for perioden 1. januar - 31. december 2019 (fortsat) 
kr. 

Finansielle poster netto fordeles således: 
Stormfaldsordningen 
Stormflods- og oversvømmelsesordningerne 

Resultatet 1. januar - 31. december 2019 fordeles herefter således: 

Stormfaldsordningen 
Stormflods- og oversvømmelsesordningerne 

Stormrådet 

Årsrapport 2019 

-963.599 
-125.530 

-1.089.129 

43.242.757 
207.362.903 

250.605.660 

Stormafgift for 2019 er fordelt med 1/6 til stormfaldsordningen og 5/6 til stormflods- og oversvømmel
sesordningen. 

Driftsomkostninger, som kan henføres direkte til de to respektive ordninger, afholdes af hver af ordnin
gerne. Fælles administrationsomkostninger, der ikke kan henføres til en af ordningerne, afholdes med 
1/3 af stormfaldsordningen og 2/3 af stormflods- og oversvømmelsesordningen. 

Finansielle poster fordeles på de to ordninger på baggrund af gennemsnittet af hensættelser og egenka
pital primo/ultimo for hver af de respektive ordninger. 
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Råd 
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Råd 

På vegne af: Stormrådet 
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Råd 

På vegne af: Stormrådet 
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Råd 
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