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Høringssvar over bekendtgørelser vedrørende stormflod, over-

svømmelse og stormfald 

Forsikring & Pension fremsender hermed bemærkninger til de fem fremsendte 

bekendtgørelser:  

 Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod og over-

svømmelse fra vandløb og søer.  

 Bekendtgørelse om forretningsorden for Stormrådet. 

 Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gen-

tilplantning m.v. efter stormfald. 

 Bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af 

basisforsikring mod stormfald. 

 Bekendtgørelse om varetagelse af sekretariatsfunktionen for Stormrådet og 

samarbejdet mellem Stormrådets sekretariat og forsikringsselskaberne m.v.  

 

I bekendtgørelsen om erstatning er det i § 9 anført, at selvrisiko trækkes på senest 

muligt tidspunkt. Vi mener (fortsat), at det er mere fleksibelt, hvis selskabet selv 

afgør, hvornår selvrisikoen trækkes. Fx oplever selskaberne i praksis, at arbejdet 

ikke kan færdiggøres, hvis selvrisikoen trækkes til sidst, hvis skadelidte ikke kan 

betale selvrisikoen. Dette taler for, at selvrisikoen trækkes først eller løbende i 

flere ”bidder”, ud fra selskabernes konkrete vurdering af, hvordan sagen admini-

streres bedst muligt for alle parter. Hvis selvrisikoen trækkes til sidst, risikeres 

det også, at der udbetales for meget, hvis omkostningsestimatet senere viser sig 

at være for højt og må nedjusteres. 

 

I § 11, stk. 2 bør det anføres, at skadelidte selv hæfter for alle udgifter til skades-

begrænsning, affugtning, oprydning og taksation m.v., hvis arbejdet sættes i gang 

og stormrådet efterfølgende kommer frem til, at skaden ikke er omfattet af ord-

ningen. 

 

I § 16, stk. 1, nr. 2 kan I overveje at henvise til kontanterstatningsprincipperne i 

§ 18, stk. 3 og 4, da principperne vel også gælder det tilfælde, hvor skadelidte 

selv ønsker at udbedre skaden (uden dokumentation). 

 

I forretningsordenens § 21, stk. 2, nr. 5 bør det anføres, at sagshonoraret ikke 

omfatter taksationsudgiften. (gælder også § 21, stk. 4 og 5, hvor sagshonoraret 

er en del af beregningsgrundlaget for sanktionens beløbsmæssige størrelse). 

 

Herudover giver det fremsendte ikke anledning til bemærkninger. 
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Side 2 

 

Vi imødeser en ny dækningsvejledning inden ikrafttrædelsen af ny lov og bekendt-

gørelser 1. juli 2018. 

Med venlig hilsen 

Peter Celander Lindgren 


