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NOTAT

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om 
erstatning for skader forårsaget af stormflod og 
oversvømmelse

KL takker for muligheden for at kommentere udkast til bekendtgørelse. 

Det fremgår af høringsbrevet, at bekendtgørelsen skal gennemføre de 
specifikke anbefalinger fra Udvalget til evaluering af stormflods-, 
oversvømmelses- og stormfaldsordningerne, jf. rapport af 29. marts 2017, 
som ikke fremgår direkte af ændring af lov om stormflod og stormfald.

KL konstaterer, at der indføres regler om:
 hvilke vandløb og søer og hvilke skader, herfra der er omfattet
 erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af stormflod 

eller af oversvømmelse fra vandløb og søer
 betaling af selvrisiko, samt
 forsikringsselskabernes sagsbehandling og brug af fælles it-

systemer m.v.

KL har noteret sig, at ministerbemyndigelse til at fastsætte nærmere regler 
om betingelser for kommuners køb af private grunde ikke udmøntes i denne 
bekendtgørelse. KL forventer og ser frem til at drøfte udformningen af disse
regler med ministeriet.

Den aktuelle bekendtgørelse fastsætter heller ikke regler for vurdering af, 
om oversvømmelser fra vandløb og søer er omfattet af 
oversvømmelsesordningen. KL ser frem til nærmere afklaring, særligt i lyset 
af tidligere overvejelser om regres over for kommunerne og mulighed for at 
nægte erstatning med henvisning til manglende kommunalt vedligehold af 
vandløb. KL forventer og ser frem til at drøfte udformningen af sådanne 
regler med ministerierne ifald reglerne har konsekvens for kommunerne.

KL savner en nærmere beskrivelse af grundejernes incitament til at sikre sin 
ejendom mod gentagne oversvømmelser. Udvalget til evaluering af 
stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne, drøftede grundigt 
mulighederne, udvalget henstillede bl.a.: 

" at der foretages en nærmere kortlægning af mulighederne for 
udformning af en bestemmelse om afskæring af erstatning for 
nybyggeri, og fx iværksættes for byggeri på arealer, der udstykkes 
efter 2025. Der skal dog være mulighed for at opnå dækning for 
sådanne ejendomme, såfremt der er gennemført en tilstrækkelig 
forebyggende indsats, fx sådan at ejendommene kan modstå en 
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100-årshændelse, enten i forbindelse med opførelsen eller 
efterfølgende. " 1 

Og 

" at det inden for en periode på 5 år undersøges, om anvendelsen af 
kontanterstatning har haft den negative effekt, at ødelagte bygninger 
efterlades nedrivningsmodne, hvilket vil være til gene for øvrige 
beboere i det pågældende område og kunne medføre udgifter for 
kommunerne til nedrivning. I samme periode undersøges, om der er 
genopført bygninger på steder, der er særligt udsat, og hvor det ville 
have været mere hensigtsmæssigt, at ejeren havde benyttet sig af 
kontanterstatningen og dermed flyttet til et mindre udsat sted" 2

KL finder det ikke rimeligt, at der kan ske oversvømmelse af det samme 
område gentagende gange, og at alle andre, der har tegnet en 
brandforsikring, skal blive ved med at betale herfor.

KL minder om udvalgsrapportens bemærkninger om risiko for, at ødelagte 
bygninger efterlades nedrivningsmodne til gene for øvrige beboere i det 
pågældende område, efter udbetaling af kontanterstatning til grundejer. 

KL savner derfor bestemmelser, som understøtter kortlægning og 
undersøgelse i de to tilfælde nævnt herover. 

Særligt i forhold til kontanterstatning foreslår KL en ny bestemmelse, der 
skal give kommunalbestyrelsen mulighed for hurtigt at udstede et 
nedrivningspåbud, hvor det vurderes nødvendigt: 
§ 18 stk. 5 Pågældende kommunalbestyrelse underrettes om udbetaling af 
kontanterstatning, underretningen indeholder oplysning om ejendommens 
registrering i BBR samt kontanterstatningens størrelse.

Der tages forbehold for efterfølgende politisk behandling af høringssvaret.
KL ønsker lovforslaget sendt i økonomisk høring.

Venlig hilsen

Niels Philip Jensen
konsulent

1 Udvalgsrapporten side 18, IX. Afskæring af erstatning for fremtidigt byggeri på 
nye arealudstykninger
2 Udvalgsrapporten side 22, XV. Kontanterstatning
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