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Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og 
stormfald 

 

Stormen Bodil gik ikke sporløst henover landet, hvor mange har lidt skade 

og tab. At hjælpe de skadelidte er netop formålet med stormflodserstatning 

og det er fint og godt. Det bør også gælde havne.   

 

Danske Havne skal derfor i forbindelse med den foreslåede ændring af lov 
om stormflod og stormfald anmode om at havne og havneanlæg udgår af 

negativlisten i den gældende lovs §4, stk. 2, 8).  
 
Baggrunden er, at også en række havne har lidt tab i forbindelse med 

stormfloden. Økonomisk er udbedring af skader en så stor byrde  på visse 

berørte havne, at de forhindrer dem i at drive og udvikle havnen som 

planlagt. 

 

Ved den seneste revision af bekendtgørelse om lov om stormflod og 

stormfald blev det klart, at erstatning ikke ydes for blandt andet havne- og 

kajanlæg og bådebroer.  

 

Havne har i natur en udsat placering og kan ikke flyttes. Det kan ikke 

ændres. Derfor tager hanvene også deres forholdsregler i forhold til 

beliggenheden. Men stormflod rammer tilfældigt og medrører ofte store 

skader, som ikke har kunnet forudses. Derfor er stormflodserstatning 

nødvendig for de der rammes, da udgifterne til udbedringer kan være 

betragtelige. Og stormflodsordningen skal jo netop dække skader, som ikke 

almindeligvis kan forsikres. Da stormflodsskader ofte anses for force 

majeure, er de dækningsundtaget i de fleste forsikringer. Det efterlader 

havnene og de virksomheder, der har deres naturlige placering på havnen, i 

et tom rum, hvor der kun er havnenes kunder til at betaler for skaderne.  

 

Når stormflodsordningen nu ændres for også at dække udgifter til 

genhusning, opmagasinering og fraflytning, finder Danske Havne det 

naturligt at det i samme lovforslag indgår, at danske havne bør kunne sikres 
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på lige fod med andre privatretlig ejendom – altså at stormflodsskader også 

er dækket af stormflodsordningen og dermed tages ud af §4, stk. 2, 8).  

 

For at sikre havnene og ikke efterlade dem i et forsikringsmæssigt tomrum 

med store økonomiske udfordringer, er det Danske Havnes ønske, at 

muligheden for at havne kan modtage stormflodserstatning sikres ved at 

havne udgår af negativlisten i lovens §4, stk. 2.  

 

Med venlig hilsen 

 

Nete Herskind 


