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Besvarelse af spørgsmål 4 ad L 125 stillet af Erhvervsudvalget den 
29. marts 2010. 

Spørgsmål:
Ministeren bedes kommentere henvendelsen fra Poul Hvid-Jensen, 
Tommerup, jf. L 125 – bilag 4.

Svar:
Det følger af den gældende lov, at skader forårsaget af Stormflod dækkes. 
Det fremgår imidlertid af lovens § 4, stk. 2, (”negativlisten”), at der ikke 
ydes erstatning for eksempelvis fast ejendom eller løsøre, for hvilket det i 
almindelighed er muligt at tegne forsikring mod skader forårsaget af 
stormflod i et forsikringsselskab, eller hvor anden forsikring dækker den 
pågældende skade på fast ejendom eller løsøre. Der ydes endvidere ikke 
erstatning for skade på løsøre i kældre og i rum under terræn, for indirek-
te tab og for skader på jord. 

Lovforslaget viderefører store dele af ”negativlisten” fra den gældende 
lov, for så vidt angår skade forårsaget af stormflod. Bestemmelsen er så-
ledes ikke ny, men derimod en videreførelse i forhold til, hvad der gælder 
i dag.

Dækningsomfanget bliver med lovforslaget udvidet således, at skader 
forårsaget af oversvømmelse i vandløb og søer fremover også dækkes. I 
overensstemmelse med Stormflodsudvalgets anbefaling foreslås det, at 
negativlisten også skal gælde i forhold til de skader, der forårsages af 
oversvømmelse fra vandløb og søer. Det betyder, at der ikke ydes erstat-
ning for skader på løsøre i kældre eller i rum under terræn, hvad enten 
skaden er forårsaget af en stormflod eller en oversvømmelse fra et vand-
løb eller en sø.

Baggrunden for, at der ikke ydes erstatning for løsøre i kældre og i rum 
under terræn er, at der er mulighed for at fjerne løsøret. Faste installatio-
ner betragtes derimod ikke som løsøre.

Stormrådet har ved en tidligere lejlighed taget stilling til spørgsmålet om, 
hvornår der er tale om løsøre i kældre og i rum under terræn. Udgangs-
punktet er, at der ikke ydes erstatning for løsøre i kældre og i rum under 
terræn, hvis kælderen/rummet ligger under terræn til begge sider af byg-
ningen. Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1, nr. 9 og bemærknin-
gerne hertil.
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