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Debatleder: f.d. hovrättspresident Johan Hirschfeldt, Sverige:
Ja, då hälsar jag er hjärtligt välkomna till det här sessionsmötet om statens förplikt-
else och ansvar vid extraordinära händelser. Och vi är, det finns en stol här, annars 
är det nog nästan slut, det är nog den sista, du kan ta och ställa, man får stå också. 
Vi är glada över att salen är full och att ämnet därmed möter så stort intresse. Äm-
nesvalet har sin aktualitet i erfarenheter och händelse som alla de nordiska länderna 
mött under senare år, inte minst i samband med händelse utomlands, men inte bara 
det och det är inte bara den aspekten på frågan som vi ska syssla med idag. Äm-
net har ju både en civilrättslig del i det försäkringsrättsligs perspektivet och den 
har också en offentligrättslig del. Och jag tycker att det är typiskt att vi numera, 
även då här ser exempel på hur indelningen i civil-, och offentligrätt inte riktigt 
räcker till utan att vi behöver diskutera frågeställningarna utifrån flera perspektiv. 
Det flyter samman. Vi hälsar i dag då välkomna Anders Beskow som är vice ver-
kställande direktör i svenska försäkringsförbundet och som har skrivit referatet och 
korreferenten direktören folketingets ombudsman Jens Møller. Och det är Anders 
Schöneman-Olsen som sitter här vid min sida här som är sekreterare här för vårt 
möte och jag tänkte oj oj och mitt namn är Johan Hirschfeldt, f.d. hovrättspresident 
från Sverige. Jag ska försöka tala långsamt, jag har en tendens att tala lite fort och 
jag vill gärna uppmana alla att just tala långsamt och tydligt. Och då lämnar jag 
först ordet till Anders Beskow.

Referent: vice verkställande direktör Anders Beskow, Sverige:
Tack tack. Jag ska försöka tala högt och tydligt som Johan sa. 

Jag representerar försäkringsbranschen i Sverige, det vill säga jag arbetar i de 
svenska försäkringsbolagens branschorganisation. Det här ämnet  har en koppling till 
privat försäkring och det har varit spännande att studera frågan litet närmare med bl a 
den utgångspunkten. Dessutom känner jag att det här är en stor fråga - det är en stor 
fråga i Sverige, och jag vet att det också är en stor fråga i andra länder. Naturligtvis 
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lägger jag stor vikt vid den privata försäkringen, hur den ser ut och vad den kan ge 
och vad den betyder för det eventuella statliga ansvaret.

Vi talar om extraordinära händelser och jag vill erinra om den miljö som vi lever 
i idag - i Sverige och i andra länder. Vi är utsatta för stormar och översvämningar 
och det kommer förmodligen att bli värre. Vi vet att det pågår klimatförändringar. 
Effekten kan bli olika, men man kan vara ganska övertygad om vissa saker, bland 
annat att vi får höjda vattennivåer som kommer leda till skador av olika slag. Och vi 
har ju under de senare åren i Sverige haft översvämningar och stormar liksom i de 
andra nordiska länderna.

Vi lever med hot om allvarliga händelser, t ex kärnkraftsolyckor. Sådana skulle 
ytterst kunna inträffa. Vi har i Sverige dammar som förvarar enorma mängder vatten.  
Fungerar det väl blir det inga skador men får vi ett så kallat dammbrott och mycket 
vatten som forsar ut på kort tid får vi förödande skador. Då läggs kanske en del städer 
i Sverige under vatten. Det ger otroliga konsekvenser. Vi lever ju också, även om vi 
varit förskonade hittills, med risken för terrrordåd av olika slag - det har vi ju sett på 
olika ställen i världen. Vidare har vi epidemirisken och den är inte bara en risk. Vi 
vet att epidemier går runt världen. Det har det alltid gjort och det kommer det göra 
framöver. Frågan är vilken omfattning de får.

Det är också viktigt att påminna om att vi lever i ett mera föränderligt samhälle 
än tidigare. Effekten av vissa händelser blir mycket värre än tidigare. Fler människor 
bor i städer, vi packar ihop oss mycket mer, vi gör hårda ytor där vatten inte kan tas 
om hand. Koncentration av olika slag gör oss mer sårbara och risken är att vi får stör-
ningar i vår samhällsstruktur . Sen går det ju inte heller att komma ifrån att vi nu lever 
i en mycket mera internationell värld. Vi rör oss över gränserna, så det är inte bara det 
som händer inom Sverige som är intressant. De här hoten kan få förödande effekter. 
Hela infrastrukturen kan förstöras, vägar och allt vad det är. Men inte minst person-
skador av olika slag. Alltifrån allvarliga kroppsskador till dödsfall i stora mängder. 
Och vi får ekonomiska skador i ett samhälle som inte fungerar; nya teknologi kanske 
gör att vi kan inte få saker och ting att fungera, det blir avbrott i verksamheten och 
det kostar pengar.

Vi har fått påminnelse om den här typen av händelser under senare tid. En är 
den så kallade Tsunamikatastrofen, som kom överraskande för många. Det fanns 
höga ambitioner, men ingen visste riktigt vem som skulle göra vad. Det fanns en 
stor okunskap om de olika aktörernas roller. Det var en mycket dålig planering och 
en mycket dålig samordning. Det blev en lång diskussion om vem som skulle bära 
kostnaderna för det man hade gjort i kring tsunamin. Kostnader för sjukvård på plats, 
kostnader för hemtransport av olika slag. Många hade varit inblandade och många 
hade haft utgifter, men vem skulle bära det slutliga ansvaret? Det blev en stark poli-
tisk dimension. Resebranschen hade utgifter på många miljoner. 30 miljoner betala-
des så småningom av staten till resebranschen. Inte för att det fanns någon egentlig 
skyldighet för staten att betala, men det ansågs ändå av olika skäl skäligt. Man hade 
dock inte riktigt förberett sig på vad var rimligt.
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Vi har Libanonkrisen två år senare, 2006, där många människor skulle evakueras. 
Det gick bättre - naturligtvis hade tsunamikatastrofen givit erfarenheter. Man hade en 
bättre planering kring vad som skulle göras.

Man såg efter tsunamin oklarheterna och tillsatte en särskild kommission som 
fick titta på frågorna - en bred kommission med Johan Hirschfeldt som ordförande. 
Även Libanon-krisen föranledde en särskild utredning. Vad ska vi göra när folk reser 
så mycket och när folk inte kan komma hem som planerat.  

Vi diskuterar de här frågorna på olika sätt i olika länder. I vår riksdagsdebatt i Sve-
rige väcks ibland förslag om katastroffonder. Det finns på EU-nivå en så kallad lojali-
tetsfond som under vissa villkor ska gå in vid oförsäkrade skador på infrastrukturen.

Allt detta ger uttryck för en bred uppmärksamhet kring frågorna. Det handlar om 
räddningsinsatser av olika slag, men också om vem ska bära kostnaderna för det som 
görs. Och vi har olika aktörer i samhället som man har anledning att tänka på - den 
enskilde som ytterst drabbas av skadorna, skadevållaren etc.

Förväntningarna på det allmänna vid katastrofala händelser är stora. Så var det 
vid bl a tsunamihändelsen. Det blev en stark kritik att staten inte arbetade tillräckligt 
snabbt och effektivt. Men det kanske är så att förväntningarna går längre än vad som 
rättligt gäller idag. Vi ska kanske inte alltid utgå från att någon annan träder in vid 
allvarliga händelser.

Vi ser i dag att en del kommuner tillåter byggnation vid sjöar och kuststräckor. 
Angelägna om att få in människor i kommunen som vill bosätta sig och arbeta i 
kommunen. Då börjar man bygga bostäder i attraktiv låglänt terräng nära vatten. 
Klimatförändringarna kan dock leda till att vi får höga vattennivåer och stora skador 
på egendom. Vem ska då betala? Ibland hör vi uttalanden från politiska företrädare i 
kommunerna att det där får väl staten svara för. Det är viktigt att diskutera dessa frå-
gor tidigt - hur riskbilden ser ut och vem som ska betala framtida eventuella skador. 
En sådan diskussion leder förvisso till en bättre planering i samhället.

Reser man idag utomlands har man i princip inte några garantier för att få skydd 
från staten. Vad man kan få är ett tillfälligt ekonomiskt tillskott, men det får man 
återgälda när man kommer tillbaka till Sverige.

Jag sa förut att det här handlar mycket om extraordinära händelser. En extraor-
dinär händelse kan ofta förklaras av brister i samhällets normala funktioner. För-
säkringsskyddet räcker inte till riktigt och de som är tillsatta för att sköta räddnings-
insatser räcker inte till. Det kanske är i dessa fall som man ska gå in och från statens 
sida - framförallt med fysiska  insatser.

En extraordinär händelse är inte något som drabbar en, två eller tre familjer, hur 
grymt det än kan vara för individen. En extraordinär händelse är kanske en svår da-
molycka, en kärnkraftsolycka eller en ny flodvåg utomlands. I praktiken rör det sig 
om fall där många som drabbas. 

Jag har i referatet titta litet närmare på vilket ansvar som  staten har i olika situa-
tioner. Verkligheten är att staten har ett klart  begränsat ansvar. Ansvaret går inte så 
långt som många tror. Den svenska  regeringsformen talar visserligen om garantier 
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för människors säkerhet och trygghet, men det är en målsättningsparagraf som inte 
ger ett civilrättsligt skydd. Statens ansvar kan ta sig uttryck på olika sätt. Det är inte 
så att staten alltid ska gå in när det händer någonting. Snarare så att staten svarar för 
att vi har en bra lagstiftning, som slår till om det händer någonting.

Vi är vana vid att räddningstjänsten kommer vid allvarliga händelser, men det 
grundas inte på  ett primärt ansvar för det allmänna. Räddningstjänsten gör en bedöm-
ning om den som är utsatt inte själv klarar nödvändiga insatser. Det är alltså fråga om 
ett  substiärt, sekundärt ansvar.

En annan fråga är när staten ska bära vissa skadekostnader -  när har den enskilde 
rätt till ersättning från staten. Ett sådant ansvar gäller naturligtvis om det finns ett rent 
civilrättsligt skadeståndsansvar – när staten t ex har varit försumlig på något sätt. Rör 
det sig om personskador utgår ersättning för t ex inkomstbortfall med stöd av social-
försäkringssystemen. Så har vi eventuella  kärnkraftsolyckor. Här har man ju byggt 
upp ett system som innebär att staten garanterar medborgarna ersättning när det inte 
gått att få ett skydd i form av privat försäkring.

För att staten i övrigt ska utge ersättning vid allvarliga händelser krävs i princip 
att regeringen i varje enskilt fall tar ställning till ersättningsfrågan. Det ligger nära till 
att man då tar hänsyn till det privata försäkringsskyddet. Det finns många olika slag 
av försäkringar som går in vid allvarliga skadehändelser. När man talar om försäkring 
ska man inte bara se det så att det är någon annan som finansierar en skada. Förde-
len med privat försäkring är att det ges en bra incitamentsstruktur. Privat försäkring 
bygger på riskbedömning och premiedifferentiering, vilket gör det lönsamhet att fö-
rebygga skador och att efter en skada få en effektiv rehabilitering och liknande. Det 
finns alltså en stark dynamik i försäkringsmässigheten. 

Jag har i mitt referat också beskrivit ”kulans”. Försäkringsavtalet är ett privat-
rättsligt avtal där försäkringsbolaget utfäster sig att mot en viss premie betala ersätt-
ning vid vissa händelser. Ansvaret regleras noga i avtalet. Detta är i hög grad relevant 
för kollektivet. Försäkringsbolaget ska betala ersättning endast enligt vad som följer 
av avtalet. Går bolaget längre  blir kollektivet lidande. Bolagen måste alltså hålla 
sig strikt till försäkringsvillkoren. Samtidigt finns vid en del allvarliga händelser ett 
politiskt - icke acceptabelt - tryck av innebörd att bolagen ska vara välvilligare än 
annars mot de försäkrade.

Det privata försäkringsskyddet har enligt min uppfattning alltså en stor betydelse 
när vi diskuterar de här frågorna. Jag har i mitt referat lagt fram några teser. Den ena 
innebär att om människor har ett privat försäkringsskydd som ger ersättning, ska 
staten inte gå in parallellt. Detta synsätt bör gälla också i förhållande till den som 
avstått från att hålla sig med ett i och för sig tillgängligt försäkringsskydd. Privata 
försäkringar avlastar staten från vissa kostnader. Viktigt är också att privat försäkring 
ger incitament, som gör att olika skador kan förhindras. Det är viktigt att man håller 
på principen. Vi har i Sverige dock sett exempel på när man inte följt denna princip. 
Vi har till följd av stormar haft stora skogsskador i Sverige, där det visat sig att många 
skogsägare inte haft det försäkringsskyddet som i och för sig varit tillgängligt. Vad 
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som hände var naturligtvis förödande för skogsägarna. Det är dock olämpligt att, som 
i detta fall, staten går in och betalar ersättning till dem som inte haft försäkring. Det 
kan visserligen vid uppmärksammande händelser av detta slag vara svårt för staten 
att säga nej, men ett statligt åtagande skapar osäkerhet och framstår som orättvist. 
Ska jag som skogsägare ha försäkring, när staten ändå går in?

Frågan angår självfallet inte bara skogsskador. Den angår också andra tänkbara 
skador. Staten måste vara tydlig på att om det finns tillgång till försäkringsskydd, tar 
staten inte på sig något ansvar.

Naturligtvis finns det vid större händelser förväntningar som rimligen måste till-
mötesgås, inte minst av rent empatiska skäl. Det kan t ex gälla att staten vid allvarliga 
utlandsskador bevakar att människor blir omhändertagna. 

Min andra tes tar sikte på allvarliga skador som inte kan försäkras. Vem ska bära 
kostnaderna här? På individnivå kan det synas rimligt med ett statligt skydd. Men 
en generös inställning kan vara  farligt. Hur ska man veta om det finns möjlighet 
att försäkra eller inte - hur ska staten hålla sig informerad om att det går att få för-
säkring? Försäkringsbolagens intresse att förändra sina villkor och ta större risker, 
kanske dämpas om de vet att det allmänna betalar. Därför menar jag att man ska 
vara restriktiv också i dessa fall. Visst kan vara motiverat att staten går in i vissa 
sammanhang. Och vi har bra exempel på det i Sverige. Det angår kärnkraftolyckor. I 
svensk lag är reglerat att staten har ett ansvar när man kommit över gränsen för vad 
som är möjligt att skydda genom privat försäkring. Det allmänna håller sig informe-
rat om försäkringsmöjligheterna; staten driver försäkringsbranschen till att meddela 
försäkring så långt som är möjligt.

Vi har dock också en risk för andra stora skador där vi inte har något liknande 
system. Ett exempel är terrorhändelser. Vi vet att det finns undantag i försäkringsbo-
lagens villkor för detta därför att bolagen anser sig inte kunna meddela försäkring. 
Det skulle kosta för mycket. Då är frågan vilken beredskap staten har inför t ex ett ter-
rordåd med biologiska stridsvapen där kanske en mängd människor drabbas. Jag har 
inte uppfattat att det för svensk del finns politisk beredskap i de här frågorna. I andra 
länder finns fondlösningar för dessa fall. Ett annat exempel är skador vid dammbrott. 
För några år sedan var det i Sverige oklart om dammägare hade ett strikt skadestånds-
ansvar eller inte. Den svenska rikdagen beslutade så småningom om en lagstiftning 
som nu innebär att en dammägare har strikt ansvar. Nu vet alla som utsätts för en 
skada att dammägaren ska svara för kostnaderna. Man har dock inte analyserat om 
dammägarna kan bära kostnaderna själva eller genom eventuella försäkringar. Det är 
allvarligt.

Privat försäkring ger ett bra skydd vid många av de skador som vi här talat om. 
Privat försäkring ger också goda incitament och en samhällsvinst. Min uppfattning är 
att staten inte ska ta på sig ett ansvar för skador som kan försäkras. Staten bör också 
vara restriktiv till ersättning vid skador som inte är försäkringsbara. Det krävs en 
mycket större tydlighet kring det allmännas ansvar. Tack.
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Debatleder: f.d. hovrättspresident Johan Hirschfeldt, Sverige:
Tack så mycket. Du har gett oss en ordentlig ingång i ämnet och en dagordning där 
de olika aspekterna finns med. Och nu ska vi få det hela belyst av korreferenten Jens 
Møller som jag lämnar ordet till. 

Korreferent: direktør Jens Møller, Danmark:
1. Problemstilling
Referenten vice verkställande direktören Anders Beskow rejser i sit fyldige og tan-
kevækkende referat en række interessante spørgsmål om forholdet mellem på den 
ene side den almindelige forsikrings- og erstatningsret og på den anden side statens 
forpligtelser og ansvar ved ekstraordinære hændelser.

Det klare udgangspunkt i både Sverige og Danmark er, at staten ikke i alminde-
lighed har et retligt ansvar for følgerne af ekstraordinære hændelser. Det påhviler i 
overensstemmelse med den retlige tradition i begge lande potentielle skadelidte (og 
skadevoldere) selv at forsikre sig i et privat forsikringsselskab mod konkret lidte 
økonomiske tab som følge af en skade. Man kan forsikre sig mod stort set alle risici, 
og i begge lande har man ikke anset det for en statslig opgave at påtage sig ansvaret 
for risici, som private selskaber kan forsikre mod.

Dette er referentens klare retspolitiske udgangspunkt, og dette kan jeg fuldt ud 
tilslutte mig.

Forsikringsbranchen har haft en betydelig evne til at tilpasse sig skiftende tiders 
behov. Når behovet er der, skabes der nye forsikringsformer. Og når behovet ikke er 
der, opløses eksisterende forsikringsformer.

I begge lande findes der herudover offentligt finansierede generelle beredskabs-
ordninger, og begge lande har et grundlæggende – ligeledes offentligt finansieret – 
social- og sundhedssystem.

Der findes endvidere i begge lande skadesområder, hvor der er gennemført lov-
pligtige forsikringsordninger typisk pga. skadernes meget alvorlige karakter og hyp-
pighed, f.eks. for ansvar for, motorkøretøjer og arbejdsskader.

Hovedtemaet i referentens indlæg er – som jeg læser referatet – ikke i første ræk-
ke at drøfte disse ordningers udstrækning og omfang. Det spørgsmål, der rejses, er, 
om staten bør have ansvar for og forpligtelse til at dække konkret lidte økonomiske 
tab, der opstår som følge af en ekstraordinær hændelse.

Referenten drøfter ikke spørgsmålet, om staten efter gældende ret må antages at 
have et retligt ansvar (erstatningsanvar) i tilfælde af ekstraordinære hændelser. Dette 
vil vel undtagelsesvis kunne være tilfældet. Muligheden for et statsligt (eller andet 
offentligretligt) ansvar løser imidlertid ikke generelt de skadelidtes erstatningsbehov, 
idet der skal kunne påvises et ansvarsgrundlag hos staten eller andre offentlige myn-
digheder for at kunne få dækket et konkret lidt tab.

Problemstillingen kan formuleres lidt skarpt således: Skal man overlade det til 
den enkelte at forsikre sig mod tab, der lides som følge af ekstraordinære hændelser, 
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eller bør staten have et forsikringslignende ansvar. Og hvis staten skal have et ansvar, 
hvori bør det da bestå?

Ved ekstraordinære hændelser forstår jeg ligesom referenten hændelser, der sker 
uhyre sjældent, men som, når de sker, medfører omfattende skader. De eksempler, 
som referenten nævner, og som jeg er enig i er omfattet af definitionen på en ekstraor-
dinær hændelse, er kernekraftulykker, stormskader, flodbølgeskader, oversvømmel-
ser, terrorhandlinger, udeblevne elleverancer og alvorlige epidemier. Som et yderli-
gere eksempel, der har været aktuelt i Danmark, er skader, der opstår som følge af 
eksplosioner (der var tale om en fyrværkerifabrik, der sprang i luften).

2. Referentens hovedteser og mine antiteser 
Referentens hovedteser kan kort sammenfattes således:

Hovedtese 1. Private forsikringer bør klart foretrækkes, og staten bør ikke påtage 
sig et ansvar, hvis det er muligt at tegne forsikring mod følgerne af en ekstraordinær 
hændelse.

Hovedtese 2. Staten skal endvidere være restriktiv med at påtage sig et ansvar 
for følger af ekstraordinære hændelser, selvom der ikke er forsikringsmuligheder. 
Påtager staten sig et sådant ansvar, vil dette kunne mindske interessen for produktud-
viklingen inden for forsikringsbranchen.

Hovedtese 3. Et vist statsligt engagement kan være rimeligt ved særligt traumati-
ske skader, især hvis de sker i udlandet.

Hovedtese 4. Det skal på forhånd være fastlagt, under hvilke omstændigheder, 
staten vil påtage sig ansvaret.

Ad hovedtese 1-2.
Min hovedantitese er, at referenten lægger for stor vægt på forsikringshensynet.

En lige så vigtig synsvinkel er efter min mening hensynet	til	de	skadelidte.
Jeg er som tidligere nævnt enig i hovedtese 1. Jeg er derimod uenig i hovedtese 2, 

idet det set fra skadelidtes side må forekomme uforståeligt, at man ikke kan opnå er-
statning fra staten i disse helt særlige tilfælde alene ud fra et ønske om produktudvik-
ling inden for forsikringsbranchen – en produktudvikling, der endnu ikke har fundet 
sted. I Danmark er der af samme grund (manglende forsikringsmulighed) gennemført 
en lov om stormflod og stormfald. Sædvanlige forsikringer, f.eks. sædvanlige ejen-
domsforsikringer, dækker ikke skader, der skyldes visse naturkatastrofer som f.eks. 
stormflod. Der har været gjort forsøg på at skabe grobund for en særlig forsikring 
mod skader, der skyldes stormflod. Men det er ikke lykkedes. Med loven er der gen-
nemført en ordning, der bl.a. går ud på, at stormflodsskader på fast ejendom og løs-
øre, der er omfattet af en sædvanlig ejendomsforsikring eller indboforsikring med 
brandforsikringsdækning med fradrag af en vis selvrisiko, kan kræves erstattet gen-
nem et særligt Stormråd. Ordningen finansieres ved, at selskaberne opkræver en me-
get beskeden afgift (20 DKK), der er pålagt de mest almindelige brandforsikringer. 
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Staten garanterer for ordningens forpligtelser, men hvis garantien bliver effektiv, skal 
pengene senere tilbagebetales til staten.

I den forbindelse har jeg gennemgået en række standardpolicevilkår hos danske 
forsikringsselskaber. F.eks. findes i motorkøretøjsforsikringsvilkårene den general-
klausul, at selskabet fraskriver sig ansvaret for skader, der skyldes naturkatastrofer, 
krig, oprør og borgerlige uroligheder og udløsning af atomenergi. Endvidere bestem-
mes det ofte, at forsikringstageren (eller den der kræver erstatning), har bevisbyrden 
for, at den skete skade ikke skyldes de anførte forhold som nærmere eller fjernere 
årsag.

I ulykkesforsikringer findes ofte undtagelser for skader forvoldt ved terrorisme 
med nukleare, kemiske eller biologiske midler. Nogle selskaber undtager skader, der 
opstår som følge af jordskælv eller andre naturforstyrrelser, og det er sædvanligt at 
undtage skader, der skyldes atomenergi og radioaktive kræfter.

I disse tilfælde mener jeg ikke, at det er rimeligt at afvise et statsligt ansvar med 
den begrundelse, at selskabernes produktudvikling hæmmes.

På den anden side er det ikke	hermed givet, at staten altid bør træde til som egent-
lig ansvarlig.

Baggrunden for de nævnte undtagelser i policerne må til dels skyldes, at det er 
vanskeligt at forudse tabenes størrelse og dermed tarifere risikoen. Endvidere er 
naturkatastrofer som jordskælv, orkaner, tornadoer, flodbølger, oversvømmelser og 
vulkanudbrud principielt umulige at standse og ofte svære at forudse. Forsikrings-
selskaberne vil derfor måske vanskeligt kunne genforsikre risikoen, og sker den helt 
store skade, vil dette kunne give selskaberne solvensproblemer. 

Frem for et egentligt statsligt ansvar kunne en mulighed være en ordning, hvor-
efter staten yder en genforsikringsgaranti, hvis de ovennævnte undtagelser udgår af 
policerne. Det danske folketing har lige vedtaget lov om en terrorforsikringsordning 
på skadesforsikringsområdet. Terrorforsikringsordningen omfatter efter loven ska-
desforsikringsselskaber, der tegner forsikringer, der dækker nukleare, biologiske, 
kemiske og radioaktive (kaldet NBCR) terrorrisici på bygninger og løsøre, herunder 
driftstab, samt på jernbanekøretøjer (jernbanekasko), motorkøretøjer (motorkasko) 
og på skibe (søkasko) i Danmark. De deltagende forsikringsselskaber skal årligt be-
tale en risikopræmie til den danske stat for at få stillet en genforsikringsgaranti til 
rådighed. Bliver genforsikringsrarantien, der udgør 15 milliarder DKK, effektiv, skal 
beløbet tilbagebetales til staten over højst 15 år.

En løsning som denne kunne overvejes, også for andre ekstraordinære hændelser. 
Herved opnås, at det fortsat er forsikringsbranchen, der dækker skaderne, og at sta-
tens ansvar alene er et subsidiært garantiansvar. På denne måde vil såvel hensynet til 
forsikringstanken som hensynet til skadelidte blive tilgodeset.

Ad hovedtese 3-4.                      
Jeg forstår referenten således, at disse teser især vedrører traumatiske hændelser, der 
sker i udlandet. Der tænkes vel især på tsunamikatastrofen i Thailand i 2004. Her 
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udbetalte både den danske, svenske og norske stat uden at være retligt forpligtet 
hertil (kulancemæssigt) et millionbeløb til charterselskaber for  udgifter, de havde 
afholdt  til  en humanitært begrundet hjemtransport af et større antal danske, svenske 
og norske statsborgere (den fællesnordiske luftbro). Tilsvarende skete i 2006, da en 
række dansk-libanesere blev evakueret af den danske stat under krigshandlingerne 
mellem Israel og Hizbollah i Libanon. Det er, så vidt jeg kan se, referentens opfat-
telse, at staten uanset forsikringsmulighed i tilfælde som disse bør kunne træde til. 
Men det skal være en ordning, hvis indhold på forhånd skal være kendt og fastlagt. 
Jeg er enig	i, at staten i disse helt særlige tilfælde bør kunne træde til. Hjemmelen her-
til – eller berettigelsen heraf om man vil – vil jeg søge i	nødretslignende synspunkter. 
En nordisk stat kan af nationale og humanitære årsager ikke	undlade at hjælpe et 
større antal statsborgere, der på samme tid er kommet i nød som følge af helt særlige 
omstændigheder som dem, der fandt sted under tsunamien og krigen i Libanon. 

Jeg mener derimod ikke, at man på forhånd kan fastlægge en sådan ordnings 
indhold. Dels vil det jo i overensstemmelse med referentens hovedtese 1 og 2 kunne 
modvirke udbredelsen af forsikringer (hvorfor forsikre sig, hvis staten alligevel be-
taler?), dels er det på forhånd vanskeligt at beskrive en nødretssituation. Nødret er jo 
netop karakteriseret ved at være en ekstraordinær fravigelse af de gældende regler.

3. Sammenfatning.
1. Jeg er enig med referenten i, at private forsikringer bør foretrækkes, og at staten 

ikke bør påtage sig et ansvar, hvis det er muligt at tegne forsikring mod følgerne af 
en ekstraordinær hændelse.

2. Jeg er uenig i, at staten generelt af hensyn til produktudviklingen inden for 
forsikringsbranchen skal være restriktiv med at påtage sig ansvaret for følge af eks-
traordinære hændelser, der ikke kan forsikres, eller som er undtaget fra dækning. En 
alternativ mulighed kunne være statslig genforsikringsgaranti

3. Jeg er enig i, at et statsligt engagement kan være rimeligt ved særligt traumati-
ske skader, især hvis de sker i udlandet.

4. Jeg er uenig i, at det på forhånd i under 3. nævnte tilfælde skal være fastlagt 
under hvilke omstændigheder staten vil påtage sig ansvaret, idet der er tale en nød-
retslignende situation. Og nødret er jo netop en helt særlig og sjælden undtagelse til 
de gældende regler.  

Advokat: Olav Willadsen, Danmark:
Mit navn er Olav Willadsen. Jeg er praktiserende advokat her i Danmark. Hr. ordsty-
rer, kære nordiske søstre og brødre. Det er et meget relevant emne, der er kommet, 
og det er den logiske følge af statens indblanding i alt. Når staten opkræver over 
50% af det, som borgerne betaler, i skat, forventer borgerne også en ekstraordinær 
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beskyttelse. Det de ikke kan beskytte sig mod ved hjælp af forsikringer. Når staten 
tillader farlig virksomhed, det kan være kernekraft, det kan være anden farlig virk-
somhed, f.eks. det svenske problem med dæmninger, så forventer man, at der også 
er et ansvar for det, hvis det ikke kan dækkes forsikringsmæssigt. Men ansvaret er, 
som sagen står i dag, moralsk. Det er ikke juridisk. Ved de helt store ekstraordinære 
forhold kan staten ikke dække. Det har vi inden for de seneste 100 år set eksempler 
på som ved krig. Så vidt jeg ved, var der kun en meget beskeden – om nogen – er-
statning overhovedet til de finner, der i 1940 mistede deres jord til Sovjetunionen, da 
Finland efter en krig var tvunget til at afstå Karelen. Der kan i visse tilfælde laves 
en udenlandsk fond. Det har man set. Jeg tænker ikke på den norske oliefond, men 
Kuwait lavede en fond, der var i stand til delvis at betale krigsomkostningerne i 1990. 

Debatleder: f.d. hovrättspresident Johan Hirschfeldt, Sverige:
Tack så mycket. Vi uppskattar särskilt den tvåspråkiga framställningen som var 
mycket värdefull. Du spaltade upp det här i en fråga om juridik och moral och det är 
väl alldeles riktigt alltså att vi sitter här och diskuterar en fråga som i någon mening 
som handlar om juridikens ytterkanter och det som kan diskuteras i moraliska termer 
kan också diskuteras naturligtvis i politiska termer och frågan om en statens legiti-
mitet och i när det kommer till de yttersta frågorna. Vi vill gärna ytterligare inlägg. 
Någon som vill komma, Anders, du får gärna haka på.

Referent: vice verkställande direktör Anders Beskow, Sverige:
Jo, det här med moral och juridik. Om man inte har tänkt igenom och reglerat blir 
det fråga om ett tyckande och vad som är moraliskt rimligt. Och det är enligt min up-
pfattning otillfredsställande. Jag har sagt att det redan är vanligt - och det kommer bli 
ännu vanligare - att svenskar råkar illa ut utomlands. Det finns ett bra försäkringssy-
stem för de resande. För att slippa leva i osäkerhet finns nu ett svenskt lagförslag, som 
säger att om det blir katastrofer utomlands och människor skadas ska staten hjälpa till 
om de normala resurserna (resebranschen, privata försäkring etc.) inte räcker till. Det 
kan vara fråga om evakuering eller sjukvård på platsen. Statens  kostnader kan sedan 
krävas tillbaka av den enskilde som kan ha ett skydd i form av privat försäkring. Vi 
får  härmed en mycket större tydlighet kring vad som gäller  i dessa fall och ett min-
dre utrymme för bedömningar i varje enskilt fall. 

Debatleder: f.d. hovrättspresident Johan Hirschfeldt, Sverige:
Vi kan kanske nämna som en upplysning till de lyssnare som kommer från de andra 
nordiska länderna än Sverige att det sen Anders Beskow skrev sin rapport så har det 
kommit ett betänkande som heter Konsulär katastrofinsats, statens offentliga utred-
ningar 2008, nummer 23, där det här behandlas. Jag vet inte, Kerstin Elsie, du som var 
huvudsekreterare i utredningen, om du har någonting att säga, du kanske kan i vart fall 
säga någonting om beredningsläget, vill du göra, vill du säga någonting i anslutning 
till det som har sagts här så är du mycket välkommen. Vi ska lämna den här. 
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(Kerstin pratar på avstånd utan mikrofon) 
Så att remissvaren väntas under hösten då och sen ett propositionsarbete och sen 

får vi då ett tillägg till, att man kan säga att vi får en fördjupning av reglerande, det 
konsulära ekonomiska stödet. De båda referenterna, referenten och korreferenten ska 
få tillfälle att avsluta det här och vi ska inte förlänga det och sitta och titta på varandra 
längre än nödvändigt för det här är varma lokaler, men jag vill ändå ge nu en sista 
chans här nu om det är någon som vill göra ett inlägg. Om så inte är fallet så ska jag 
först då lämna ordet till Anders Beskow.

Referent: vice verkställande direktör Anders Beskow, Sverige:
Ja, tack. En sådan här debatt är viktig. Det råder i dag en alldeles för stor osäkerhet 
kring det allmännas ansvar. Jag hoppas att man inte längre ska vara så tyst i de här 
frågorna på den politiska sidan. Jag efterlyser en större tydlighet i frågan. Varför 
ska vi ha en specialreglering när det gäller kärnkraften, men inte på andra liknande 
områden? Vi kanske ska fundera över i vart fall dammarna. Vad händer när dammen 
brister? Det är min förhoppning att mitt inlägg kan bidra till en fördjupad diskussion. 
Tack. 

Korreferent: direktør Jens Møller, Danmark:
Mit hovedsynspunkt har jeg stadig. Nemlig at jeg mener ikke, at der er behov for 
en egentlig lovgivning om statens ansvar for ekstraordinære hændelser. Det man nu 
– kan jeg forstå – lægger op til i Sverige. Grunden til, at jeg ikke mener, at der her 
i landet umiddelbart er noget behov for det, det er problemets relativt begrænsede 
karakter set i forhold til de udgifter, der har været, når staten er trådt til. Jeg kan se, 
at det er ganske få millioner kroner, vi taler om i det store billede, der i årenes løb er 
blevet givet på disse bevillinger. Den seneste bevilling til luftbroen, som folketinget 
godkendte og betalte til selskaberne, som havde lagt ud, var på 3,9 mill. DKK. Jeg 
tror ikke, et sådant beløb vil give anledning til lovgivningsovervejelser i Danmark. 
Noget andet er, at man på andre områder – et af de emner, vi kommer ind på i morgen, 
nemlig lovgivningskvalitet – som man kalder singulær lovgivning, hvor det forhold, 
at man opdager et hul i lovgivningen, giver anledning til en generel lovgivning. Det 
kender man. Den sag, jeg nævnte før med den danske statsborger, der ikke fik en 
godtgørelse, han var tilkendt i Frankrig, fordi der ikke var hjemmel i Danmark. Den 
generelle hjemmel er nu tilvejebragt, så det kan give anledning til, at man laver ge-
nerelle regler om det, men at lave lovgivning om ekstraordinære hændelser, det tror 
jeg ikke ligger lige for i Danmark. Det jeg tror vil være vejen, det er den lov, der er 
gennemført om den statslige garanti, der gives over for selskaber, der ikke undtager 
disse meget specielle, disse interne risici, i den generelle lovgivning. Det er en måde 
at kombinere forsikringstanken med en løsning af forsikringsselskabernes solvens-
problemer. Det er jo solvensproblemer, for pengene skal betales tilbage. Så det er 
nok den vej, jeg synes, at man skal gå. At selskaberne ikke undtager disse risici, 
og så etablerer man disse ordninger. Så vidt jeg kan forstå, er der også lavet en lidt 
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tilsvarende ordning i Sverige på det kommunale område. Det er den måde, jeg tror, 
at lovgivningen her i landet vil gå. Det viser erfaringen. Det er vedtaget enstemmigt i 
folketinget, og forsikringsbranchen havde ingen indsigelser mod den måde, det blev 
lavet på. Den hedder lov om intern forsikringsordning på skadeforsikringsområdet 
og er netop trådt i kraft.

Debatleder: f.d. hovrättspresident Johan Hirschfeldt, Sverige:
Tack så mycket. Jag ska säga ett par ord bara och sen så ska vi bryta upp. Genom 
de här inläggen så har vi ju också fått belyst att det går inte bara att tala om det 
allmänna gentemot det enskilde, utan här finns flera komponenter, inte minst då i 
den svenska uppläggningen som stat och kommun som kan ha olika intressen. Och 
det belyser ju även den vanliga räddningstjänstlagstiftningen kring lagen om stora 
olyckor. Sammanfattningsvis så ska vi med rättsliga medel försöka begränsa det här 
oklara området så mycket. Vi kommer aldrig ifrån ett nödrättsperspektiv som ytterst 
är en offentligrättslig nödrätt. Men för att våra medborgare ska kunna leva säkert, så 
säkert som möjligt i denna oroliga värld så är det väldigt viktigt att de är informerade 
och vi kan erinra oss om vad Torben (ohörbart) talade om igår. Han talade om det 
informerade rättsmedvetandet, vilket jag tyckte var en väldigt bra formulering, alltså 
det är inte bara, man kan inte bara tala om det allmänna rättsmedvetandet utan att 
också försöka kvalificera det. Det gäller att medborgaren är informerad och det är ett 
ansvar för försäkringsbranschen och det är ett ansvar för lagstiftaren och de statliga 
myndigheterna. Och det är med hjälp av god information som vi höjer medborgarnas 
kunskap på det här området och då får vi så att säga adekvata reaktionsmönster. Vil-
ket är väldigt viktigt i grunden på detta område för att slå vakt om en god utveckling 
när det gäller försäkringsverksamheten, men också se till så att vårt samhälle klarar 
de svåraste situationer så gott som möjligt för sina medborgare. Det är ju därför vi 
har inrättat samhället. Ja, med dessa ord så går vi ut i friska luften. Tack ska ni ha. 


