
 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om 

Terrorforsikringsrådet, sekretariatsfunktio-

nen og tilsynet med skadesforsikringsselska-

bernes behandling af NBCR-terrorskader 

samt bekendtgørelse om betingelser for er-

statning for skader, der er omfattet af lov om 

en terrorforsikringsordning på skadesforsik-

ringsområdet, og om skadesforsikringssel-

skabernes behandling af NBCR-terrorskader 

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om Terrorforsikrings-

rådet, sekretariatsfunktionen og tilsynet med skadesforsikringsselskabernes 

behandling af NBCR-terrorskader samt bekendtgørelse om betingelser for er-

statning for skader, der er omfattet af lov om en terrorforsikringsordning på 

skadesforsikringsområdet, og om skadesforsikringsselskabernes behandling 

af NBCR-terrorskader i høring. Begge udkast kan downloades nedenfor. 

 

Bekendtgørelserne udstedes med hjemmel i lov om en terrorforsikringsord-

ning på skadesforsikringsområdet, jf. lov nr. 367 af 9. april 2019. Loven træder 

i kraft den 1. juli 2019. Som følge af lovens vedtagelse skal erhvervsministe-

ren fastsætte nærmere regler om en række forhold. Der vil derfor udstedt to 

bekendtgørelser; en om Terrorforsikringsrådets arbejde, sekretariatsfunktio-

nen og tilsynet med skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-

terrorskader samt en om betingelser for erstatning for skader, der er omfattet 

af loven, og om skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-

terrorskader. 

 

Med bekendtgørelsen om Terrorforsikringsrådets arbejde, sekretariatsfunkti-

onen og tilsynet med skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-

terrorskader fastsættes der regler for Terrorforsikringsrådets opgaver, herun-

der fx formandens kompetence, varetagelse af sekretariatsfunktionen, tilsyn 

med skadesforsikringsselskabernes sagsbehandling af NBCR-terrorskader 

samt behandling af klager over skadesforsikringsselskabernes afgørelser i 

NBCR-terrorskader. Bekendtgørelsen afløser den gældende bekendtgørelse 

om Terrorforsikringsrådet (bekendtgørelse nr. 503 af 21. maj 2012). 

  

Med bekendtgørelse om betingelser for erstatning for skader, der er omfattet 

af lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet, og om 

skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader fastsættes 

der regler for opgørelse af NBCR-terrorskader, herunder erstatningens stør-

relse, og for skadesforsikringsselskabernes sagsbehandling. 
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Erhvervsministeriet påtænker at ophæve bekendtgørelse nr. 503 af 21. maj 

2012 om Terrorforsikringsrådet og bekendtgørelse nr. 809 af 28. juni 2010 om 

Terrorforsikringspoolen for skadesforsikring. 

 

Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft 15. september 2019. 

 

Det er vurderet, at bekendtgørelserne ikke er forbundet med erhvervsøkono-

miske konsekvenser. 

 

Udkast til bekendtgørelserne er desuden sendt i høring hos en række organi-

sationer. 

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørel-

serne senest den 16. august 2019. 

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på RKJ@ftnet.dk eller pr. post til Fi-

nanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Rikke Katrine Jensen 

 

Kontaktperson: Rikke Katrine Jensen 

 

Direkte tlf.nr.: 33558224 

 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.  

 

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære 

opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finans-

tilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den fi-

nansielle sektor. 
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