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KL og Forsikring & Pension, der er brancheorganisation for forsikrings- og pensi-

onsselskaberne, har besluttet at rette henvendelse til kommunerne for at tilbyde 

dem at få viden om forsikringsselskabernes data om vandskader forårsaget af 

regn. Baggrunden er bl.a., at en række kommuner har bedt om adgang til denne 

viden for at styrke deres klimatilpasningsplaner. Ligeledes har Naturstyrelsen, 

herunder rejseholdet, støttet, at kommunernes viden bliver udbygget med for-

sikringsskadedata. 

 

Forsikringsselskabernes skadedata kan være med til at kvalificere kommunernes 

analyser. Skadedata kan f.eks. gøre det nemmere at se, om skaderne sker der, 

hvor vandet kommer op af kloakkerne, og hvilken side af vejen skaderne sker.  

 

Det kan oplyses, at Forsikring & Pension indgik i starten af året aftaler med 33 

kommuner om, at de skulle modtage skadesdata fra 8 af de største forsikrings-

selskaber i Danmark, svarende til 80-90 pct. af forsikringsmarkedet. Desuden 

har Forsikring & Pension gennemført et nedbørsprojekt med København- og Fre-

deriksberg kommuner, hvor der også indgik forsikringsskadedata.  

 

For at få adgang til skadedata skal der indgås en aftale mellem den enkelte 

kommune og Forsikring & Pension. Der er vedlagt et udkast til en aftale. Af afta-

len fremgår de nærmere betingelser for modtagelsen af skadesdata og krav til 

datasikkerheden. Der er stor fokus på tavshedspligt og datasikkerhed. Dette 

skyldes bl.a., at oplysningerne er fortrolige for forsikringsselskaberne i henhold 

til lov om finansiel virksomhed.  

 

Hvis I ønsker at modtage skadesdata fra selskaberne, skal aftalen udfyldes med 

de resterende oplysninger (markeret med gult i aftalen) og returneres til de i af-

talen angivne kontaktpersoner i Forsikring & Pension. Det er aftalt med KL, at 

aftalen skal være Forsikring & Pension i hænde senest tirsdag den 24. 

september 2013. Det skyldes et ønske om at give kommunerne mulighed for 

at modtage skadesdata senest den 18. oktober 2013, og at forsikringsselska-

berne skal have tid til at fremfinde oplysningerne.  

 

Beskrivelse af processen  

 Forsikringsselskaberne indsamler skybrudsskadedata for de postnumre i 

Danmark, som kommunerne har anmodet om i aftalen. 
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Side 2 

 Forsikringsselskaberne sender skybrudsdataene med sikker mail til Forsikring 

& Pension til en specifik e-mail, som udelukkende kan tilgås af medarbejdere 

i Forsikring & Pensions analyseafdeling.  

 

 Forsikring & Pension modtager skybrudsdata fra 8 af de største forsikrings-

selskaber. 

 

 Forsikring & Pensions videreformidler hurtigst muligt skybrudsdataene til 

kommunerne. Skulle det mod forventning ske, at et enkelt selskab bliver for-

sinket med dataleverancen, vil kommunen først modtage skybrudsdataene, 

når alle dataene for den konkrete kommune er samlet. 

 

 Dataene vil blive fremsendt pr. mail i et excelark til den person, som er angi-

vet som den dataansvarlige i kommunen i aftalen med Forsikring & Pension. 

Der vedlægges et eksempel på excelarkets opbygning til orientering.  

 

 Der leveres data fra de skader, der er indtrådt i perioden 1. januar 2006 - 31. 

december 2011. For hver skade, både privatskade og erhvervsskade, leve-

res: 

 Postnummer 

 Vejnavn 

 Husnummer 

 Dato for skade 

 Forsikringstype (privatskade eller erhvervsskade) 

 Skadeomkostning (erstatning), bygning, i hele kroner 

 Skadeomkostning (erstatning), løsøre, i hele kroner. 

 

 Indberetningerne sendes som oven for nævnt på baggrund af postnumre, 

hvorfor der i enkelte tilfælde kan blive fremsendt skybrudsskadedata fra en 

adresse i nabokommunen på en vej, som strækker sig over flere postnumre. 

Det må kommunen i så fald se bort fra. Det er ikke muligt af ressourcemæs-

sige årsager at gennemgå samtlige skybrudsskadedata for at foretage en så-

dan frasortering.  

 

 Efter afslutning af projektet slettes rådata af Forsikring & Pension og af 

kommunen. 

 

Hvis der er eventuelle spørgsmål til ovenstående, så kan Ann-Sofie Leth kontak-

tes på mail: ale@forsikringogpension.dk eller tlf. 41 91 90 48 (dog grundet ferie 

ikke tilstede i uge 39, hvor Louise Vagner – mail: lva@forsikringogpension.dk el-

ler på tlf. 41 91 91 39 kan kontaktes).  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Torben Weiss Garne   

Underdirektør 
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