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Bakgrund

• 2012 ställdes krav att alla danska kommuner skulle upprätta en 
klimatanpassningsplan

• Forsikring og Pension, de danska fkbolagens branschorganisation, 
upprättade en sammanställning av skyfallsskadedata från de sju 
största försäkringsbolagen

• Skadedata delades ut 2013 och 2016 till kommunerna
• 2013 i syfte att skapa underlag för klimatanpassningsplanerna
• 2016 för att bidra till utvärdering samt utgöra ett stöd för att 

verkställa planerna



Bakgrund forts.

• Varje kommun tecknade avtal med F&P om säker behandling av 
uppgifterna och att endast redovisa uppgifter i anonymiserad form.

• Data sändes via säker e-post i de fall detta var möjligt, i annat fall 
överfördes data till ett USB-minne som fick hämtas på plats hos F&P.

• F&P erhållit tillstånd från Finanstilsynet som utövar tillsyn och 
tillståndsarbete med finansiella verksamheter i Danmark.



Syftet med undersökningen

• En nordisk utblick inom ramen för SPLASH med målet att identifiera
kategorier/teman för fördjupade studier. 

• Att få mer kunskap om de möjligheter och utmaningar som kan finnas
vid användningen av försäkringsdata i det förebyggande arbetet med 
skyfall.



Vägledande frågeställningar

• Vilka erfarenheter har man i danska kommuner?

• Hur har man använt försäkringsdata?

• Vilka möjligheter kan ses?

• Vilka utmaningar finns?



Metoden

• Sex kommuner har intervjuats på plats. Ett par har valt att svara via e-
post och en planerad intervju via web. Totalt 9 kommuner.

• 4 av 5 regioner representerade; Hovedstadsregionen, Region 
Sjaelland, Midtjylland och Region Syddanmark. Saknas Nordjylland.

• Kompletterande intervju med Forsikring og Pension.



Kommunernas erfarenheter; Möjligheter

• Kostnads-nyttokalkyler och geografiska prioriteringar. 

• Data används som jämförelsematerial till den tidigare 
modellberäkningen/analysen.

• Om data inte stämmer med den egna analysen kan det vara incitament för vidare 
utredning.

• Faktaunderlag för 
dels kortsiktiga förbättringar och långsiktig översiktsplanering,
dels för politiska beslut och prioriteringar.



Kommunernas erfarenheter; Utmaningar

1. Ett praktiskt hinder är att skadedata inte visar om det är en 
översvämning i källaravloppet eller om vattnet kommer utifrån. 
Eftersom olika åtgärder krävs minskar det nyttan med data.

2. Farhåga att mista helhetsperspektiv. 
• D v s för stor vikt vid ekonomiska värden och att det mänskliga 

lidandet blir undervärderat. 
• Stort fokus på byggnadsskador och missar infrastruktur, natur och 

kulturvärden. 
• Endast de hushåll som fått utbetalning från försäkringsbolaget.



Kommunernas erfarenheter; Utmaningar

3. Juridiska aspekter
• GDPR – hur kan data delas framöver med skyddade personuppgifter?
• Skadedata i relation till fastighetsmarknaden. Påverkar det huspriserna?

4. Kostnader för kommunen och enskilda
• Försäkringspremierna. När kommunen gör kostsamma åtgärder, kommer 

då försäkringspremierna kunna minska för medborgarna? Aktuell 
diskussion mellan parterna genom Kommunernas landsforening (KL) och 
försäkringsbolagen, men ännu så länge ouppklarad fråga.



Forsikring og pension

• GDPR utgör hinder för att dela data i nuläget. 
• Väga samman skyddet för den enskilda individen och allmännyttan 
• Omfattande arbetsuppgift. Vart tredje år är rimligt för att tillräckligt 

mycket data ska kunna genereras och göra det meningsfullt att dela. 

Önskemål från kommuner att även få stormflodsdata, men bolagen 
ersätter inte dessa skador i Danmark.
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