
Hva gjør forsikringsbransjen?  

 

Hvordan kan vi samarbeide?   

 

Hvilken nytte kan kommuner ha 

av forsikringsselskapenes 

skadestatistikk? 

Mia Ebeltoft  

KLIMA – VÅRT FELLES 

ANSVAR 
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KLIMA – VÅRT FELLES ANSVAR… 

Først: et grunnleggende spørsmål: 

 

Har vi forstått alvoret av  

klimautfordringen? 

 

Tror vi på, og forstår vi hva 

FNs klimapanel forsøker å 

fortelle oss? 
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All tvil ryddet unna: 

klimaendringene er  

menneskeskapte ! 
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Hva skjer vi 

vi fortsetter 

slik vi gjør i 

dag? 
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År 2014 

Målet om kun +2 grader varmere klarer 

vi ikke! Hva så??? 
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”Business as usual” funker ikke lenger! 

 

Se sammenhengen mellom årsak og konsekvens: 

Med dagens eller økt utslipp blir tilpasning ekstremt dyrt og 

mulig uhåndterbart! 

 

Ingen «Rocket Science»: 

Økende klimagassutslipp                 mer ekstremvær             flere 

naturskader og vannskader (overvann og tilbakeslag) 

BUDSKAP NR 1 
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OG…. 

forskning viser vi må nedskallerer 

utslippet  NÅ skal vi forhindre +4. 

og en mulig katastrofe i fremtiden 
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Hva gjør forsikringsbransjen? 

 Ser et endret risikobildet! Stor økning i skader 
 klima høyt på dagsorden – må bedre forstå risikobildet og ønsker å bidra til mer 

forebygging og bedre klimadebatt 

 Pilotprosjekt – bruk av skadeforsikringsdata i kommuneplanlegging 

 Tett samarbeid med KS, Norsk Vann og Fremtidens Byer 
 Utfordret kommunen ift hva egentlig overvann og nautrskader koster (for 

kommunen) 

 Felles regressrapport med Norsk Vann 
 Vil bli lagt fram for det offentlig overvannsutvalget 
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Hva gjør forsikringsbransjen? 

 

 Endret statistikken for trekke mer fram overvann og 

tilbakeslag vs naturskader 
 Synliggjort at overvann og tilbakeslag er et stort problem (i kr og 

hendelser) – dyrere enn flom og naturskader til sammen 

 

 Tett samarbeid med NVE, Miljødir, og DSB 
 Utfordret disse til å lage et nasjonal risikokart  

 

 Arrangerer (og deltar/holder foredrag) på lokale og 

nasjonale konferanser og arrangerer workshop på 

nasjonalt nivå 
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Naturskade vs vannskader  

 

Naturskader (flom, storm, stormflo, 
skred, jordskjelv) 

 

 Lovpålagt obligatorisk ordning 

 Bakt inn i husforsiringen 

 Ingen konkurranse mellom 
selskapene 

 Flat premie: alle betaler det samme 
uansett hvor i landet 

 Ingen fordeling på hvor mange og 
hvor store skader (risiko) 

 Svært få regresser mot kommunen 
(krav til ”uaktsomhet”) 

 

 Ingen insitament for forebygging i 
ordningen 

 Betaler samme skader gang etter 
gang! 

 Vil klimaendringen 
fremtvinge en endring? 

 

Overvann og tilbakeslag (+ andre 
vannskader) 

 

 Konkurranse mellom selskapene på 
”beste”/ laveste pris  

 Premie/pris basert på hvert enkelte 
selskaps eget risiko- og skadebildet 

 Regress i fokus: 
forurensningslovens § 24 a stiller 
strengere krav til eier  

 

 
 Uforutsigbare ansvarsregler – behov 

for avklaringer gjennom bruk av 
domstolen 

 Overvannsutvalget  
 Ikke hele løsningen 

 Må ikke medføre passivitet, at 
tiltak blir satt på vent.  
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Landbruksdep 

Statens  

naturskadefond 

 

Justisdep. (Lov om 

Naturskadeforsikring) 

Norsk 

Naturskadepool /NNP 

Skadeforsikringsselskap 

Skadelidte 

Naturskader – lovpålagt system 

skadelidte 

Forebrygging av naturskader: 

NVE og kommunene (ROS-

analyse/plan og bygningsloven) 

 

Selskapet utligner ”naturskader” mot NNP 

Skader som  

ikke dekket av 

NNP 
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Spørsmål: 

 

Kan data fra 

skadeforsikring 

komme kommunene til 

nyte?  
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Viser trend… 

 

Naturkatastofer , ekstremvær 

og man-made ulykker øker  

og øker. 

BUDSKAP NR 2: 
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Vann, vann, vann… 
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Vann-
inntrengning 

utenfra 
59 % 

Tilbakeslag/ 
stopp i avløp.  

27 % 

Flomskader - 
NP 

10 % 

Stormflo - NP 
4 % 

Snitt årlig antall meldte skader 
2010-2013 

Vann-
inntrengning 

utenfra 
43 % 

Tilbakeslag/ 
stopp i avløp.  

24 % 

Flomskader - 
NP 

25 % 

Stormflo - NP 
8 % 

Snitt årlig erstatning 2010-2013 

Skader knyttet til vær/regn 

øker mest… 

Pluss: lyngbrann om vinteren, og 

strømstans ifm vann- og 

naturskader  
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”Hallo igjen Mia! 

Jeg har sjekket ut med etatslederne i byutvikling – og status er: 

 

Klimarelaterte hendelser synliggjøres i liten grad i budsjettene –  

bortsett fra VA-etatens budsjett.” 

BUDSKAP NR 3: 

Vi må synliggjøre de totale kostnadene av 

klimaeffekten også i kommunene 

Hvorfor liten fokus hos 

kommunestyret? 
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Hva koster egentlig 

klimaendringene samfunnet? 
 

Regningen spredt rundt: 
 

Forsikringsselskapene (inkl 

Naturskadepoolen) 

 

 Statens naturskadefond 

 Jernbaneverket 

 Statens vegvesen 

 Kommunene??? 

 ? 

 

 

Påstand:  

 

Konsekvenene vises 

bare på VA-

budsjettet – derfor 

liten eller ingen 

interesse hos 

kommunepolitikerne 
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Vi må tilpasse 

oss endringene 

i klima – men 

hvordan?  

Fakta:  

CO2 utslipp 

varmer opp 

klode, og det 

blir mer 

ekstremvær….

. 
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“Adaptation NOW is 

considerably 

cheaper than 

actions in the 

future; postponed 

adaptation will lead 

to higher damage 

costs”.  
Aleksander Ferstl, EU/DG CLIMA 

EU er en 

pådriver. 

1 kr i 

forebygging = 

6 kr spart 
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NOU om klimatilpasning (2010) 

Påpeker behov for å styrke plankapasiteten i 

kommunene gjennom øremerkede midler, behovet 

for å avklare statlig ansvarsforhold innen bl.a. 

overflatevannhåndtering og styrke 

kunnskapsgrunnlaget 

Stortingsmelding om utbyggings av strømnettet 

(2012) 

Gir (overraskende) liten omtale av sårbarhet for 

klimaendringer og behov for klimatilpasning for 

strømnettet 

Stortingsmelding om flom og skred (2012) 

Mindre lov- og forskriftsendringer varsles men 

ingen endring av ansvar eller organisering i 

forvaltningen 

Overordnede sider ved klimatilpasning og 

forvaltning av overvann og stormflo/havnivå utsatt 

til stortingsmelding om klimatilpasning 

Stortingsmelding om klimatilpasning (2013) 

Lite konkrete tiltak – overlater til kommunen  

Statlige føringer  
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Viktig for norske 

kommuner å vite hvor 

problemet er størst 
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Pilotprosjekt om testing av skadedata 

fra forsikringsbransjen for vurdering av 

klimasårbarhet og forebygging av 

klimarelatert naturskade i utvalgte 

kommuner 
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Finans Norge og Klima- og Miljøverndept/ Fremtidens Byer 
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Overordna mål og tematikk 

 

 

 Overordna mål 

 Avklare nytteverdien for kommunene ved å importere forsikringsskadedata i 

kommunens ”forvaltningssystemer” (Gemini Va, GIS etc). 

 

 Hvilke type forsikringsskadedata er innhentet og testes? 

 Tilbakeslags- og overvann 

 Naturskade; skred, storm, flom og stormflo 

 Sted/Husnr, og hva som er utbetalt  

 

 

NB: Kommunen legger selv på informasjon om framtidige klimascenarioer  
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Gjennomføring/avklaring 

 

 

1. Innhenting av skadedata 

2. Visning av skadedata i kart 

3. Bruk av skadedata i 

drift/vedlikehold/investering i 

offentlig infrastruktur 

4. Kobling av skadedata med 

eksisterende kommunal data 

5. Bruk av skadedata innen 

arealplanlegging  

 

 

 

7. Vurdere kostnader og 

forventet nytte ved å ta i bruk 

skadedata 

8. Interne og eksterne 

forutsetninger for å ta i bruk 

og få full nytte av 

skadedataene 

9. Skadedata som bidrag til å 

oppfylle kommunenes plikter 

etter plan- og bygningsloven, 

sivilbeskyttelsesloven og 

naturskadeloven 
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Organisering 

29 



30 



Foreløpige konklusjoner  

 
 

 Et pilotprosjekt –  avhengig av engasjement, kompetanse og mye manuelt arbeid fra 

pilotkommunene  

 

 Ingen lik koding hos forsikringsselskapene – varierende kvalitet 

 

 Geokoding ikke mulig for alle hendelsene  (dekningsgrad fra 37 – 70 %)  

  

 Likevel: dette gir et stort utvalg av hendelser – (i alle fall for de store kommunene)  

 Større forståelse og tillitt mellom forsikring og kommune og KS 

 

 Hvis skal bli en fast ordning:  

 – Kommunene vil behøve hjelp til geokoding av de historiske hendelsene 

(spesielle hendelser/dato, typer skader)  

 – For fremtidige hendelser: takstmenn bør bli mer grundig når de stedfester 

skadedata og/eller bli utrustet med GPS  
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Veien videre… 

 

 Resultatet fremlegges 3. juni  

 

 Veien videre? Hovedprosjekt? 

 

 Må bruke god tid på evaluering for å vurdere 

nytteeffekten og hvordan man går videre 

 Begynt diskusjonene om en nasjonal databases / 

risikokart   

  

 

 

33 


