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og pensionskasser 

Dato XX.XX.2013 

   

  

Aftale for indsamling af skadesdata for X kommune 

 

Baggrund 

X kommune er i gang med klimatilpasningsarbejdet. I den forbindelse kan for-

sikringsselskaberne bidrage med deres viden om, hvor skaderne er sket de se-

neste år, og erstatningernes størrelse til brug for risikokortlægning af over-

svømmelsesrisikoen. 

 

Formål 

Formålet er, at X kommune indgår denne aftale med Forsikring & Pension om at 

få skadesdata for deres kommune.  

 

Forsikringsselskabernes skadesdata skal være med til at kvalificere kommunens 

analyser og modeller for oversvømmelseshændelser og værdikort. Skadesdata 

vil f.eks. gøre det nemmere for kommunen at se, om skaderne sker lige der, 

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

Derved er det forventningen, at bl.a. anlægsinvesteringer vil kunne målrettes 

bedre.  

 

Datahåndteringen skal ske på en måde, hvor ingen enkelthusstande kan identifi-

ceres i det endelige resultat.  

 

Organisering  

X og X fra X kommune underskriver hver især aftalen og sender den til Forsik-

ring & Pension.  

 

Kontaktpersoner i Forsikring & Pension: 

Ann-Sofie Leth 

Konsulent, cand.jur. 

Telefon dir. 41 91 90 48  

ale@forsikringogpension.dk  

 

Louise Vagner 

Konsulent, cand.jur. 

Telefon dir. 41 91 91 39 

mailto:ale@forsikringogpension.dk


 

 

 

 

Side 2 

lva@forsikringogpension.dk  

 

Hovedaktiviteter og leverancer 

Der ønskes skadesdata for: [kommunens navn, kontaktperson og liste over 

postnumre indsættes her af den respektive kommune] 

 

Der leveres data for skader i perioden 1. januar 2006 - 31. december 2011. 

 

For hver skade – både privatskader og erhvervsskader - leveres: 

• Postnummer 

• Vej 

• Husnummer 

• Dato for skade 

• Skadeomkostning (erstatning) bygning – i hele kroner 

• Skadeomkostning (erstatning) løsøre – i hele kroner 

 

Data leveres fra 8 af de største forsikringsselskaber i Danmark, svarende til 80-

90 pct. af forsikringsmarkedet. Data leveres, medmindre andet er aftalt i regne-

ark (excel). 

 

Forsikring & Pension indestår for eventuelle tilladelser fra Finanstilsynet og Data-

tilsynet. 

 

Kommunerne holder Forsikring & Pension orienteret om, hvordan data har bi-

draget til kvalificeringen af analysearbejdet og valideringen af handleplanen.  

 

Forsikring & Pension modtager en kopi af klimatilpasningsplanerne, når de er 

politisk godkendte.  

 

Hvem er ansvarlig for de enkelte dele af projektet?  

Kommunen er ansvarlig for: 

 
 at underskrive aftalen og sende den til Forsikring & Pension og 

 
 at håndtere data fortroligt som beskrevet nedenfor. 

 

Forsikring & Pension er ansvarlige for at levere data til den aftalte tid.  

 

Tidsplan 

Kommunen tilretter aftalen med postnumre, hvorfra der ønskes skadedata, og 

underskriver og sender aftalen retur senest tirsdag den 24. september 2013 til 

Forsikring & Pension, Ann-Sofie Leth: ale@forsikringogpension.dk og Louise 

Vagner: lva@forsikringogpension.dk.  

 

Forsikring & Pension leverer skadesdata senest den 18. oktober 2013. 

 

Økonomi - finansiering  
X kommune bidrager ved at stille ressourcer til rådighed for deres egen aftale og 

bekoster selv den videre behandling af skadesdata.  
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Side 3 

Forsikringsbranchen bidrager først og fremmest med skadesdata. Forsikring & 

Pension sørger for dialogen med forsikringsselskaberne og bidrager med erfarin-

gerne fra de tidligere nedbørsprojekter. 

 

Datasikkerhed 
Fortrolige oplysninger 

Alle oplysninger om forsikringsskader og økonomiske forhold skal behandles for-

troligt og må alene bruges til dette projekt. Behandling af oplysninger, herunder 

opbevaring og bearbejdning af data skal ske i overensstemmelse med gældende 

regler vedrørende datafortrolighed og samkøring af data ligesom data skal be-

handles fortroligt forsikringsselskaberne imellem, jf. lov om finansiel virksomhed 

§ 117 mv. så følsomme data fra et selskab ikke bliver gjort tilgængelige for et 

andet selskab. Efter afslutningen af projektet slettes rådata. Alene anonymise-

rede beregningsresultater, GIS-data og kortmateriale med behandlede data be-

vares.  

 
Anmeldelse 

Kommunen foretager selvstændigt en vurdering af, om der er tale om fortrolige 

data i personlovens forstand. Vurderer kommunen, at det er tilfældet, skal 

kommunen anmelde ”nedbørsprojektet” til Datatilsynet, som værende et ”forsk-

ningsprojekt”. Datatilsynet skal ikke godkende anmeldelsen. ”Vejledning om 

eventuel anmeldelse til Datatilsynet” er vedlagt aftalen. 

 

Videregivelse af oplysninger 

Forsikringsselskaberne må alene videregive skybrudsskadedataene til modtage-

re, som lever op til den tavshedspligt, som følger af lov af finansiel virksomhed § 

117. Dette vil ligeledes omfatte kommunens eventuelle videregivelse af data.  

 

 
Underskrift af aftale og erklæring om datasikkerhed 

 

Ansvarlig for kommunen: 

 

Dato: _________ Navn: ___________________________________ 

 

 

Underskrift:   ________________________________________ 

 

 

 

Modtager af skybrudsskadedata i kommunen: 

 

Dato: _________ Navn: ___________________________________ 

 

 

Tlf.nr. og mail:                   _______________________________________ 

       

 

Underskrift:   _______________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

Side 4 

Ansvarlig for Forsikring & Pension 

 

Dato: _________ Navn: ___________________________________ 

 

 

Underskrift:   ________________________________________ 


