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Håndtering av ekstremværhendelser på en god 

måte 
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To ordninger for dekning av økonomisk tap ved 

naturskader.

Privat naturskadeforsikring 

www.naturskade.no

Statlig naturskadeordning 

www.naturskadeordningen.no
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http://www.naturskade.no/
http://www.naturskadeordningen.no/
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Når oppstår det en «ekte naturskade»?
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• Flom:      Når vassdrag oversvømmes, går over sitt naturlige 

tverrsnitt og gjør skade.  

• Skred: Utrasing av moder jord – ikke oppbygde masser

• Storm:    Vind over 20,3 m/s

• Stormflo: Vannstand over nivå for 5 års returperiode er en av flere

grunnerstatningsbetingelser

• Jordskjelv

• Vulkanutbrudd
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Støtt og stadig

6

VANN 

http://vask.finansnorge.no

Gjennomsnitt siste 5 år 

(2012-2016)

Antall kroner per time 414 850

Antall vannskader per dag 215

Antall vannskader per time 9

Antall minutter mellom hver 

vannskade
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Hva er vannskader?

Erstatning i mill kr 
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Vannskader - VÆR
25 %

Vannskader - øvrig
61 %

NP-storm
10 %

NP-stormflo
1 %

NP-flom
2 %

NP-skred
1 %

Antall forsikringsmeldte skader 2008-2016

Vannskader - VÆR Vannskader - øvrig NP-storm

NP-stormflo NP-flom NP-skred
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23% vannskader - VÆR

57% vannskader - øvrig

11% NP-storm

1%  NP-stormflo 

7% NP flom

1% NP-skred

Erstatningsbeløp 2008-2016

Vannskader - VÆR Vannskader - øvrig NP-storm

NP-stormflo NP-flom NP-skred
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Fagsamarbeid
. 
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RVR er et samarbeid mellom brannetatene og 

forsikringsnæringen for å redde mest mulig av 

gjenverdier etter branner, vannlekkasjer og 

lignende

http://www.nhoservice.no/
http://www.nhoservice.no/
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• Prosjekt for å teste ut 

skadedata fra overvann. 

tilbakeslag og naturskader 

mot kommunal sektor.

• Finansiert av Finans Norge 

og Miljøverndepartementet.

• 10 kommuner deltok.

Pilotprosjektet
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• Mål: 

”Teste muligheten for, 

og avklare nytten av at 

kommunene får tilgang 

til skadedata fra 

forsikringsbransjen
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Personvern og 

offentlighet

• Skadedata på adressenivå et krav fra 

kommunene. Da må vi:

– sikre at man ivaretar krav i 

Personopplysningsloven (piloten fikk disp fra 

Datatilsynet) og

– Offentlighetsloven (innsynsrett)

• Data på kart- konkurranseaspektet

– sikre at ivaretar fokus på konkurranse hos 

forsikringsnæringen (ønsker ikke å dele 

skadedata som viser risikoområder)
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Finne en løsning 

på….
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 «Varmere, villere, tørrere, hyppigere, kraftigere og mer ødeleggende 

naturkatastrofer»

 «Over halvparten av jordas befolkning bor i by, og byer vokser. Bor tett og 

bybefolkningen vil rammes hardt av storm, flom, stigende hav og naturkatastrofer» 

 «Byer ved kysten blir mer utsatt for tropiske sykloner og tung nedbør 

(København”), som igjen fører til flom og jordskred. I tillegg vil byene bli varmere, 

og oftere oppleve tørkeperioder».

FNs klimapanel:
Konsekvens av global oppvarming  
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Ansvar - forsikringsbransjen vs. kommunen og 

nasjonale myndigheter 

• Forsikring skal ikke forebygge. Det tillegger kommuner og nasjonale 

myndigheter.

• Forsikring tilbyr og ta over risikoen for en skade og betale hva gjenoppretting 

av skaden koster
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 Bredt fagsamarbeid på tvers av bransjene

 Bredt næringspolitisk arbeid 

 Opplæring av takstkonsulenter, saneringsbransjen med flere via våre kurs 

 Opplæring av skadebehandlere

 Deltakelse på folkemøter etter større hendelser

 Informasjonsdeling 
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Forsikringsbransjens forberedelser til å møte 

ekstremvær
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Vannskadestatistikk – VASK             Naturskadestatistikk - NASK 
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Takk for meg!  
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