
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Vejledende afskrivningstabeller for bygnings- og løsøreskader 
 
BYGNING (PRIVAT): 
 
 

Gulvkonstruktion 
Afskrivning i Stormflods-

ordningen 
ny 

Tæpper og nålefilt Alder Erstatning 
10 år 100 % 
Herefter 70 % 

 

 
 

Vand og varme 
Afskrivning i Stormflods-

ordningen 
ny 

Kedler, varmevekslere- og beholdere, 
olie- og gasfyr 

Alder Erstatning 
10 år 100 % 
15 år 70 % 
20 år 55 % 
25 år 40 % 
30 år 25 % 
Derefter 20 % 

 

 
 

Hårde hvidevarer 
Afskrivning i Stormflods-

ordningen 
ny 

Hårde hvidevarer og eldrevne genstande Alder Erstatning 
5 år 100 % 
10 år 70 % 
15 år 50 % 
Herefter 20 % 
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 Side 2 
 
 

LØSØRE (PRIVAT): 
 

 

Almindelige elektriske apparater 
Afskrivning i Stormflods-

ordningen 
hidtil og ny 

El-eldrevne køkkenmaskiner, el-artikler 
til almindelig pleje, elektriske havered-
skaber, elektrisk hobbyværktøj, hårde 
hvidevarer og andre elektriske genstande 
til brug i hjemmet (alarmer, støvsugere, 
telefoner, tv, musikafspillere, højttalere) 

Alder indtil Erstatning 
2 år 100 pct. 
4 år 75 pct. 
8 år 50 pct. 
Herefter  20 pct.  

 

 
 

Særligt elektriske apparater 
Afskrivning i Stormflods-

ordningen 
hidtil og ny 

Computere inkl. tilbehør, så som skærm, 
tastatur, modem, web-cam, mus, standard 
programmel, ekstern harddisk m.v., prin-
tere, mobiltelefoner, elektriske musikin-
strumenter, walkie-talkier, film og lig-
nende og radioamatørudstyr 

Alder indtil Erstatning 
2 år 100 pct. 
4 år 75 pct. 
6 år 50 pct. 
Herefter  20 pct.  

 

 
 

Øvrige løsøregenstande 
Afskrivning i Stormflods-

ordningen 
hidtil og ny 

Møbler, porcelæn mv. Alder indtil Erstatning 
2 år 100 pct. 
5 år  75 pct. 
10 år 50 pct.  
15 år 25 pct. 
Herefter  20 pct.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Side 3 
 
 

ERHVERVSBYGNING – 30 % - reglen: 
 
Erstatningen for erhvervsbygninger opgøres efter 30 % - reglen. Det bety-
der, at hvis det beskadigede, før skaden skete, var værdiforringet med end 
30 % af nyværdien, f.eks. pga. slid, alder eller andre omstændigheder, ydes 
der forholdsmæssig erstatning. 
 
Værdiforringelsen vurderes på grundlag af den tilstand, det beskadigede var 
i som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning eller andre individuelle 
omstændigheder, f.eks. ikke-intakte bygningsdele, og dvs. ikke på baggrund 
af erstatningstabeller.  

 
Hvis det beskadigede kan repareres, betales hele udgiften til reparationen 
uanset eventuel værdiforringelse. Er det derimod nødvendigt at udskifte det 
beskadigede helt, vurderes skaden i forhold til 30 % -reglen. 

 
ERHVERVSLØSØRE: 
 
 
Løsøre Erstatning 
(Rå)varer Erstattes med dagsværdi 
Færdigvarer, egen produktion Erstattes til den pris, som ved salg på 

almindelig vilkår ville kunne opnås 
umiddelbart før skaden med fradrag 
for normale omkostninger ved salg 
mm. 

Varer under fremstilling Erstatningen fastsættes på grundlag af 
materialeværdien og produktionsom-
kostninger på skadestidspunktet 

Inventar og driftsudstyr Hvis der sker en genanskaffelse af den 
enkelte ting, så erstattes til nyværdi el-
lers erstattes med dagsværdi 

Genfremstilling af originalmodel-
ler/tabte data 

Erstattes for genfremstillingen i bog-
stavelig forstand 

 
Stormrådet, den 19.2. 2014 


