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Pkt. 2.2.1.2 Afskrivningstabeller erstattes 
af følgende: 
For de følgende skadetyper, bygningsdele, installati-
oner og bygninger gælder der særlige aldersbetingede 
afskrivningsregler. 
Vi udregner et fradrag i nyværdierstatningen efter ta-
bellerne i dette afsnit. Fradragets størrelse afhænger 
af, hvor gammelt det beskadigede er på tidspunktet 
for skaden, og vi beregner fradraget af den samlede 
skadeudgift – dvs. inklusive håndværkerudgifter mm. 
Ved reparation betaler vi fuldt ud, dog højst den 
nævnte procent af det beskadigedes nyværdi.  
Er forsikringen oprettet med en generel selvrisiko, er 
denne er denne også gældende. 
Er forsikringen oprettet med en generel selvrisiko, er 
denne er denne også gældende. 

2.2.1.2.1 Udgår  

2.2.1.2.2 Udgår  

2.2.1.2.3 Udgår 

2.2.1.2.4 Opvarmningsenheder 
Fx olie- og gasfyr, varmtvandsbeholdere, kedler og 
varmevekslere. Brændeovn og pejs medtages ikke 
her. 
Alder/år  % der erstattes  
0 – 10   100 
10 – 15   68 
15 – 20   52 
20 – 25   36  
25 +   20 

2.2.1.2.5 Hårde hvidevarer, glaskeramiske kogepla-
der, ovnglas, el-drevne motorer og el-radiatorer 
Alder/år  % der erstattes  
0 – 5  100  
5 – 10  70  
10 – 15  47  
15 +  20 

2.2.1.2.6 Antenner med tilbehør 
Alder/år  % der erstattes  
0 – 5  100  
5 – 8  60  
8 – 10  40  
10 +  20 

 

 

 

 

 

 
 
 

2.2.1.2.7 Faste gulvtæpper  
– herunder tæpper, der enten er limet fast til et un-
derlag eller lagt på et underlag, der ikke kan betrag-
tes som færdigt gulv 
Alder/år  % der erstattes  
0 – 5  100  
5 – 8  65  
8 – 10  40  
10 +  20 

2.2.1.2.8 Anlæg og installationer til udnyttelse af al-
ternativ energi 
Alder/år  % der erstattes  
0 – 10  100 
10 – 15  65 
15 – 20  40  
20 +  20 

2.2.1.2.9 Vinduer, døre og facadepartier af træ (kun 
ved svampe- og rådskader) 
Erstatningen vil blive opgjort pr. vindue, dør eller 
facadeparti af træ. Hvis det beskadigede på skade-
tidspunktet er forringet med mere end 30 % af ny-
værdien foretages afskrivning for værdiforringelse. 
Den aldersbetingede afskrivning kan maksimalt ud-
gøre 2.129 kr. (2013). 

2.2.1.2.10 Udendørs stikledninger og kloakanlæg 

Hvis det beskadigede på skadetidspunktet er forringet 
med mere end 30 % af nyværdien foretages afskriv-
ning for værdiforringelse. Den aldersbetingede af-
skrivning kan maksimalt udgøre følgende beløb. 

Alder/år Afskrivning (kr.) 
30 – 50  2.500,- 
50 – 70  5.000,-  
70 +  7.500,- 
 
 

 


