
Skredet i  Gjerdrum onsdag 
30.12.2020

Norsk Naturskadepool ved

Espen Jensen, Henning Simonsen og Synnøve Folkvord 



Agenda for møte:

▪ Skadeoppgjøret 

▪ Hva har selskapene ansvar for   

▪ Hvordan blir skaden oppgjort

▪ Hva erstatter forsikringsselskapene 

▪ Evakuert, men uten skade på innbo, bolig eller tomt 

▪ Andre forhold



Skadeoppgjøret

Det er det enkelte forsikringsselskap som er forsikringsgiver og som 

foretar skadeoppgjøret med deg som skadelidt.

Dette betyr at:

❑ du som skadelidt må henvende deg til ditt forsikringsselskap

❑ det er den avtalen du har inngått med ditt selskap som avgjør 

hvordan skaden blir gjort opp og erstatningens størrelse.



Forsikringsselskapet har ansvar for:

▪ førstehjelp/redning – nødvendige akuttiltak for å hindre økt 

skadeomfang

▪ informasjon

▪ generell fremdrift i forsikringssaken

▪ taksere skadens omfang

▪ utbetaling av erstatning  



Hvordan blir skaden erstattet?

Det er forsikringsselskapet ditt – i samarbeid med deg – som 

avgjør hvordan skaden blir erstattet 

De vanligste oppgjørsformene er:

▪ erstatning mot at du dokumenterer hva du har betalt for 

reparasjonen

▪ kontanterstatning med utgangspunkt i takstbeløp

▪ selskapet rekvirerer håndverkere som utbedrer skaden

▪ skjønn

▪ en kombinasjon av oppgjørsformene nevnt over



Hva erstatter forsikringsselskapene?

Forsikringen dekker i hovedsak dette:

▪ alle typer bygninger

▪ innbo og løsøre, varer, maskiner og inventar

▪ tomt rundt bolighus og fritidshus - inntil fem dekar

▪ relokalisering/tomteerstatning 

▪ tap ved at egen bolig ikke kan benyttes 

▪ nødvendige merutgifter som følge av at hjemmet er ubeboelig  



Bygning og innbo:

Forsikringen erstatter utgiftene til å reparere/gjenoppføre skadet 

bygning og reparere/gjenanskaffe skadet innbo.

▪ bygningsskader vil i prinsippet bli erstattet i samsvar med hva det 
koster å reparere – eller gjenoppføre nytt bygg ved totalskade.

▪ løsøre og eiendeler erstattes i henhold til hva det koster å reparere 
eller gjenanskaffe inntil forsikringssummen.

▪ vilkårene kan inneholde bestemmelser om fradrag for alder, 
slitasje, bruk og lignende (verdiforringelse) 



Tomt:

▪ Selskapene erstatter kostnader til å gjenopprette tomten. Ved mindre skader 

så vil det gjerne være en reparasjonskostnad.

▪ Ved store skader på tomt så vil det være et spørsmål om det er trygt å bo der. 

Det vil bli vurdert og kommunen fatter eventuelt vedtak om at du ikke kan det. 

▪ Er det ikke trygt erstattes bygningen som om den var totalskadet. Tomten 

erstattes med omsetningsverdi før skade



Evakuert - uten skade på innbo, bolig 
eller tomt 

De fleste selskaper har besluttet at det skal gis erstatning for nødvendige                 

merutgifter ved at hjemmet er ubeboelig som følge av beordret evakuering. 

▪ Erstatningen blir gitt for de merutgiftene som påløper etter den 

perioden som kommunen svarer for.

▪ Foreløpig varighet inntil 12 md.



Andre forhold  

▪ Bil: dersom din bil er skadet eller innestengt i evakuert område – ta kontakt 
med ditt forsikringsselskap.   

▪ RVR – restverdiredning – hente ut gjenstander (utføres av brannvesenet)  

▪ Ubebodd bolig 

▪ Hvis boligen har blitt skadet dekkes dette på ordinær måte (frost, 
tyveri)    



Statens naturskadeordning

Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter som 

det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring.

Eksempler på slike objekter er: veier, broer, landbruksarealer og annen 

infrastruktur.

Landbruksdirektoratet forvalter den statlige naturskadeordningen. 

naturskadeordningen.no inneholder opplysninger om hvem som kan 

søke erstatning, hvordan man søker, tidsfrister (NB!! 3 md.), m.m. 

http://www.naturskadeordningen.no/


For mer informasjon kontakt ditt 
forsikringsselskap.


