
VAREGRUPPESKEMA 
 

 Varegruppe 1 Varegruppe 2 Varegruppe 3 Varegruppe 4 Varegruppe 5 Særligt løsøre inkl. eget 
udstyr 

Bijouteri, som er guld- eller sølv- 
belagt, med en stykværdi over 1.000 
kr. 

Tobaksvarer, nikotinholdige produkter, 
tyggetobak og E-cigaretter inkl. 
tilbehør 

Bijouteri, som er guld- eller sølv- 
belagt, med en stykværdi op til 1.000 
kr. 

Beklædning (læder- og skindbeklæd- 
ning hører til varegruppe 3) 

Automobiler, der ikke er indregistre- 
rede, og autoreservedele samt udstyr 
(tv-, radio- og navigationsudstyr hører 
til varegruppe 3) 

Droner 

Guld, sølv, platin, palladium og anden 
legering med ædelt metal, der inde- 
holder 333 o/oo rent guld eller mere, 
diamanter, ædelsten, ægte perler, 
kulturperler (ind- og uindfattede) 

 It-udstyr, herunder pc’er, projektorer, 
fladskærme, programmel og andet 
teknisk udstyr, der indgår i computer- 
systemer, spillekonsoller og tablets 

Briller, solbriller, tilbehør og optikerud- 
styr med en stykværdi over 500 kr. 

Motorcykler, scootere og knallerter, 
der ikke er indregistrerede, samt re- 
servedele og udstyr til disse (kommu- 
nikations- og navigationsudstyr samt 
beklædning hører til varegruppe 3) 

Eget udstyr i form af elektronisk udstyr 
inkl. tilhørende programmel til internt 
brug i virksomheden 

Rav med stykpris over 1.000 kr.  Rav med stykpris op til 1.000 kr. Cd’er, dvd’er, elektroniske spil og 
software 

Barnevogne og klapvogne Foto- og filmudstyr 

Smykke- og juvelerarbejder, hvor 
ovennævnte materialer indgår 

 El-, luft- og motordrevet værktøj Frimærker (filatelistiske) og mønter 
(numismatiske) 

Briller, solbriller, tilbehør og optikerud- 
styr med en stykværdi op til 500 kr. 

It- og AV-udstyr, inkl. pc’er, projekto- 
rer, fladskærme, programmel og andet 
teknisk udstyr, der indgår i et compu- 
tersystem 

Sports-, lomme- og armbåndsure med 
en stykværdi over 3.000 kr. 

 Sports-, lomme- og armbåndsure 
med en stykværdi mellem 1.000 og 
3.000 kr. 

Musikinstrumenter og tilhørende 
elektronisk udstyr (højttalere hører til 
varegruppe 3) 

Sports-, lomme- og armbåndsure med 
en stykværdi op til 1.000 kr. 

Musikinstrumenter og tilhørende elek- 
tronisk udstyr 

  Foto- og filmudstyr inkl. AV-udstyr Spiritus med en stykværdi op til 
1.000 kr. 

Antikviteter Tv-, radio- og videoudstyr samt alt 
tilhørende elektronisk udstyr, som f.eks. 
forstærkere, receivere og højttalere 

  Læder- og skindbeklædning Sportsudstyr Hårde hvidevarer  

  Mobiltelefoner og elektronisk tilbehør 
til disse 

Vin med en stykværdi mellem 300 kr. 
og 1.000 kr. 

Malerier, skulpturer og ting af kunst- 
nerisk værdi over 3.000 kr. 

 

  Parfumerivarer  Fodtøj  

  Pelse og pelsværk  Møbler og lamper med en stykværdi 
 Over 5.000 kr. 

Møbler og lamper med en stykværdi 
op til 5.000 kr. 

 

  Satellitudstyr, herunder navigations- 
udstyr 

 Skibs- og bådudstyr (tv-, radio- og 
navigationsudstyr hører til varegrup- 
pe 3) 

 

  Cykler, tilbehør og reservedele med 
en stykværdi over 6.000 kr. 

 Cykler, tilbehør og reservedele med en 
stykværdi mellem 500 kr. og 6.000 kr. 

 

  Tasker og punge med en stykværdi 
over 1.500 kr. 

 Tæpper med en kvadratmeterpris på 
over 500 kr. 

 

  TV-, radio- og videoudstyr samt alt til- 
hørende elektronisk udstyr, som f.eks. 
forstærkere, receivere og højttalere 

   

  Vin og spiritus med en stykværdi over 
1.000 kr. 

   

  Våben, ammunition og 
sprængstoffer 

   

   Droner    

SN 10 0 1.500 33.600 100.800 201.500 219.300 

SN 20 0 16.800 100.800 201.500 * 584.900 

SN 30 33.600 33.600 201.500 * * * 

SN 40 100.800 100.800 * * * * 

SN 50 201.500 * * * * * 

SN 60 * * * * * * 

Alle beløb er i kroner. 
* Individuel sum, som fastsættes af det enkelte forsikringsselskab i overensstemmelse med selskabets acceptpolitik. Sumgrænserne er indekserede med virkning fra 1. januar 2021 på baggrund af Danmarks Statistiks lønindeks for august 
2014. De vejledende sumgrænser kan individuelt reguleres af det enkelte forsikringsselskab. 



Definition af varer omfattet af varegruppeskemaet 
 

Varegruppe 1-5 omhandler varer beregnet for videresalg, 
udlejning, reparation og demonstration samt oplagring. 
Varegruppe 6 omhandler særlige løsøre i form af elektro- 
nisk udstyr, der anvendes internt i erhvervsvirksomheder, 
institutioner og foreninger. 

 
Varegruppe 1 

 
1.01 – Bijouteri 
Bijouteri, som er guld- eller sølvbelagt, med en stykvær- 
di over 1.000 kr. Kerne bestående af ædelt eller ikke 
ædelt metal. Ved bijouteri forstås et smykke, f.eks. med 
uægte indfattede sten. Bijouteri med stykværdi op til 
1.000 kr. hører til varegruppe 3. 

 
1.02 – Guld, sølv, platin, palladium og anden legering 
med ædelt metal 

 
Guld: Ædelmetal, der indeholder 333 0/00 rent guld eller 
mere. 

 
Sølv: Ædelmetal, der indeholder 333 0/00 rent sølv eller 
mere. 

 
Platin: Platin er et gråhvidt, blødt og formbart metal. 

 
Palladium: Palladium er et sølvhvidt, blødt metal. Palladi- 
um kan ved smedning, valsning eller trækning fremstil- 
les i form af stænger, plader, bånd, rør, tråd og andre 
halvfabrikata. 

 
Andre legeringer: Andre legeringer med ædelt metal, der 
indeholder 333 o/oo rent guld eller mere. 
Herved forstås legeringer/barrer, hvori der indgår oven- 
nævnte ædle metaller som guld, sølv, platin og andre 
platinmetaller samt iridium, osmium, palladium, rhodium 
og ruthenium. 

 
Diamanter (rå og slebne diamanter): Diamanter er den 
hårdeste ædelsten, og dens værdi bedømmes ud fra fire 
faktorer (de 4 C’er): Carat (vægt), Colour (farve), Clarity 
(klarhed) og Cut (slibning). 

 
Ædelsten: Ædelsten består helt igennem af stof, der er 
opstået ved naturprocesser. 

 
Ægte perler: Ægte perler eller naturperler består helt 
igennem af calciumkarbonat og organisk bindestof og er 
opstået naturligt i muslinger eller snegle, som en intern 
udsondring. 

 
Kulturperler (indfattede og uindfattede): Kulturperler 
(dyrkede perler med eller uden kerne) er produkter 
fremkommet ved, at en muslings perledannende virk- 
somhed er sat i gang på kunstig vis, f.eks. ved kunstigt 
anbragt sandkorn. 

 
1.03 – Rav med stykpris over 1.000 kr. 
Forstenet harpiks, både som slebet og poleret når det 
anvendes som smykke og som råmateriale i ubearbejdet 
tilstand. Rav med stykværdi op til 1.000 kr. hører til i 
varegruppe 3. 

 
1.04 – Smykke- og juvelerarbejder 
Smykke- og juvelarbejder, hvor ovenstående materialer 
(1.02) indgår. 

 
1.05 – Sports-, lomme- og armbåndsure 
Ure med stykværdi over 3.000 kr. 
Ure med en stykværdi mellem 1.000 kr. og 3.000 kr. 

 
hører til varegruppe 3. Ure med en stykværdi op til 1.000 
kr. og øvrige ure hører til varegruppe 5. 

 
Varegruppe 2 

 
2.01 – Tobaksvarer 
Herved forstås alle former for tobaksvarer, skrå og snus 
samt nikotinholdige produkter, tyggetobak og E-cigaret- 
ter inkl. tilbehør. 

 
Varegruppe 3 

 
3.01 - Bijouteri 
Bijouteri, som er guld- eller sølvbelagt, med en stykvær- 
di op til 1.000 kr. Kerne bestående af ædelt eller ikke 
ædelt metal. Ved bijouteri forstås et smykke, f.eks. med 
uægte indfattede sten. Bijouteri med stykværdi over 
1.000 kr. hører til varegruppe 1. 

 
3.02 – It-udstyr 
Herunder pc’er, projektorer, fladskærme, programmel og 
andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem, 
samt elektroniske spillemaskiner, tablets og droner. 
Software, dvd’er og lign. hører til varegruppe 4. 

 
3.03 – Rav med stykpris op til 1.000 kr. 
Forstenet harpiks, både som slebet og poleret når det 
anvendes som smykke og som råmateriale i ubearbejdet 
tilstand. Rav med stykværdi over 1.000 kr. hører til i 
varegruppe 1. 

 
3.04 – El-, luft- og motordrevet værktøj 
El-, luft- og motordrevet værktøj, der kan betjenes 
håndholdt. 

 
3.05 – Sports-, lomme- og armbåndsure 
Ure med en stykværdi mellem 1.000 og 3.000 kr. 
Ure med en stykværdi over 3.000 kr. hører til varegruppe 
1. Ure med en stykværdi op til 1.000 kr. og øvrige ure 
hører til varegruppe 5. 

 
3.06 – Foto- og filmudstyr inkl. AV-udstyr 
Herved forstås fotografiapparater, film- og videooptage- 
rudstyr, mørkekammerudstyr, forstørrelsesapparater og 
lignende tilbehør, herunder linser, objektiver og lamper. 

 
3.07 – Læder- og skindbeklædning 
Herved forstås færdigsyet læder- og skindtøj, hvoraf 
mere end 40 pct. er af læder. 

 
3.08 – Mobiltelefoner og tilbehør 
Mobiltelefoner inkl. hovedtelefoner og elektronisk tilbehør 
til disse. 

 
3.09 – Parfumerivarer 
Herved forstås alle former for dufte, cremer og makeup. 

 
3.10 – Pelse og pelsværk 
Herved forstås alle former for beklædningsgenstande 
bestående af pels, ekskl. fodtøj. 

 
3.11 – Satellit- og navigationsudstyr 
Elektronisk navigationsudstyr til landbrug, maritimt brug, 
til person- og erhvervsbiler samt camping og fritidsbrug. 

 
3.12 – Cykler, reservedele og udstyr med stykværdi over 
6.000 kr. 

 
3.13 – Tasker og punge 
Tasker og punge med stykværdi over 1.500 kr. 

 
3.14 – Tv-, radio- og videoudstyr samt udstyr 
Herved forstås alt tilhørende elektronisk udstyr, f.eks. 
forstærkere, receivere, højttalere (trådløse og kabelfør- 
te), dvd- og cd-afspillere. 

 
3.15 – Vin og spiritus 
Vin og spiritus med en stykværdi over 1.000 kr. 

 
3.16 – Våben, ammunition og sprængstoffer 
Herved forstås alle former for skydevåben, der er omfat- 
tet af den gældende våbenlov (Lov om våben og eksplo- 
sivstoffer) og ammunition til disse våben samt eksplosive 
stoffer. Der henvises til Lovbekendtgørelse nr. 1005 af 
22. oktober 2012 og bekendtgørelse nr. 920/2018 med 
eventuelle senere ændringer. 

 
3.17 – Droner 
Herved forstås droner, hvortil der kræves dronetegn, 
dronebevis eller kompetencecertifikat. 

 
Varegruppe 4 

 
4.01 – Beklædning 
Herunder også sportsbeklædning og tøj til motorcykel- 
kørsel. Læder og skindbeklædning hører til varegruppe 3. 

 
4.02 – Briller 
Briller, solbriller, tilbehør og optikerudstyr med stykværdi 
over 500 kr. 

 
4.03 – Cd’er, dvd’er, elektroniske spil og og software 

 
4.04 – Frimærker (filatelistiske) og mønter (numisma- 
tiske) 

 
Frimærker (filatelistiske): Herved forstås frimærker, 
uanset om de foreligger som samlinger, ark og/eller som 
enkeltstykker. Frimærker, der kan bruges som nutidig 
porto, sikres som pengerepræsentativer. 

 
Mønter (numismatiske): Herved forstås mønter, uanset 
om de foreligger som samlinger eller enkeltstykker. Møn- 
ter, der kan anvendes som almindeligt betalingsmiddel, 
sikres som rede penge. 

 
4.05 – Musikinstrumenter og tilhørende elektroniske 
udstyr 
Højttalere hører til varegruppe 3. 

 
4.06 – Spiritus med en stykværdi op til 1.000 kr. 
Herved forstås spiritus, likør og andre spiritusholdige 
drikkevarer med en alkoholprocent på mindst 22. 

 
4.07 – Sportsudstyr 
Herved forstås redskaber og rekvisitter til sport og 
motion. 

 
4.08 – Vin med en stykværdi mellem 300 kr. - 1.000 kr. 

 
Varegruppe 5 

 
5.01 – Automobiler 
Ikke indregistrerede automobiler og reservedele samt 
udstyr, ekskl. radio- og navigationsudstyr. Autoradioer og 
-tv samt navigationsudstyr hører til varegruppe 3. 

 
5.02 - Ikke indregistrerede motorcykler, scootere, knal- 
lerter og udstyr samt reservedele 
Kommunikations- og navigationsudstyr samt beklædning 
hører til varegruppe 3. 

 
5.03 – Barnevogne og klapvogne 

 
5.04 – Brillestel og solbriller 
Briller, solbriller, tilbehør og optikerudstyr med stykværdi 
op til 500 kr. 

 
5.05 – Sports-, lomme og armbåndsure 
Ure med en stykværdi op til 1.000 kr. Herved forstås 
sports-, lomme-, væg-, vække- og stueure samt skibs- 
kronometre. Ure med en stykværdi mellem 1.000 kr. og 
3.000 kr. hører til varegruppe 3. Ure med en stykværdi 
over 3.000 kr. hører til varegruppe 1. 

 
5.06 – Antikviteter 
Ved antikviteter forstås genstande, der som hovedregel 
er mere end 100 år. Gælder også antikke ure. 

 
5.07 – Hårde hvidevarer 
Herved forstås el- og gaskomfurer, fryse- og køleskabe, 
vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner, mikro- 
ovne og emhætter. 

 
5.08 – Kunst 
Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi over 
3.000 kr. 

 
5.09 – Fodtøj 
Omfatter også sportsfodtøj. 

 
5.10 – Møbler og lamper 
Møbler og lamper med en stykværdi op til 5.000 kr. 
Se varegruppe 4, hvis stykværdien er over 5.000 kr. 

 
5.11 – Skibs- og bådudstyr 
Radio-, tv- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3. 

 
5.12 – Cykler, udstyr og reservedele 
Cykler, inkl. udstyr og reservedele, med stykværdi mel- 
lem 500 kr. og 6.000 kr. 

 
5.13 – Tæpper 
Tæpper med en kvadratmeterpris på over 500 kr. 

 
Særligt løsøre inkl. eget udstyr 

 
6.01 – Droner 
Herved forstås droner, hvortil der kræves dronetegn, 
dronebevis eller kompetencecertifikat. 

 
6.02 – Eget udstyr 
Eget elektronisk udstyr, inklusive programmel, til internt 
brug i virksomheden. 

 
6.03 - Foto- og filmudstyr 
Herved forstås fotografiapparater, film- og videooptage- 
rudstyr, mørkekammerudstyr, forstørrelsesapparater og 
lignende tilbehør, herunder linser og objektiver. 

 
6.04 – It- og AV-udstyr 
Herunder pc’er, projektorer, programmel og andet 
teknisk udstyr, der indgår i et computersystem, samt 
elektroni-ske spillemaskiner. 

 
6.05 - Musikinstrumenter 
Herved forstås musikinstrumenter og udstyr samt elek- 
troniske instrumenter og tilhørende elektronisk udstyr. 

 
6.06 - Tv-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende 
elektronisk udstyr 
Herved forstås alt tilhørende elektronisk udstyr, f.eks. 
forstærkere, receivere, mp3-, dvd- og cd-udstyr.


