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Indledning 
 
Justitsministeriets forskningspulje bevilgede i januar 1999 økonomisk støtte til 
gennemførelse af et forskningsprojekt om lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af 
fast ejendom m.v. Det følgende er resultatet af mine undersøgelser. 

Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom trådte i kraft den 1. 
januar 19961 og har løbende givet anledning til debat, da den på visse punkter har 
medført en væsentlig ændring af retstilstanden i forholdet mellem sælger og køber af fast 
ejendom til beboelse. 

Det er især lovens kapitel 1 om sælgers ansvarsfrihed, der har givet anledning til 
tvivl og diskussion, hvorfor det også udelukkende er reglerne i dette kapitel, der er 
behandlet i det følgende. 

Jeg har set det som min opgave her ca. 4 år efter lovens ikrafttrædelse at 
analysere lovens forskellige virkninger og i den forbindelse især påpege de områder, hvor 
loven har afstedkommet tvivlsspørgsmål og givet anledning til en uklar eller en - i hvert 
fald efter min opfattelse - uhensigtsmæssig retsstilling. Det kan også udtrykkes på den 
måde, at opgaven har været at udfærdige en Atilstandsrapport@ for loven. 

I forbindelse med min undersøgelse har jeg anvendt og analyseret en mængde 
retsafgørelser. Som bilag 1 til rapporten er vedlagt ganske korte resumeer af de 
pågældende domme og tilkendegivelser, der i øvrigt for langt de flestes vedkommende er 
offentliggjort på hjemmesiden for Sekretariatet for Huseftersyn 
(www.hesekretariat.dk/domme/domhoved.htm) og i Forlaget Forsikrings samling af 
afgørelser på området med titlen AEjerskifte@.  

De i bilag 1 refererede afgørelser er alle tillagt en vis retskildemæssig betydning, 
der selvfølgelig er større for landsretsdommes end for byretsdommes vedkommende. 
Endvidere er de registrerede skriftlige tilkendegivelser tillagt omtrent samme vægt, som 
en dom afsagt af den pågældende ret. Også i forbindelse med dette udredningsarbejde er 
nemlig konstateret, at indholdet og resultatet af en tilkendegivelse, der ikke tiltrædes af 
parterne, som altovervejende hovedregel senere genfindes i dommen.2 
Tilkendegivelserne er dog kun draget til indtægt for retlige konklusioner i det omfang, 
der klart lader sig udlede af de typisk ret få skriftlige oplysninger. 

Som bilag 2 findes en oversigt over Forsikringsankenævnets praksis vedrørende 
ejerskifteforsikringen. De fleste af disse er også refereret i Ejerskifte, hvorfor der i bilag 2 
kun findes referat af de kendelser, der ikke er medtaget i Ejerskifte. 
Forsikringsankenævnets afgørelser er tillagt betydelig retskildeværdi, men ikke større 
vægt end f.eks. en byretsdom.3  

                                                             
1 Den oprindelige lov nr. 391 af 14. juni 1995 er senere ændret i ' 6 ved lov nr. 234 af 2. april 1997 
(lov om forbrugeraftaler, der giver brugsret til fast ejendom på timesharebasis). I december 1999 er 
endvidere fremsat lovforslag nr. L 152, der indeholder 9 forslag til ændring af loven, hvoraf det mest 
fremtrædende er, at det foreslås gjort til en betingelse for sælgers ansvarsfrihed, at han forpligter sig til at 
betale halvdelen af præmien for en ejerskifteforsikring, såfremt køber vælger at tegne en sådan. Forslaget 
forventes at kunne træde i kraft pr. 1/7 2000. I det følgende er der henvist til lovforslaget på de områder, 
hvor det kan forventes at have betydning for det anførte.  

2 Se hertil W.E. von Eyben: Dommertilkendegivelser (1987), s. 153. 

3 Se vedrørende ankenævnskendelsers retskildeværdi: Lisbeth Kjærgaard: Privatansvarsforsikring i 
et erstatningsretligt perspektiv (1999), s. 10 ff. 

Ud over at foretage en analyse af det gældende regelsæt på området og af rets- og 
forsikringsankenævnspraksis har jeg drøftet lovens forskelllige aspekter med og 
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modtaget materiale fra følgende nøglepersoner på området: Jan Spohr og Poul Thejls 
Nielsen, By og Boligministeriet, Lars Hjortnæs, Justitsministeriet, Bente Naver og 
Lisbeth Koch-Weinrich, Dansk Ejendomsmæglerforening, Lisbeth Rasmussen, Pernille 
Taarup Bendz, Louise Buchter og Anne Mette Haugaard, Forsikring & Pension, Finn 
Zeuthen, SSBB, Halldor Gudmundsson, Huseftersynssekretariatet, Jan Schøtt-Petersen, 
Advokatrådet, Hans Carl Nielsen, Forbrugerrådet, Henning Jønsson, 
Forsikringsankenævnet samt H.P. Rosenmeier, Retten i Odense. Alle de pågældende 
takkes for deres medvirken til belysning af de mange forskellige synsvinkler, hvormed 
huseftersynsordningen og ejerskifteforsikringen kan anskues.  

Sluttelig er af tre cand.merc.jur.-studerende på Handelshøjskolen i Århus, Anja 
Svendgaard, Frank Holmgrün og Lars Lysdahl, gennemført en empirisk undersøgelse af 
årsagerne til det begrænsede antal af tegnede ejerskifteforsikringer. Undersøgelsens 
hovedkonklusioner findes som bilag 3 til rapporten, og resultaterne af undersøgelsen er 
indarbejdet på relevante steder i den følgende fremstilling.  

Rapporten er opdelt i 5 hovedpunkter med følgende overskrifter: 
 
1. Grænserne for sælgers ansvarsfrihed. 
2. Bygningssagkyndiges ansvar. 
3. Tilstandsrapportformularen og beskikkelsesordningen. 
4. Dækningsområdet for ejerskifteforsikringerne. 
5. Øvrige spørgsmål. 
 
Hvert hovedafsnit afsluttes med en opsamling af konklusionerne i de forskellige 
underafsnit, og der er i alle tilfælde, hvor der er påpeget behov for justering af de 
gældende regler, fremsat forslag til, hvorledes reglerne kunne ændres. Forslagene er ikke 
indbyrdes koordinerede, men kan og skal ses hver for sig. Ønskes flere af ændringerne 
gennemført, kræver det i visse tilfælde en koordinering af de stillede forslag. Forslagene 
er markeret med understregning i teksten. 
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A. Grænserne for sælgers ansvarsfrihed 
 
Opfylder sælger kravene i lovens ' 2, stk. 1, opnår han, at køber ikke kan påberåbe sig, 
Aat en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld@ eller Aat en fejl burde have været nævnt i 
tilstandsrapporten@. Hvad der nærmere skal forstås herved er behandlet i det følgende. 
Hertil gælder dog den undtagelse, at køber - uanset bestemmelsen i ' 2, stk. 1 - bl.a. kan 
påberåbe sig, at et forhold Astrider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter@, at 
der fra sælger Aer ydet en garanti med hensyn til det pågældende forhold@ eller at sælger 
Ahar handlet svigagtigt eller groft uagtsomt@. Disse tre undtagelser og to andre knap så 
betydende er behandlet hver for sig i afsnittene A.2.1-A.2.5. 
 
A.1 Ansvarsfrihed for bygningers fysiske tilstand  
 
Efter ordlyden af bestemmelsen i ' 2, stk. 1, afskæres køber fra at gøre 
mangelsindsigelser gældende vedrørende den fysiske tilstand af bygninger og forhold, 
der burde være oplyst om i tilstandsrapporten. 

Det er ikke med ' 2 tilsigtet, at køber skulle afskæres fra enhver form for 
mangelsindsigelser vedrørende forhold på ejendommen som sådan. Sælger er altså også 
efter lovens ikrafttræden ansvarlig efter det hidtil gældende regelsæt for især retlige 
mangler i form af vanhjemmel og rådighedsindskrænkninger, herunder arealmangler, 
fysiske forhold vedrørende grunden, herunder funderingsforholdene, samt andre 
indretninger uden for bygningerne, herunder f.eks. vandstik, kloakinstallationer, dræn, 
brønde, hegn, haveanlæg, stier, terrasser og indkørsler, herunder disses belægning, 
udendørs svømmebassiner, samt for om grunden er forurenet m.v.4  

Udgangspunktet for fortolkning af begrebet bygninger må mest naturligt tages i 
bygge- og tinglysningslovgivningen, jf. også Hjortnæs, s. 44.5  

Af byggeloven6 ' 2, stk. 2 og 3, fremgår følgende: 
 
AVed bebyggelse forstås bygninger og mure samt andre faste konstruktioner og anlæg, når lovens 
anvendelse på de pågældende konstruktioner m.v. er begrundet i de hensyn, som loven tilsigter at 
varetage.  

Loven finder anvendelse på transportable konstruktioner, som agtes gjort til genstand 
for bygningsmæssig udnyttelse, der ikke er af rent forbigående art.@ 
 
Formålet med byggeloven er anført i lovens ' 1 og kan i korthed sammenfattes således, at 
loven tilsigter, at bygninger frembyder en tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds- 
og sundhedsmæssig henseende, og at bygningskvaliteten til enhver tid er forsvarlig set i 
                                                             
4 Se hertil Betænkning 1276/1994, s. 211, FT 1994-95, till. A, s. 2992, huseftersynsbekendtgørelsen 
' 11, nr. 7, Rosenmeier, 3. udg. (1996), s. 248, Theilgaard, s. 83 og 100, Hjortnæs, s. 44 og Håndbog for 
beskikkede bygningssagkyndige kap. 3, pkt. 4.5.  

5 Det er i denne sammenhæng ikke relevant at drage en parallel til den skatteretlige sondring i 
forbindelse med afgørelse af, om bygninger er afskrivningsberettigede eller ej efter afskrivningslovens ' 14. 
Efter ' 14, stk. 3, er der også adgang til afskrivning på accessoriske anlæg, såsom veje, hegn m.v., hvorfor 
den skatteretlige afgrænsning af bygningsbegrebet er anderledes end den bygge- og tinglysningsmæssige. 

6 Lbkg. nr. 452 af 24/6 1998. 
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relation til brugen af den pågældende ejendom. 
Efter tinglysningsloven ' 19 kan der særskilt lyses rettigheder over bygninger, 

der tilhører en anden end grundens ejer. Også her skal der være tale om bygninger, der er 
bestemt til varig anvendelse, og bygningsbegrebet skal fortolkes bredt, jf. Willumsen: 
Tinglysningsloven med kommentarer (1997), s. 213, og Krag Jespersen: 
Ejendomsbestanddele og tilbehørspant (1986), s. 21, og den disse steder omtalte praksis.  

Herudover anvendes tillige i tinglysningslovens ' 38 begrebet bygning. Formålet 
med denne regel er at afgrænse, hvad der må betragtes som løsøre7 set i forhold til de 
bygningsbestanddele, som omfattes af pant i ejendommen. Begrebet bygning skal i 
denne henseende formentlig fortolkes så bredt, at det bliver synonymt med begrebet 
ejendom, således at det i hvert fald omfatter alt, hvad der også efter tinglysningslovens ' 
19 betragtes som bygninger, jf. Krag Jespersen, op.cit. s. 79 og 80, samt Rørdam og 
Carstensen: Pant, 6. udg. (1998), s. 206. 

Af betydning for sælgers ansvarsfrihed må herefter siges, at bygningsbegrebet i 
lovens ' 2 som udgangspunkt skal fortolkes på samme vis som i bygge- og 
tinglysningslovgivningen. Derfor omfattes bygninger, såsom garager, carporte, 
vindmøller,8 udhuse, skure, pavilloner, lysthuse, kolonihavehuse, campinghytter, 
drivhuse9 o.l.  

Derimod kan der være grund til at rejse tvivl, om ansvarsfriheden tillige omfatter 
andre faste konstruktioner, der er beregnet til varig forbliven på stedet, og som ikke er 
sammenbygget med bygningerne på ejendommen, såsom solfangeranlæg, fritstående 
overdækning af terrasser, bade- eller bådebroer o.l. Det er jo forskellige hensyn, der 
varetages i bygge- og tinglysningslovgivningen set i forhold til ejendomskøbsloven. 
Derfor er der heller ikke retligt noget til hinder for, at bygningsbegrebet i 
ejendomskøbslovens ' 2, stk. 1, fortolkes en anelse snævrere end bygge- og 
tinglysningslovgivningens begreb.  

Det kan være vanskeligt forståeligt for en køber, hvis han ikke kan påberåbe sig 
mangler vedrørende forhold i konstruktioner, der ikke efter en almindelig sproglig 
fortolkning kan betegnes som en bygning, og som typisk ikke vil være undersøgt og 
nævnt af den byggesagkyndige.10 Dette kunne altså tale for, at sælger ikke opnåede 
ansvarsfrihed vedrørende noget, som er at betragte som bygninger i byggelovens 
forstand. Der findes ikke registreret praksis til belysning af dette spørgsmål, og det må 
indtil videre stå åbent, om sælger opnår ansvarsfrihed vedrørende sådanne faste 
konstruktioner. Usikkerheden skønnes imidlertid ikke at have nogen særlig praktisk 
betydning. Det kunne dog overvejes ved ændring af ejendomskøbsloven at præcisere, 
hvorledes området for sælgers ansvarsfrihed skal afgrænses i så henseende. 

En ændring af loven kunne ske ved, at der i ' 2, stk. 1, som et nyt 2. pkt. 
                                                             
7 Begrebet løsøre og herunder især hårde hvidevarer er behandlet særskilt nedenfor i afsnit A.1.2.2, 
da det er nødvendigt at få fastlagt, om sælgers ansvarsfrihed også omfatter i hvert fald de genstande, der i 
medfør af tinglysningslovens ' 38 betragtes som ejendomsbestanddele.  

8 I hvert fald større møller med fundament, jf. UfR 1993.191 VLK. Dette gælder også, selv om al den 
strøm, der produceres, sælges, jf. Rørdam og Carstensen op. cit., s. 217. 

9 Se angående de tre sidstnævnte typer bygninger pkt. 1.1.1 i Bygningsreglement for småhuse 
(BRS), 1998.  

10 At det forholder sig således, fremgår i øvrigt heller ikke af pjecen APas på dit hus@. 
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indføjedes følgende sætning: ATil bygninger henregnes ikke andre faste konstruktioner, 
som ikke er sammenbygget med bygninger.@ Det nuværende 2. pkt. bliver herefter 3. pkt.  

Sælgers eventuelle ansvarsfrihed for fejl ved løsøre behandles nedenfor i afsnit 
A.1.2.2.  
 



 
 -10- 

A.1.1 Forhold uden for bygningerne, som alligevel kan have betydning 
 
I visse situationer vil forhold uden for bygningerne alligevel have betydning for 
bygningernes tilstand, og i så fald kan sælger efter omstændighederne opnå 
ansvarsfrihed også for disse forhold. I Betænkning 1276, s. 211, (og i FT 1994-95, till. A, s. 
2992) er givet det eksempel, at sælger ikke bliver ansvarsfri, hvis der ved valg af 
sokkelhøjde for bygningerne ikke er taget hensyn til, at grunden er vandlidende. Hos 
Edlund er på s. 34 anført, at sælger også indirekte kan blive ansvarlig for blød bund, 
nemlig hvor den faktiske fundering ikke tager højde herfor. Se tilsvarende Hjortnæs, s. 
45. 
 
Fra praksis kan henvises til to byretsdomme: Sælger blev fritaget for ansvar for et ikke 
forskriftsmæssigt omfangsdræn, han selv havde udført. Det ukorrekte dræn forårsagede fugt i 
kældervæggene og ansås altså for at være en del af bygningen. (Retten i Århus 15/1 1998).  
 
En nedgravet olietank, der alene var forbundet med bygningerne med et rør, fandtes derimod at 
være en indretning uden for bygningerne, hvorfor den bygningssagkyndige ikke havde handlet 
erstatningspådragende ved at undlade at undersøge tanken nærmere.11 (Retten i Roskilde 29/10 
1998). Begge afgørelser må siges at være i god harmoni med lovens forarbejder og de øvrige 
retskilder. 
 
Endvidere er fra de bygningssagkyndiges side oplyst, at man vedrørende murværk 
anvender den (fornuftige) tommelfingerregel, at murværk, der er direkte forbundet med 
bygningerne, indgår i bygningseftersynet, mens murværk, der ikke støder op til 
bygningerne, f.eks. fritstående havemure, ikke undersøges. Samme sondring findes hos 
Hjortnæs, s. 44. 
 
A.1.2 Forhold, der eksplicit er undtaget fra huseftersynet  
 
Hos Rosenmeier, 3. udg., s. 245 ff. er udtrykt en vis tvivl om det forhold, at visse ting er 
undtaget fra huseftersynet, medfører, at sælger så ikke opnår ansvarsfrihed vedrørende 
disse forhold. Det må imidlertid være hævet over enhver tvivl, at lovens ' 2 ikke skal 
fortolkes ud fra ordlyden af den boligministerielle bekendtgørelse, jf. Hjortnæs, s. 43 f.12  

Det forholder sig klart således, at sælger kan blive ansvarsfri for forhold 
vedrørende bygningerne, selv om de pågældende forhold ikke er undersøgt af den 
bygningssagkyndige. Der findes en række forhold, som udtrykkeligt er holdt uden for 
huseftersynet. 
 
A.1.2.1 De enkelte undtagelser i huseftersynsbekendtgørelsen 
 
I huseftersynsbekendtgørelsen er fra huseftersynet - ud over forhold uden for 
bygningerne - undtaget følgende:  
 

                                                             
11 Når olietanke nævnes i pkt. 10.4 på tilstandsrapportformularens sider med overskriften 
ABygningsgennemgang - Forsikringsoplysninger@, så skyldes det, at ikke nedgravede olietanke er omfattet 
af huseftersynet.  

12 Se dog tilsyneladende anderledes Theilgaard, s. 74, pkt. 7 og 8. 
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1. bagatelagtige forhold, 
2. bygningsdele, der ikke kunne efterses, 
3. bygningens funktionsforhold, 
4. æstetiske og arkitektoniske forhold, 
5. sædvanligt slid og ælde, 
6. løsøre, såsom hårde hvidevarer, samt 
7. bygningens almindelige vedligeholdelsesstand.13 
 
Denne opremsning vedrører forhold, der Anormalt ikke vil kunne give anledning til 
mangelskrav fra en køber@, som det udtrykkes hos Hjortnæs, s. 43. Gør de det alligevel, 
er sælger altså ansvarsfri, f.eks. fordi der ikke er tale om skader eller tegn på skader, eller 
fordi der er tale om forhold, som det påhviler køber selv at undersøge nærmere.  

Ud over det i pkt. 1-7 anførte opnår sælger også ansvarsfrihed for forhold i 
sekundære bygninger, som den sagkyndige har holdt ude fra huseftersynet. Det drejer sig 
om bygninger, hvorfor bestemmelsen i ' 2, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse, som ved 
bygninger, der er undersøgt. At resultatet bliver sådan, forekommer tillige fornuftigt på 
grund af, at køber via tilstandsrapporten jo får oplysning om, at der findes forhold (hele 
bygninger), der ikke er undersøgt. Situationen bør dog kun opstå i de tilfælde, hvor de 
sekundære bygninger er i så dårlig stand, at det ikke tjener noget formål at foretage 
huseftersyn og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger. I så fald vil der være 
afkrydset i ja-rubrikken på den pågældende side i tilstandsrapportformularen (spørgsmål 
3 på siden for ejendommens hoveddata).  

Er de sekundære bygninger ikke accessoriske til beboelsesbygningerne, men 
f.eks. bygninger, der anvendes helt eller delvist til erhvervsmæssige formål, (værksteder, 
lagerhaller m.v.), er der i praksis set eksempler på, at den sagkyndige har undladt at 
foretage eftersyn og har indføjet bemærkning herom i tilstandsrapporten. Noget sådant 
er efter Huseftersynssekretariatets opfattelse ikke korrekt fremgangsmåde.14 Uanset om 
den sagkyndige burde have undersøgt den pågældende bygning eller ej, må 
retsvirkningen dog være, at sælger ikke er ansvarlig for forhold vedrørende den 
pågældende bygning.15 

Alle de syv undtagelser i huseftersynsbekendtgørelsen nævnt i forrige afsnit har 
betydning for vurderingen af, i hvilke tilfælde den sagkyndige kan gøres 
erstatningsansvarlig. Herom henvises i det hele til nedenfor i afsnit B.3.5.  

For så vidt angår omfanget af sælgers ansvar er det klart, at sælger ikke kan 
gøres ansvarlig for de forhold, der falder ind under undtagelserne i bekendtgørelsen, så 

                                                             
13 Se hertil huseftersynsbekendtgørelsen ' 11, nr. 1, 2, 3, 5, 6, 8 og 9.  

14 Et spørgsmål, om en sagkyndig efter ønske fra sælger kan undlade at undersøge en bygning på en 
ejendom, er i Huseftersynsnyt 3/99, s. 7, besvaret med, at en Abygning kun kan udelades af 
tilstandsrapporten, hvis den er i så dårlig stand, at det ikke tjener noget formål at foretage huseftersyn.@ Se 
tilsvarende kap. 3, pkt. 3.2.3, i Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige, hvor der står: ASamtlige 
bygninger på ejendommen er omfattet af huseftersynet.@  

15 Den sagkyndige vil næppe heller blive erstatningsansvarlig, i hvert fald ikke så længe det i 
rapporten tydeligt er angivet, at den pågældende bygning er holdt uden for eftersynet. Se dog 
tilsyneladende modsat afgørelsen af 10/9 1998 fra Retten i Grenå (191/97), hvor den sagkyndige fandtes at 
have pådraget sig ansvar for at undlade at oplyse om en påbegyndt forvitring af tagplader på 
hovedbygningen såvel som på en ikke undersøgt sekundær bygning.  
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længe det drejer sig om forhold vedrørende bygningerne, og der ikke foreligger en af de i 
ejendomskøbslovens ' 2, stk. 4, opremsede undtagelser til sælgers ansvarsfrihed. Hvad 
angår løsøre kan der dog siges at være en vis uklarhed i det gældende regelsæt. Herom 
straks nærmere. 
 
A.1.2.2 Særligt om løsøre og hårde hvidevarer 
 
Lader en genstand på en ejendom sig ikke kategorisere som en ejendomsbestanddel, er 
der panteretligt tale om løsøre, jf. tinglysningsloven ' 38. Imidlertid findes på området 
en meget omfattende praksis, der ikke tager hensyn til, om de pågældende genstande let 
lader sig fjerne eller ej, og heller ikke til, om genstandene eller bygningerne er særligt 
tilpassede hinanden. Til bygningerne henhører derfor i denne henseende bl.a. varigt 
anbragte hårde hvidevarer i form af køle- og svaleskabe, skabs- og kummefrysere, 
komfurer, emhætter, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, centrifuger og tørretumblere.16 
Endvidere betragtes efter praksis og i litteraturen også følgende genstande som så 
integrerede dele af bygninger, at de ikke kan pantsættes særskilt: Elradiatorer, væg til 
væg-tæpper, dørtelefoner17, brændeovne, markiser, baldakiner, overdækning af 
terrasser,18 antenner og muligvis tyverialarmanlæg.19  

Hjortnæs slår på s. 44 f. til lyd for, at der vedrørende løsøre anlægges en særlig 
fortolkning af bygningsbegrebet i ejendomskøbslovens ' 2, således at sælger er fri for 
ansvar for Aløsøre og tilbehør m.v., som er specielt indføjet til brug for bygningen, og 
som på grund af den måde, hvorpå det er anbragt og tilpasset ikke umiddelbart vil kunne 
anvendes rimeligt andre steder end dér, hvor det er anbragt.@ Som eksempler herpå 
nævnes vinduer, radiatorer, fastlimede tæpper m.m. Endvidere er anført, at hårde 
hvidevarer næppe i almindelighed vil være indbygget på en sådan måde, at de betragtes 
som en del af bygningen. At genstandens fjernelse vil efterlade et Ahul@ i den solgte 
ejendom skal efter det anførte ikke tages med i vurderingen. Efter Hjortnæs´ opfattelse 
må bygningsbegrebet i ejendomskøbsloven ' 2, stk. 1, med andre ord fortolkes på en 
anden og mindre omfattende måde end tinglysningslovens 38. 

Mod Hjortnæs´ opfattelse kan indvendes, at det kan forekomme overflødigt at 
indføre en ny sondring i dansk ret med hensyn til de pågældende effekter, og at det 
måske trods alt forekommer mere logisk, at sælgers ansvarsfrihed også gælder alt, hvad 
panthaverne har sikkerhed i, og som sædvanligvis ikke medtages af sælger, når 
ejendommen fraflyttes. Endvidere lægger Hjortnæs´ fortolkning også op til en vis 
usikkerhed, nemlig med hensyn til, hvad der skal forstås ved, at genstandene ikke med 
rimelighed vil kunne anvendes andre steder, end der hvor de er anbragt. Nogle af de 
genstande, Hjortnæs giver som eksempler på tilbehør, der kan anses for at være en del af 
bygningen, vil i vidt omfang kunne anvendes andre steder. F.eks. vil vinduer, døre og 
                                                             
16 Jf. hertil Willumsen: Tinglysning (1997), s. 327, med udførlige henvisninger samt Krag Jespersen: 
Ejendomsbestanddele og tilbehør (1986), s. 74 ff. 

17 Jf. Willumsen op.cit., s. 327 med henvisninger. 

18 Jf. Krag Jespersen op.cit. s. 77. 

19 I UfR 1991.784 ØLD fandtes et tyverialarmanlæg i en privat bolig, der ikke var tilsluttet en 
alarmcentral, ikke at falde ind under tinglysningslovens ' 38. Afgørelsen er med rette kritiseret af 
Willumsen op.cit., s. 327 f. 
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radiatorer i mange tilfælde uden større vanskelighed kunne flyttes og monteres i andre 
bygninger.  

Der kan derfor efter min opfattelse med mindst lige så stor vægt argumenteres 
for, at de genstande, der omfattes af tinglysningslovens ' 38, i relation til 
ejendomskøbsloven må betragtes som værende en del af bygningerne.  
 
Det spiller i så henseende ingen rolle, at det ikke indgår under den sagkyndiges pligter i 
forbindelse med huseftersynet at undersøge Aløsøre, herunder hårde hvidevarer.@ Hvorledes de 
sagkyndige fortolker begrebet løsøre i relation til huseftersynsbekendtgørelsen, kan ikke udledes 
af retspraksis, og der findes heller ikke nogen uddybning i den af Huseftersynssekretariatet 
udarbejdede vejledning for huseftersynsordningen. Det må formodes, at de sagkyndige - ud over 
de hårde hvidevarer naturligvis - også undlader at fremkomme med bemærkninger om antenner, 
tæpper, brændeovne og meget andet tilbehør, der panteretligt anses for bygningsbestandele. I den 
forbindelse er tillige et vist overlap med reglen om, at også Abygningens funktionsforhold@ delvist 
falder uden for huseftersynet, jf. herved bekendtgørelsens ' 11, nr. 3, sammenholdt med ' 9. At 
løsøret ligesom bygningens (og herunder de tekniske installationers) funktionsforhold samt 
installationernes lovlighed som hovedregel holdes udenfor den sagkyndiges undersøgelse, 
forekommer i øvrigt velbegrundet, da bygningsgennemgangen i modsat fald ville blive alt for 
omfattende. 
 
På dette punkt må herefter konstateres, at der råder en vis uafklarethed med hensyn til, 
om sælger er ansvarsfri for forhold vedrørende løsøre, der efter tinglysningsloven ' 38 
betragtes som bygningsbestandele, eller om sælger alene opnår fritagelse for ansvar for 
tilbehør, der ikke med rimelighed kan flyttes og anvendes andre steder. Det anbefales at 
overveje, om denne usikkerhed skal afklares ved en ændring af ejendomskøbsloven. 

Uanset om den ene eller anden fortolkning af retsstillingen er den korrekte, 
forekommer hele spørgsmålet umiddelbart særdeles vanskeligt at forstå for den 
gennemsnitlige huskøber.20 Også af denne grund kan der være behov for en afklaring. 

I givet fald kunne f.eks. indføjes følgende som et nyt 2. pkt. i 
ejendomskøbslovens ' 2: ATil bygninger henregnes det af tinglysningslovens ' 38 
omfattede tilbehør bortset fra hårde hvidevarer.@ Det nuværende 2. pkt. bliver herefter 
3. pkt. Dette forslag skal alene opfattes som en retsteknisk hensigtsmæssig måde at 
afklare tvivlen på og må ikke tages til indtægt for det standpunkt, at grænsen 
nødvendigvis skal trækkes præcis her. 

 Dog må det hertil bemærkes, at spørgsmålets praktiske betydning formentlig er 
begrænset. Årsagen er, at det hyppigt vedrørende hårde hvidevarer mellem sælger og 
køber aftales, at denne del af inventaret er Agældfrit og i brugbar stand på 
overtagelsesdagen@.21 Indgår en sådan formulering i aftalegrundlaget, har sælger afgivet 
en garanti for de pågældende genstandes funktionsdygtighed og kan derfor alligevel på 
grund af reglen i ejendomskøbslovens ' 2, stk. 4, gøres ansvarlig, såfremt nedsat 
brugbarhed på overtagelsesdagen kan bevises af køber. Uklarheden råder dog under alle 
omstændigheder for så vidt angår fejl ved hvidevarer, der ikke influerer på funktionen, 
samt fejl ved andet tilbehør.  

                                                             
20 Købers retsstilling er heller ikke omtalt i pjecen APas på dit hus@. 

21 Denne formulering findes i Dansk Ejendomsmæglerforenings standardkøbsaftale pkt. 4, og 
genfindes i skøder, også selv om en ejendomsformidler ikke har medvirket i forbindelse med handlens 
indgåelse. En tilsvarende klausul er dog ikke indføjet i Wroblewskis købsaftaleformularer. 
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A.2 Undtagelserne til sælgers ansvarsfrihed i lovens ' 2, stk. 4 
 
Selv om sælger har opfyldt betingelserne i ejendomskøbsloven ' 2, stk.1, og dermed har 
opnået ansvarsfrihed, gælder efter bestemmelsens ' 2, stk. 4, alligevel visse undtagelser 
til ansvarsfriheden. Er en situation omfattet af undtagelserne, kan køber gøre 
misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælger efter de almindelige regler herom. 
Det er herfor som altid en betingelse, at der foreligger en mangel set i relation til den 
mellem sælger og køber indgåede købsaftale, herunder om der fra sælgers side er givet en 
garanti, eller om sælger har givet fornøden information vedrørende forholdet, om køber 
selv burde have konstateret forholdet inden købsaftalens indgåelse, eller om der - hvor 
det netop nævnte ikke gør sig gældende - er tale om forhold, som vurderes alligevel at 
ligge ud over, hvad en køber skal tåle.22  

Bestemmelsen i ' 2, stk. 4, er sålydende:  
 
Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan køberen påberåbe sig forhold, som er opstået efter 
udarbejdelsen af eller fornyelsen af tilstandsrapporten, jf. ' 4, stk. 1, samt påberåbe sig, at et 
forhold strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter. Køberen kan desuden påberåbe sig 
en mangel, hvis sælgeren har ydet en garanti med hensyn til det pågældende forhold eller har 
handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. Køberen kan i øvrigt gøre erstatningskrav gældende efter 
almindelige regler, hvis sælgeren har opført bygningen med salg for øje.@  
 
De enkelte undtagelser er behandlet hver for sig i de følgende afsnit. 
 
A.2.1Forhold, som er opstået efter udarbejdelsen af eller fornyelsen af 
tilstandsrapporten 
 
Undtagelsen har sammenhæng med bestemmelsen i lovens ' 4, stk. 1, hvorefter 
tilstandsrapporten, hvis den ønskede ansvarsfrihed skal opnås af sælger, ikke må være 
udarbejdet mere end 6 måneder før den dag, hvor køberen modtog den.23  

Reglen ses ikke at kunne give anledning til andre problemer end de rent 
bevismæssige, der naturligt er forbundet med at godtgøre, at skader, der ikke er indtrådt 
pludseligt, har været skjulte på et bestemt tidspunkt.  

I den registrerede praksis findes kun en enkelt afgørelse vedrørende den 
heromhandlede undtagelse til sælgers ansvarsfrihed.  
 
Retten i Skanderborg har i dom af 2/9 1998 fundet, at en sælger var erstatningsansvarlig efter de 
almindelige regler herom for mangelfuld afhjælpning af en fejl beskrevet i tilstandsrapporten.  
 
Derimod har der været en del sager, hvor det har været nødvendigt at tage stilling til, om 
forhold har været tilstede på overtagelsesdagen, eller om de må antages at være opstået 
efter risikoens overgang, typisk overtagelsesdagen. En del af forklaringen på den 

                                                             
22 Se generelt om mangelsbegrebet i forbindelse med overdragelse af fast ejendom Vinding Kruse: 
Ejendomskøb, 6. udg. (1992), s. 80 ff., Rosenmeier, 3. udg. (1996), s. 23 ff., Theilgaard (1996), s. 27 ff., 
Gomard: Obligationsret 1. del, 3. udg. (1998), s. 163 ff. og Edlund II (1998), s. 153 ff. 

23 Se hertil dom af 28/9 1998 fra Skanderborg, hvori det statueres, at sælger ikke var ansvarsfri, da 
rapporten var mere end 6 måneder gammel ved overgivelsen til køber. 
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sparsomme praksis kan muligvis være, at sælgerne i medfør af reglen i 
ejendomskøbslovens ' 21 formentlig i en del tilfælde har aftalt med køber, at sælger 
fraskriver sig ansvaret for forhold opstået i perioden mellem udarbejdelsen eller 
fornyelsen af tilstandsrapporten og købers overtagelse. 

I øvrigt er ved tegning af en ejerskifteforsikring, der følger rammebetingelsernes 
pkt. 3.2, dækning for alle skader, der var til stede ved købers overtagelse af ejendommen. 
Er forsikring tegnet, er den nærmere afgrænsning af den første undtagelse i ' 2, stk. 4, 
derfor også uinteressant, jf. nærmere nedenfor afsnit D.1.4.3. I tilknytning hertil gælder 
dog det specielle, at hvis forsikring er tegnet, og sælger samtidig har fraskrevet sig 
ansvaret for mangler opstået i perioden mellem udarbejdelsen/fornyelsen af 
tilstandsrapporten og overtagelsen, så er der alligevel ingen forsikringsdækning, jf. 
herved rammebetingelsernes pkt. 4, nr. 3 og 9, og nedenfor afsnit D.1.4.8.  
 
A.2.2 Forhold i strid med Aservitut eller offentligretlige forskrifter@ 
 
Hvilke fysiske forhold ved bygningerne, der kan være stridende mod servitutter, lader sig 
vanskeligt beskrive generelt. Sælger opnår ikke Aimmunitet@ over for sådanne forhold, 
men dermed er ikke sagt, at sælger efter de almindelige regler herom uden videre kan 
gøres ansvarlig, hvis der viser sig servitutstridige forhold. Dette afhænger naturligvis af 
det nærmere indhold af den mellem sælger og køber indgåede aftale. Har sælger henledt 
købers opmærksomhed på servituttens eksistens, eller er forholdet ganske åbenbart for 
enhver, vil der kunne foreligge den situation, at det pågældende forhold betragtes som 
henhørende under købers undersøgelsespligt. I så fald foreligger der ikke en mangel i 
juridisk forstand, som køber kan påberåbe sig.24 Det må dog formodes normalt at ville 
forholde sig således, at sælger er den nærmeste til at oplyse, om et forhold på 
ejendommen strider mod indholdet af en servitut. 

Antages forholdet at være omfattet af sælgers loyale oplysningspligt, vil det ikke 
være tilstrækkeligt blot at henvise til det faktum, at der er tinglyst en servitut på 
ejendommen, medmindre servitutstridigheden undtagelsesvis er helt åbenbar bedømt ud 
fra den beskrivelse af servitutten, som sælger har givet. Har sælger ikke opfyldt sin loyale 
oplysningspligt, risikerer han tillige at kunne gøres ansvarlig i medfør af reglen om grov 
uagtsomhed. Herom henvises til afsnit A.2.4 nedenfor.  

Undtagelsen vedrørende servitutstridighed har næppe heller stor praktisk 
relevans, hvilket bl.a. skyldes, at forhold i strid med servitutter ikke udtrykkeligt er 
undtaget i rammeforsikringsbetingelsernes pkt. 4, nr. 2. Her undtages kun forhold 
vedrørende bygningernes lovlighed i henhold til Abyggelovgivningen m.v.@ Endvidere vil 
langt de fleste fysiske forhold i dag være reguleret i offentligretlige forskrifter, fremfor 
ved tinglyste servitutter. 

Med forhold, der strider mod Aoffentligretlige forskrifter@, er først og fremmest 
tænkt på forhold i strid med den lovgivning, der indeholder krav til indretning af 
bygninger. Det drejer sig fortrinsvis om byggeloven, loven om elektriske 
stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel,25 loven om brandsikring af ældre 

                                                             
24 Se nærmere om købers pligt til at undersøge tingbogen og dermed også indholdet af de på 
ejendommen lyste servitutter Illum: Tinglysning, 7. udg. (1994), s. 301, Willumsen: Tinglysningsloven med 
kommentarer, s. 69 ff, og Edlund II, s. 177 

25 Lov nr. 251 af 6/5 1993 som ændret ved lov nr. 898 af 16/12 1998. 
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beboelsesbygninger,26 bygningsfredningsloven,27 planloven28og i den med hjemmel i 
disse love udstedte detailregulering, der især foreligger i form af bygnings- og 
stærkstrømsreglementer samt lokalplaner.  

Hvis et forhold i bygningen strider mod det bygningsreglement, der har været 
gældende på tidspunktet for udførelse af det pågældende bygningsarbejde, er retsfølgen, 
at sælger ikke har opnået ansvarsfrihed efter reglerne i ejendomskøbsloven. Om ansvar 
kan gøres gældende fra købers side, afhænger dernæst af, om der er tale om en mangel i 
forhold til den mellem sælger og køber indgåede aftale. Dette vil f.eks. ikke være 
tilfældet, hvis sælger tilstrækkeligt tydeligt har henledt købers opmærksomhed på det 
konkrete forhold, inden købsaftalens indgåelse. Er der tale om bygningsændringer, som 
sælger selv har udført, vil der derimod som udgangspunkt være udvist 
ansvarspådragende adfærd. 

                                                             
26 Lbkg. nr. 228 af 26/5 1977. 

27 Lbkg. nr. 845 af 13/11 1997.  

28 Lbkg. nr. 551 af 28/6 1999. 

Se hertil dom af 13/10 1999 fra Retten i Holsted. Isoleringen af ejendommen opfyldte ikke de 
krav, der stilledes i det bygningsreglement, der var gældende på opførelsestidspunktet. Der 
fandtes imidlertid ikke at være det fornødne ansvarsgrundlag for sælger, og 
udbedringsomkostningerne var heller ikke tilstrækkeligt store til at kunne berettige til et 
forholdsmæssigt afslag. Sælger blev derfor frifundet. 
 
Derimod blev sælger pålagt (må det formodes almindeligt selvbygger-)ansvar i tilkendegivelse af 
21/12 1998 fra Retten i Randers vedrørende en udestue, der med hensyn til loftshøjde og 
fundering ikke opfyldte bygningsreglementets krav.  
 
Se også Århus Rets dom af 21/10 1998, hvor forholdet var det, at en sælger ca. 25 år før salget 
havde fjernet en bærende væg uden at søge den krævede godkendelse. Den i stedet opsatte bjælke 
samt gulvet i overetagen var derfor bøjet ca. 22 centimeter ned. Sælger havde samtidig i 
tilstandsrapporten svaret benægtende på spørgsmålet, om der var foretaget bygningsændringer. 
På baggrund heraf fandtes sælger erstatningsansvarlig efter de almindelige regler.  
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Er der tale om et forhold, der ikke opfylder de nugældende offentligretlige krav til 
byggeriets indretning, men som ikke var i strid med gældende regler på tidspunktet for 
udførelsen af det pågældende bygningsarbejde, er sælger beskyttet i medfør af 
ejendomskøbsloven. Undtagelsen i lovens ' 2, stk. 4, er ikke møntet på denne situation. 
Dette fremgår ikke af lovens forarbejder, men må ud fra almindelige betragtninger være 
en selvfølge, idet der fra det offentliges side ikke kan kræves, at bygningen indrettes efter 
de nugældende forskrifter, medmindre der undtagelsesvis i den offentligretlige 
regulering findes fornøden hjemmel hertil.29 

                                                             
29 Se i den forbindelse Gomard: Obligationsret 1. del, 3. udg. (1998), s. 165. 
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 Hos Hjortnæs, s. 60 ff. er anført, at sælger kun fratages sin ansvarsfrihed for så 
vidt angår selve ulovligheden, men ikke for skader, der er forårsaget af det ulovlige 
forhold. Som eksempel er nævnt, at sælger er ansvarlig for en ikkeforskriftsmæssig 
fundering, men følgeskader i form af sætningsskader på bygningsdelene hidrørende fra 
det ulovlige forhold, har han opnået ansvarsfrihed for.30 I den forbindelse er henvist til 
Justitsministeriets besvarelse af 4/3 1996 på spørgsmål nr. S 1487 i Folketingsåret 1995-
96,31 hvor samme fortolkning er tilkendegivet. Undtagelser fortolkes normalt 
indskrænkende, og dette kan anføres til støtte for det af Justitsministeriet og Hjortnæs 
indtagne standpunkt, der også følger af en strikt ordfortolkning af denne del af 
bestemmelsen. Samtidig har lovens formål været at begrænse antallet af tvister mellem 
sælger og køber, hvad der også kan tale for, at sælger ved at opfylde lovens krav skal 
kunne opnå den videst mulige beskyttelse mod mangelsindsigelser fra købers side. Imod 
fortolkningens rigtighed peger, at den ikke i særlig grad tager hensyn til købers 
interesser. De ulovlige forhold er som udgangspunkt ikke omfattet af huseftersynet, jf. 
huseftersynsbekendtgørelsens ' 11, nr. 4. Køber modtager derfor ingen oplysninger i så 
henseende og kan således heller ikke gøre ansvar gældende over for den 
bygningssagkyndige. Imidlertid forholder det sig dog således, at en køber, der har tegnet 
ejerskifteforsikring på rammebetingelsernes vilkår, kan opnå dækning for en skade 
forårsaget ulovlige installationer, og hvor Adet konstateres, at der er nærliggende risiko 
for, at skaden vil opstå@, jf. rammebetingelsernes pkt. 4, nr. 2. Praksis indeholder ikke 
fortolkningsbidrag til den netop drøftede problemstilling.  

Der er registreret følgende afgørelser vedrørende ulovlige bygningsindretninger 
m.v.: 
 
Retten i Århus har i dom af 15/1 1999 statueret, at et omfangsdræn - trods en håndværksmæssig 
ukorrekt udførelse - ikke var stridende mod offentligretlige forskrifter. 
  
I tilkendegivelse af 4/2 1999 fra Retten i Hvidovre medførte eksistensen af ulovlige 
elinstallationer klart, at sælger kunne mødes med misligholdelsesbeføjelser. I det konkrete 
tilfælde pålagdes sælger at betale et forholdsmæssigt afslag for de mangler, som køber, der havde 
været bistået af en elektriker, ikke selv burde have konstateret inden aftalens indgåelse.  
 
Retten i Odense frifandt i dom af 16/2 1999 sælger for ansvar med hensyn til manglende 
frilæggelse af en renselem og udskiftning af afløbsrør fra ekspansionsbeholderen. Årsagen hertil 
var, at det ikke fandtes bevist, at de pågældende forhold stred mod offentligretlige forskrifter.  
 
Der kan også henvises til den tidligere nævnte dom af 13/10 1999 fra Retten i Holsted, hvor 
isoleringen ikke levede op til kravene i det dagældende bygningsreglement. 
 
Domstolene har, som det fremgår, alene haft lejlighed til at tage stilling til, om forhold 
var i strid med offentligretlige forskrifter eller ej, og det er indtil videre hovedsageligt 
statueret vedrørende ulovlige elinstallationer.  

Derfor er endnu ikke i praksis taget stilling til spørgsmålet, om sælger er 
ansvarsfri for skader, der er forårsaget af ulovlige installationer, hvorfor der består en vis 
                                                             
30 Bang Henriksen har i UfR 1996B. 228 givet udtryk for den modsatte opfattelse, nemlig at sælger 
ikke er ansvarsfri for skader, der forårsaget af ulovlige bygningsforhold. Det samme gælder Brydensholt i 
Ejendomsmægleren 1996 nr. 9, s. 15. 

31 Folketingstidende 1995-96, forh. s. 4520. 
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fortolkningstvivl med hensyn til dette spørgsmål, som det bør overvejes at løse ved en 
ændring af ejendomskøbsloven. Ændringen kunne bestå i, at der i ' 2, stk. 4, indføjedes 
en præcisering af, at det forholder sig som af Justitsministeriet og Hjortnæs anført, f.eks. 
ved indsætning af følgende umiddelbart efter bestemmelsens første pkt.: AUndtagelsen 
gælder dog ikke skader opstået som følge af forhold i strid med servitutter eller 
offentligretlige forskrifter, eller hvor der er nærliggende risiko for, at skader vil opstå.@ 
Det nuværende 2. pkt. bliver herefter 3. pkt. 
 
A.2.3 Forhold, hvorom sælger har ydet en garanti 
 
Om sælger har givet en garanti, skal afgøres efter sædvanlige obligationsretlige 
principper.32 Det antages normalt, at oplysninger, der fremgår af selve 
aftaledokumenterne (salgsopstilling, købsaftale og skøde) som udgangspunkt vil kunne 
tillægges virkning som en garanti. Oplysninger overgivet til køber i form af knap så 
centrale dokumenter, herunder information fremskaffet fra andre end sælger, kan 
derimod som udgangspunkt ikke tillægges virkning som en garanti fra sælgers side. 
   
 
Som eksempel kan henvises til UfR 1998.185 ØLD om gulvbelægning. Det viste sig efter 
overtagelsen og fjernelsen af faste tæpper, at der forskellige steder (i alt ca. 6 m2) 
håndværksmæssigt korrekt var udført reparation med træplader i stedet for parketstave. I den 
generelle beskrivelse af ejendommen i udbudsmaterialet (udarbejdet af ejendomsformidleren) 
stod anført Asildebensparketgulve@. Dette blev efter en fortolkning ikke anset for at være en 
garanti fra sælgers side om, at gulvbelægningen overalt var udført som parketgulv. 

                                                             
32 Se herom nærmere Ussing: Obligationsretten, alm. del, 4. udg. (1967), s. 127, Gomard: 
Obligationsret 1. del, 3. udg. (1998), s. 190 f., Vinding Kruse, 6. udg., s 102 ff., Betænkning 1276, s. 100 f., 
Edlund I, s. 47 f., Hjortnæs s. 54 ff., Rosenmeier, 3. udg., s. 54 ff. og Edlund II, s. 159 ff. 
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Se også Vestre Landsrets dom af 19. oktober 1998, hvor det såvel af standardbestemmelserne til 
købsaftalen og gentaget i skødet fremgik, at sælger oplyste, at eventuelle termoruder ikke var 
punkterede på overtagelsesdagen, og at reklamation skulle ske inden 14 dage efter overtagelsen. 
Dette blev af landsretten fortolket som en garanti, da der var tale om en fejlagtig oplysning 
bekræftet med sælgers underskrift af aftaledokumenterne.33 
 
Tillige findes dom af 27/8 1997 fra Retten i Nyborg, hvor sælger blev pålagt garantiansvar for en 
fejlagtig oplysning i kommunalt oplysningsskema og BBR-meddelelse om, at ejendommen var 
tilsluttet et offentligt kloakeringssystem. Oplysningen fremgik dog tillige af selve købsaftalen, 
hvorfor dommen falder i god tråd med det netop anførte.  
 
Er der afgivet en garanti, skal den efterfølgende fortolkes under anvendelse af 
almindelige aftaleretlige fortolkningsprincipper for at afgøre nøjagtigt, hvilke forhold 
den dækker. Det er dog under alle omstændigheder en betingelse for at kunne gøre 
sælger ansvarlig, at der er garanteret vedrørende Aet bestemt angivet forhold ved 
bygningens fysiske tilstand@.34 

Foreligger der en garanti fra sælger, er retsvirkningen, at han ikke er ansvarsfri 
for så vidt angår det forhold, hvorom der er garanteret. I stedet vil han almindeligvis 
være erstatningsansvarlig for købers tab, også selv om han ikke har handlet culpøst, 
hvilket fuldt ud svarer til retstilstanden før ejendomskøbslovens ikrafttræden. 

Med tilstandsrapporten modtager køber en lang række oplysninger om 
ejendommen, afgivet af den bygningssagkyndige over for rekvirenten af rapporten, typisk 
sælger eller en, der handler på sælgers vegne. Om sælger ved overgivelse af rapporten til 
køber kan siges at afgive en garanti for rigtigheden den sagkyndiges oplysninger, må som 
udgangspunkt besvares benægtende. Retsstillingen her er den samme som ved aflevering 
af andre fejlbehæftede oplysninger fra tredjemand, og praksis er relativ entydig på dette 
område. Sælger ifalder kun garantiansvar, hvis han på en eller anden måde bekræfter 
rigtigheden af oplysninger i tilstandsrapporten.  
 
Se hertil f.eks. sagerne om varmesynsrapporter, der indeholdt en fejlagtige oplysninger om, at 
ejendommene var hulmursisolerede. I UfR 1989.862 VLD frifandtes sælger for garantiansvar, da 
hulmursisoleringen og varmesynsrapportens indhold slet ikke havde været genstand for drøftelse 
mellem parterne i forbindelse med forhandlingerne om indgåelse af købsaftalen. I UfR 1995.238 
VLD fandtes sælger derimod at have tilsikret køber, at ejendommen var hulmursisoleret, idet 
sælger først havde fremlagt varmesynsrapporten efter spørgsmål fra køber om ejendommens 
isolering, og rapporten var i den forbindelse blevet gennemgået af parterne, uden at der fra 
sælgers side var taget nogen form for forbehold. Se om garanti for udleverede oplysninger, der 
stammer fra tredjemand, tillige Nørgaard i UfR 1989B.284 f., Rosenmeier 3. udg., s. 59 ff., 
Hjortnæs, s. 55, og Edlund II, s. 160 f.  
 
Ejendomskøbsloven har med hensyn til garantispørgsmål affødt et nyt fænomen. Det 
drejer sig om, at sælger almindeligvis selv afgiver oplysninger i tilstandsrapporten. I 
denne sammenhæng har det derfor interesse at vurdere, om disse sælgeroplysninger helt 
eller delvist kan tillægges karakter af en garanti fra sælgers side. 

                                                             
33 Jf. således også Edlund II, s. 160, n. 26. 

34 Jf. Folketingstidende 1994-95, till. A, s. 2993. Se tillige Edlund I, s. 48 f., og Hjortnæs, s. 56, hvor 
det anføres, at generelt formulerede garantier ikke har nogen retsvirkning i den her omhandlede 
henseende. 
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I alle versioner af tilstandsrapportformularen findes umiddelbart efter 
ejeroplysningerne og dennes underskrift følgende passus, som ikke er specielt 
fremhævet:  
ADisse oplysninger gives efter ejerens bedste overbevisning, men det kan ikke forventes, at ejeren 
i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene, især ikke, hvis de ligger før ejendommens 
overtagelse eller ligger adskillige år tilbage.@  
 
Med denne formulering er der lagt op til, at det må afgøres ud fra en konkret fortolkning 
i hvert enkelt tilfælde, om oplysningen fra sælger har garantiens karakter, eller om der 
blot er tale om oplysninger, der ikke kan give køber misligholdelsesbeføjelser. 

Hos Hjortnæs, s. 58, er anført, at sælgerens besvarelse af spørgsmålene i 
tilstandsrapporten generelt ikke har garantivirkning, og i den forbindelse er henvist til 
formuleringen af den netop citerede passus i tilstandsrapportformularen. Hjortnæs´ 
opfattelse vil formentlig være korrekt i langt de fleste tilfælde, men det kan dog ikke helt 
udelukkes, at domstolene i konkrete tilfælde vil kunne statuere garantiansvar.35  
 
Se hertil Vestre Landsrets dom af 26/2 1999 (FED 1999.208), hvor sælgerne ifølge 
domsudskriften i tilstandsrapporten havde oplyst følgende: AInddækninger ved karnapper har 
været utæt - sælger oplyser, at disse er tætte.@ Da sælgerne havde været bekendt med, at 
sundhedsattesten udleveredes til køberne, statueredes, at de havde afgivet en garanti vedrørende 
det pågældende forhold.  
 
Der kan også henvises til den tidligere nævnte UfR 1998.185 ØLD. På tilstandsrapportens 
spørgsmål, om der er Afejl og mangler ved de gulve, der er tildækket med belægning (fx. trægulv 
under tæppebelægning)@, havde sælger svaret nej. En mindre del af gulvet i husets overetage var 
imidlertid repareret med plader og ikke sildebensparket.36 Sælgers oplysninger i 
tilstandsrapporten fandtes ikke at kunne fortolkes som en garanti for, at gulvbelægningen var 
udført som parket overalt. Selv om landsrettens begrundelse er sparsom, må dommen formentlig 
kunne tages til indtægt for det synspunkt, at spørgsmålet, om der er givet en garanti, må vurderes 
fra sag til sag, da den ovenfor citerede passus fra tilstandsrapportformularen slet ikke er nævnt i 
domsreferatet. 
 
Den sidstnævnte sag ville - i overensstemmelse med det ovenfor anførte - være faldet 
anderledes ud, hvis køber havde bedt sælger supplere det i tilstandsrapporten anførte og 
oplyse, om gulvene under det faste tæppe var af en sådan beskaffenhed, at køber 
problemfrit kunne bruge parketgulvet uden tæppebelægning.  

Fra byretspraksis kan endvidere nævnes følgende afgørelser: 
 
Dom af 15/11 1999 fra Retten i Frederikssund, hvor ejendomsformidleren havde fremskaffet nogle 
bygningstegninger, hvoraf fremgik, at ejendommen var udstyret med parketgulve. Ejendommens 
gulve, der var belagt med faste tæpper, var imidlertid udført med en anden og ringere 
gulvbelægning. Oplysningerne i bygningstegningerne blev ikke anset som en garanti fra sælgers 
side, da forholdet ikke havde været omtalt i forbindelse med købsforhandlingerne.  
 
I dom af 6/10 1998 fra Retten i Kolding er ganske lakonisk konstateret, Aoplysningerne i 

                                                             
35 Se hertil Edlund II, s. 162. 

36 Spørgsmålet, om sælger burde have oplyst om de foretagne reparationer af gulvbelægningen, er 
behandlet nedenfor i afsnit A.2.4. 
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tilstandsrapporten er ikke garantier, hverken fra sælger eller fra den bygningssagkyndige.@ 
 
Dom af 13/10 1998 fra Kolding, der vedrørende gulvbelægning under faste tæpper svarer ganske 
nøje til den ovenfor nævnte UfR 1998.185 ØLD. 
Retten i Hvidovre udtalte i tilkendegivelse af 4/2 1999, at sælgers benægtende svar på 
spørgsmålet om, der er eller har været problemer med elinstallationen, ikke kunne tillægges 
retsvirkning som en garanti for, at elinstallationerne var lovlige. Tilkendegivelsen er formentlig 
udtryk for en ordlydsfortolkning af formuleringen, således at den efter alt at dømme ville være 
blevet opfattet som en garanti, såfremt der vitterlig havde været problemer, men altså ikke hvor 
det drejede sig om en fungerende, men ulovlig installation.  
 
I en sag afgjort ved dom fra Retten i Tårnby af 30/3 1999 havde sælger svaret Anej@ på 
spørgsmålet, om der tidligere havde været sætningsskader. Dette fandtes ikke at være en garanti 
for, at det vitterlig forholdt sig således.  
 
Denne praksis afviger ikke fra det foran anførte, og det kan herefter konkluderes, at 
sælgeroplysningerne i tilstandsrapporten efter omstændighederne skal fortolkes som en 
garanti fra sælgers side vedrørende nærmere angivne forhold, men udgangspunktet er, at 
oplysningerne ikke er garantier. 

Spørgsmålet, om sælger giver garanti ved besvarelse af spørgsmål, skal ikke bare 
ses i relation til selve tilstandsrapportformularen. En række mæglerkæder har ved 
introduktion af forskellige former for tillæg til tilstandsrapporterne, f.eks. kaldet 
sundhedsattester, foranlediget, at sælger afgiver en række oplysninger ud over de, der 
normalt besvares i forbindelse med udfyldelse af tilstandsrapporten. Også her må det 
konkret vurderes, om der kan siges at være afgivet en egentlig garanti fra sælgers side 
med den effekt, at sælger ikke bliver ansvarsfri for de pågældende forhold, eller om det 
anførte alene kan betegnes som oplysninger, der ikke har særlige retlige konsekvenser 
for sælger. I den forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at ejendomsformidleren med 
tillægget påfører sin opdragsgiver en risiko for, at hans ansvarsfrihed begrænses i forhold 
til, hvad der kunne have været tilfældet, såfremt sælger alene havde besvaret 
spørgsmålene i tilstandsrapportformularen. Der ses dog i praksis ikke at være eksempler 
på, at sælger er fundet garantiansvarlig for oplysninger i tillægserklæringer.  

At der opstår en yderligere risiko for sælger understreges af det forhold, at selv 
om køber måtte have tegnet en ejerskifteforsikring, så dækker denne i følge 
rammebetingelsernes pkt. 4, nr. 4, ikke dækker forhold, hvorom sælger har garanteret.37 

Uanset om sælgeroplysningerne er afgivet i selve tilstandsrapporten eller i et 
særligt tillæg hertil, kan det med henblik på vurderingen af, om der er afgivet en garanti 
fra sælgers side eller ej, spille ind, under hvilke omstændigheder formularen er blevet 
udfyldt. I visse tilfælde bistår den bygningssagkyndige meget aktivt sælger med 
besvarelsen af spørgsmålene i rapportformularen/tillægget. Kan det efterfølgende af 
sælger godtgøres, at hans indflydelse på besvarelsen har været mindre end normalt, vil 
dette forhold kunne trække i retning af, at oplysningerne alligevel ikke skal fortolkes som 
en garanti. I den forbindelse må det i øvrigt være underordnet, om sælger har skrevet 
under i rapporten eller ej, i hvert fald så længe det ligger fast, at sælger selv har besvaret 
spørgsmålene.  

                                                             
37 Rammebetingelsernes pkt. 4, nr. 4, er formuleret således: ASkader, som er blevet omtalt i 
henhold til etableret garanti.@ Hvordan denne klausul skal fortolkes, er behandlet mere udførligt nedenfor 
i afsnit D.1.4.4. 
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Som udgangspunkt må det være således, at sælger ikke bliver garantiansvarlig 
for den bygningssagkyndiges eventuelle fejlagtige oplysninger i tilstandsrapporten.38 
Også her vil sælger dog efter omstændighederne kunne ifalde ansvar, såfremt han aktivt 
på købers forespørgsel eller ved indføjning af oplysningen i købsaftalen har bekræftet 
forhold, som den sagkyndige har beskrevet forkert.39 I tilfælde, hvor den beskikkede 
bygningssagkyndige selv har afgivet en garanti over for køber, forpligter garantien på 
samme måde ikke sælger, medmindre han kan anses for selvstændigt at have påtaget sig 
også at hæfte som garant.40  

Hos Edlund I, s. 49 og 51, er tilkendegivet den opfattelse, at der måske ved 
domstolenes anvendelse af ejendomskøbsloven vil vise sig en tilbøjelighed til at betragte 
ukorrekte oplysninger fra sælgers side i tilstandsrapporten som garantier fremfor at 
statuere, at sælger har udøvet svig eller handlet groft uagtsomt.  
 
I en sag afgjort ved tilkendegivelse af 27/4 1998 fra Retten i Kjellerup havde sælger i 
tilstandsrapporten svaret benægtende på følgende spørgsmål: Er der/har der været fejl/problem-
er med vand, varme og sanitet?@ Vandforsyningen viste sig utilstrækkelig, og sælger blev kendt 
erstatningsansvarlig med henvisning til, at han havde forsømt sin loyale oplysningspligt. Her er 
altså i stedet for garantikonstruktionen valgt at anvende en anden af undtagelserne til sælgers 
ansvarsfrihed i ejendomskøbslovens ' 2, stk. 4.  
 
Det samme blev tilfældet i Viborg Rets dom af 27/10 1997, hvor det fandtes groft uagtsomt, at 
sælger ved besvarelsen af tilstandsrapportens spørgsmål om elinstallationer ikke havde oplyst, at 
besvarelsen byggede på et langt fra særligt indgående kendskab, idet det var hendes afdøde mand, 
der havde stået for vedligeholdelsen af ejendommen. 
 
Da der kun er registreret disse to afgørelser, kan antagelsen altså ikke bekræftes, snarere 
tvært imod. Forholdet mellem garanti og svig/grov uagtsomhed er tillige behandlet 
nedenfor i det følgende afsnit. 

Det er herefter samlet min vurdering, at sælgers ansvar for forhold omfattet af en 
garanti ikke giver anledning til nævneværdig usikkerhed.  
 
A.2.4 Forhold, med hensyn til hvilke sælger har handlet svigagtigt eller 
groft uagtsomt 
 
Efter ejendomskøbsloven ' 2, stk. 4, kan sælger ikke påberåbe sig lovens hovedregel om 
ansvarsfrihed, såfremt han har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. Fra 
bestemmelsens ordlyd kan helt oplagt sluttes modsætningsvist, så sælger bevarer 
ansvarsfriheden, selv om han har handlet culpøst. At dette har været hensigten, fremgår 
endog meget tydeligt af motiverne til loven. Her er udtalt, at Ader skal meget til, før en 
uprofessionel sælgers adfærd vil blive karakteriseret som svigagtig eller groft uagtsom, 
når ejendommen er gennemgået af en bygningssagkyndig@. Endvidere er sammesteds 
anført, at der ikke kan blive tale om ansvar for en uprofessionel sælger, der Aundlader at 

                                                             
38 Jf. hertil UfR 1998.647 VLD om en tilstandsrapport udarbejdet før introduktionen af 
huseftersynsordningen. 

39 Jf. Hjortnæs, s. 55. 

40 Jf. hertil Gomard: Obligationsret 1. del, 3. udg. (1998), s. 197 f. 
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oplyse om mangler ved ejendommen, som han burde have haft mistanke om, men som 
han ikke længere hæfter sig ved.@41 

Det er med andre ord med loven tilsigtet, at en sælger skal være ansvarsfri, selv 
om han f.eks. undlader at opfylde sin loyale oplysningspligt, medmindre forholdet 
vurderes at være så groft, at undtagelsen i ' 2, stk. 4 kan påberåbes. 

                                                             
41 Jf. Folketingstidende 1994-95, till. A, s. 2993. Se hertil f.eks. tilkendegivelse af 4/1 1999 fra 
Retten i Århus. 

I mange tilfælde vil det kunne forekomme stødende, at en sælger kan blive fri for 
ansvar i tilfælde, hvor han (bevidst eller ubevidst) har undladt at give oplysning om fejl 
ved bygningerne. Det er derfor interessant at undersøge, om der i praksis har dannet sig 
en klar skillelinie mellem den grove uagtsomhed og den form for culpøs adfærd, der må 
henføres til kategorien simpel uagtsomhed. Det har været min forhåndsformodning, at 
der ville kunne spores tendens til at statuere sælgeransvar for forhold, hvor sælger uden 
tvivl har forsømt sin loyale oplysningspligt (den del af pligten, der gælder viden, som 
sælger med sikkerhed har haft), således at der kun opnåedes ansvarsfrihed vedrørende 
forhold, hvorom sælger burde have haft viden. 

I alle tilfælde, der er afgjort af landsretterne, ses afgørelserne imidlertid at være i 
overensstemmelse med de forudsætninger, der er tilkendegivet i motiverne: 
 
Østre Landsret dom af 31/10 1997 (UfR 1998.185) om sildebensparketgulvet, der nogle år 
forinden var blevet repareret med spånplader. Her kan dog dog næppe være tvivl om, at det 
pågældende forhold henhørte under sælgers loyale oplysningspligt, og at landsretten, selv om det 
ikke anføres udtrykkeligt i afgørelsen, har vurderet, at der kun var udvist simpel uagtsomhed. 
 
Østre Landsrets dom af 9/9 1999, hvor sælger havde oplyst om en fugtskjold og i 
tilstandsrapporten, at taget var eller havde været utæt. Endvidere havde han bedt håndværkere 
afhjælpe problemet, dog uden at de pågældende havde kunnet påpege årsagen til 
fugtindtrængningen. I dette tilfælde kan der vist næppe tales om uagtsomhed overhovedet. 
 
Derimod blev sælger anset for at have handlet groft uagtsomt (i kombination med, at han også 
havde udstedt en garanti) i Vestre Landsret dom af 26/2 1999 (FED 1999.208). Sagen drejede sig 
om utætheder i vinduespartier, som skyldtes utætte samlinger, utilstrækkelige inddækninger og 
limbrud. Det lå samtidig fast, at disse forhold havde været til stede gennem flere år. Alligevel 
havde sælger oplyst, at vinduerne var tætte. Landsretten slog herefter fast, at sælger havde udvist 
Ai hvert fald [et] groft uagtsomt forhold@. Man var altså her på nippet til at konkludere, at sælger 
bevidst - og dermed svigagtigt - havde fortiet væsentlige oplysninger. Sælgers adfærd må derfor 
uden særlig tvivl kunne karakteriseres som groft uagtsom. 
 
Også i VLD af 15/1 1999 (FED 1999.107) karakteriseredes et forhold som groft uagtsomt. Sælger 
havde få dage inden indgåelse af købsaftale modtaget resultatet af en vandanalyse, der udviste for 
højt jern- og manganindhold. Ved at undlade at orientere køberne herom, havde den pågældende 
handlet groft uagtsomt.  
 
Sluttelig kan nævnes Vestre Landsrets dom af 17/11 1999, hvor sælger frifandtes. Det var ikke 
groft uagtsomt, at han ikke havde oplyst om, at han i sin tid havde forestået en stor del af 
opførelsen af ejendommen i samarbejde med fagfolk. Endvidere havde den utilstrækkelige 
fundering ikke givet sig udslag i synlige spor i sælgers ejertid. Hvad angår smuldrende 
eternittagplader var det ligeledes ikke groft uagtsomt af sælger ikke at oplyse herom  
 
En lang række af de registrerede byretsafgørelser udviser samme tendens.  
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Det drejer sig om følgende, hvor sælger blev frifundet: Dom af 27/8 1997 fra Retten i Nyborg, 
dom af 12/3 1998 fra Retten i Tønder, dom af 4/6 1998 fra Retten i Næstved (anket), dom af 9/6 
1998 fra Retten i Mariager, domme af 6/10 og 13/10 1998 fra Retten i Kolding, dom af 26/10 1998 
fra Retten i Odense, tilkendegivelse af 4/11 1998 fra Retten i Fredericia, dom af 18/11 1998 fra 
Københavns Byret, dom af 14/12 1998 fra Retten i Skive, dom af 29/12 fra Retten i Herning, dom 
af 16/2 1999 fra Retten i Odense, dom af 12/3 1999 fra Retten i Holsted (439/98), dom 30/3 1999 
fra Retten i Tårnby, dom af 22/4 1999 fra Retten i Nykøbing F, dom af 5/5 1999 fra Retten i 
Fredericia, dom af 14/5 1999 fra Retten i Århus, dom af 1/7 1999 fra Retten i Holsted, dom af 4/8 
1999 fra Retten i Varde, dom af 23/8 1999 fra Retten i Randers, dom af 13/10 1999 fra Retten i 
Holsted, dom af 18/10 1999 fra Retten i Lemvig og dom af 4/11 1999 fra Retten i Århus. Derimod 
blev sælger pålagt ansvar i dom af 3/2 1999 fra Retten i Ålborg, i tilkendegivelse af 2/3 1999 fra 
Retten i Skanderborg, i dom af 31/3 1999 fra Retten Hillerød, i dom af 16/8 1999 fra Retten i 
Gentofte og i tilkendegivelse af 19/10 1999 fra Retten i Odense for, hvad der må betegnes som 
fortielser af grovere karakter. Det samme blev tilfældet i Grenå Rets dom af 10/9 1998 (432/97), 
der er forligt ved Vestre Landsret den 23/3 1999. 
 
Der findes dog tillige enkelte byretssager, der har fået et udfald, som ikke umiddelbart er 
i harmoni med den netop angivne retsstilling, og som bekræfter min 
forhåndsformodning. 
 
I Viborg Rets dom af 27/10 1997 blev det karakteriseret som groft uagtsomt, at sælger ved 
besvarelsen af tilstandsrapportens spørgsmål om elinstallationer ikke havde oplyst, at besvarelsen 
byggede på et langt fra særligt indgående kendskab, idet det var hendes afdøde mand, der havde 
stået for vedligeholdelsen af ejendommen. Det blev samtidig lagt til grund, at de ulovlige 
elinstallationer var udført i sælgers ejertid. En sælger, der selv havde udført visse elinstallationer, 
heraf en del på åbenbart ulovlig vis, fandtes med lidt større rette at have handlet groft uagtsomt 
ved ikke at oplyse herom og heller ikke om en utæt tagrende i dom af 28/10 1999 fra Retten i 
Ålborg.  
 
Et betongulv dækket af væg til væg-tæppe var ikke udført korrekt. Sælger havde selv ved sin 
erhvervelse af ejendommen i 1979 været bekymret og fået gulvet undersøgt og var derved blevet 
beroliget. Da fejlen imidlertid måtte antages at have udviklet sig hørligt for sælger i dennes 
ejertid, fandt Retten i Århus i dom af 16/12 1997, at sælger var ansvarlig for ikke at have oplyst 
køber eller den sagkyndige herom. Fejlen ved gulvet havde dog ikke nogen synderlig alvorlig 
karakter og ville højst medføre en hurtigere nedslidning af tæppet. 
 
Vedrørende en sælger, der var bygningssnedker, er valgt et særligt strengt ansvar i tilkendegivelse 
af 22/3 1999 fra Retten i Helsingør. Sælger havde selv lagt et nyt tag og havde i den forbindelse 
spændt pladerne så hårdt fast, at de revnede. Dette er naturligvis ikke håndværksmæssigt korrekt, 
og manglende iagttagelse af håndværksmæssige normer karakteriseres normalt som simpel 
uagtsomhed. Ydermere var der jo her tale om arbejde, som den pågældende udførte for sig selv. 
Alligevel fandt retten, at der var udvist grov uagtsomhed i ejendomskøbslovens ' 2, stk. 4´s 
forstand. Derimod handler en selvbygger, der ikke har en håndværksmæssig uddannelse inden for 
det område, som selvbyggerarbejdet må rubriceres under, som udgangspunkt ikke groft uagtsomt, 
når arbejdet ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, jf. således dom af 30/11 1999 fra Retten i 
Middelfart.  
 
En anden særlig måde at håndtere undtagelsesbestemmelsen på findes i en sag afgjort ved Vestre 
Landsrets dom af 8/7 1999. Den vedrører en sælger med uddannelse som bygningsingeniør, der 
nogle få måneder før salget havde repareret taget, og som ikke oplyste køberne herom. Med 
henvisning til skadernes karakter og omfang og den foretagne reparation fandtes sælger at have 
handlet groft uagtsomt. Sælgers uddannelsesmæssige baggrund henviste landsretten i 
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modsætning til byretten derimod ikke til, men det må på trods af præmissernes generelle ordlyd 
antages, at forholdet har udgjort én blandt flere udslagsgivende faktorer. 
 
I dom af 26/10 1999 fra Retten i Ålborg, blev det bl.a. takseret som groft uagtsomt, at sælger ikke 
havde oplyst om, at vandrørene til køkkenvasken var anbragt således, at der var risiko for 
tilfrysning, og at der fandtes en overvejende skjult underjordisk ajlebeholder på 50 m3. Det er 
ikke i dommen særligt begrundet, hvorfor uagtsomheden måtte betragtes som grov. 
Ajlebeholderen må dog formentlig betragtes som en indretning udenfor bygningerne, hvorfor 
sælger her er ansvarlig efter de almindelige regler om loyal oplysningspligt, jf. foran afsnit A.1. 
Det samme gør sig imidlertid ikke gældende for vandrørene.  
 
At sælger ikke som aftalt i købsaftalen havde ladet en ejendoms elinstallationer gennemgå af en 
sagkyndig, er i dom af 3/12 1999 fra Retten i Kalundborg takseret som groft uagtsomt. Det 
forekommer dog mere korrekt i denne situation at pålægge sælger ansvar for ikke at have levet op 
til en givet garanti. 
 
Der findes altså kun ganske få eksempler på, at domstolene er faldet for fristelsen til at 
anlægge en særlig (streng) fortolkning af, hvad der kan karakteriseres som grov 
uagtsomhed i relation til undtagelserne til sælgers ansvarsfrihed. Efter alt at dømme er 
det kun et spørgsmål om tid, før landsretternes sikre retsanvendelse bundfælder sig i 
systemet. Derfor er konklusionen, at denne del af regelsættet ikke giver anledning til 
særlige problemer. Om bestemmelsen bør ændres, så sælger også fremover skal være 
ansvarlig for simpel uagtsomhed, er et politisk spørgsmål, som der ikke skal tages stilling 
til her. 

At sælger undlader at besvare alle eller nogle af spørgsmålene i 
tilstandsrapportens sider med overskriften ASælgers oplysninger om ejendommen@ er 
ikke i sig selv groft uagtsomt. Årsagen til, at rubrikker er uudfyldte, vil ofte være forklaret 
af den sagkyndige, jf. nærmere nedenfor i afsnit B.3.6, og er dette ikke tilfældet, bør 
køber vel selv tage initiativ til at skaffe sig nærmere viden om de uomtalte forhold samt 
årsagen til, at sælger ikke har besvaret spørgsmålene.42  

Forsikringsmæssigt er sondringen mellem simpel og grov uagtsomhed i denne 
sammenhæng uden betydning. Rammebetingelserne for ejerskifteforsikringen 
indeholder ikke vilkår, der medfører, at køber står uden forsikringsdækning, hvis sælger 
har handlet simpelt eller groft uagtsomt. Dog findes reglerne i forsikringsaftaleloven '' 
5 og 6, hvorefter forsikringsselskabet er fri for ansvar, hvis der i forbindelse med 
forsikringstegningen som følge af simpel uagtsomhed er givet selskabet urigtige 
oplysninger. Disse regler gælder imidlertid alene oplysninger fra forsikringstager, dvs. 
køber, hvorfor graden af sælgers tilregnelighed her er uden betydning.43 Dette gælder 
også ejerskifteforsikringen, der jo er atypisk ved, at forsikringstilbuddet indhentes af 
sælger eller dennes repræsentant og ikke af forsikringstageren. 

Forsikringsselskabet kan gøre regres mod sælger efter erstatningsansvarslovens 
' 22 (og rammebetingelsernes pkt. 6), hvis et forhold berettiger forsikringstager (køber) 
til at kræve udbetaling af erstatning fra forsikringselskabet. Selskabet indtræder herved i 
                                                             
42 Se hertil dom af 4/6 1998 fra Retten i Næstved, der ikke fandt det groft uagtsomt, at sælger havde 
undladt at udfylde sin del af rapportformularen, idet købers advokat ikke senere havde bedt herom. Retten 
bemærkede i øvrigt, at det næppe var i overensstemmelse med god ejendomsmæglerskik til en potentiel 
køber at overgive en tilstandsrapport, hvor en sælger, der kan besvare spørgsmålene, ikke har gjort det. 

43 Jf. Gawinetski og Jønsson, s. 250. 
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købers retsstilling, og da køber kun kan gøre ansvar gældende mod sælger i tilfælde af 
grov uagtsomhed fra sælgers side, gælder det samme for selskabet. Der er således god 
overensstemmelse med reglen i erstatningsansvarslovens ' 19, stk. 2, nr. 1, der 
foreskriver, at ansvar for skader dækket af en tingsforsikring alligevel ikke bortfalder, 
hvis den erstatningsansvarlige har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. 
 
A.2.5 Tilfælde, hvor sælger Ahar opført bygningen med salg for øje@ 
 
Denne undtagelse i lovens ' 2, stk. 4, giver ikke anledning til særlige bemærkninger, da 
der her er tale om ansvar efter velkendte entrepriseretlige principper. Formålet er, at 
sælger ikke skal kunne smyge entreprenøransvaret af sig ved at vente med at sælge 
ejendommen til byggeriet er færdigopført, jf. herved reglen i ejendomskøbslovens ' 1, 
stk. 2, hvorefter loven ikke gælder køb af grund med bygning under opførelse. 
 
A.3 Opsamling, konklusioner og anbefalinger 
 
Med hensyn til en nærmere fastlæggelse af grænserne for sælgers ansvarsfrihed er 
ovenfor peget på følgende forhold, der kunne berettige en overvejelse af at foretage 
mindre justeringer af det gældende regelsæt: 
 
$ Om sælgers ansvarsfrihed udover forhold i bygninger tillige omfatter forhold 

vedrørende andre faste konstruktioner, der er beregnet til varig forbliven på 
stedet, og som ikke er sammenbygget med bygningerne på ejendommen (afsnit 
A.1). 

$ Om sælger opnår ansvarsfrihed for løsøre og tilbehør m.v., som er specielt 
indføjet til brug for bygningen, og som på grund af den måde, hvorpå det er 
anbragt og tilpasset ikke umiddelbart vil kunne anvendes rimeligt andre steder, 
end der hvor det er anbragt (afsnit A.1.2.2). 

$ Om sælger er ansvarsfri for skader, der er forårsaget af ulovlige installationer 
(afsnit A 2.2). 

 
Vedrørende alle tre forhold anbefales det at overveje at foretage ændringer, og der er i de 
pågældende afsnit givet forslag til, hvorledes ændringsforslag til loven i givet fald kunne 
affattes. Forslagene er ikke indbyrdes koordinerede. 

I øvrigt ses ejendomskøbsloven, hvad angår grænserne for sælgers ansvarsfrihed, 
ikke at give anledning til særlige problemer, udover hvad der er en naturlig følge af, at 
loven regulerer forholdet mellem flere parter med indbyrdes modstridende interesser, 
hvor der altid vil forekomme svære grænsetilfælde. Hertil bemærkes, at det ikke er tillagt 
særlig vægt, at der - som det også i et vist omfang er påpeget i fremstillingen - i det 
registrerede domsmateriale er konstateret enkelte byretsdomme og -tilkendegivelser, 
som efter min vurdering giver udtryk for en forkert retsanvendelse. 

I øvrigt er i afsnittet konkluderet 
 
at sælger ikke kan gøres ansvarlig for forhold vedrørende bygningerne, der 

udtrykkeligt er undtaget fra huseftersynet, 
at undtagelsen til sælgers ansvarsfrihed vedrørende forhold opstået efter 

udarbejdelsen af tilstandsrapporten ikke ses at volde praktiske problemer, 
at sælgers garantiansvar følger helt sædvanlige obligationsretlige principper, og at 

sælger som udgangspunkt ikke er garantiansvarlig for den sagkyndiges fejlagtige 
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oplysninger i tilstandsrapporten, samt 
at der findes enkelte eksempler i praksis på, at sælger fejlagtigt er blevet gjort 

ansvarlig, selv om der alene var udvist simpel uagtsomhed fra hans side.  
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B Bygningssagkyndiges ansvar 
 
I det følgende vil det blive søgt at afstikke de grænser, der især i praksis har vist sig 
vedrørende omfanget af de beskikkede bygningssagkyndiges ansvar i forbindelse med 
udførelse af huseftersyn.  

Udgangspunktet er, at der er tale om et professionsansvar, som skal 
bedømmes efter ganske sædvanlige principper. I ejendomskøbsloven er ikke givet 
særlige regler, der skærper eller lemper den sagkyndiges ansvar i forhold hertil. Dog 
findes i ' 3 to regler, der alligevel stiller den sagkyndige en anelse anderledes, end 
hvis han alene kunne gøres ansvarlig efter de almindelige uskrevne regler. For det 
første er det præciseret, at køberen kan rette krav 
direkte mod den bygningssagkyndige vedrørende fejl, der burde have været omtalt i 
tilstandsrapporten, selv om køber ikke har en kontraktsmæssig relation til den 
sagkyndige. For det andet har en sælger, der har måttet betale et beløb til køber som 
følge af fejl i rapporten begået af den sagkyndige, krav på en Arimelig godtgørelse@ 
herfor hos den, der har begået fejlen. Sidstnævnte bestemmelse, der findes i 
ejendomskøbslovens ' 3, stk. 1, 2. pkt., er med andre ord regel om godtgørelse for 
skuffede forventninger, således at sælger vil kunne kræve Aerstatning@ også i tilfælde, 
hvor der efter en sædvanlig juridisk betragtning ikke er lidt et tab. Begge disse 
særregler er omtalt nedenfor i afsnittene B.1 og B.2, og i afsnit B.2 findes tillige en 
nærmere redegørelse for fordelingen af et eventuelt solidarisk ansvar mellem sælger 
og den sagkyndige. 

Herudover vil der i dette afsnit blive givet en nærmere angivelse af, hvad der i 
denne specielle relation må anses for indeholdt i professionsansvaret. Hovedvægten 
vil blive lagt på, hvad der må anses for indeholdt i bygningsgennemgangen, og hvad 
der falder udenfor. Vedrørende det sidste vil der især blive fokuseret på de 
undtagelser i huseftersynsbekendtgørelsens ' 11, der også er omtalt i forrige afsnit, 
altså bl.a de bagatelagtige forhold, utilgængelige bygningsdele, forhold i strid med 
offentligretlige forskrifter etc. Endvidere vil det også blive belyst, hvad der kan 
udledes af retskilderne med hensyn til måden, hvorpå huseftersynet skal 
gennemføres, og den sagkyndiges udfyldelse af rapportformularen. Afgrænsningen af 
professionsansvaret findes i afsnit B.3. Sluttelig vil i afsnit B.4 og B.5 være en 
drøftelse af, hvornår den sagkyndige ifalder garantiansvar henholdsvis selvstændigt 
ansvar over for sælger i tilfælde, hvor køber ikke har noget krav.  
 
B.1 Købers adgang til at rejse krav direkte mod den sagkyndige 
 
For at undgå enhver tvivl om retsstillingen mellem køber og den bygningssagkyndige 
indsattes på Brydensholtudvalgets anbefaling44 bestemmelsen i ejendomskøbslovens 
' 3, stk. 1, 1. pkt., der slår fast, at køber kan Afremsætte krav om skadeserstatning for 
fejl, der burde have været omtalt i tilstandsrapporten@. Hvis denne bestemmelse ikke 
fandtes, ville udgangspunktet være det almindelige obligationsretlige grundprincip 
om kontrakters relativitet45, således at køber alene ville kunne gøre ansvar gældende 
over for den sagkyndige efter principperne om springende regres. Adgang hertil har 
                                                             

44Se Betænkning 1276/1994, s. 204 og 214 f. 

45Jf. Gomard: Introduktion til obligationsretten (1979), s. 76 ff. 
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køber normalt kun i de tilfælde, hvor man ville kunne statuere ansvar uden for 
kontraktsforhold46 og tillige i enkelte andre situationer, herunder i hvert fald hvor 
sælger har givet køber transport i sit krav mod den sagkyndige og formentlig også, 
hvor der kan siges at gælde et princip om kontraktsafhængigt retsbrudsansvar, hvor 
den sagkyndiges Afejl og forsømmelser har været af afgørende eller i hvert fald af 
væsentlig betydning for, at den senere erhverver led et tab.@47    
 
At der i forholdet mellem køber og sælgers byggesagkyndige kan være tale om 
kontraktsafhængigt retsbrudsansvar er antydet i sagen UfR 1980.1033 HD, hvor en ingeniør 
ikke fandtes at have handlet erstatningspådragende i forhold til sin opdragsgiver i forbindelse 
med en delvis forstærkning af ejendommens fundament. En senere køber fandtes ikke at have 
erhvervet bedre ret end sælger, hvorfor den pågældende ingeniør frifandtes i retssagen anlagt 
af køber direkte mod ingeniøren.   
 
Forholdet mellem køber og sælgers sagkyndige kan også udtrykkes på den måde, at 
når sælger har rekvireret rapporten, og det er køber, der påberåber sig en 
ansvarspådragende handling fra den sagkyndiges side, må der formodes at være en 
mindre tilbøjelighed til at statuere årsagsammenhæng og adækvans mellem den 
sagkyndiges fejl og de forhold, køberen påberåber sig vedrørende bygningerne, end 
hvis det havde været køberen selv, der havde rekvireret rapporten.48  

Der kan derfor formentlig tænkes situationer, hvor køberen ikke vil kunne få 
medhold i et krav rejst direkte mod den sagkyndige, selv om den pågældende har 
begået fejl. Lovens ' 3, stk. 1, 1. pkt., tjener derfor det fornuftige formål at eliminere 
denne usikkerhed. Det må dog tilføjes, at det standardiserede huseftersyn på mange 
punkter udelukker, at de sagkyndige indgår særlige ansvarsbegrænsende aftaler med 
sælger. Reglens teoretiske betydning er derfor måske større end dens praktiske 
betydning.  
 
 
B.2 Forholdet mellem sælger og den bygningssagkyndige 
 
B.2.1 Godtgørelsesreglen i ' 3, stk. 1, 2. pkt. 

 
I ejendomskøbslovens ' 3, stk. 1, 2. pkt., findes følgende bestemmelse:  
 
AHar sælgeren måttet betale et beløb til køber på grund af fejl, der burde have været omtalt i 
tilstandsrapporten, tilkommer der sælgeren en rimelig godtgørelse.@ 
 

                                                             
46Se hertil UfR 1995.484 HD og FED 1997.895 ØLD. Her blev 

byggesagkyndige pålagt ansvar direkte over for senere erhververe af ejendommene 
for fejl, der nok i begge tilfælde må betragtes som værende af grovere karakter.  

47Jf. Borup Nørgaard og Vestergaard Pedersen i UfR 1995B.388, der med den 
pågældende artikel introducerede begrebet kontraktsafhængigt retsbrudsansvar. Se 
tillige Adamsen i UfR 1996B.124 ff. 

48Jf. således Adamsen i UfR 1993B.282. 
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Denne del af ' 3 blev indsat på Justitsministeriets foranledning inden lovforslagets 
fremsættelse. Begrundelsen herfor var, at man gerne ville tilskynde alle sælgere til at 
lade udarbejde tilstandsrapport under huseftersynsordningen, også selv om den 
pågældende type ejendom (ejerlejlighed eller ældre fritidsbolig) på grund af sin art 
ikke ville kunne ejerskifteforsikres. I så fald var det opfattelsen, at det var rimeligt, at 
en sælger skulle kunne tillægges en kompensation, hvor han i god tro havde 
disponeret i forhold til det gennemførte salg.49 

Hjortnæs redegør på s. 77 f. for, at indføjelsen af en bestemmelse om 
godtgørelse for skuffede forventninger var baseret på den muligvis forkerte 
forudsætning, at reglen blot var udtryk for en kodificering af gældende ret på 
området. Retsstillingen er imidlertid efterfølgende præciseret med afsigelsen af 
dommen UfR 1996.200 HD, der gør op med den indtil da på visse områder anvendte 
praksis med tilkendelse af godtgørelse for skuffede forventninger. Godtgørelse af 
skuffede forventninger, hvor der ikke er lidt et tab i streng juridisk forstand, kræver 
lovhjemmel, blev det slået fast af et flertal i Højesteret. 

' 3, stk. 1, 2. pkt., indeholder imidlertid den fornødne lovhjemmel og har 
derfor et anvendelsesområde, der kan beskrives således: 

Sælgers retsstilling er som udgangspunkt, at han ikke over for køber er 
ansvarlig for bygningernes mangelfulde tilstand, fordi han opnår den 
ansvarsfritagelse, som loven indstifter. Rejser køber et krav, vil sælger altså normalt 
blive frifundet. Betaler sælger et beløb til køber uden at være retligt forpligtet dertil, 
finder godtgørelsesreglen i ' 3, stk. 1, ikke anvendelse. 

Som beskrevet foran i afsnit A.2 gælder imidlertid en række undtagelser til 
sælgers ansvarsfrihed, jf. lovens ' 2, stk. 4, og der kan også være tilfælde, hvor sælger 
lader udarbejde tilstandsrapport, men alligevel ikke opnår beskyttelse efter loven. 
Derfor kan opstå situationer, hvor sælger pålægges at betale erstatning eller 
forholdsmæssigt afslag til køber efter de almindelige, uskrevne regler, og hvor 
årsagen hertil er, at der er begået fejl af den bygningssagkyndige.  

Er sælger ansvarlig uden beskyttelse efter ejendomskøbsloven, f.eks. fordi det 
drejer sig om forhold i strid med offentligretlige forskrifter, jf. lovens ' 2, stk. 4, 1. 
pkt., kan han pålægges at betale erstatning, under forudsætning af at der findes det 
fornødne ansvarsgrundlag, eller et forholdsmæssigt afslag. Har sælger selv handlet 
erstatningspådragende, er der ikke grundlag for at tilkende ham en godtgørelse efter 
' 3, stk. 1, 2. pkt. Burde den bygningssagkyndige have konstateret det pågældende 
forhold, jf. herom nærmere nedenfor afsnit B.3, kan der i stedet blive tale om 
solidarisk erstatningsansvar mellem sælger og den bygningssagkyndige. Solidarisk 
ansvar mellem disse to parter er behandlet nærmere nedenfor i afsnit B.2.2.  

Er køber derimod ikke på nogen måde ansvarlig for de ulovlige forhold, vil 
han måske efter omstændighederne kunne pålægges at betale et forholdsmæssigt 
afslag efter almindelige principper herom. Et sådant afslag indebærer ikke et 
decideret tab for sælger, som han kan kræve erstattet. Der er i stedet tale om, at 
købesummen for ejendommen reduceres til det beløb, som ejendommen rent faktisk 
var værd på overdragelsestidspunktet, hvorved der sker en reduktion af den aftalte 
(over)pris. Salgsprisen var for høj, fordi den fejlagtigt forudsatte, at ejendommen ikke 
var behæftet med forhold i strid med offentligretlige forskrifter.50 Har den sagkyndige 
                                                             

49Jf. Folketingstidende 1994-95, till. A, s. 2987 f. og 2994. 

50Jf. Hjortnæs, s. 76. 



 
 -32- 

i dette tilfælde handlet ansvarspådragende, vil sælger kunne kræve en rimelig 
godtgørelse. Denne vil formentlig blive udmålt, så den størrelsesmæssigt svarer til det 
afslag, som sælgeren er blevet pålagt. 

Har sælger i tillid til fejl i tilstandsrapporten afgivet en garanti over for køber, 
kan sælger også mødes med erstatningskrav fra købers side, hvis garantien svigter, jf. 
lovens ' 2, stk. 4, 2. pkt. Som det ligeledes er omtalt i det følgende afsnit, har en 
sælger, der ikke har udvist egen skyld, i det indbyrdes forhold med den sagkyndige 
krav på at få dækket egentlige tab. Det forekommer her oplagt, at den sagkyndige vil 
kunne mødes med et krav fra sælgers side, og dette skal i givet fald fastsættes efter de 
almindelige erstatningsregler.51 Sælger ville ikke have afgivet garantien, såfremt 
tilstandsrapporten havde indeholdt de korrekte oplysninger, hvorfor sælger i denne 
situation har lidt et retsbeskyttet tab. Godtgørelsesreglen i ' 3, stk. 1, 2. pkt. finder 
derfor ikke anvendelse her.52 

En sidste situation, hvor godtgørelsesreglen kunne tænkes anvendt, er hvor 
sælger får udarbejdet en tilstandsrapport, der overgives til køber, men hvor sælger 
alligevel ikke opnår ansvarsfrihed efter loven. Dette kan ske i flere forskellige tilfælde, 
herunder 
  
$ hvor forsikringsoplysninger ikke (rettidigt) er overgivet til køber (' 2, stk. 1, 

1. pkt.) 
$ hvor sælger ikke har sikret sig, at køber er gjort bekendt med lovens 

retsvirkninger (' 2, stk. 3), 
$ hvor tilstandsrapporten er mere end 6 måneder gammel (' 4, stk. 1, 2. pkt.), 
$ hvor forsikringsoplysningerne ikke opfylder kravene i ' 5, stk. 1 og 2, eller  
$ hvor det p.g.a. ejendommens art slet ikke er muligt at få et forsikringsselskab 

til at afgive tilbud eller erklæring om, hvilke forhold ved den konkrete 
ejendoms fysiske tilstand der medfører, at der ikke kan tegnes forsikring (' 5, 
stk. 1, nr. 1 og 2). 

 
Har sælger i disse situationer fået udarbejdet en tilstandsrapport under 
huseftersynsordningen, der opfylder kravene i ' 4, stk. 1, 1. pkt., vil den sagkyndige - 
såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt - kunne afkræves en rimelig 
godtgørelse efter reglen i ' 3, stk. 1, 1. pkt. Dette vil derimod ikke som udgangspunkt 
være tilfældet, hvis loven slet ikke gælder for den pågældende type ejendom, f.eks. en 
landbrugsejendom, jf. herved lovens ' 1. I så fald gælder ' 3 heller ikke direkte 
mellem sælger og den sagkyndige, medmindre noget sådant kan anses for indeholdt i 
aftalen mellem parterne om udførelse af et huseftersyn. At den sagkyndige her måske 
i stedet har pådraget sig et erstatningsansvar ved at undlade oplyse sælger om, at han 
ikke uden videre er beskyttet af lovens regler, ændrer ikke ved, at der uden for lovens 
anvendelsesområde ikke findes udtrykkelig lovhjemmel til at kræve godtgørelse for 
skuffede forventninger, hvad Højesteret med den førnævnte UfR 1996.200 HD 
kræver. Her kan så kun egentlige tab kræves erstattet efter de almindelige regler. 

Herefter kan konkluderes, at godtgørelsesreglen ikke finder anvendelse i de 
                                                             

51Jf. således Folketingstidende 1994-95, till. A, s. 2994. 

52Se dog modsat Hjortnæs, s. 77, der mener, at det næppe er udelukket at 
tilkende en sælger godtgørelse, hvor han har givet en garanti over for køber. 
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tilfælde, hvor sælger selv har pådraget sig et erstatningsansvar. Har sælger i tillid til 
rapportens misvisende indhold f.eks. påtaget sig en garanti, er sælger berettiget til at 
afkræve den sagkyndige erstatning for sit tab efter almindelige erstatningsretlige 
principper. Kun hvor sælger er retligt forpligtet til at indrømme køber et 
forholdsmæssigt afslag, kan brug af reglen i ' 3, stk. 1, 2. pkt., komme på tale. 
Samtidig er det en betingelse, at den sagkyndige har pådraget sig et 
professionsansvar.  

Pålægges den sagkyndige at skulle betale en godtgørelse, vil det i forbindelse 
med udmålingen af godtgørelsens størrelse være relevant samtidig at tage tage i 
betragtning, om den sagkyndige helt eller delvist har fralagt sig sit honorar. I øvrigt 
må godtgørelsen i almindelighed forventes udmålt, så det maksimalt svarer til det 
forholdsmæssige afslag, som sælger er forpligtet til at yde til køber.53  

Der findes ingen registreret praksis, hvor godtgørelsesreglen er taget i 
anvendelse. På baggrund heraf kan det med en vis sikkerhed bekræftes, at reglen - 
som anført af Hjortnæs s. 76 og 78 - har meget ringe praktisk betydning. Krav må jo 
som altovervejende hovedregel forventes at blive rejst direkte mod den 
(ansvarsforsikrede) byggesagkyndige. 
 
Sluttelig bør nævnes, at der langt fra er enighed om det politisk ønskelige i overhovedet at 
have en regel om godtgørelse af skuffede forventninger. Se hertil især Vibe Ulfbeck i Lov & 
Ret, 1999, nr. 7, s. 13ff., Torsten Iversen i Festskrift til Juridisk Klub, 1998, s. 55 ff., 
Betænkning 1362/1998, s. 129 ff., Wegener i JUR 1995.60 ff. og Blok i Jura på mange måder. 
Festskrift til Børge Dahl (1994), s. 29 ff.  
 
B.2.2 Solidarisk ansvar mellem sælger og den bygningssagkyndige 
 
Har såvel sælger som den bygningssagkyndige handlet erstatningspådragende - 
vedrørende det samme forhold vel at mærke - vil disse som udgangspunkt hæfte 
solidarisk over for køber for det lidte tab. Ansvarsgrundlaget for den sagkyndige kan 
være et garantiansvar, jf. nærmere nedenfor afsnit B.4, eller et professionsansvar. 
Sælger kan også blive garantiansvarlig og ansvarlig, hvor han har handlet groft 
uagtsomt eller svigagtigt, jf. lovens ' 2, stk. 4. Endvidere kan en sælger, der vel har 
overleveret en tilstandsrapport udarbejdet indenfor huseftersynsordningen, men som 
alligevel ikke er beskyttet mod mangelsansvar efter lovens regler, i visse situationer 
have pådraget sig et erstatningsansvar efter de almindelige regler herom, f.eks. som 
(uagtsom) selvbygger eller ved at forsømme sin loyale oplysningspligt. 

I tilfælde af solidarisk erstatningsansvar gælder det generelle princip i 
erstatningsansvarslovens54 ' 2555 ved fordelingen af ansvar i det indbyrdes forhold, 
hvorefter der skal ske en konkret vurdering af ansvarets beskaffenhed, eksistensen af 
en ansvarsforsikring og omstændighederne i øvrigt. Da den sagkyndige er forpligtet 
til at være forsikret, jf. huseftersynsbekendtgørelsens ' 4, stk. 1, nr. 6, og ' 7, stk. 2 
                                                             

53Jf. således Hjortnæs s. 77. 

54Lbkg. nr. 599 af 8/9 1986 senest ændret ved lov nr. 349 af 23/5 1997. 

55Om denne bestemmelse generelt henvises til von Eyben og Vagner: Lærebog 
i erstatningsret, 4. udg. (1999), s. 316 ff., og Møller: Erstatningsansvarsloven, 5. udg., 
s. 457 ff. 
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nr. 2, må den endelige placering af erstatningsansvaret formodes oftest at ville ske 
hos den sagkyndige, jf. herved ' 25´s henvisning til erstatningsansvarsloven ' 19, stk. 
1. I de tilfælde, hvor sælger i god tro har afgivet en garanti ud fra fejlagtige 
oplysninger i tilstandsrapporten, kan der i hvert fald ikke være tvivl om, at den 
sagkyndige (og dermed helt eller delvist dennes forsikringsselskab) skal friholde 
sælger for det krav, som køberen har rejst og fået medhold i.56 

Der findes indtil nu ingen landsretsafgørelser vedrørende den interne 
fordeling af ansvaret mellem flere erstatningsansvarlige. Af byretspraksis findes 
følgende: 
 

                                                             
56Jf. således bl.a. udtalelsen i Folketingstidende 1994-95, till. A, s. 2994. 

Retten i Kolding afsagde den 12/10 1998 dom i en sag, hvor både sælger og den sagkyndige 
havde anerkendt erstatningspligt. I det indbyrdes forhold fordeltes erstatningen med 2/3 til 
den sagkyndige og 1/3 til sælger. 
 
Retten i Århus fordelte i dom af 24/10 1998 ansvaret i det indbyrdes forhold med 2 til hver af 
parterne. I dommen er udtrykkeligt anført, at man ikke har taget hensyn til, at den sagkyndige 
var ansvarsforsikret, fordi sælger havde givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med 
udarbejdelse af tilstandsrapporten. 
 
Ligelig fordeling af ansvaret blev også resultatet i dom af 3/2 1999 fra Retten i Ålborg og i 
tilkendegivelse af 23/3 1999 fra Retten i Skanderborg. I begge tilfælde fandtes sælger at have 
handlet groft uagtsomt ved ikke at videregive oplysninger, og forskellen i uagtsomhedsgraden 
må formodes at have medført, at sælger - trods den bygningssagkyndiges ansvarsforsikring - 
skulle bære en større del af erstatningsansvaret, end hvis begge parter alene havde handlet 
simpelt uagtsomt. 
 
Derimod blev i tilkendegivelse af 22/3 1999 fra Retten i Helsingør ansvaret i det indbyrdes 
forhold fordelt med 13/17 til sælger, der var bygningssnedker, og 4/17 til den sagkyndige, der 
burde have set de synlige revner i 13 af tagpladerne oplagt af sælger. Også en række øvrige 
plader viste sig at være revnede, men her var alene sælger ansvarlig. Selv om tilkendegivelsen 
var begrundet med, at begge havde begået fagfejl, fik sælger, der tillige efter rettens opfattelse 
havde handlet groft uagtsomt, altså langt den største byrde, fordi han var ansvarlig for mere 
end den sagkyndige. 
 
Retten i Hillerød pålagde i dom af 31/3 1999 sælger at bære hele erstatningsansvaret i det 
indbyrdes forhold trods eksistensen af den sagkyndiges ansvarsforsikring, idet der henvistes 
til, at der fra sælgers side var sket en efter alt at dømme bevidst fortielse af det forhold, at et 
afløbsrør under køkkenvasken gennem længere tid havde været tilstoppet. I samme retning 
findes dom af 28/10 1999 fra Retten i Ålborg vedrørende elinstallationer. Sælger havde selv 
foretaget uatoriserede ændringer og oplyste ikke køber herom. Den sagkyndige burde have 
påpeget ca. halvdelen af forholdene som åbenbart ulovlige, hvorfor sælger og den sagkyndige 
pålagdes solidarisk ansvar over for køber for så vidt angår de forhold, den sagkyndige burde 
have påpeget. I det indbyrdes forhold skulle sælger imidlertid bære hele byrden.   
 
Der findes altså endnu ingen sager, hvor sælger har været ansvarlig efter de 
almindelige principper, og der er heller ikke afgørelser, der lader den sagkyndige(s 
ansvarsforsikring) bære hele udgiften.  

Hvor sælger har opnået ansvarsfrihed efter loven, men alligevel ikke er 
beskyttet, fordi han har handlet groft uagtsomt, kan spores en tendens til at den grove 
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uagtsomhed hos sælger naturligt medfører, at det ikke bliver den sagkyndiges 
ansvarsforsikring alene, der skal bære ansvaret i sidste ende. Dette skyldes, at der i 
erstatningsansvarsloven ' 25 også er henvist til ' 19, stk. 2, hvorefter der - trods 
eksistensen af en forsikring - alligevel pålægges den, der handler groft uagtsomt, 
ansvar.  

Erstatningsansvarslovens ' 25, stk. 2, 2. pkt., foreskriver herefter, at der 
@kan@ tages hensyn til foreliggende ansvarsforsikringer, når løsningen af 
fordelingsspørgsmålet ikke følger af ' 19, stk. 1. Her ses i praksis, at den højere 
skyldgrad hos sælger opvejer den sagkyndiges forsikring, således at det endelige 
ansvar fordeles med 2 til hver af parterne. De registrerede domme er dog for få og af 
for ubetydelig retskildeværdi til, at det kan konkluderes, at der kan tales om en fast 
praksis. 

Hvor alene den sagkyndige er gjort ansvarlig af køber, men hvor sælger har 
handlet uagtsomt ved ikke at give den sagkyndige alle relevante oplysninger, kunne 
man spørge, om den sagkyndige havde mulighed for at søge hel eller delvis regres hos 
sælger. Også ved regreskrav, der efterfølgende rejses fra den sagkyndige mod sælger, 
må det forholde sig således, at sælger er beskyttet af lovens ordning, således at der fra 
hans side skal være handlet svigagtigt eller groft uagtsomt, hvis den sagkyndige skal 
have held med at opnå hel eller delvis regres for det beløb, som den sagkyndige har 
måttet udrede til køber.  
 
Se hertil dom af 1/7 1999 fra Rødding, hvor sælger ikke havde handlet groft uagtsomt og 
derfor frifandtes i forhold til køber. Frifindelse blev også resultatet med hensyn til den 
sagkyndiges regres mod sælger. Her henvistes til, at det måtte være en følge af lovens formål, 
at sælgers ansvarsfrihed over for køber også må gælde i forhold til den sagkyndige og et 
eventuelt ejerskifteforsikringsselskab. 
 
Dommen er naturligvis korrekt, når der ikke er tale om solidarisk hæftende 
skyldnere. Den sagkyndige er eneste skyldner for fordringen og opnår ved at betale 
erstatning til køber efter almindelige subrogationsprincipper alene at indtræde i 
dennes eventuelle krav mod sælger, men denne har jo netop ikke noget krav, da køber 
ikke kan holde sælger ansvarlig. Den sagkyndiges ansvarsforsikringsselskab 
indtræder i den sagkyndiges retsstilling og kan derfor heller ikke gøre regres, jf. 
herved erstatningsansvarslovens ' 22. Det samme gælder købers eventuelle ejerskif-
teforsikringsselskab, hvor ' 22 naturligvis blot slår fast, at selskabet får samme ret 
som køber. 
 
 
B.3 Professionsansvaret under huseftersynsordningen 
          
Om den beskikkede bygningssagkyndige har pådraget sig et professionsansvar 
afhænger - ligesom alt andet professionsansvar - af, om han har udført huseftersynet 
med den omhu og faglige dygtighed, som man berettiget kan forvente af en 
professionel på det pågældende område. Det er i den forbindelse ikke tilstrækkeligt 
alene at fokusere på, hvad der er den gode faglige indsats fra en hvilken som helst 
bygningssagkyndig i forbindelse med et bygningseftersyn. Ved vurderingen må tillige 
indgå, at der findes nogle ganske særlige rammer for huseftersynets gennemførelse og 
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omfang.57 Den sagkyndige kan som udgangspunkt naturligvis kun drages til ansvar 
vedrørende forhold, som må siges at være omfattet af den professionelle beskikkede 
bygningssagkyndiges pligter, jf. herved huseftersynsbekendtgørelsens ' 10. Heri 
udtrykkes, at huseftersynet Askal foretages med professionel omhu og brug af den 
indsigt og erfaring, som kan forventes af bygningssagkyndige.@ I det følgende vil 
derfor blive søgt detaljeret at belyse, hvad der henhører under den sagkyndiges 
pligter, og hvad der må siges at falde udenfor.    
 
B.3.1 Overordnet om bygningsgennemgangen 
 
Huseftersynsbekendtgørelsen indeholder i '' 9-11 en nærmere beskrivelse af den 
beskikkede bygningssagkyndiges pligter. Af ' 9 fremgår, at det, der skal afdækkes, er 
skader eller tegn på skader, i hvilket omfang bygningens tilstand er ringere end 
tilstanden i tilsvarende intakte byninger, og at gennemgangen overordnet tager sigte 
på forhold, som købere almindeligvis må formodes at ville lægge vægt på. I ' 10 
foreskrives, at gennemgangen, medmindre andet aftales, skal være visuel og 
ikkedestruktiv. Sluttelig er i ' 11 en liste over forhold ved bygningerne, som falder 
uden for bygningssynet. En nærmere fortolkning af disse bestemmelser findes i de 
følgende afsnit B.3.2 - B.3.5.   

                                                             
57Jf. herved f.eks. Samuelsson og Søgaard: Rådgiveransvaret (1993), s. 22, 

hvor der anføres, at professionsansvaret skal bedømmes ud fra de krav, der til enhver 
tid gør sig gældende for den pågældende branches udøvere. 

Vedrørende fastlæggelse af, hvad der skal forstås ved begrebet bygning, 
gælder samme principper som i forbindelse med afgrænsningen af sælgers 
ansvarsfrihed for fysiske forhold vedrørende bygninger. Der henvises derfor i det hele 
til afsnit A.1 ovenfor. 

 
B.3.2. Formålsangivelserne i huseftersynsbekendtgørelsen ' 9 
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Det overordnede sigte med huseftersynet fremgår af huseftersynsbekendtgørelsen ' 
9, 1. pkt., der udtrykker, at det, der skal afdækkes, er Aforhold, som en køber normalt 
vil tillægge betydning ved sin vurdering af bygningernes tilstand@. Der skal med 
andre ord ikke tages nogen form for individuelle hensyn til køberen, som den 
bygningssagkyndige jo oftest heller ikke har personligt kendskab til.58 

Præcist at angive, hvad købere normalt finder betydningsfuldt, lader sig 
næppe gøre og skal i hvert fald ikke forsøges her. I stedet vil og skal det overordnede 
sigte med huseftersynet indgå som et vigtigt moment ved kortlægningen af rammerne 
for den beskikkede bygningssagkyndiges ansvar og ved fortolkningen af de 
bestemmelser i huseftersynsbekendtgørelsen, der omtales i det følgende.  

Det samme gælder for så vidt også formålsangivelsen i ' 9, 2. pkt., hvorefter 
huseftersynet skal Aafklare, i hvilket omfang den gennemgåede bygnings fysiske 
tilstand er ringere end tilstanden i tilsvarende intakte bygninger af samme alder.@ 
Denne regel har meget nær sammenhæng med det skadesbegreb, der omtales i næste 
afsnit, fordi det kun giver mening at tale om skade eller tegn på skader, såfremt 
tilstanden afviger (negativt) fra, hvad man normalt kan forvente sig af en bygning af 
den pågældende alder. I alle tilfælde skal dog tillige sammenlignes med intakte 
bygninger (uanset alder), fordi købere må formodes altid at lægge vægt på f.eks., at 
taget er tæt, også selv om det har nået en alder, hvor det er ved at være tjenligt til 
udskiftning. 
 
B.3.3 Skader eller tegn på skader 
 
Efter huseftersynsbekendtgørelsen ' 9, 3. pkt. skal ved gennemgangen afdækkes  

 
Askader eller tegn på skader, såsom brud, lækager, deformeringer, svækkelser, 
revnedannelser, og ødelæggelser. Som skader eller tegn på skader regnes også manglende 
bygningsdele og andre fysiske forhold, når disse forhold giver nærliggende risiko for skader, 
hvis der ikke sættes ind med særlig omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre 
forebyggende foranstaltninger.@ 
 

                                                             
58Angivelsen af sigtet med huseftersynet udgør sammen med reglen i lovens ' 

3, stk. 1, 1. pkt. om den sagkyndiges ansvar direkte over for køber en imødegåelse af 
det atypiske forhold, at det ikke er rekvirenten af tilstandsrapporten, der er den 
egentlige adressat for informationen fra den sagkyndige. 
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Formuleringen af den sidste del af bestemmelsen i bekendtgørelsens ' 9 er stort set 
identisk med definitionen af fejl og skader i lovens forarbejder.59 En yderligere 
(negativ) præcisering af det overordnede begreb er givet i kap. 3, pkt. 3.2.4, i 
Håndbogen for beskikkede bygningssagkyndige, hvoraf fremgår, at de skader, som 
bør registreres, ikke er Aalmindelig nedslidning, tilsnavsning eller andre forhold, som 
er almindeligt for en bygning af den pågældende art og alder.@ Herefter gives i 
håndbogen en række eksemplificeringer af, hvad der kunne falde ind under de 
forskellige klassifikationer for karakteren af skader m.v. (KO, K1, K2 og K3 samt UN). 

Endvidere er i Håndbogens pkt. 4.3 angivet, at den sagkyndige i visse tilfælde, 
selv om der ikke kan konstateres egentlige skader eller tegn herpå, har pligt til at gøre 
opmærksom på, om der foreligger indikationer på, at der er eller kan være 
problemer. Dette vil være tilfældet i mange af de situationer, hvor den sagkyndige må 
anbefale, at forhold undersøges nærmere (UN). Som eksempler er angivet hyppig 
vandpåfyldning på varmeinstallationen, sjusket udførte elinstallationer, fugtpletter 
og afdækkede ventilationsåbninger.  
  Til belysning af skadebegrebet i huseftersynsbekendtgørelsen findes den mest 
omfattende retspraksis. For overskuelighedens skyld er det følgende inddelt 
kasuistisk i forskellige skadestyper, og efterfølgende er en diskussion af, hvad der 
bliver retsfølgen, når en sagkyndig har rubriceret en skade ukorrekt i 
karaktersystemet, altså f.eks. hvor forholdet burde have været betegnet som K3 i 
stedet for K2 eller K1. 

Samtidig bemærkes, at resten af dette kapitel langt fra må betragtes som en 
udtømmende opregning af de sagkyndiges pligter, da en sådan næppe vil kunne 
gennemføres på forsvarlig vis og i hvert fald klart vil falde uden for rammerne af 
denne fremstilling. Der er alene tale om i detaljer at fastlægge kravene til de 
sagkyndige på områder, som indtil nu har givet anledning til sagsførelse ved 
domstolene. 
 
B.3.3.1 Tag og tagkonstruktioner 
 
ANedbrydning eller deformation af tagbelægning, som kan føre til utæt tag@ er i 
Håndbogens kap. 3, afsnit 3.2.4, givet som eksempel på en K3-skade. Endvidere 
findes i pkt. 6.8 en præcisering af, hvad der generelt skal undersøges. Det drejer sig 
om nedbrydning af tagbelægningen, konstruktionen med hensyn til stabilitetet og 
vindafstivning, utætheder ved inddækninger m.v og i forbindelse med 
gennembrydninger af belægningen, fugt i konstruktionen, råd- og svampeangreb, 
utilstrækkelig ventilation samt forholdene omkring tagrender og skorsten. 
Nedbrydning eller deformation af tagbelægningen er tillige i Håndbogens kap. 3, pkt. 
3.2.4 givet som eksempel på en K3-skade.  

Fra retspraksis kan suppleres med følgende: 
 
I Østre Landsrets dom af 9/9 1999 frifandtes den sagkyndige, fordi han i tilstandsrapporten 
med karakteren K1 havde påpeget, at der kunne opstå problemer med det skummateriale, der 
var anvendt til understrygning af taget. Dette er et eksempel på, at der i visse situationer er 
pligt til at pege på forhold, der endnu ikke har givet anledning til skader, men hvor der er 
nærliggende risiko for, at skader vil opstå. Endvidere var det anbefalet, at køber skulle være 
særligt opmærksom på en skotrende med karakteren K1, der havde været utæt i sælgers 
                                                             

59Jf. Folketingstidende 1994-95, till. A, s. 2986. 
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ejertid. Denne oplysning sammenholdt med, at der var tale om en bygningsdel af en vis alder, 
som kunne udskiftes for et relativt beskedent beløb, samt at der bestod en vis uklarhed med 
hensyn til, om træværket var opfugtet på tidspunktet for besigtigelsen, gjorde, at man ikke 
fandt det erstatningspådragende, at den sagkyndige ikke havde beskrevet selve skaden i 
rapporten. 
  
At et tags levetid er ved at være udløbet, uden at dette dog endnu ikke har givet anledning til 
utætheder, er der næppe pligt til at påpege i en tilstandsrapport. Tagets tilstand afviger ikke 
fra tilstanden fra andre tilsvarende intakte gamle tage, hvorfor der i medfør af 
huseftersynsbekendtgørelsens ' 9 ikke er pligt til at omtale forholdet. Se således 
tilkendegivelse af 2/11 1999 fra Østre Landsret, hvor den sagkyndige tillige havde anført UN 
ud for tagdækningen. Retsstillingen vedrørende udtjente bygningsdele er behandlet mere 
udførligt nedenfor i afsnit B.3.3.9.  
 
Vestre Landsrets dom af 17/11 1999 pålagde bl.a. den sagkyndige ansvar for ikke at have gjort 
opmærksom på en allerede indtrådt forvitring af et eternittag på en tilbygning. En tilsvarende 
dom er afsagt af Retten i Grenå 10/9 1998 (191/97). Selv om forvitringen ved besigtigelsen 
ikke havde været synlig, ville resultatet formentlig være blevet det samme, fordi det ikke 
mindst blandt sagkyndige60 længe har været almindeligt kendt, at der kan være problemer 
med tagbelægning udført med visse eternitplader, hvorfor disses alder og fabrikat i alle 
tilfælde bør undersøges nærmere, jf. også dom af 1/11 1999 fra Retten i Nykøbing F og af 
10/12 1999 fra Retten i Næstved, hvor pligten dog først anses for opstået i 1998 efter 
udsendelse af en meddelelse fra Sekretariatet for Huseftersyn. Se dog modsat dom af 16/9 
1998 fra Retten i Ålborg. I dom af 15/11 1999 fra Retten i Hillerød frifandtes den sagkyndige 
også, men kun fordi han ikke havde haft mulighed for at se produktionsnumrene på 
tagpladerne. Praksis vedrørende eternittag er blot en præcisering af pligten til som foreskrevet 
i Håndbogen at vurdere, om der er sket/vil ske nedbrydning af tagbelægningen.  
 
Der kan ikke herske tvivl om, at man i retspraksis anser det for en af de sagkyndiges pligter at 
undersøge, om der findes synlige revner i tagplader. Se således dom af 9/9 1999 fra Vestre 
Landsret (UfR 1999.2062) og tilkendegivelse af 22/3 1999 fra Retten i Helsingør. I dom af 
5/11 1998 fra Retten i Roskilde frifandtes den sagkyndige, fordi det ikke ansås for bevist, at 
revnerne havde været til stede ved udførelsen af huseftersynet. Endvidere skal den sagkyndige 
naturligvis henlede opmærksomheden på synlige spor af utætheder i taget, jf. f.eks. dom af 
1/12 1999 fra Retten i Århus. 
 
Det må tillige kontrolleres, om tagbeklædningen er fastgjort tilstrækkeligt forsvarligt, også 
med hensyn til anvendelse af bindere, hvilket kun kan konstateres indefra. Se hertil 
tilkendegivelse af 5/5 1998 fra Retten i Århus. Det er dog naturligvis en forudsætning for at 
pålægge den sagkyndige en sådan pligt, at fastgørelsen kan observeres uden foretagelse af 
destruktive indgreb. 
 
I dom fra Retten i Tønder af 12/3 1998 fandtes det ikke at kunne betegnes som 
erstatningspådragende, at den sagkyndige ikke havde påpeget en konstruktionsfejl (for ringe 
hældning) på et garagetag, da det ikke var umiddelbart synligt. Samtidig fremgik det af 
tilstandsrapporten, at der var fugt i garagen. En beskeden taghældning kan dog have 
betydning på anden måde, idet en taghældning under 25 grader bør tilskynde en sagkyndig til 
at være ekstra omhyggelig med at vurdere, om overlægget mellem eventuelle tagplader er 
tilstrækkeligt, jf. hertil Hobro Rets dom af 27/1 1999. Her pålagdes erstatningsansvar, fordi 

                                                             
60Eternittagpladerne har bl.a. været omtalt i Huseftersynsnyt, nr. 2, 3 og 4 i 

1998. 
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der ikke var foretaget en måling af, om overlægget svarede til det af tagfabrikanten 
anbefalede. I dom af 8/1 1999 fra Retten i Århus blev den sagkyndige imidlertid frifundet, selv 
om overlægget (uomtalt i tilstandsrapporten) ikke svarede til det foreskrevne. Taget, hvis 
hældningsgrad er uoplyst i dommen, havde dog ikke på noget tidspunkt været utæt, og ville 
efter skønsmandens opfattelse heller ikke blive det i tagets restlevetid. Derfor er de to netop 
nævnte domme næppe indbyrdes modstridende.  
 
Det kan formentlig også spores en pligt til at være særlig agtpågivende ved undersøgelsen af 
de såkaldte flade tage eller built up-tage, der erfaringsmæssigt har givet anledning til mange 
problemer. Se hertil dom af 14/12 1998 fra Skive, hvor der pålagdes ansvar for manglende 
påpegning af tagets ringe tilstand, men ikke for at undlade at oplyse nærmere om de dårlige 
erfaringer med selve konstruktionen. I dom fra Retten i Odense af 26/10 1998 frifandtes den 
sagkyndige derimod, selv om han burde have bemærket en fugtplet. Det pågældende tag, der 
var mere end 30 år gammelt, fandtes dog at være udtjent, hvorfor der - trods 
erstatningspådragende adfærd - ikke var lidt et tab, der kunne kræves erstattet.  
 
At den sagkyndige ikke havde anført, at mosvækst på et stråtag var udtryk for dårlig 
vedligeholdelse og kunne være medvirkende til at reducere tagets levetid, fandtes sammen 
med andre faktorer at være delvis ansvarspådragende i Sorø rets tilkendegivelse af 6/4 1998. 
Tilkendegivelsen forekommer ikke indlysende rigtig, idet forholdet klart må være synligt for 
køberen, og fordi det indebærer en almindelig bedømmelse af bygningens 
vedligeholdelsesstand, hvilket jo udtrykkeligt er undtaget fra huseftersynet, jf. 
bekendtgørelsens ' 11, nr. 9. Sagen giver dog en udmærket illustration af, at sondringen 
mellem hvad, der henhører under, og hvad der ligger uden for huseftersynet, kan være 
særdeles vanskelig, fordi bygningens generelle vedligeholdelsesstand kan være et forhold, der 
giver en nærliggende risiko for skader, jf. huseftersynsbekendtgørelsen ' 9 i.f. og diskussionen 
nedenfor vedrørende built up-tagene.  
 
Som en kort opsummering kan herefter angives, at i hvert fald følgende forhold skal 
afdækkes ved den sagkyndiges undersøgelse af tag:  
 
$ Om der er synlige tegn på utætheder i taget. 
$ Om tagunderstrygning er udført med polyurethanskum (PU-skum). 
$ Om eternittagplader er under nedbrydning. 
$ Om der findes synlige revner i tagbeklædningen. 
$ Om tagbeklædningen er tilstrækkeligt fastgjort. 
$ Om overlægget mellem tagplader er tilstrækkeligt ved tag med hældning 

under 25o. 
$ Om der gør sig særlige forhold gældende med hensyn til tætheden af tag med 

en hældning på under 5o. 
 
I den foreliggende praksis er ikke taget stilling til, om der eksisterer en pligt til at give 
oplysninger om et tags alder, og om at udskiftning kan være nært forestående. Dette 
har formentlig en vis sammenhæng med reglerne i huseftersynsbekendtgørelsens '' 
9 og 11, nr. 6, der kun pålægger den sagkyndige at påpege skader eller tegn herpå og 
ikke sædvanligt slid og ælde. Imidlertid foreskrives tillige i ' 9 i.f., at der som tegn på 
skader henregnes forhold, der giver nærliggende risiko for skader, hvis der ikke 
sættes ind med særlig omfattende vedligeholdelsesarbejder, hvortil udskiftning af et 
tag vist uden tøven må henregnes. Den skønsmand, der ikke vil mødes med 
erstatningskrav, bør derfor tillige oplyse om forhold vedrørende tagets alder og det 
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forventede behov for udskiftning.61 Den ovennævnte dom af 26/10 1998 fra Odense 
er dog et eksempel på det paradoks, der består i, at en erstatningspådragende 
undladelse alligevel ikke medfører pligt til at betale erstatning, fordi køber ikke har 
lidt et tab. Set fra et købersynspunkt er denne retsstilling utilfredsstillende, fordi de 
fleste - hvis de havde fået oplysning om tagets korte restlevetid - ville have gjort sig 
nogle yderligere overvejelser i forbindelse med anskaffelsen og måske have indledt 
forhandlinger om et prisnedslag.  
 
B.3.3.2 Punkterede termoruder  
 
I Håndbogens kapitel 3, pkt. 6.4, er (nu) udtrykkeligt anført, at termoruders tilstand 
er omfattet af huseftersynet, og at det skal undersøges, om termoruder er punkterede. 
Dette kræves også efter retspraksis, hvor det største problem imidlertid har vedrørt 
det faktuelle spørgsmål, om punkteringerne var konstaterbare eller ej ved udførelsen 
af huseftersynet. 
 

                                                             
61Se hertil også det i Håndbogen for byggesagkyndige kap. 3, pkt. 3.2.4, 

anførte, hvor der står, at det ikke kræves, at der gives oplysninger om restlevetid, men 
hvor der fortsættes med følgende: AEn viden om skønnet levetid vil dog være af 
betydning, hvis et materiale eller en komponent erfaringsvis er ved at nå en alder, 
hvor et svigt sandsynligvis vil indtræffe...@  

Se således Vestre Landsrets dom af 3/8 1999 (UfR 1999.1875), hvor køber forgæves forsøgte at 
løfte bevisbyrden ved alene at føre en glarmester som vidne. Heller ikke i sagen afgjort af 
Retten i Århus ved dom af 2/6 1997 var der afholdt syn og skøn, og den sagkyndige blev 
frifundet, fordi det ikke kunne antages med tilstrækkelig sikkerhed, at ruderne synligt var 
punkterede på tidspunktet for den sagkyndiges besigtigelse. Det samme blev tilfældet i den 
sag, der efter afholdelse af syn og skøn afgjordes med en tilkendegivelse af 28/10 1997 fra 
Retten i Helsingør samt i dom af 31/3 1999 fra Retten i Hillerød.  
 
Derimod fandtes den sagkyndige ansvarlig for ikke at have omtalt punkterede termoruder i 
sagen afgjort af Retten i Næstved ved dom af 14/5 1998. Her fandtes det tilstrækkeligt bevist, 
at 41 ud af 42 termoruder på ejendommen var punkterede på tidspunktet for udførelse af 
huseftersynet. At ruderne da var meget beskidte kunne ikke fritage for ansvar, idet der i så 
fald skulle have været indføjet en bemærkning (forbehold) herom i tilstandsrapporten, jf. 
således dom af 14/12 1998 fra Retten i Skive.  
 
Sluttelig kan nævnes, at såvel Retten i Frederikssund i dom af 17/10 1997 som Retten i Lemvig 
i dom af 17/4 1998 frifandt de sagkyndige med den begrundelse, at de pågældende ruder var 
udtjente, hvorfor køberne ikke havde lidt et tab, der kunne kræves erstattet. Også her kan 
bygningsdelenes alder altså betyde, at man som sagkyndig kan undgå at skulle betale 
erstatning, selv om der er handlet ansvarspådragende.  
 
At konstatere, om termoruder er punkterede, er vanskeligt også for 
bygningssagkyndige, da punkteringen ikke er synlig under alle vejrforhold, især ikke 
når ruderne er beskidte. Først når punkteringen har været til stede i en længere 
periode, vil den være permanent synlig p.g.a. kalkaflejringer på indersiderne af 
glasset. Derfor tager mange sagkyndige med rette et generelt forbehold vedrørende 
termoruder, men der kan ikke være tvivl om, at der er pligt til under alle 
omstændigheder tillige at notere forekomsten af de ruder, der synligt er punkterede.  
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B.3.3.3 Gulve 
 
Efter såvel Håndbogen for beskikkede bygningssagkyndige (kap. 3, pkt. 4.4) som den 
nedenfor nævnte retspraksis ligger det på grund af reglen i 
huseftersynsbekendtgørelsen ' 11, nr. 2, uden for den sagkyndiges pligter at 
undersøge gulve beliggende under faste væg til væg-tæpper. I øvrigt er det i 
Håndbogens kap. 3, pkt. 6.6, præciseret, at det, der især skal undersøges, er, om 
funderingsforhold har bevirket skader på gulve eller tegn herpå, gulvets tilstand 
under løse tæpper og svigt i opklodsningen af gulve. Som eksempel på et forhold, der 
skal gives karakteren K2, er endvidere nævnt Anedslidt gulvbelægning@, jf. 
Håndbogens kap. 3, pkt. 3.2.4.62  
 
Vedrørende gulve under faste tæpper eller under større genstande findes følgende 
entydige praksis: 
 
Den sagkyndige frifandtes for ikke at have påpeget fejl ved gulve under væg til væg-tæpper i 
tilkendegivelse af 16/12 1997 fra Retten i Århus, dom af 12/3 1998 fra Retten i Tønder og dom 
af 13/10 1999 fra retten i Kolding. I alle tilfælde skete frifindelserne, selv om det ikke 
udtrykkeligt i rapporten var anført, at gulvene på grund af tæpperne ikke havde kunnet 
besigtiges. Det er herved taget i betragtning, at køberne i den fortrykte tekst i 
tilstandsrapportformularerne er gjort bekendt med, at der kun sker undersøgelse af alment 
tilgængelige bygningsdele.  
 

                                                             
62Her findes altså endnu et eksempel på, at den sagkyndige, hvor snarlig 

udskiftning må påregnes, skal foretage en angivelse af vedligeholdelsesstanden af en 
bygningsdel.  

Endvidere de sagkyndige frifundet for ansvar for ikke at have undersøgt gulve under faste 
tæpper i tilkendegivelser af 19/1 1999 fra Retten i Grenå og af 3/6 1999 fra Retten i Helsingør 
 
Frifindelser, selv om de sagkyndige har undladt at påpege mangler ved gulve uden væg til 
væg-tæpper, findes der også eksempler på. Se dommene fra Københavns Byret af 30/3 1998 
og fra Retten i Lyngby dateret 16/4 1999. Årsagen til frifindelserne var, at man ikke fandt at 
kunne kræve af de sagkyndige, at de flyttede tunge møbler eller kasser som led i deres 
undersøgelse. Se tilsvarende tilkendegivelse af 19/10 1999 fra Retten i Odense. 
 
I følgende øvrige tilfælde er de sagkyndige fundet at have handlet culpøst: 
 
Østre Landsret fandt i dom af 12/11 1998 (FED 1998.1935), at den sagkyndige burde have 
foretaget en bankeprøve på et flisegulv. Imidlertid frifandtes den sagkyndige, da køber ikke 
fandtes at have påvist fejl ved gulvet. 
 
Retten i Århus statuerede med dom af 21/10 1998 ansvar for en sagkyndig, der ikke havde 
konstateret en nedbøjning af et gulv på mere end 2 cm. 
 
At et gulv var mangelfuldt understøttet, burde have været konstateret af den sagkyndige, der 
via en krybekælder kunne have opdaget fejlen, jf. dom af 17/12 1998 fra Københavns Byret. 
Forholdet, hvor afstanden mellem bjælkerne visse steder var den dobbelte af det anbefalede, 
havde ikke givet sig udtryk i skader, men der fandtes at være en nærliggende risiko herfor. 
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Med udtrykkelig henvisning til vejledningen til de sagkyndige fandtes det i dom af 1/7 1999 fra 
Retten i Rødding culpøst, at den sagkyndige ikke havde bemærket, at gulvene visse steder var 
sunket med op til 3 cm. Dette kunne forholdsvist let være opdaget ved at undersøge, om der 
var slip mellem fodpaneler og gulv.  
 
Som en kort opsummering kan anføres, at den sagkyndige ifalder ansvar for ikke at 
påpege sætninger eller mangelfuld understøtning, hvis dette vel at mærke lader sig 
gøre uden at skulle udføre destruktive indgreb, f.eks. på væg til væg-tæpper, eller 
indebærer fjernelse af større genstande. Gulve under løse tæpper bør tjekkes ved 
stikprøver. 
 
B.3.3.4 Rådangreb 
 
Rådangreb i træ kan - ligesom punktering af termoruder - være vanskelig at 
konstatere. Derfor er det fundet mest formålstjenligt under ét at referere retspraksis 
vedrørende rådskader, uanset om det drejer sig om vinduesrammer, remender eller 
andre bygningsdele. 

I Håndbogens kap. 3, pkt. 3.2.4, er som eksempel på en skade, der skal 
bedømmes til K2, nævnt Anedbrudte glaslister@. Sådanne vil typisk være nedbrudt på 
grund af råd. Endvidere fremgår det af håndbogens pkt. 6.4, at råd i trævinduer og 
døres karme er en af de mest almindelige skader, og at der specielt bør undersøges for 
råd i vinduesrammer og -karme. Også tagkonstruktioner skal undersøges for 
rådangreb. I øvrigt er der ikke givet specielle anvisninger vedrørende undersøgelser 
for råd.  

Vedrørende vinduer og døre findes følgende praksis: 
 
Sagkyndige er pålagt ansvar for ikke at have påpeget råd i glaslister, karm- og rammetræ i 
bl.a. dom af 7/10 1997 fra Retten i Odense, dom af 29/1 1998 fra Retten i Skanderborg, i dom 
af 14/12 1998 fra Retten i Skive og i dom af 26/10 1999 fra Retten i Ålborg. Derimod skete der 
frifindelse i dom af 7/8 1998 fra Retten i Århus og i tilkendegivelse af 19/1 1999 fra Korsør. 
Fra disse tilfælde kan vanskeligt udledes noget generelt, andet end at den sagkyndige bør 
undersøge alle døre og vinduer for rådangreb. 
 
Der er speciel grund til at fremhæve den ligeledes frifindende dom af 26/2 1999 fra Retten i 
Århus. Her var tale om en ældre dør, der efterhånden var nedbrudt i betydelig grad, men 
skaden var ikke anført i tilstandsrapporten. Den sagkyndige frifandtes vedrørende dette 
forhold med henvisning til huseftersynsbekendtgørelsens ' 11, nr. 6, der undtager sædvanligt 
slid og ælde fra huseftersynet. Da nedbrydning på grund af råd måtte forventes i en dør, hvis 
restlevetid var ganske begrænset, fandtes den sagkyndige ikke at have pligt til at påpege 
forholdet. Samme princip er kommet til udtryk i tilkendegivelse af 19/2 1999 fra Retten i 
Grenå. Det er formentlig i denne situation mere korrekt at pålægge den sagkyndige ansvar for 
undladelsen med henvisning til bekendtgørelsens ' 9, 4. pkt., om forhold, der giver risiko for 
skader, hvis der ikke sættes ind med særlig omfattende vedligeholdelsesarbejder. 
Erstatningen skal så efterfølgende udmåles til 0 kr., fordi køber ikke har lidt et tab, således at 
domskonklusionen alligevel ville blive den samme.     
 
Det siger sig selv, at det ville være alt for omfattende, såfremt den sagkyndige skulle 
undersøge alt træværk i ejendommen. Derfor er det tilstrækkeligt, at der foretages 
stikprøveundersøgelser,63 og at disse koncentreres på de mest udsatte steder. 
                                                             

63Se tilsvarende praksis om stikprøver for at tjekke Askrukke@ fliser dom af 
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Se således dom af 7/10 1997 fra Retten i Odense, hvor den sagkyndige ikke blev gjort ansvarlig 
for at have overset beskedne rådangreb i udhængsbrædder, idet han havde koncentreret sin 
undersøgelse til de mest udsatte steder på vindskeder og sternbrædder. Derimod må 
udgangspunktet være, at den sagkyndige bliver ansvarlig for ikke at påpege rådskader i 
remender. Se hertil tilkendegivelse af 8/10 1997 fra Retten i Århus, der dog alligevel med en 
meget konkret begrundelse frifandt den sagkyndige. 
 
At rådangreb udvikler sig over lange perioder betyder, at der også her kan være 
problemer med at fastlægge omfanget af skader på besigtigelsestidspunktet.  
 
Se hertil dom af 8/1 1999 fra Retten i Århus om rådangreb i en terrasse af træ, der ikke med 
sikkerhed kunne siges at have været til stede ved besigtigelsen. Derfor frifandtes den 
sagkyndige vedrørende dette forhold. 
 
Når der skal undersøges for rådskader, lader det sig ikke altid gøre at konstatere 
angreb uden at stikke i træet med en spids genstand, f.eks. en syl. Dette er jo for en 
umiddelbar betragtning i strid med reglen i huseftersynsbekendtgørelsens ' 10, 2. 
pkt., hvorefter der ikke uden særlig aftale må udføres undersøgelser af destruktiv 
karakter. På den anden side vil enkelte stik i træværk være et meget begrænset 
indgreb, især hvis træværket allerede er nedbrudt. Derfor angives også i Håndbogens 
kap. 3, pkt. 3.2.2, at den sagkyndige til besigtigelsen skal medbringe bl.a. en syl eller 
skruetrækker. Imidlertid findes ingen udtrykkelig angivelse af, hvor dette værktøj bør 
anvendes.  
 

                                                                                                                                                                                              
29/1 1998 fra Retten i Skanderborg.  

Til belysning af problemstillingen kan henvises til dom af 18/5 1999 fra Retten i Århus. Denne 
sag vedrørte et fritidshus i træ, hvor brædderne ved huseftersynets udførelse måtte betragtes 
som angrebet af råd, men ikke i betydeligt omfang. Retten fandt ikke, at den sagkyndige havde 
pligt til at stikke i træværket med en syl i det foreliggende tilfælde, hvor træet var forholdsvist 
nymalet, og hvor rådangrebet ikke kan have været synligt.  
 
En forsigtig konklusion vedrørende dette punkt må være, at den sagkyndige som den 
klare hovedregel bør afholde sig fra at stikke i træværk, hvor der ikke er nogen 
indikation af rådangreb, og at han i øvrige tilfælde alene bør gennemføre sådanne 
undersøgelser i begrænset omfang og på steder, hvor indgrebet skønnes at være af 
bagatelagtig betydning.  

Også vedrørende rådskader kan konstateres, at det i praksis volder 
vanskeligheder at registrere skader på udtjente eller dårligt vedligeholdte 
bygningsdele. Endvidere består som netop nævnt en vis uklarhed med hensyn til 
omfanget af (lettere destruktive) undersøgelser af træværk, jf. herom nærmere i afsnit 
B.3.4. 
 
B.3.3.5 Øvrige skader  
 
I retspraksis findes enkelte sager, der omhandler andre forhold end de netop nævnte, 
og som ikke drejer sig om afgrænsning af de forhold, der udtrykkeligt er holdt uden 
for huseftersynet, jf. nedenfor pkt. B.3.5. 
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Vedrørende insektangreb findes Østre Landsrets dom af 20/8 1999, hvor der i træværk på 
ejendommen var et mindre borebilleangreb. Det fandtes ikke bevist, at skaden var indtrådt på 
tidspunktet for den sagkyndiges besigtigelse, hvorfor han frifandtes. Selv om der ikke findes 
udtrykkelige forskrifter herom, kan der dog ikke herske tvivl om, at den sagkyndige har pligt 
til at påpege eventuelle insektangreb af ikke helt ubetydelig karakter.   
 
Det samme gælder forekomster af løbesod, jf. dom af 6/8 1997 fra Retten i Århus.  
 
Der findes også flere sager om fugtige kældre, hvor sagstemaet hyppigst er, om fugten 
har været konstaterbar på tidspunktet for huseftersynet. Se således f.eks. 
tilkendegivelse af 4/11 1999 fra Retten i Århus.  
 
B.3.3.6 Tilstrækkelig beskrivelse  
 
Efter denne gennemgang af de områder, der især har givet anledning til tvister i 
praksis, vendes opmærksomheden mod det generelle spørgsmål, om der kan opstå 
ansvar for en beskrivelse i en tilstandsrapport, der ikke angiver skadens fulde 
omfang. Udgangspunktet for denne vurdering må være, at skader eller tegn herpå 
skal beskrives så præcist som muligt. Formålet med husundersøgelsen er jo som 
nævnt i huseftersynsbekendtgørelsens ' 9 at afklare, på hvilken måde den 
pågældende bygnings fysiske tilstand afviger fra tilsvarende intakte bygninger. Har 
den sagkyndige i sin rapport udtrykkeligt omtalt forholdet, men på en sådan måde, at 
køber anser skaden for at være af langt mindre betydning, end der faktisk er tale om, 
forekommer det relevant at tale om en faglig fejl, som kan medføre erstatningsansvar. 
Dette kan f.eks. være tilfældet, hvor en skade under udvikling er beskrevet som 
stationær, jf. herved Håndbogens kap. 3, pkt. 4.3. 

Det hører imidlertid med til billedet her at henlede opmærksomheden på, at 
det af lovens ' 3, 1. pkt., fremgår, at køber over for den sagkyndige alene kan 
fremsætte krav om skadeserstatning på grund af fejl, Ader burde have været omtalt@. 
Der kan dog næppe herske tvivl om, at reglen må fortolkes, så den også gælder i 
tilfælde, hvor skaden eller tegnet på skaden vel er omtalt i tilstandsrapporten, men 
ikke på fuldt tilstrækkelig vis, jf. herved Hjortnæs, s. 71.64  
 
En formulering, der nogenlunde svarer til sprogbrugen i ' 3, genfindes i lovens ' 5, stk. 1, nr. 
1, hvorefter ejerskifteforsikringen skal dække forhold, der Aikke er nævnt i 
tilstandsrapporten@. Med lovforslaget L 152 må forventes en ændring heraf, således at 
ordlyden fremover bliver Asom ikke er nævnt eller klart forkert beskrevet i 
tilstandsrapporten@. For at undgå enhver tvivl kunne man have indføjet en identisk tilføjelse i 
' 3, så det udtrykkeligt fremgik, at køberen kunne gøre ansvar gældende for Afejl, der burde 
have været omtalt, eller som er klart forkert beskrevet i rapporten.@ Herved sker dog tillige 
måske en utilsigtet angivelse af rammerne for professionsansvaret til kun at angå klare 
fejlbeskrivelser, hvorfor det formentlig er det bedste at fastholde den nuværende formulering 
og lade det være op til domstolene fra sag til sag at afgøre, hvor store afvigelser fra en korrekt 

                                                             
64Hjortnæs støtter sit synspunkt med en henvisning til motiverne 

(Folketingstidende 1994-95, till. a, s. 2994), hvilket dog forekommer at være en 
overfortolkning af forarbejderne, da der her alene anvendes formuleringen Ahar 
undladt at omtale forhold, som burde have være nævnt@. 
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beskrivelse der berettiger køber til erstatning. 
 
Til belysning af problemstillingen findes - ud over de i næste afsnit refererede domme 
m.v. om forkert karaktergivning - følgende afgørelser:  
 
At henstille, at køber skulle være ekstra opmærksom på utætheder fra en skotrende, fandtes af 
Østre Landsret i dom af 9/9 1999 at være nok til at friholde den sagkyndige for ansvar, selv 
om den pågældende skotrende måske i tilstandsrapporten burde være angivet som værende 
tjenlig til udskiftning. Endvidere fandtes den sagkyndige ved at gøre opmærksom på risiko for 
skader på grund af anvendelsen af polyurethanskum til understrygning af taget at have levet 
op til sine pligter, da det ikke fandtes bevist, at der var sikre tegn på skader, da huseftersynet 
blev udført. Derimod blev en sagkyndig, der havde påpeget problemer med 
understrygningsskummet alligevel fundet ansvarlig i dom af 18/10 1999 fra Retten i Lemvig. 
Årsagen hertil var imidlertid, at han ikke tillige havde oplyst om tydelige tegn på, at taget 
allerede i væsentligt omfang havde været utæt. 
 
Retten i Kjellerup har i dom af 6/2 1998 frifundet en sagkyndig, der havde påpeget et meget 
lavt vandtryk og et behov for foretagelse af yderligere undersøgelse af VVS-installationer, men 
som ikke i sin rapport havde anført, at brugsvandsanlægget var delvis tilstoppet og dårligt 
vedligeholdt. 
 
Frifindelse blev også resultatet i dom af 27/10 1998 fra Retten i Kolding. Denne sag drejede 
sig om et tag, der af sælgeren var oplyst som værende utæt, og hvor den sagkyndige i 
tilstandsrapporten havde påpeget flere skader på taget samt mangelfuld ventilation og 
opfugtning af træværk. 
 
I Østre Landsrets dom af 24/111999 blev den sagkyndige også frifundet. Han havde anført, at 
der var defekte inddækning og tudsten samt Aenkelte knækkede tagsten@, hvilket nok var en 
utilstrækkelig beskrivelse af, at hele tagfladen var utæt. Dette skyldtes imidlertid bl.a. også, at 
der manglende en lodret fugning, som det imidlertid ikke var sædvanligt at udføre på 
tidspunktet for tagets oplægning. Da de anførte fejl ved taget havde fået karakteren K3, da 
retten ikke fandt at der var pligt til at oplyse det nøjagtige antal knækkede sten (15-20), og da 
den sagkyndige ikke fandtes at have haft pligt til påpege, at der ikke var en lodret fugning, 
skete der frifindelse. 
 
Eneste eksempel på, at en sagkyndig er blevet pålagt ansvar for at beskrive en skade på 
utilstrækkelig vis, er dom fra Retten i Tårnby af 30/3 1999. Der var i rapporten nævnt visse 
revner i vægge og puds (K1- og K2-skader), og at stuegulvet burde undersøges nærmere (UN). 
Vedrørende hovedbygningen fandtes beskrivelsen at være forsvarlig, men for så vidt angik en 
tilbygning med betydelige sætningsrevner fandtes tilstandsrapporten for lidt præcis, hvorfor 
den sagkyndige pålagdes at betale afhjælpningsomkostningerne vedrørende denne del af 
skaderne. 
 
Herefter må konkluderes, at det må være gældende ret, at en sagkyndig, der ikke 
beskriver en skade eller et tegn på skade tilstrækkeligt klart, kan blive gjort 
erstatningsansvarlig. Samtidig må det formodes, at der skal være tale om en klar 
afvigelse i negativ retning for køberen mellem beskrivelsen i tilstandsrapporten og de 
faktiske forhold,65 hvilket ses at være kommet til udtryk i den analyserede praksis. 
                                                             

65Hvilket i øvrigt tillige f.eks. bekræftes af den frifindende dom FED 1999.186 
VLD, der omhandler en utilstrækkelig beskrivelse af råd i vinduer i en 
tilstandsrapport udarbejdet uden for huseftersynsordningen 
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B.3.3.7 Forkert karaktergivning af skader 
 
I direkte sammenhæng med den netop behandlede problemstilling er spørgsmålet, 
om det forhold, at en skade er bedømt til en for mild karakter, kan udløse 
erstatningsansvar. Udgangspunktet må her være det samme som ovenfor 
konkluderet, at der kan blive tale om ansvar, når der findes en væsentlig forskel i 
negativ retning mellem den givne karakter og den karakter, som burde være givet. 
  
Det anførte bekræftes af dom fra retten i Skanderborg af 29/1 1998. Her burde den sagkyndige 
have givet en alvorligere karakter end K1 ved angivelsen af, at taget måtte forventes at skulle 
udskiftes inden for en kortere periode. Fejlen fik dog ikke erstatningsmæssige konsekvenser 
for den sagkyndige.  
 
Her kan også henvises til den i forrige afsnit omtalte dom af 30/3 1999 fra Retten i Tårnby, 
hvor karaktergivningen K2 af en alvorlig sætningsskade på en tilbygning i sammenhæng med 
andre utilstrækkeligheder fandtes ansvarspådragende for den sagkyndige. 
 
Derimod fandtes i tilkendegivelse af 12/4 1999 fra Retten i Viborg karaktergivningen K1 af en 
rådskade i et vindue ikke at berettige køber til at kræve erstatning, selv om skaden formentlig 
burde være bedømt som K2. 
 
I dom af 6/9 1999 fra Retten i Odense skete der også frifindelse. Et knirkende gulv var givet 
karakteren K0. Da omfanget af knirkeriet var større end forventeligt, og da gulvet tillige 
gyngede let, fandt den udmeldte skønsmand, at forholdet retteligt burde være betegnet K1. 
Fejlen fra den sagkyndiges side fandtes imidlertid ikke at være erstatningspådragende, da 
skaden ikke havde indflydelse på gulvets brugbarhed.  
 
Selv om praksis ikke er særlig righoldig på dette område, må den indledende 
antagelse i dette afsnit siges at kunne bekræftes af de refererede sager. Det må 
samtidig formentlig kunne konkluderes, at det forholder sig således, at der som 
udgangspunkt skal mere end én karakters afvigelse til, før man kan pålægge den 
sagkyndige et ansvar for fejlskøn. Således må K3-skader som udgangspunkt kunne 
berettige til et erstatningskrav, hvis karaktergivningen i rapporten har været K0 eller 
K1, mens der skal foreligge ganske særlige omstændigheder, hvis det skal pålægges 
den sagkyndige at betale erstatning for et fejlskøn på én karakter, f.eks. ved en 
bedømmelse til K2 af en K3-skade. 
  
B.3.3.8 Forhold, der bør undersøges nærmere (UN) 
 
Det har ikke været hensigten med huseftersynet, at der skulle gennemføres en 
udtømmende undersøgelse af alle forhold vedrørende bygningerne på den undersøgte 
ejendom. En naturlig konsekvens heraf er, at der findes en Akarakter@, der skal 
anvendes til at indikere forhold, som bør undersøges nærmere (af køber), og som den 
sagkyndige altså ikke finder at have afdækket fuldt ud,66 men hvor han dog mener at 
have konstateret et tegn på, at der kan være noget galt.  
                                                             

66UN er bl.a. i tilstandsrapportformularen forklaret således: ABehov for 
yderligere undersøgelse. Beskriver forhold, som det ikke uden yderligere 
undersøgelse er muligt at bedømme, men som bør undersøges nærmere.@ 
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Lige som skader eller tegn herpå kan være beskrevet for upræcist, kan det 
ske, at den sagkyndige enten helt overser UN-forhold eller betegner dem med en K-
karakter.  

Karakteren UN har en vis sammenhæng med den nedenfor i afsnit B.3.5.2 
behandlede undtagelse til huseftersynet vedrørende utilgængelige bygningsdele 
(huseftersynsbekendtgørelsen ' 11, nr. 2).  
 
I tilkendegivelse af 2/11 1999 fra Østre Landsret frifandtes den sagkyndige for ansvar 
vedrørende en 29 år gammel og udtjent tagpapbeklædning, bl.a. fordi den var blevet betegnet 
med karakteren UN.  
 
I sagen afgjort ved dom af 15/12 1998 fra Retten i Skanderborg bemærkede den sagkyndige i 
sin rapport, at det på grund af store snedriver bl.a. ikke havde været muligt at besigtige den 
nederste del af et vinduesparti. At sneen også havde skjult et kraftigt rådangreb kunne 
herefter ikke bebrejdes den pågældende. Dommen statuerer i lighed med de førnævnte 
domme om skader på gulve, hvorpå der står tunge genstande, at den sagkyndige ikke skal 
udfolde særlige bestræbelser på at gøre bygningsdele tilgængelige for en besigtigelse. 
 
Det, der er genstand for behandling i det følgende er alene forhold vedrørende 
tilgængelige bygningsdele, men hvor den sagkyndige trods sin sagkundskab ikke fuldt 
ud finder at kunne beskrive de faktiske forhold, f.eks. fordi der ikke udføres 
undersøgelser af destruktiv karakter. I Håndbogen for de beskikkede 
bygningssagkyndige, kap. 3, pkt. 3.2.4, er som eksempler angivet tilfælde, hvor der på 
grund af hyppige vandpåfyldninger på varmeanlægget kan være frygt for utætte rør, 
blokering af udluftningsventiler fra en krybekælder, der endnu ikke har medført 
synlige skader, revner i fundament, hvortil der ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan 
påvises en årsag, eller mistanke om kuldebroer. 
 Da det kun vanskeligt lader sig gøre at påpege punkteringer af termoruder, vil 
det være på sin plads eventuelt at betegne forholdet med karakteren UN. Et i 
almindelige vendinger holdt forbehold kan dog også være tilstrækkeligt, jf. den foran i 
afsnit B.3.3.2 refererede praksis.   

I retspraksis har endvidere følgende sager været til bedømmelse:  
 
Fra købernes side blev gjort gældende, at fugtskjolder hidrørende fra et utæt tag burde være 
betegnet UN og ikke K1. Retten i Kolding nåede i dom af 6/10 1998 imidlertid frem til, at det 
ikke var ansvarspådragende for den sagkyndige at gå ud fra, at de tørre fugtskjolder var 
forårsaget af visse udbedrede forhold.  
 
Frifindelse blev også tilfældet i dom afsagt af Retten i Herning af 30/6 1999. En 
funderingsmangel var betegnet som K3, men samtidig var angivet et utilstrækkeligt forslag til 
udbedring. Køber gjorde gældende, at forholdet burde have været markeret med UN, for så 
ville man have undersøgt forholdet nærmere. Heri fik køber ikke medhold, idet karakteren K3 
var tilstrækkelig alvorlig til at overføre risikoen for yderligere sætningsskader til køber. 
 
I sag afgjort af Retten i Århus ved dom af 7/8 1998 frifandtes den sagkyndige for ansvar for 
ikke at have konstateret et alvorligt rådangreb i tagkonstruktionen. En defekt inddækning 
havde fået karakteren K3, og UN var blevet anvendt på en lunke mellem to ovenlysvinduer. 
Retten lagde til grund, at rådangrebet ville være kommet for dagens lys, såfremt man havde 
undersøgt nærmere vedrørende lunken. Købers argument om, at bemærkningerne vedrørende 
de to forholdsvis afgrænsede forhold (inddækningen og lunken) var utilstrækkelige til at 
henlede købers opmærksomhed på den alvorlige skade i hele tagkonstruktionen, og det 
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forhold at lunken ikke med sikkerhed skyldtes rådangrebet, blev ikke tillagt særlig vægt. At 
den sagkyndige tillige ikke havde oplyst, at lægter og spær ikke kunne besigtiges fandtes 
derefter at være uden betydning, fordi køber kunne have opdaget rådskaden ved at følge 
opfordringen til at undersøge nærmere.   
 
I modsætning til K-karaktererne skal UN ikke præcist angive en skade eller et tegn på 
en skade. En køber må være forberedt på, at omfanget af forhold betegnet som UN er 
ganske uvist, og at karakteren derfor kan dække over alvorligere forhold, end man 
umiddelbart skulle tro ud fra beskrivelsen. Om retspraksis i alle tilfælde vil gå så vidt, 
som Retten i Århus gjorde i den sidstnævnte dom, må dog indtil videre stå hen i det 
uvisse. Det forekommer i hvert fald ikke oplagt at statuere, at den sagkyndige skal gå 
fri for ansvar, hvor forholdet med betegnelsen UN næppe har sammenhæng med den 
skade, der ville være blevet afsløret, hvis blot køber havde foretaget de anbefalede 
nærmere undersøgelser. Der må her gælde et vist krav om årsagssammenhæng. 

De få sager, der har foreligget i praksis, giver i øvrigt ikke megen vejledning 
med hensyn til generelle principper for brugen af karakteren UN. Der kan dog måske 
udledes et vist fingerpeg i retning af, at det ikke generelt er forkert at bruge UN på 
forhold, der kunne have berettiget til en K-karakter eller vice versa. Det vigtigste må 
være, at der er peget på skaden eller risikoen herfor, således at køber på tilstrækkelig 
adækvat vis bliver gjort opmærksom på, at han skal være på vagt.   
 
B.3.3.9 Opsummering vedrørende skader eller tegn på skader  
 
De overfor antydede konturer af professionsansvaret i praksis for de beskikkede 
bygningssagkyndige virker ikke på nogen måde overraskende.  

Problemerne har groft sagt opstået indenfor nogle ganske få velkendte 
tilfældegrupper, såsom utætte tage, herunder især dårlige eternittage og 
tagunderstrygning med polyurethanskum, punkterede termoruder, rådskader og 
defekte gulve. På baggrund af den erfaring med huseftersynsordningen, der allerede 
er indhøstet, har de sagkyndige godt hjulpet af Huseftersynssekretariatet løbende 
justeret deres håndtering af de nævnte skader m.v., så risikoen for fejl befinder sig på 
et minimum. Dette er bl.a. vurderet på baggrund af det samlede antal udarbejdede 
tilstandsrapporter* set i relation til mængden af rejste krav mod de sagkyndige* og 
antallet af retssager* 

Der er dog et forhold, hvor jeg finder anledning til at pege på en 
uhensigtsmæssighed ved ordningen. Det drejer sig om tvivlen med hensyn til, om det 
påhviler den sagkyndige i tilstandsrapporten at gøre opmærksom på, at levetiden for 
visse bygningsdele, f.eks. taget eller termovinduerne, nærmer sig deres afslutning. 
Som bl.a. anført i afsnittene B.3.3.1, 2 og 4, kan det i visse tilfælde forekomme 
indbyrdes modstridende, at den sagkyndige efter huseftersynsbekendtgørelsens ' 11, 
nr. 6 og 9, ikke har pligt til at gøre opmærksom på almindeligt slid og ælde eller at 
bedømme bygningens vedligeholdelsesstand, når det samtidigt er nødvendigt at leve 
op til reglen i bekendtgørelsens ' 9 i.f. Heri foreskrives, at der skal oplyses om 
forhold, der giver en nærliggende risiko for skader, hvis der ikke sættes ind med 
særlig omfattende vedligeholdelsesarbejder. Udtjente bygningsdele giver vel ofte en 
nærliggende risiko for skader, hvis de ikke allerede er opstået, og udskiftning heraf 
kan formentlig 
t hyppigt betegnes som et særlig omfattende vedligeholdelsesarbejde. Endvidere kan 
bygningen vel ikke længere beskrives som intakt, hvorfor der også på grund af reglen 
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i bekendtgørelsens ' 9, 2. pkt., er en indirekte pligt til at oplyse om udløbet af levetid 
for de pågældende bygningsdele. Dobbelttydigheden ses også at være kommet til 
udtryk i Håndbogens kap. 3, pkt. 3.2.4, hvor der står følgende:  
 
ATotal levetid af bygningsdelen. 
Det falder ikke under eftersynets formål at vurdere eller oplyse restlevetiden, men en viden 
om forventet levetid vil ofte indgå i vurderingen af normaltilstanden. Der findes en del 
tabelværker, som angiver normallevetid, bl.a. udgivet af SKAFOR. En viden om skønnet 
levetid vil dog være af betydning, hvis et materiale eller en komponent erfaringsvis er ved at 
nå en alder, hvor et svigt sandsynligvis vil indtræffe, selv om restlevetiden ikke registreres.@ 
 
Forsømmer den bygningssagkyndige at gøre opmærksom på eksistensen af udtjente 
bygningsdele, ifalder han altså formentlig et erstatningsansvar over for køberen. 
Denne har imidlertid som udgangspunkt ikke lidt noget tab, idet den udtjente 
bygningsdels værdi må ansættes til 0 kr. Herved opstår den vanskeligt forståelige 
retsstilling for den skuffede køber, at den sagkyndige, der har begået en 
ansvarspådragende fejl, alligevel frifindes. 

Hertil kommer, at udgiften til udskiftning af udtjente bygningsdele naturligt 
nok udtrykkeligt er undtaget fra ejerskifteforsikringens dækningsområde, jf. herved 
rammebetingelsernes pkt. 4, nr. 8. Det foreslås derfor, at der i 
huseftersynsbekendtgørelsens ' 9 indføjes en udtrykkelig pligt til i tilstandsrapporten 
at gøre opmærksom på eksistensen af væsentlige bygningsdele, hvor der må forventes 
behov for udskiftning inden for f.eks. de første to år efter huseftersynets udførelse. 
Dette kunne f.eks. ske ved indføjelse af følgende nye 5. pkt. i 
huseftersynsbekendtgørelsens ' 9: ADen sagkyndige har pligt til i tilstandsrapporten 
at påpege et eventuelt behov for udskiftning af væsentlige dele af bygningerne, 
såfremt udskiftning skønnes at ville blive strengt nødvendig inden for en periode på 
ca. to år efter huseftersynet.@67  

Det må dog i den forbindelse påpeges, at bygningsdeles levetid generelt er 
meget vanskelig at fastlægge præcist. Hensigten med dette forslag er alene at sikre, at 
køber bliver gjort opmærksom på, at han køber et hus, hvor det er klart, at der i den 
nærmeste fremtid må forventes afholdt udgifter til udskiftning af de bygningsdele, en 
sagkyndig uden større vanskelighed kan se Asynger på sidste vers.@ 

                                                             
67Den her foreslåede ændring suppleres nedenfor i afsnit 3.5.9 med et forslag 

til ændring af huseftersynsbekendtgørelsens ' 11, nr. 6 og 9. 

Den her foreslåede tilføjelse til huseftersynsbekendtgørelsen ændrer 
imidlertid ikke ved det forhold, at det stadig kan være Agratis@ for den sagkyndige 
ikke at iagttage reglen. Da køber har erhvervet bygninger, hvoraf visse dele var modne 
til udskiftning, kan han ikke godtgøre eksistensen af et erstatningsberettigende tab. 
Såfremt der ønskes etableret mulighed for en civilretligretligt at sanktionere 
overtrædelse af reglen, skal der være den fornødne politiske vilje til stede til at indføre 
en særlige regel om godtgørelse for skuffede forventninger. En specialregel herom 
kunne i givet fald indsættes som et nyt 2. pkt. i lovens ' 3, stk. 1, og kunne have 
følgende ordlyd: AHar den sagkyndige begået en professionel fejl i forbindelse med 
udarbejdelse af tilstandsrapporten, uden at fejlen har påført køber et tab, kan det 
efter omstændighederne pålægges den sagkyndige i stedet at betale køberen en 
passende godtgørelse.@   
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B.3.4 Visuel gennemgang uden destruktive indgreb 
 
Som anført i huseftersynsbekendtgørelsen ' 10, 2. pkt., skal gennemgangen være 
visuel med brug af enkle tekniske hjælpemidler (håndredskaber). Destruktive indgreb 
må kun ske efter aftale med ejeren af bygningen. Indgås ikke en sådan aftale, må den 
sagkyndige bruge karakteren UN om de forhold, der af denne grund ikke kan 
undersøges. 

Grænsen mellem destruktive og ikkedestruktive undersøgelser kan i enkelte 
tilfælde være vanskelig at drage. Der kan f.eks. spørges, om fjernelse af isolering for at 
konstatere dens tykkelse og for at besigtige en underliggende dampspærre er et 
destruktivt indgreb, selv om isoleringen efterfølgende lægges på plads. For en 
umiddelbar betragtning må spørgsmålet besvares bekræftende, da det ikke kan 
udelukkes, at den sagkyndige herved - omend i ubetydelig grad - kommer til at ændre 
på eller beskadige bygningsdele. Det samme gælder f.eks. hel eller delvis afløftning af 
tagsten eller -plader. 
 
Se hertil tilkendegivelse af 5/5 1998 fra Retten i Århus, hvor retten anså det for muligt at 
konstatere manglende binding af tagsten uden at foretage destruktive indgreb i 
tagbeklædningen. En lignende dom vedrørende en utæt damspærre er afsagt af Retten i 
Frederikshavn den 3/11 1998.  
 
Derimod kunne et rådangreb i tagkonstruktionen i sagen afgjort ved dom fra Retten i Århus 
den 7/8 1999 ikke være konstateret uden destruktive indgreb, hvor den sagkyndige her 
frifandtes. Her findes også en tilsvarende afgørelse om en utæt dampspærre, nemlig dom af 
6/10 1998 fra Retten i Kolding. 
 
Der står ligeledes klart, at fjernelse af lister og opløftning af fast gulvbelægning er et 
destruktivt indgreb, hvilket også er konklusionen i den retspraksis, der er refereret 
ovenfor i afsnit B.3.3.3. Det kan naturligvis heller ikke kræves, at det undersøges, om 
ejendommen har hulmur eller ej, jf. dom af 3/11 1998 fra Retten i Frederikshavn.  

Som berørt ovenfor i afsnit B.3.3.4 er det ret beset også en destruktiv 
undersøgelse at stikke i træværk med en syl for at konstatere eventuelle rådangreb. 
Dette vil især være tilfældet, hvis der er tale om malede flader, medmindre træet 
allerede er nedbrudt i ikke ubetydeligt omfang.  

En overordnet rettesnor på det pågældende felt kunne udtrykkes således, at 
den sagkyndige som udgangspunkt skal afholde sig fra at skille ting ad, også selv om 
dette måske umiddelbart forekommer at være et simpelt indgreb, der let lader sig 
retablere til den oprindelige tilstand. Man kan imidlertid ikke være aldeles sikker 
herpå, hvorfor det som altovervejende hovedregel må frarådes, hvis ikke der 
foreligger en udtrykkelig accept fra ejeren.  

Foretages en destruktiv undersøgelse ikke, vil det ofte være på sin plads i 
stedet at tage forbehold herom i tilstandsrapporten eller eventuelt anføre karakteren 
UN. 

Af øvrig retspraksis vedrørende huseftersynets omfang findes følgende: 
 

I VLD af 10/11 1998 (FED 1998.1718) fandtes det at ligge uden for den sagkyndiges pligter at 
foretage en vandprøve med henblik på at vurdere, om fuger i en brusekabine var tætte. 
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Derimod består en pligt til at udføre bankeprøver på klinke- og flisebelægninger med henblik 
på at konstatere, om beklædningen er tilstrækkeligt fastgjort, jf. ØLD af 12/11 1998 (FED 
1998.1935). Den sagkyndige, der havde forsømt at foretage bankeprøve på et klinkegulv, 
frifandtes imidlertid, men udelukkende fordi køber ikke under sagen havde bevist, at der var 
fejl ved gulvet.  
 
Foretagelse af stikprøver på de forventeligt mest udsatte steder er klart tilstrækkeligt, 
da der ikke indenfor de givne rammer for huseftersynet kan forventes en 
tilbundsgående undersøgelse af samtlige bygningsdele. Således er i Håndbogens kap. 
3. pkt. 3.2.2, angivet, at der skal anvendes Astikprøver eller andre statistiske 
hjælpemidler til udvælgelse af observationsfelter.@ Sker udvælgelsen efter fornuftige 
principper, vil det ikke senere kunne bebrejdes den sagkyndige, at han ikke har 
foretaget undersøgelser andre steder, hvor der ikke ved besigtigelsen allerede var 
klart synlige indikationer på en skade. Dette er også bekræftet i praksis. 
 
Se således dom fra Retten i Odense af 7/10 1997, hvor den sagkyndige havde undersøgt de 
erfaringsmæssigt mest udsatte steder på den udvendige træbekædning, men ikke havde 
konstateret råd i tagudhæng. Den sagkyndige frifandtes. 
 
Endvidere kan i denne forbindelse nævnes dom af 29/1 1998 fra Retten i Skanderborg. hvor 
det ikke fandtes ansvarspådragende, at den sagkyndige ikke havde fundet 10-12 skrukke 
gulvfliser, da det blev godtgjort, at der var foretaget bankeprøver på udvalgte steder. 
 
Viser stikprøven, at der er fejl, må undersøgelsen udvides til et større område.68 

Jf. hertil dom af 25/11 1999 fra Retten i Herning, hvor den sagkyndige dog 
frifandtes med henvisning til, at der ikke var lidt et tab. Afslutningsvis kan om 
huseftersynsbekendtgørelsens ' 10 konkluderes, at bestemmelsen ikke ses at give 
anledning til større problemer i praksis. Det kan dog i visse tilfælde være uklart om en 
undersøgelse er destruktiv eller ej, men hertil på konkluderes, at det som 
altovervejende hovedregel er eller kan være destruktivt, at adskille, løfte eller fjerne 
bygningsbestanddele med henblik på at foretage nærmere undersøgelser.   
 
 
B.3.5 Bygningsforhold undtaget fra huseftersynet 
 
I huseftersynsbekendtgørelsen er ud over de ovenfor omtalte retningslinier i ' 11 
udtrykkeligt nævnt en række forhold (9), som den sagkyndige ikke skal iagttage i 
forbindelse med gennemførelsen af huseftersynet. Derfor har det med henblik på en 
nærmere beskrivelse af den sagkyndiges professionsansvar selvsagt betydning at få 
klarlagt, hvorledes disse undtagelser skal afgrænses over for forhold, der skal være 
indeholdt i bygningsgennemgangen. Herom handler de følgende afsnit. 
 

                                                             
68Jf. hertil dom af 25/11 1999 fra Retten i Herning, hvor den sagkyndige dog 

frifandtes med henvisning til, at der ikke var lidt et tab. 

B.3.5.1 Bagatelagtige forhold 
 
Efter huseftersynsbekendtgørelsens ' 11, nr. 1, falder følgende uden for 
bygningsgennemgangen: 
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A[B]agatelagtige forhold, som ikke kan antages at påvirke bygningens brug eller værdi 
nævneværdigt@  
 
At et forhold må betragtes som bagatelagtigt, kan have to retlige konsekvenser. For 
det første vil den sagkyndige ikke kunne ifalde ansvar for ikke at have givet 
oplysninger om forholdet i tilstandsrapporten. For det andet vil forhold af 
bagatelagtig karakter normalt være af en sådan art, at de ikke berettiger køber til at 
gøre mangelsindsigelser gældende over for sælger, da manglen - hvis man 
overhovedet kan tale om en mangel i juridisk forstand - er for ubetydelig. Der 
kunne i praksis før ejendomskøbsloven konstateres en vis undergrænse for størrelsen 
af de krav, som køber kunne kræve forholdsmæssigt afslag for, også hvor de 
påberåbtes i sammenhæng med andre forhold. Grænsen lå efter praksis at dømme på 
ca. 3.000 kr., jf. Rosenmeier, 3. udg., s. 122 og 138. 

Et tilløb til en noget lignende undergrænse kan spores i forbindelse med 
huseftersynsordningen til beskyttelse af den bygningssagkyndige. Der findes to måder 
at begrunde en frifindelse vedrørende et forhold af mindre økonomisk rækkevidde på. 
Enten kan man vælge at sige, at forholdet er så bagatelagtigt, at det på grund af reglen 
i huseftersynsbekendtgørelsen ' 11, nr. 1, falder uden for den sagkyndiges pligt at 
gøre bemærkning om forholdet. Den anden mulighed er at sige, at forholdet ikke er så 
bagatelagtigt, at det er undtaget fra den sagkyndiges undersøgelsespligt, men selv om 
den sagkyndiges undladelse er culpøs, så er forholdet alligevel af så ubetydelig 
karakter, at der ikke kan gøres ansvar gældende. Denne sidste konstruktion vil være 
ganske usædvanlig i dansk ret, fordi der normalt ikke består en undergrænse for, 
hvad der kan tilkendes i erstatning, såfremt der er handlet culpøst. 

Anvendelse af bagatelreglen indebærer, at den sagkyndige må vurdere, om 
det overhovedet er ulejligheden værd af at nævne forholdet. Hvis forholdet ikke er 
helt ubetydeligt, må dog bestå en pligt til at medtage det i tilstandsrapporten, også 
selv om drejer sig om skader, som køber heller ikke kan undgå at bemærke i 
forbindelse med hans besigtigelse af bygningerne. Et forhold er derfor ikke 
bagatelagtigt alene af den grund, at det er omfattet af den undersøgelsespligt, der 
påhviler køber.69 Se hertil også forskrifterne i Håndbogens kap. 3. pkt. 3.2.4, hvor det 
i omtalen af karakteren K0 oplyses, at der kan være tilfælde, hvor der skal gøres 
opmærksom på Abagatelagtige forhold@, såsom løse eller manglende dørhåndtag og 
malerstænk.70 Denne fortolkning er tillige kommet til udtryk i selve 
tilstandsrapportformularen, hvor det af teksten på siden betegnet Huseftersynets 
omfang og metode fremgår, at rapporten ikke indeholder oplysninger om forhold af 
bagatelagtig karakter, der kan henføres til normalt brug.71  

                                                             
69Se dog modsat dom af 15/12 1998 fra Retten i Skive, hvor en revne i en 

marmorplade var uomtalt i tilstandsrapporten, men hvor den sagkyndige alligevel 
ikke blev gjort ansvarlig, fordi skaden også havde været fuldt synlig for køber.  

70Opremsningen må kunne suppleres med f.eks. revner i sanitet, der ikke har 
betydning for brugen, og ridser i en køkkenbordplade. 

71Om et forhold kan være bagatelagtigt, selv om det ikke kan henføres til 
normal brug, er behandlet nærmere nedenfor i afsnit C.1.2. 



 
 -54- 

Fra praksis kan henvises til følgende:  
 
Vestre Landsret har i dom af 3/9 1999 (UfR 1999.2062) udtalt, at revner i et garagtag, der var 
årsag til en vis vandindtrængen, ikke var et bagatelagtigt forhold, hvorved tillige hensås til, at 
udbedring ville koste ca. 8.500 kr. Forholdet kunne heller ikke antages ikke at påvirke 
garagens brug eller værdi nævneværdigt.  
 
Odense Rets dom af 7/10 1997, hvor den sagkyndige frifandtes bl.a. for ansvar for ikke have 
oplyst om bindende døre p.g.a. en sætningsskade (udbedringsomkostninger anslået til 1.800 
kr.) og om et utæt garagetag (udbedringsomkostninger anslået til 2.800 kr.). I begge tilfælde 
er der - selv om det ikke fremgår tydeligt af domsreferatet - tale om, at retterne ikke fandt, at 
den sagkyndige burde have undersøgt forholdet. 
 
Tilkendegivelse fra Retten i Århus af 8/10 1997. Her fandtes det at ligge uden for den 
sagkyndiges pligter at konstatere råd i bunden af hoveddør (udbedringsomkostninger anslået 
til 1.250 kr.) og et hul i bagsiden af et nedløbsrør (udbedringsomkostninger anslået til 1.000 
kr.). Endvidere påpegedes, at den sagkyndige havde begået en klar faglig fejl ved at undlade at 
undersøge en remende for råd. Alligevel blev resultatet frifindelse, fordi skaden kunne 
udbedres for 1.250 kr. Der blev i den forbindelse henset til, at det var det eneste klagepunkt ud 
af mange, der kunne anses for berettiget. Tillige henvistes til ejendommens alder. 
Tilkendegivelsen er på dette punkt næppe juridisk holdbar.  
 
Dom af 20/1 1998 fra Frederikssund, hvor en utæt samling i et gulvafløb kunne udbedres for 
få hundrede kr. Forholdet var derfor så bagatelagtigt, at den sagkyndige ikke fandtes at kunne 
gøres erstatningsansvarlig for ikke at have påpeget det. 
 
I dom af 29/1 1998 fra Retten i Skanderborg fandtes derimod adskillige mangler med 
anslåede udbedringsomkostninger ned til 750 kr. ikke at være bagatelagtige, da der efter 
rettens opfattelse med huseftersynsbekendtgørelsen ' 11, nr. 1, må være tænkt på langt mere 
ubetydelige forhold, såsom dryppende vandhaner. 
 
I tilkendegivelse af 15/12 1998 fra Retten i Næstved anføres, at den sagkyndige generelt ikke 
kan gøres erstatningsansvarlig for forhold, som det koster under 2.000 kr. at udbedre. 
 
I dom af 8/1 1999 fra Retten i Århus pålagdes den sagkyndige erstatningsansvar vedrørende 
en dør, der ikke sluttede tæt, selv om udbedring alene ville beløbe sig til 1.250 kr. Det udtaltes 
i den forbindelse, at tilstandsrapporten også skal Aomtale forhold, der - uden at være 
bagatelagtige - er åbenbare for en ikke sagkyndig.@ 
 
Fejl ved en aftrækskanal for en emhætte fandtes at være omfattet af den sagkyndiges 
undersøgelsespligt, hvorfor det i tilkendegivelse af 19/1 1999 fra Retten i Grenå fandtes uden 
betydning, at udbedringsudgiften var et beskedent beløb. (Den nøjagtige størrelse fremgår 
ikke af tilkendegivelsen.)  
 
At en drager over et vindue buede ca. 2 cm. nedad fandtes at være et forhold af bagatelagtig 
karakter i dom af 29/6 1999 fra Retten i Ålborg. Begrundelsen var, at der efter skønsmandens 
vurdering ikke var risiko for sammenbrud eller andre skader hidrørende fra det pågældende 
forhold.  
Retten i Lyngby fandt i dom af 16/4 1999 at visse åbenlyse ulovligheder ved elinstallationerne, 
der hver for sig kunne udbedres for 1.000-2.000 kr., var bagatelagtige.   
 
Det kan ikke ud fra praksis klart afvises, at byretterne har konstrueret en 
beløbsmæssig undergrænse for den sagkyndiges erstatningsansvar. Det er 
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bemærkelsesværdigt, at det især er i tilkendegivelser, at der lidt firkantet statueres en 
bagatelgrænse, der kunne tolkes på den måde, at der - trods erstatningspådragende 
adfærd fra den sagkyndiges side - alligevel ikke kan pålægges erstatningsansvar, fordi 
udbedringsomkostningerne vurderes at falde ind under en minimumsgrænse i 
størrelsesorden 1.250-2.000 kr. En undergrænse af denne art kan ud fra en 
pragmatisk synsvinkel forekomme sympatisk, men den må formodes at have den 
uheldige bieffekt, at de sagkyndige så måske forfalder til helt at undlade at omtale 
skader, hvis udbedring skønnes at kunne ske for et beløb under den pågældende 
grænse.   

Den juridisk korrekte må de at håndtere tilfældene på må være den, som især 
kommer til udtryk i Vestre Landsrets dom og i dommene fra Skanderborg (29/1 
1998) og Århus (8/1 1999). Vurderingen af, om et forhold er bagatelagtigt eller ej, må 
praktiseres på den måde, at det i hvert enkelt tilfælde må skønnes, om det 
pågældende forhold i medfør af huseftersynsbekendtgørelsen ' 11, nr. 1, falder 
indenfor eller udenfor huseftersynet. I den forbindelse kan de anslåede 
udbedringsomkostninger naturligvis være en rettesnor, men der kan ikke alene 
anlægges en beløbsmæssig betragtning. Afgørende må være en konkret vurdering af, 
om forholdet med bekendtgørelsens ord Aikke kan antages at påvirke bygningens 
brug eller værdi nævneværdigt@. Dette vurderes i hvert fald klart at være tilfældet 
med den nedadbuede drager i sagen fra Ålborg (29/6 1999). Derimod er det mere 
diskutabelt, om det i sagen fra Frederikssund (20/1 1998) omdiskuterede utætte 
gulvafløb var bagatelagtigt, da det i et eller andet omfang må påvirke bygningens 
brug, men for bygningens værdi har det måske ikke nogen Anævneværdig 
betydning@. Der skal (og er) på dette felt naturligvis være plads til et vist skøn for 
såvel sagkyndige som dommere, men det kunne overvejes at ændre ordlyden af 
bekendtgørelsen således, at der i højere grad abstraheres fra de faktiske 
udbedringsomkostninger. Dette kunne gøres ved at formulere bekendtgørelsen ' 11, 
nr. 1, således: ABagatelagtige forhold, som ikke kan antages at have nævneværdig 
betydning for brug af bygningen, og som ikke er en skade eller tegn på en skade.@ 
Herved opnås, at det præciseres, at den sagkyndige skal notere alle forhold, der 
kræver udbedring i den nærmeste fremtid, også selv om udgiften hertil 
beløbsmæssigt er mindre betydelig. 
 
B.3.5.2 Utilgængelige bygningsdele 
 
Huseftersynsbekendtgørelsens ' 11, nr. 2, undtager følgende fra 
bygningsgennemgangen: 
 
A[B]ygningsdele, der ikke kunne efterses, jf. ' 10". 
 
Bekendtgørelsens ' 10, som der henvises til i bestemmelsen, indeholder den i forrige 
afsnit omtalte regel om, at destruktive undersøgelser kun må udføres efter aftale. 
Supplement til forståelsen af undtagelsen i nr. 2 findes endvidere i bekendtgørelsens 
' 15, der indeholder en bestemmelse om, at det skal anføres i rapporten, hvis det må 
antages, at en bygningsdel Aer gjort utilgængelig i forbindelse med 
bygningsgennemgangen samt i givet fald begrundelsen herfor. @Den sagkyndige kan 
med andre ord undlade at undersøge bygningsdele i tre forskellige situationer:72 
                                                             

72Opdelingen bygger på, hvad der er anført i Håndbogens kap. 3, pkt. 4.4, 
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$ Når konstruktioner af den pågældende art generelt kun kan gøres 

tilgængelige efter foretagelse af et destruktivt indgreb, som det f.eks. er 
tilfældet med en gulvvarmeinstallation. 

$ Hvor det konkret er umuligt eller forbundet med stor vanskelighed at 
besigtige bygningsdele, f.eks. hvor en adgangslem til krybekælderen er 
blændet af. 

$ Bygningsdele, der normalt ville være adgang til, men som ved huseftersynet 
er utilgængelige, f.eks. hvor der er anbragt møbler eller andet foran lemmen 
til et skunkrum.  

 
Den sagkyndiges håndtering af utilgængeligheden er forskellig afhængigt af, hvilken 
af de netop nævnte tre typer utilgængelighed, der foreligger. 

 Reaktionen ved den første type utilgængelighed er den permanente 
utilgængelighed. Her må det betragtes som en selvfølge, at bygningsdelen ikke er 
undersøgt, og at tilstandsrapporten derfor slet ikke indeholder oplysninger herom, 
bortset fra den generelle vejledning73 om, at huseftersynet er nondestruktivt og kun 
omfatter Asynlige og alment tilgængelige bygningsdele@.  

Som eksempler på alment utilgængelige bygningsdele kan nævnes gulve 
under væg til væg-tæpper, jf. herved dom af 12/3 1998 fra Retten i Tønder, og 
hulmure, jf. dom af 3/11 1998 fra Retten i Frederikshavn. Endvidere er i Håndbogens 
kap. 3 pkt. 4.4, nævnt spær i paralleltags konstruktioner samt kapillarbrydende lag 
under terrændæk. 

Den anden kategori af utilgængelighed kan beskrives som bygningsdele, der 
normalt er alment tilgængelige, men som i den konkrete bygning alligevel er 
utilgængelige; permanent eller midlertidigt uden at der er tale om, at bygningsdelen 
ser ud til at være gjort utilgængelig i forbindelse med bygningsgennemgangen. 
 
Her findes tre eksempler fra praksis. Et stråtag kunne ikke besigtiges på undersiden. Den 
sagkyndige burde have gjort en bemærkning herom i sin rapport, jf. tilkendegivelse fra Retten 
i Sorø af 6/4 1998. I dom af 15/11 1999 fra Retten i Hillerød frifandtes den sagkyndige 
derimod, fordi han ikke havde haft mulighed for at undersøge produktionsnumre på 
eternittagplader. I sagen afgjort af Retten i Skanderborg den 15/12 1998 var visse 
bygningsdele skjult af snedriver. Da dette var påpeget af den sagkyndige, blev han ikke gjort 
ansvarlig for forhold, der gemte sig under sneen.   
 
Som det også fremgår af praksis, skal den sagkyndige her håndtere forholdet på den 
måde, at der gøres en bemærkning i tilstandsrapporten om, at der er visse 
bygningsdele, der ikke er undersøgt, fordi dette ikke har været muligt. Der skal mere 
konkret foretages afkrydsning i ja-rubrikken på den side i rapportformularen, der 
bærer overskriften AEjendommens hoveddata.@ Endvidere skal på siden, der er 
betegnet som AResumé af huseftersyn@, ske en uddybning af forholdet sammen med 
eventuelle øvrige generelle bemærkninger. Der kan eventuelt suppleres med at give 
karakteren UN. 
                                                                                                                                                                                              
hvor der i øvrigt findes en række yderligere eksempler. 

73Den findes på siden i tilstandsrapportformularen med overskriften 
Huseftersynets omfang og metode.  
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Den tredje type tilfælde foreligger, hvor adgangen til normalt tilgængelige 
bygningsdele er spærret på en måde, så det ser ud som om, at det sket med henblik på 
lejligheden, jf. herved huseftersynsbekendtgørelsens ' 15. Om der er tale om en 
bevidst handling fra sælgers side eller ej, er i denne sammenhæng irrelevant. Der skal 
blot være tale om en spærring af midlertidig karakter, f.eks. ved opstilling af møbler 
eller flyttekasser. Som angivet i Håndbogen kan situationen også opstå, hvor sælger 
nægter den sagkyndige adgang til dele af en bygning. 

Den sagkyndige må som udgangspunkt i disse tilfælde give sælger den 
oplysning, at han bliver nødt til at gøre en bemærkning om, at bygningsdele har været 
gjort utilgængelige, hvis ikke hindringen fjernes. Gøres bygningsdelen fortsat ikke 
tilgængelig, skal den sagkyndige forholde sig på samme måde, som angivet ovenfor. 
Afkrydsning i ja-rubrikken og uddybning under de generelle bemærkninger. Her skal 
dog tillige på grund af reglen i bekendtgørelsens ' 15, stk. 1, oplyses, hvorledes 
bygningsdelen er gjort utilgængelig, så køber selv kan danne sig et indtryk, om han 
skal tage forbehold for skader eller lignende i forbindelse med indgåelse af købsaftale 
vedrørende ejendommen. I henhold til Håndbogens kap. 3, pkt. 5.5, skal den gøre 
dette på den side i tilstandsrapporten, der bærer overskriften ADen sagkyndiges 
vurdering af skadesårsager og konstruktioner@. Heraf fremgår imidlertid tillige, at 
der her skal gives information om alle Abygningsdele med unormale adgangsforhold@ 
og en begrundelse herfor. Da det forekommer vanskeligt i alle tilfælde at vurdere, om 
en bygningsdel er gjort utilgængelig i forbindelse med bygningsgennemgangen, altså 
en bevidst handling fra sælgers side, og da køber i alle tilfælde bør have information 
om konkret utilgængelige bygningsdele, foreslås følgende ændring af 
huseftersynsbekendtgørelsens ' 15, stk. 1: Ordlyden af bestemmelsen ændres til: AI 
rapporten skal oplyses, hvis den bygningssagkyndige finder, at en bygningsdel er gjort 
utilgængelig, og i givet fald begrundelsen herfor.@ Herved tydeliggøres, at der skal 
oplyses om alle utilgængelige bygningsdele, der under normale omstændigheder 
kunne have været besigtiget, og den sagkyndige slipper for særskilt at skulle tage 
stilling til, om sælger prøver at skjule noget. Ændringsforslaget kan dog ikke tage 
højde for, at det i visse tilfælde fortsat kan være vanskeligt at sondre mellem 
konstruktioner, der er Afødt@ lukkede, og bygningsdele, hvortil adgangen på et senere 
tidspunkt konkret er blevet spærret.       

For sælgers vedkommende er udgangspunktet, at han er ansvarsfri for 
forhold, der hidrører fra alle bygningsdele, der har været utilgængelige i forbindelse 
med huseftersynet. Dette gælder dog ikke, hvis han i svigagtig hensigt har søgt at 
hindre besigtigelsen af forhold, der skulle være oplyst over for køber, jf. herved lovens 
' 2, stk. 4. I så fald vil han, såfremt forholdet lader sig bevise, være selvstændigt 
ansvarlig, også selv om den sagkyndige ikke specielt har kunnet konstatere, at 
utilgængeligheden var etableret Ai forbindelse ned bygningsgennemgangen@ som 
foreskrevet i bekendtgørelsens ' 15, stk. 1. 

Angående købers mulighed for at opnå dækning af skader hidrørende fra eller 
opstået i utilgængelige bygningsdele findes regler i rammebetingelserne for 
ejerskifteforsikring pkt. 4, nr. 6 og 7. Fra forsikringsdækningen er undtaget A[s]kader 
i bygningsdele, der normalt er let tilgængelige, men som ikke var tilgængelige ved 
udarbejdelsen at tilstandsrapporten, og senere indtrådte skader, som stammer fra 
samme bygningsdele. Det er en forudsætning, at det af tilstandsrapporten fremgår, at 
de pågældende bygningsdele ikke var tilgængelige ved husundersøgelsen, men 
normalt er let tilgængelige.@ Undtagelsen til forsikringsdækningen rammer altså de 
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to sidstnævnte kategorier af utilgængelige bygningsdele, men kun hvor køber i 
rapporten er blevet behørigt oplyst herom og derfor selv har kunnet foranstalte 
nærmere undersøgelser af de pågældende forhold inden indgåelse af købsaftale med 
sælger. Har den sagkyndige forsømt at gøre opmærksom på forekomsten af 
utilgængelige bygningsdele, dækker forsikringen, og ejerskifteforsikringsselskabet vil 
kunne gøre regres mod den sagkyndige. 

 
B.3.5.3 Bygningens funktionsforhold 
 
Undtaget fra huseftersynet er som nævnt i huseftersynsbekendtgørelsens ' 11, nr. 3, 
tillige 
 
Abygningens funktionsforhold udover hvad der omfattes af ' 9". 
 
Denne undtagelse i huseftersynsbekendtgørelsen er ikke beskrevet nærmere i andet 
materiale, og der findes så vidt ses ikke retsafgørelser vedrørende fortolkningen 
heraf.74 Generelt kan siges, at det, der ikke skal undersøges, er, hvorledes især 
bygningens installationer fungerer, når der ikke kan observeres skader eller tegn på 
skader. Sådanne skal jo altid påpeges i medfør af reglen i bekendtgørelsens ' 9. Den 
sagkyndige behøver altså f.eks. ikke prøve, om døre, vinduer, varmeinstallation, 
hvidevarer, toiletter, vandhaner, elektriske kontakter, låse m.v. fungerer, som de skal, 
når der ikke er synlige forhold, der indikerer, at bygningsdelen eller installationen er 
defekt eller på vej til at blive det. 
 
I Ålborg Rets dom af 28/10 1999 frifandtes den sagkyndige for ansvar for at have overset en 
utæt tagrende, da denne fejl fandtes at vedrøre bygningens funktionsforhold. 
 
B.3.5.4 Bygningers lovlighed  
 
Derimod er det vanskeligere at vurdere omfanget af huseftersynsbekendtgørelsens ' 
11, nr. 4, der undtager 
 
Abygningens lovlighed efter offentlige forskrifter, bortset fra åbenlyse overtrædelser af 
bygningslovgivningen@. 
 
Bestemmelsen har sammenhæng med, at sælger efter ejendomskøbslovens ' 2, stk. 4, 
ikke er ansvarsfri, når det gælder bygningens lovlighed efter offentligretlige 
forskrifter, jf. herom nærmere ovenfor i afsnit A.2.2. Her skal interessen samles om 
det felt, hvor både sælger og den sagkyndige kan gøres ansvarlige, nemlig hvor der 
foreligger en Aåbenlys overtrædelse af bygningslovgivningen@.  

Selv om der ikke i ' 11, nr. 4, udtrykkeligt er henvist til ' 9, må det også her 

                                                             
74Dog friholdtes en sagkyndig i dom af 16/4 1999 fra Retten i Lyngby for 

ansvar for ikke at have oplyst om, at en ejendom ikke var forsynet med HFI-relæ, 
fordi dette efter skønsmandens opfattelse vedrørte bygningens funktionsforhold. Der 
må dog imidlertid være pligt til alligevel at påpege en sådan mangel, der må 
karakteriseres som en åbenlys overtrædelse af bygningslovgivningen, jf. herom i det 
følgende afsnit. 
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gælde, at ulovlige forhold, der har vist sig i form af skader eller tegn herpå, altid skal 
registreres af den sagkyndige. Derfor er det alene er ulovlige forhold, der enten ikke 
kan give, eller som endnu ikke har givet tegn på skader, der i visse tilfælde må 
påpeges. 

I Håndbogens kap. 3, pkt. 4.6, nævnes som eksempler på forhold, der ikke er 
pligt til at oplyse om, ulovlig beboelse og lav loftshøjde. Endvidere siges, at den 
sagkyndige ikke generelt har pligt til at kende til, hvad der har været lovligt eller 
ulovligt efter tidligere gældende bygningsforskrifter. Bestemmelsen fritager derimod 
efter Huseftersynssekretariatets mening ikke for at undlade at oplyse om forhold, 
Ader efter almindeligt kendskab er ulovlige i dag, og også var det ved opførelsen@. 
Endvidere er særligt vedrørende elinstallationer i pkt. 6.11 foreskrevet, at der særligt 
undersøges for bl.a. følgende ulovlige forhold: AOm eludtag i træpaneler og 
nedsænket lofter har fast dåseunderlag@, Aom tynde bøjelige ledninger er ført 
gennem skillevægge eller etageadskillelser@, Aom der forefindes samlinger uden for 
dæksler eller afdækninger@og Aom der forefindes HFI/HPFI-afbrydere@. 

De sidstnævnte fire forhold er alle bl.a. på grund af teksten i Håndbogen 
eksempler på åbenlyse overtrædelser, som den sagkyndige har pligt til at registrere. 

I praksis har følgende problemstillinger været behandlet: 
 
I ØLD af 15/1 1999 (FED 1999.281) var spørgsmålet, om den sagkyndige burde have 
konstateret, at centralvarmeanlægget var ulovligt, bl.a. fordi det bestod af to sammenbyggede 
kedler. Såvel byret som landsret fastslog, at ulovlighederne, der var indrettet i strid med 
publikationer udstedt af Arbejdstilsynet, var så åbenlyse, at den sagkyndige blev holdt 
ansvarlig. Landsretten henviste i sin begrundelse udtrykkeligt til, at anlægget i den ulovlige 
tilstand var farligt, da der bestod en vis risiko for eksplosion. 
 
Derimod var en udestue med ulovlig lav loftshøjde og forkert spærdimensionering ikke en 
åbenlys overtrædelse, hvorfor den sagkyndige i retsforlig af 21/12 1998 fra Retten i Randers 
blev frikendt. 
 
Opsætning af cellutexplader har ikke altid været i strid med bygningslovgivningen, og derfor 
fandt Retten i Middelfart i tilkendegivelse af 15/1 1999 ikke, at den sagkyndige havde pligt til 
at påpege alle steder, hvor disse plader var anvendt. En sådan pligt ville i øvrigt næppe heller 
kunne opfyldes uden anvendelse af destruktive undersøgelser. 
 
Frifindelse skete også i dom af 16/2 1999 fra Retten i Odense med den begrundelse, at køber 
ikke fandtes at have bevist eksistensen af ulovlige forhold.  
 
I dom af 27/5 1998 fra Retten i Skjern fandtes mangler ved installationer i nedsænkede lofter 
så åbenlyse, at de burde have været bemærket i tilstandsrapport, hvorfor den sagkyndige blev 
pålagt at svare erstatning. 
 
I tilkendegivelse af 4/2 1999 fra Retten i Hvidovre blev den sagkyndige ikke gjort ansvarlig for 
visse ulovligheder i elinstallationerne, da konstatering heraf ville have krævet, at 
installationerne blev skilt ad, eller at den sagkyndige skulle have samme viden som en 
autoriseret elinstallatør. 
 
Dom af 16/4 1999 fra Retten i Lyngby omhandlede også forskellige ulovligheder ved 
elinstallationerne, nemlig manglende HFI-relæ og bløde ledninger ført gennem vægge, altså 
forhold der i dag udtrykkeligt er nævnt i Håndbogen for de beskikkede bygningssagkyndige. 
Alligevel frifandtes den sagkyndige, da fejlene ansås for bagatelagtige.  
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Retspraksis og vejledningerne i Håndbogen ses at være i udmærket 
overensstemmelse med hinanden. I den sidstnævnte dom fra Lyngby er begrundelsen 
for frifindelsen jo, at forholdene er bagatelagtige, hvorved implicit gives til kende, at 
der er tale om åbenlyse ulovligheder. 

Overordnet må den sagkyndige have pligt til at gøre opmærksom på ulovlige 
forhold, når der er opstået en skade eller tegn herpå, eller når ulovligheden er af en 
sådan art, at den aldrig har været lovlig og er i strid med forskrifter, som bedømmes 
som alment kendte for bygningssagkyndige. Om forholdet frembyder fare eller ej, er 
isoleret set uden betydning, men jo større risiko, der består for beboerne af den 
pågældende ejendom, des klarere må ulovligheden formodes at være. Består der blot 
den mindste tvivl om lovligheden, kan der ikke siges at foreligge en åbenlys 
overtrædelse af lovgivningen.  

Udgifter til udbedring af lovlige bygningsforhold kan køber som 
udgangspunkt ikke kræve dækket under en ejerskifteforsikring, jf. 
rammebetingelsernes pkt. 4, nr. 2, medmindre der er indtrådt en skade eller består en 
nærliggende risiko herfor. I så fald bør forholdet i medfør af reglen i 
huseftersynsbekendtgørelsens ' 9 også konstateres af den sagkyndige. I disse tilfælde 
kan ansvar alene gøres gældende mod sælger eller eventuelt mod den sagkyndige, 
hvis han har overset åbenlyse ulovligheder. Dog findes en række forsikringer med 
udvidet dækning på dette punkt, i hvilke tilfælde man som køber alligevel kan have 
forsikringsdækning for udgifter til udbedring af ulovlige forhold og ikke blot af de 
skader, der er indtrådt, eller som der er nærliggende risiko for indtrædelsen af, på 
grund af de ulovlige forhold.   
 
B.3.5.5 Æstetiske og arkitektoniske forhold 
 
I huseftersynsbekendtgørelsens ' 11, nr. 5 undtages fra huseftersynet  
 
Aæstetiske og arkitektoniske forhold@. 
 
Hvis ikke denne undtagelse fandtes, ville en hel del af tilfældene formentlig i stedet 
være omfattet af Abagatelreglen@ i ' 11, nr. 1. Der må, for at man med sikkerhed kan 
siges at befinde sig inden for det undtagne område, formentlig kunne kræves, at der 
er tale om forhold, som er synlige for enhver, også for en ikkesagkyndig køber. Et 
eksempel kunne være malerstænk, men efter Håndbogens kap. 3, pkt. 3.2.4, bør 
sådanne gives karakteren KO. Dette må dog formodes alene at gælde, hvor der er tale 
om stænk i usædvanligt omfang.  

Med hensyn til de arkitektoniske forhold må understreges, at det selvfølgelig 
kun er uheldige arkitektoniske løsninger, der er undtaget. Deciderede 
projekteringsfejl, der medfører skader eller risiko herfor, skal der naturligvis oplyses 
om i tilstandsrapporten, medmindre de ikke kan konstateres ved den visuelle 
gennemgang af bygningen. 

Selv om den sagkyndige havde pligt til at oplyse om forhold af æstetisk eller 
arkitektonisk karakter, ville manglende iagttagelse heraf næppe have nogen særlig 
økonomisk betydning for en køber, der derfor næppe vil have lidt et 
erstatningsberettigende tab ved undladelsen.      
 
B.3.5.6 Sædvanligt slid og ælde 
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Huseftersynsbekendtgørelsens ' 11, nr. 6, fritager den sagkyndige for 
 
Apåpegning af sædvanligt slid og ælde, som er normalt for bygninger af den pågældende 
alder@. 
 
Denne undtagelse har nøje sammenhæng med undtagelsen i bekendtgørelsens ' 11, 
nr. 9, der undtager bygningens almindelige vedligeholdelsesstand fra huseftersynet, 
og det foran især i afsnit B.3.3.9 omtalte problem vedrørende bygningsdele, hvis 
levetid er ved at være udløbet.  
 
I dom af 17/10 1997 valgte Retten i Frederikssund at betragte punkteringer af termoruder som 
udtryk for almindeligt slid og ælde, fordi de pågældende ruder havde nået udløbet af den 
forventede levetid. Om den sagkyndige blev frifundet, fordi der var tale om en undtagelse til 
huseftersynet, eller blot fordi køber ikke fandtes at have lidt et tab, fremgår dog ikke klart af 
dommen. 
 
Undtagelsen i nr. 6 kan - ligesom det er tilfældet vedrørende de øvrige undtagelser i 
bekendtgørelsens ' 11 - ikke fritage den sagkyndige for at oplyse om forhold, hvor 
sliddet har medført skader eller risiko for, at skader vil opstå. Det svære spørgsmål er 
derfor, om sliddet er en skade i sig selv. Dette må besvares bekræftende, hvor der er 
tale om slid, som er unormalt, men i de øvrige tilfælde må dernæst tages stilling til, 
om der snarest skal sættes ind med særlig omfattende vedligeholdelsesarbejder, jf. 
bekendtgørelsens ' 9 i.f. Svaret herpå vil formentlig ofte være ja, hvorfor slid og ælde 
(og herunder elementer af bygningens almindelige vedligeholdelsesstand, jf. ' 11, nr. 
9) så alligevel skal være omtalt i tilstandsrapporten. Herom henvises nærmere til 
nedenfor i afsnit B.3.5.9. Foreløbig skal blot konkluderes, at bestemmelsen giver 
anledning til en særdeles vanskelig sondring for de sagkyndige. 
 
B.3.5.7 Indretninger uden for selve bygningen 
 
Efter huseftersynsbekendtgørelsens ' 11, nr. 7, er fra huseftersynet undtaget 
 
Aindretninger uden for selve bygningen såsom vandstik@. 
 
Endvidere findes i tilstandsrapportformularen på den side, der omhandler 
huseftersynets omfang og metode, denne opremsning af forhold uden for 
bygningerne, som ikke indgår i undersøgelsen: 
 
Audendørs svømmebassiner og tilhørende pumpeanlæg, markiser, baldakiner, installatio-
ner/indretninger uden for selve bygningen, skelpæles placering, grundarealer og bygningers 
placering på grunden.@ 
  
Sondringen med hensyn til, hvad der hører med til bygningerne, og hvad der ligger 
uden for, er den samme, uanset om det drejer sig om sælgers eller den 
bygningssagkyndiges ansvar. Derfor henvises vedrørende denne undtagelse i det hele 
til det foran i afsnit A.1 og A.1.1. anførte. Der kan dog være grund til at bemærke, at 
såvel markiser som baldakiner i almindelighed formentlig anses for at være 
bygningsbestandele efter reglen i tinglysningsloven ' 38.75 Derfor forekommer det 

                                                             
75Jf. således Krag Jespersen: Ejendomsbestanddele og tilbehørspant (1986), 
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ikke uden videre oplagt, at sådanne holdes uden for bygningseftersynet, men 
sprogligt set er der tale om Aindretninger uden for selve bygningen@, medmindre 
altså man vælger den fortolkning, at markiser og baldakiner er en del af selve 
bygningen. Da afgrænsningen af huseftersynets omfang ikke behøver at følge den 
panteretlige afgrænsning, og da der er tale om forholdsvis ubetydelige bygningsdele, 
skal spørgsmålet ikke forfølges yderligere her.  
 
B.3.5.8 Løsøre, såsom hårde hvidevarer 
 
Efter huseftersynsbekendtgørelsen ' 11, nr. 8, kan den sagkyndige også undlade at 
undersøge 
 
Aløsøre, såsom hårde hvidevarer@. 
 
Der kan for denne undtagelse ikke anlægges samme sondring, som gør sig gældende 
for bygningsbestanddele i henhold til tinglysningslovens ' 38, idet hvidevarer jo 
netop i panteretlig henseende er en del af bygningen, jf. foran afsnit A.1.2.2.  

                                                                                                                                                                                              
s. 77. 

Dernæst må vurderes, om sondringen skal følge de retningslinier, der angives 
af Hjortnæs, s. 44 f., således at den sagkyndige kan undlade at undersøge Aløsøre og 
tilbehør m.v., som er specielt indføjet til brug for bygningen, og som på grund af den 
måde, hvorpå det er anbragt og tilpasset ikke umiddelbart vil kunne anvendes 
rimeligt andre steder end dér, hvor det er anbragt.@ I givet fald ville opnås, at der så 
ville gælde den samme sondring for afgrænsningen af sælgers ansvar som for 
omfanget af den sagkyndiges undersøgelsespligt. Som anført i afsnit A.1.2.2 
forekommer den af Hjortnæs foreslåede sondring ikke at bringe særlig klarhed og 
lader sig formentlig næppe gennemføre i praksis.  

Derfor må det konkluderes, at der gælder forskellige afgrænsninger af 
løsørebegrebet ved fastlæggelse af omfanget af sælgers ansvar og ved omfanget af 
huseftersynet, og der må ske en særskilt fastlæggelse af sondringen mellem 
bygningsdele, som den sagkyndige skal undersøge, og det løsøre, som kan holdes 
uden for undersøgelsen. 

Håndbogen for de bygningssagkyndige indeholder ingen 
fortolkningsmomenter i så henseende, og det samme gør sig gældende for den 
registrerede retspraksis. I tilstandsrapportformularen er på den side, der vedrører 
huseftersynets omfang og metode, yderligere anført, at huseftersynet ikke omfatter 
Ahvidevarer, der ikke kan ses som en del af bygningen@. Heller ikke denne 
formulering ses at bringe en afklaring nærmere og kan i øvrigt misforstås, jf. nedenfor 
afsnit C.1.2.3. 

Det kunne være nærliggende at slutte, at det, den sagkyndige ikke skal 
undersøge, er løsøre, der ikke er omfattet af tinglysningslovens ' 38, samt de hårde 
hvidevarer, der findes i bygningerne. Det er min formodning, at det er denne måde at 
afgrænse på, de bygningssagkyndige anvender i praksis, men formodningen kan ikke 
dokumenteres. 

Under alle omstændigheder bør det overvejes at eliminere den påpegede 
usikkerhed ved at ændre ordlyden af huseftersynsbekendtgørelsen. ' 11, nr. 8, kunne 
derfor f.eks. formuleres Aløsøre samt hårde hvidevarer@. Herved signaleres, at 
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hvidevarerne ikke i almindelighed - ligesom det er tilfældet efter den panteretlige 
sondring - skal betragtes som løsøre, men at de alligevel ikke indgår i undersøgelsen, 
der i modsat fald ville blive for omfattende.   
 
B.3.5.9 Bygningers almindelige vedligeholdelsesstand 
 
Sluttelig undtager huseftersynsbekendtgørelsen som tidligere omtalt 
 
Abedømmelse af bygningens almindelige vedligeholdelsestilstand.@ 
 
I Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige står i pkt. 3.2.4 bl.a. følgende: 
 
AVurdering af, om gennemførte vedligeholdelsesforanstaltninger er tilstrækkelige, eller 
gennemført i tilstrækkeligt omfang, indgår ikke i huseftersynet, men vedligeholdet vil ofte 
påvirke bedømmelsen, enten bygningen er forsømt eller i særlig god vedligeholdelsesstand. 
Bygningens vedligehold er ofte afgørende for tilstanden af de enkelte bygningsdele og dermed 
deres levetid.@  
 
I lighed med det foran under pkt. 3.3.9 citerede uddrag af Håndbogen er her udtrykt 
det skisma, der er mellem udtjente bygningsdele, der principielt ikke skal omtales, og 
forhold, der giver en nærliggende risiko for skader, hvis der ikke sættes ind med 
særlig omfattende vedligeholdsarbejder, hvilke skal være omtalt i tilstandsrapporten. 

Fra retspraksis kan specielt vedrørende registrering af ejendommes 
vedligeholdelsesstand nævnes følgende afgørelser: 
 
I sagen afgjort af Retten i Skanderborg ved dom af 29/1 1998 blev den sagkyndige gjort 
ansvarlig for ikke at have omtalt mangelfuld (dårligt vedligeholdt) forskelling. Det var ikke 
tilstrækkeligt, at tagets levetid var beskrevet som modent til udskiftning og betegnet med K1. 
Endvidere pålagdes ansvar for ikke at have beskrevet dårligt vedligeholdte glaslister og 
vinduesrammer. 
I tilkendegivelse af 6/4 1998 fandt Retten i Sorø, at den sagkyndige burde have påpeget 
mosdannelser på et stråtag, selv om de var udtryk for utilstrækkelig vedligeholdelse. 
 
Derimod fandtes tilstanden af fugerne i en havemur og omkring vinduer i tilkendegivelse af 
15/12 1999 fra Retten i Næstved at være en bedømmelse af den almindelige 
vedligeholdelsestilstand. Derfor var det ikke culpøst, at den sagkyndige havde undladt at 
omtale forholdene, der i øvrigt - i hvert fald for så vidt angår vinduesfugerne - ikke fandtes at 
afvige fra tilstanden på andre tilsvarende ejendomme.  
 
Som det kan anes, kan der af denne begrænsede praksis ikke udledes andet, end at 
dommerne har behandlet spørgsmålet om bedømmelse af den almindelige 
vedligeholdelsestilstand forskelligt.  

Uden at gentage argumenterne fremført foran under pkt. B.3.3.9 og B.3.5.6, 
skal herefter blot konkluderes, at der synes at være behov for en ændring af 
retsgrundlaget med henblik på at undgå den tilsyneladende uklare retstilstand. Mit 
bud herpå er, at der gennemføres en tilføjelse til bekendtgørelsens ' 9, således at den 
sagkyndige tillige skal påpege et snarligt fremtidigt behov for udskiftning af større 
bygningsdele. Gennemføres dette, er der behov for følgende konsekvensændringer i 
huseftersynsbekendtgørelsens ' 11. Det foreslås herefter, at bekendtgørelsens ' 11, nr. 
6 og 9, ophæves og erstattes af følgende, der passende kunne gives nr. 6: 
Abedømmelse af bygningens almindelige vedligeholdelsesstand og påpegning af 
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sædvanligt slid og ælde, der normalt forekommer i bygninger af den pågældende 
alder, jf. dog ' 9, 5. pkt.A Henvisningen til ' 9, 5. pkt. er en henvisning til det forslag, 
der er fremsat foran i afsnit B.3.3.9.  

Ændringsforslagene på dette område gør dog ikke endeligt op med al tvivl, 
der kan følge af, at mangelfuld vedligeholdelse i nogle tilfælde kan være en skade eller 
et tegn herpå. En præcis afgrænsning her ses ikke at kunne gennemføres i lov eller 
bekendtgørelse, men må i stedet vurderes fra sag til sag i praksis.  

Man kunne selvfølgelig helt undgå sondringen ved at indføre pligt for de 
sagkyndige til også at registrere bygningernes vedligeholdelsesstand samt forhold, 
der skyldes almindeligt slid og ælde. En sådan udvidelse af huseftersynet ses 
imidlertid at ville indebære en lang række unødvendige registreringer, da der må 
være forholdsvis mange forhold, der uden vanskelighed lader sig betegne som 
henhørende under den almindelige vedligeholdelsesstand eller slid og ælde. Her kan 
f.eks. nævnes behov for malerbehandling af vægge, lofter m.v., påpegning af slid på 
gulve og trapper, etc., hvor der ikke foreligger skader eller tegn herpå samtidig med, 
at der er tale om forhold, som bør være åbenbare for køber.   

Vedrørende forsikringsdækningen på området henvises til 
rammebetingelserne for ejerskifteforsikringen pkt. 4, nr. 5. I medfør af denne klausul 
er fra forsikringsdækning undtaget forhold, der alene er udtryk for slid, ælde og dårlig 
vedligeholdelse. Her er det altså også nødvendigt på tilsvarende vis at sondre mellem 
skader m.v. og mangelfuld vedligeholdelse. Samtidig følger det af betingelsernes pkt. 
4, nr. 1, at forhold nævnt i tilstandsrapporten og følger heraf heller ikke dækkes, 
hvorfor det kan være afgørende for en køber, om den sagkyndige har pligt til at nævne 
en vedligeholdelsesmangel eller ej. Sluttelig kan i denne sammenhæng nævnes, en 
tredje undtagelse i pkt. 4, nr. 8, som vedrører forhold, der består i udløbet af 
levetiden for bygningsdele, konstruktioner eller materialer. Disse undtagelser til 
forsikringsdækningen er nærmere omtalt nedenfor i afsnit D*  
 
B.3.5.10 Opsummering vedrørende undtagelserne i huseftersynsbekendtgørelsen ' 
11 
 
Den samlede vurdering af undtagelserne i bekendtgørelsens ' 11 er, at der er tale om 
velbegrundende begrænsninger af huseftersynets omfang. At huseftersynet ikke 
omfatter alle forhold vedrørende den undersøgte ejendom, skal selvfølgelig oplyses 
over for køber, og det ses at ske på tilstrækkelig klar vis i tilstandsrapportformularen. 

Enkelte af undtagelserne er dog foreslået ændret; ikke for at ændre på 
omfanget af huseftersynet, der findes passende, men for at præcisere enkelte punkter. 
Det gælder følgende: 
 
$ Det foreslås, at undtagelsen i bekendtgørelsens ' 11, nr. 1, omformuleres, 

således at der ikke kan være tvivl om, at de sagkyndige også skal omtale 
forhold, hvor udbedringsomkostningerne skønnes at ligge under en vis 
bagatelgrænse. Der sker herved næppe nogen udvidelse af de sagkyndiges 
pligter i forhold til den nuværende retstilstand. 

$ Bekendtgørelsens ' 15, stk. 1, foreslås ændret, så der foreskrives pligt for den 
bygningssagkyndige til at oplyse om alle bygningsdele, hvortil adgang er 
blevet spærret.  

$ Det påpeges, at der består en vanskelig afgrænsning af skader eller tegn på 
skader set i forhold til sædvanligt slid og ælde samt ejendommens generelle 
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vedligeholdelsestilstand. En mere præcis sondring ses dog ikke at kunne 
gennemføres ved lov eller bekendtgørelse, og det forekommer formentlig i 
mange tilfælde uproblematisk at håndtere undtagelserne i bekendtgørelsens 
' 11, nr. 6 og 9. I forlængelse af det, der er anført i afsnit B.3.3.9, bør dog 
overvejes en konsekvensændring af de to bestemmelser, så der tages højde 
for, at de sagkyndige eventuelt udtrykkeligt pålægges at registrere, om 
levetiden for væsentlige bygningsdele er ved at være udløbet. 

$ For at sikre klarhed over løsørebegrebet, foreslås en ændring af ' 11, nr. 8, så 
der - bortset fra de hårde hvidevarer - opnås overensstemmelse med det 
panteretlige løsørebegreb. Dette forslag indeholder formentlig ingen 
realitetsændring. 

 
 
B.3.6 Den sagkyndiges øvrige pligter  
 
På tilstandsrapportformularens sidste sider (ABygningsgennemgang - 
Forsikringsoplysninger@) skal de sagkyndige bl.a. beskrive, hvilke materialer og 
konstruktioner, der er brugt i forbindelse med opførelsen af ejendommen. Fejl kan 
selvsagt også forekomme her. Spørgsmålet er imidlertid om disse fejl som 
udgangspunkt er ansvarspådragende. Hovedformålet med huseftersynet er at 
beskrive skader eller tegn herpå, og hvorledes bygningerne afviger fra tilsvarende 
intakte bygninger. Valget af materialer og konstruktioner vil imidlertid kun rent 
undtagelsesvis kunne falde ind under skadesbegrebet, og en forkert beskrivelse kan 
derfor næppe være ansvarspådragende. 
 
Dette er også kommet klart til udtryk i Østre Landsrets dom af 8/12 1999 (anket), hvor der var 
givet fejlagtige oplysninger om gulvkonstruktionen var udført på beton, opbygningen af mure 
m.m. Den sagkyndige blev frifundet, fordi han alene fandtes at kunne gøres 
erstatningsansvarlig for fejl, der burde have været omtalt i rapporten, og her var der efter 
landsrettens skøn kun tale om anderledes konstruktioner og materialer end beskrevet i 
rapporten og ikke om fejl. 
 
Efter huseftersynsbekendtgørelsens ' 12 skal den sagkyndige til brug for 
forberedelsen af huseftersynet  
 
Aanmode bygningens ejer om at afgive foreliggende skriftlige oplysninger om bygningen, 
såsom tegninger, beskrivelser og BBR-meddelelser@. 
 
De oplysninger, der fremgår af disse dokumenter, kan den sagkyndige lægge til grund 
ved sin udarbejdelse af tilstandsrapporten. Konstateres det ved eftersynet, at 
oplysningerne er åbenbart urigtige, må der dog bestå en pligt for den sagkyndige til at 
henlede opmærksomheden herpå.76 Mindre klare afvigelser kan derfor efter alt at 
dømme lades uomtalte.77 
                                                             

76Ved åbenbare afvigelser mellem det faktiske areal og oplysningerne i BBR-
registeret er det Huseftersynssekretariatets opfattelse, at den sagkyndige både skal 
påpege diskrepansen og foretage en opmåling, jf. Huseftersynsnyt 1999, nr. 3.   

77Se i den forbindelse også formuleringen i tilstandsrapportformularens side 
om ejendommens hoveddata, hvoraf fremgår, at arealangivelserne ikke er baseret på 
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Den sagkyndige har herudover pligt til at søge at få sælger til at udfylde de 
sider i tilstandsrapporten, der bærer overskriften ASælgers oplysninger om 
ejendommen@. Som angivet i Håndbogen kap. 3, pkt. 5.6, tjener besvarelsen af disse 
spørgsmål vedrørende bygningerne to formål, nemlig at ejeren giver oplysninger 
vedrørende forhold, som ikke omfattes af huseftersynet, samt at henlede den 
sagkyndiges opmærksomhed på de forhold, som sælger finder anledning til at 
omtale.  

I det netop nævnte sted i Håndbogen findes et citat fra en note til fra Karnovs 
Lovsamling78 hvorefter den sagkyndige, hvis han tvivler på rigtigheden af sælgers 
oplysninger, har pligt til at anføre dette i tilstandsrapporten. Dette udsagn er korrekt, 
når det drejer sig om forhold, der er omfattet af huseftersynet, og som den sagkyndige 
alligevel skal beskrive så præcist som muligt. Er der tale om helt åbenlyse 
urigtigheder vedrørende forhold, som den sagkyndige normalt ikke har pligt til at 
beskrive i sin rapport, forekommer pligten tvivlsom, mens der næppe kan gælde en 
pligt til at angive sin tvivl, når det gælder forhold uden for huseftersynet, hvorom den 
sagkyndige blot er i tvivl, men ikke selv præcist kan angive, hvad der er korrekt.  

Kan den sagkyndige ikke formå sælger til at besvare alle spørgsmålene i 
rapportformularen, bliver han naturligvis ikke af denne grund ansvarlig for de 
forhold, der herved forbliver uomtalte. Den sagkyndige bør dog her indføje en 
bemærkning om, at han er bekendt med, at sælger ikke har udfyldt de pågældende 
rubrikker.79 Har sælger ikke det indgående kendskab til ejendommen, der normalt 
besiddes af den, der bebor ejendommen, må den sagkyndige vælge at lade alle 
spørgsmål være ubesvarede og angive grunden hertil, f.eks. at sælger aldrig selv har 
beboet ejendommen, eller at sælger er et dødsbo, konkursbo eller en ufyldestgjort 
panthaver. Kun, hvor eventuelle arvinger har beboet ejendommen indtil ejerens død, 
kan det komme på tale at lade en arving udfylde sælgeroplysningerne, jf. herved også 
vejledningen herom i Håndbogen. Om den sagkyndige ifalder ansvar, hvis han - 
uomtalt i rapporten - lader spørgsmålene besvare af en, der ikke har boet på 
ejendommen, må formentlig besvares bekræftende. I så fald vil sælger formentlig 
kunne gøres medansvarlig.   

I tilstandsrapportformularen findes på siden beregnet til anførsel af 
ejendommens hoveddata to punkter til afkrydsning, hvor det skal angives, om der er 
tale om Aselvbygger@ eller Amedbygger@. Ved afkrydsning ud for Amedbygger@, skal 
tillige angives hvilke fag, det drejer sig om. Den sagkyndige kan ikke uden at indhente 
oplysninger fra sælger udfylde denne del af skemaet. Oplyser sælger, at han ikke selv 
har opført bygningerne helt eller delvist,  skal felterne efterlades uudfyldte, da der 
ikke er mulighed for at angive et benægtende svar. Undlader den sagkyndige at 
indhente oplysningerne fra sælger, vil han efter omstændighederne kunne blive 

                                                                                                                                                                                              
faktiske opmålinger, men kan stamme fra BBR-meddelelsen. 

78Udsagnet stammer egentligt fra motiverne til loven og genfindes i 
Folketingstidende 1995-96, till. A, s. 2996. 

79Jf. således Hjortnæs, s. 97, der udtaler, at den sagkyndige skal påse, at alle 
spørgsmål i skemaet er besvaret, og der er tillige i tilstandsrapportformularen 
umiddelbart efter sælgeroplysningerne et punkt, der bærer overskriften: 
AOplysninger har ikke kunnet fremskaffes på grund af:@. 
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pålagt erstatningsansvar herfor.  
 
Se således Vestre Landsrets dom af 17/11 1999. Sælger havde her været selv forestået 
støbeentreprisen i forbindelse med opførelse af et typehus, og arbejdet var behæftet med fejl. 
Den sagkyndige fandtes at være erstatningsansvarlig over for køberne, fordi manglende 
indhentelse af oplysninger fra sælger fandtes at kunne sidestilles med en undladelse af at 
nævne fejl i tilstandsrapporten. Sagen er anket til Højesteret og skal derfor ikke kommenteres 
yderligere her.    
 
Da der er tale om information, som udelukkende kan tilvejebringes ved sælgers 
medvirken, forekommer det umiddelbart at være en indlysende mulighed, at flytte 
denne del af oplysningerne i tilstandsrapporten til de sider, som sælger skal udfylde.  

På siderne i tilstandsrapporten, hvor sælger skal afgive oplysninger, findes 
spørgsmål 12C, hvor der spørges, om der tidligere er udarbejdet en rapport for 
ejendommen under huseftersynsordningen. Svarer sælger80 nej hertil, kan der næppe 
påhvile den sagkyndige pligt til at undersøge rigtigheden heraf endsige indhente kopi 
af rapporten fra Sekretariatet for Huseftersyn. Hvis sælgers benægtende svar er 
afgivet mod bedre vidende, vil det efter omstændighederne kunne karakteriseres som 
grov uagtsomhed, jf. herom nærmere ovenfor afsnit A.2.4. 

Svarer sælger derimod ja81, kan man spørge, om der derved opstår pligt for 
den sagkyndige til at foretage nærmere undersøgelser af indholdet af den eller de 
ældre tilstandsrapporter. Umiddelbart må hertil svares, at den sagkyndige jo skal 
udføre et komplet huseftersyn fra bunden af, hvorfor en pligt til at rekvirere tidligere 
rapporter forekommer overflødig. Heroverfor kan imidlertid indvendes, at en 
gennemgang af de eksisterende oplysninger jo kan være medvirkende til at hindre fejl 
fra den sagkyndiges side i form af, at forhold omtalt i en tidligere rapport overses. 
Forholdene kan imidlertid også være udbedrede i den mellemliggende periode, 
hvorved man så pålægger den sagkyndige en yderligere pligt til at undersøge nærmere 
vedrørende skader eller tegn herpå, som ikke længere er aktuelle. Da den sagkyndige 
under alle omstændigheder ifalder erstatningsansvar for at overse skader ved de 
undersøgte bygninger, findes det herefter mest rigtigt at konkludere, at der ikke 
påhviler den sagkyndige en pligt til at undersøge nærmere vedrørende tidligere 
tilstandsrapporter udarbejdet under huseftersynsordningen.82    
  

I øvrigt må for den sagkyndige gælde en generel pligt til at vejlede sælger 
bedst muligt om huseftersynsordningen, og han kan naturligvis blive 

                                                             
80I denne situation kan sælger selv have fået udarbejdet en rapport på et 

tidligere tidspunkt, og/eller have modtaget en rapport rekvireret sin sælger. 
Endvidere kan der - i de fleste tilfælde uden sælgers vidende - være udarbejdet 
tilstandsrapporter i tidligere ejeres tid. 

81Også her kan sælger handle groft uagtsomt ved ikke at oplyse om indholdet 
af den tidligere rapport, såfremt dette er væsentligt mere belastende end den ny 
rapport, jf. således dom af 16/8 1999 fra Retten i Gentofte. 

82Sekretariatet for Huseftersyn anbefaler imidlertid, at man altid søger at 
fremskaffe tidligere udarbejdede rapporter, jf. besvarelsen af et spørgsmål herom i 
Huseftersynsnyt 1999, nr. 2, s. 7. 
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erstatningsansvarlig for undladelser, eller hvad der må formodes at være mere 
relevant, for fejlagtig rådgivning, f.eks. om fremskaffelse af forsikringsoplysninger. 
Der må også gælde en pligt til at oplyse en rekvirent af et huseftersyn om, at sælger 
ved f.eks. landbrugsejendomme eller ejerlejligheder kan have problemer med at opnå 
ansvarsfrihed på grund af reglerne i ejendomskøbslovens ' 1, stk. 2, og 
huseftersynsbekendtgørelsens ' 17. 

Medvirker flere sælgerrådgivere, f.eks. tillige advokat og/eller 
ejendomsformidler, vil der efter omstændighederne kunne blive tale om pålæggelse af 
solidarisk ansvar.  

 
 
B.3.7 Aftalte ydelser ud over huseftersynet 
 
Den sagkyndige kan frit påtage sig at udføre opgaver, der ligger uden for 
huseftersynet, jf. herved også huseftersynsbekendtgørelsens ' 13, f.eks. udførelse af 
undersøgelser af destruktiv karakter eller af andre forhold, som er undtaget fra 
huseftersynet i medfør af bekendtgørelsens ' 11. 

Udførelse af ekstra arbejder aftales faktisk ganske tit, nemlig f.eks. i alle 
tilfælde, hvor mæglerkæder anmoder om udarbejdelse af et standardiseret tillæg til 
tilstandsrapporten.  

Alle former for udvidelser medfører, at også den bygningssagkyndiges ansvar 
udvides. Der er ikke i huseftersynsbekendtgørelsen stillet udtrykkeligt krav om, at 
den sagkyndiges forsikringsdækning tillige skal omfatte alle tillægsydelser, jf. herved 
bekendtgørelsens ' 4, stk. 1, nr. 6, der alene kræver en forsikring, hvis omfang mindst 
svarer til, Ahvad der i almindelighed er opnåeligt på forsikringsmarkedet@. Uden at 
have gennemgået de forskellige forsikringbetingelser nøjere er det min opfattelse, at 
også tillægsydelser generelt er dækket af de sagkyndiges ansvarsforsikringer. Skulle 
dette undtagelsesvist ikke være tilfældet, hæfter den sagkyndige alene for 
erstatningskrav. 

Selve eksistensen tillægserklæringer giver en vis risiko for, at den sagkyndige 
ifalder ansvar for at være årsag til, at sælger ikke opnår ansvarfrihed efter 
ejendomskøbsloven. Som anført i Håndbogens kap. 3, pkt. 5, kan man ved 
sammenblanding af tillægserklæringer og den autoriserede tilstandsrapportformular 
nemlig i værste fald komme i den situation, at kravet i lovens ' 4, stk. 1, 1. pkt., 
(tilstandsrapporten skal være udarbejdet på et skema godkendt af by- og 
boligministeren) ikke anses for at være opfyldt. I så fald er sælger ikke ansvarsfri, og i 
det omfang han derved lider et tab, må tabet kunne kræves godtgjort af den 
sagkyndige.  

I huseftersynsbekendtgørelsens ' 13 er som eksempel på tillægsarbejder 
nævnt, at den sagkyndige giver et overslag over udbedringsomkostninger. Om denne 
type overslag må gælde samme principper som ved afgørelsen af, om f.eks. en 
entreprenørs overslag er bindende.83 Kun såfremt den sagkyndiges overslag på grund 
af culpøs adfærd fra den sagkyndiges side er angivet med et alt for lille beløb, vil 
betaling af erstatning til køber kunne komme på tale.  
  
                                                             

83Jf. herom Gomard: Obligationsret 1. del, 3. udg. (1998), s. 26 med 
henvisninger. 
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Se hertil dom af 26/2 1999 fra Retten i Århus vedrørende et overslag over 
udbedringsomkostninger i forbindelse med en fugtskade. Den sagkyndige havde anslået, at 
etablering af yderligere ventilation af tagrummet ville kunne udføres for 1.500 kr. I dommen 
blev lagt til grund, at udgifterne til etablering af fornøden ventilation - uden nogen præcis 
beløbsangivelse, men under 22.000 kr. - væsentligt oversteg 1.500 kr., og den sagkyndige 
pålagdes at betale en skønsmæssigt fastsat erstatning på 6.000 kr. 
 
Dommen bekræfter altså ikke udtrykkeligt det antagne, men synes at lægge til grund, 
at den sagkyndige bliver ansvarlig, blot der kan godtgøres en væsentlig overskridelse. 
Den forsigtige sagkyndige vil i disse situationer kunne være fristet til at anslå for høje 
udbedringsomkostninger, da køber så ikke senere vil kunne rejse krav om erstatning. 
Imidlertid vil den sagkyndige ved for høje prisoverslag eventuelt kunne risikere at 
blive erstatningsansvarlig over for sælger, fordi den sagkyndige har medvirket til at 
gøre ejendommen vanskeligere omsættelig, jf. også nedenfor i afsnit B.5. 

Det er ikke udtrykkeligt foreskrevet, at den sagkyndige i forbindelse med 
beskrivelse af skader eller tegn herpå skal angive forsalg til udbedring. Den 
sagkyndige må dog formodes ofte efterfølgende at blive spurgt herom - især af køber - 
hvorfor det forekommer naturligt, at den sagkyndige allerede i tilstandsrapporten - 
på siden med plads til vurdering af skadesårsager og konstruktioner - indføjer 
oplysninger herom. Gør han det, er der imidlertid være tale om en ekstraydelse, som 
man kan blive selvstændigt ansvarlig for, såfremt der er begået faglige fejl i 
forbindelse hermed. 
 
Retten i Herning har i dom af 30/6 1999 haft lejlighed til at tage stilling til en situation af den 
her omtalte art. Den sagkyndige havde med karakteren K3 påpeget sætningsrevner i 
bevægelse i fundament. Som løsningsforslag var angivet opskæring og udfugning med 
speciallim. I dommen blev lagt til grund, at dette forslag var utilstrækkeligt, da det jo ikke 
indebar en afhjælpning af årsagen til revnedannelsen. Alligevel frifandtes den sagkyndige for 
ansvar, fordi han tilstrækkeligt klart havde angivet manglens tilstedeværelse.  
 
Dommens resultat kan diskuteres, og det må i hvert fald stå klart, at den - ligesom 
tilfældet er med hensyn til prisoverslag - ved angivelse af fejlbehæftede 
udbedringsforslag risikerer erstatningsansvar, selv om tilstandsrapporten i øvrigt 
giver et retvisende billede af bygningernes tilstand. 
 
 
 
 
 
 
B. 4 Den sagkyndiges ansvar for garantier 
 
Som behandlet i de foregående afsnit er de beskikkede bygningssagkyndige 
undergivet et professionsansvar. Ved culpøs tilsidesættelse af sine pligter, vil en 
sagkyndig efter omstændighederne kunne blive pålagt at betale en erstatning til køber 
eller i medfør af reglen i ejendomskøbslovens ' 3, stk. 1, 2. pkt. en godtgørelse til 
sælger Herudover vil der kunne blive tale om erstatningsansvar for den sagkyndige - 
også selv om der ikke er handlet culpøst - i de tilfælde, hvor den sagkyndige må siges 
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at have afgivet en garanti.84  
Udgangspunktet er klart, at forhold nævnt i tilstandsrapporten af den 

sagkyndige ikke indeholder nogen form for garanti. Der ligger heller ikke en garanti i, 
at forhold er uomtalt i tilstandsrapporten, selv om køber så fejlagtigt går ud fra, at der 
ikke er fejl ved de pågældende bygningsdele. Her kan den sagkyndige kun klandres, 
såfremt tilstandsrapporten efter de ovenfor omtalte principper burde have omtalt 
forholdet. 
 
Se hertil dommene af 3/11 1998 fra Retten i Frederikshavn og af 23/3 1999 fra Retten i 
Viborg, der begge bekræfter det anførte. I den førstnævnte sag, havde den sagkyndige 
fejlagtigt oplyst, at ejendommen var forsynet med hulmure. I den anden sag var oplyst, at 
tykkelsen af et isoleringslag var 250 mm i stedet for 200 mm. I ingen af tilfældene fandtes de 
urigtige oplysninger i rapporten at kunne fortolkes som garantier fra de sagkyndiges side.  
 
I tilstandsrapportformularen er på siden med titlen AHuseftersynets omfang og 
metode@også anført, at A[r]apporten ikke [er] nogen garanti mod skjulte fejl og 
mangler.@ For at kunne statuere afgivelse af garanti fra den sagkyndige, skal herefter 
være afgivet en erklæring, der kan fortolkes som en form for indeståelse fra den 
sagkyndiges side.85 Garanti er derfor f.eks. afgivet, hvis den sagkyndige udtrykkeligt 
lover, indestår eller med anden ordlyd garanterer, f.eks. at taget er tæt eller at 
termoruder ikke er punkterede. Garanti er muligvis også afgivet, hvis den sagkyndige 
har stillet et bestemt resultat i udsigt, f.eks. at udgifterne til udbedring af en nærmere 
angivet fejl ikke overstiger et bestemt beløb.86 

                                                             
84Hvornår der generelt må siges at være afgivet en garanti, afgøres efter de 

foran i afsnit A.2.3. omtalte almindelige obligationsretlige principper. 

85Jf. således også Edlund I, s. 59, og Hjortnæs, s. 55 

86Jf. om det garantimæssige aftalesynspunkt nærmere i Betænkning 
1362/1998, s. 32 f. 

Garantiansvar for den sagkyndige kræver med andre ord, at han mere eller 
mindre bevidst positivt påtager sig en sådan pligt. Spørgsmålet, der ikke ses at give 
anledning til særlige problemer i praksis, vil derfor ikke blive yderligere behandlet i 
denne sammenhæng. 
 
B. 5 Den sagkyndiges kontraktsansvar over for sælger 
 
Hidtil har opmærksomheden været koncentreret om den sagkyndiges ansvar over for 
køber. Det forholder sig imidlertid således, at den sagkyndige efter 
omstændighederne også vil kunne ifalde ansvar over for sælger.  

Mellem sælger og den sagkyndige består ofte et almindeligt kontraktansvar, 
og sælger vil kunne påberåbe sig sædvanlige misligholdelsesbeføjelser, såfremt den 
sagkyndige misligholder den indgåede aftale om udførelse af en tjenesteydelse. Er 
rapporten bestilt af en anden end sælger, f.eks. en ejendomsformidler, der ikke har 
fuldmagt til at bestille huseftersynets i sælgers navn, består næppe nogen direkte 
kontraktsrelation mellem sælger og den sagkyndige. 

Kontraktsforholdet betyder således f.eks., at sælger, hvis han derved lider et 
tab, vil kunne påberåbe sig ansvar for forsinkelse, hvis ikke tilstandsrapporten er 
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udarbejdet inden et nærmere aftalt tidspunkt. 
Endvidere vil der som omtalt ovenfor i afsnit B.4. efter omstændighederne 

kunne gøres ansvar gældende, hvis en sagkyndig (som tillægsydelse) culpøst har 
anslået udbedringsomkostninger for højt, og sælger derved lider et dokumenterbart 
tab, fordi ejendommen må udbydes til salg i længere tid, eller fordi sælger bliver 
nødsaget til at give køber et prisnedslag. 

Ansvar kan også tænkes at opstå, hvor den sagkyndige har fejlbedømt skader 
eller tegn på skader i Apositiv@ retning, f.eks. hvor uskadelige svindrevner 
karakteriseres som K3 eller UN. Også her vil den begåede fejl kunne medføre et tab 
for sælger på grund af udskydelse af salg eller nedsættelse af prisen for ejendommen, 
og hvis karakteren UN er brugt så tillige omkostninger afholdt til foretagelse af 
yderligere undersøgelser.   

Der ses ikke i praksis at være eksempler på, at den sagkyndige er blevet pålagt 
kontraktsansvar over for sælger, og spørgsmålet skal ikke uddybes yderligere her, da 
tvister må afgøres efter helt sædvanlige principper om erstatningsansvar i 
kontraktsforhold. 
 
B.7 Opsamling, konklusioner og anbefalinger 
 
Det er min vurdering, at huseftersynsordningen generelt har et passende omfang, og 
at de sagkyndige i almindelighed udfører et tilfredsstillende arbejde. Imidlertid 
undgår kun de færreste at mærke følgerne af det gennem de senere år kraftigt 
skærpede krav til udøvere af rådgiverhverv. Derfor må man som byggesagkyndig tåle, 
at der i et ikke helt ubetydeligt omfang rejses krav fra især skuffede boligkøbere. 
Størsteparten af de rejste krav ser imidlertid ud til at blive enten afvist eller erkendt, 
inden der er skredet til anlæggelse af retssag, idet antallet af sager ved domstolene 
forekommer ubetydeligt i forhold til antallet at udarbejdede tilstandsrapporter.87 
Derfor kan det også på det overordnede niveau konkluderes, at 
huseftersynsordningen ser ud til at fungere efter hensigten. 

Vedrørende omfanget af de bygningssagkyndiges ansvar er dog ovenfor 
omtalt en række forhold, der giver anledning til nærmere at overveje at foretage 
småjusteringer af de eksisterende regler. Det drejer sig om følgende punkter: 
 
$ Der råder en vis uklarhed med hensyn til den sagkyndiges pligt til at foretage 

registrering af forhold, der alene er en følge af mangelfuld vedligeholdelse 
og/eller almindelig slid og ælde, og tillige hvor bygningsdele er ved at være 
udtjente. Hertil kommer, at det - selv om det kan være culpøst af den 
sagkyndige ikke at omtale forholdet - så alligevel ikke kan pålægges denne at 
betale erstatning, fordi køber ikke har lidt et tab i juridisk forstand. 

$ Vedrørende de bagatelagtige forhold, der er undtaget fra huseftersynet, er der 

                                                             
87Det må i denne sammenhæng retfærdigvis nævnes, at ansvarssager, selv om 

der sker frifindelse, alligevel kan have ikke ubetydelige negative økonomiske 
konsekvenser for de sagkyndige, da der sjældent tilkendes omkostningsbeløb, der 
svarer til de faktisk afholdte udgifter. På grund af selvrisikoen på ansvarsforsikringen 
må udgifterne betales af den sagkyndige selv. Hertil kommer den ulønnede tid, parten 
og dennes medarbejdere selv bruger på sagen, samt den psykiske belastning ved at 
være part i en retlig tvist.  
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i praksis sporet visse tegn på indførelse af en uhensigtsmæssig beløbsmæssig 
undergrænse for, hvornår den sagkyndige kan gøres ansvarlig. 

$ At der efter huseftersysnbekendtgørelsen ikke gælder en formel pligt til at 
oplyse om alle utilgængelige bygningsdele, hvortil adgangen er blevet 
spærret. 

$ At hårde hvidevarer ikke skal undersøges af den sagkyndige forekommer 
velbegrundet, men det bør måske præciseres, at i øvrigt kun løsøre, der ikke 
panteretligt er ejendomsbestanddele, er holdt uden for huseftersynet. 

 
I de pågældende afsnit findes forslag til ændrede formuleringer af de relevante regler.  

Herudover er konkluderet,  
 
at  godtgørelsesreglen i ejendomskøbsloven ' 3, stk. 1, 2. pkt., indtil videre ikke 

ser ud til at have haft nogen praktisk betydning,  
at  der ikke danner sig noget klart mønster for udmåling af erstatning i det 

indbyrdes forhold mellem sælger og den sagkyndige, når de er solidarisk 
ansvarlige, 

at sager mod de sagkyndige indtil videre især har drejet sig om tage og 
tagkonstruktioner, punkterede termoruder, gulve og rådskader, 

at der også har dannet sig et vist billede af, at der skal mere end én karakters 
afvigelse til, før der pålægges den sagkyndige ansvar for at have givet for 
milde karakterer, 

at de praktiske fremgangsmåder ved udførelse af huseftersynet, herunder hvad 
der må betegnes som destruktive indgreb, ikke ser ud til at volde særlige 
problemer i praksis, 

at  de forskellige undtagelser til huseftersynet opremset i 
huseftersynsbekendtgørelsens ' 11 - selv om der til tider opstår konkret 
vanskelige afgrænsninger - generelt forekommer at være operationelle, 

at den sagkyndige også kan ifalde ansvar for at undlade at indhente oplysninger 
fra sælger eller at ved at undlade at oplyse, hvorfor sælger ikke har besvaret 
spørgsmålene i tilstandsrapporten, 

at garantiansvar for de sagkyndige kun indtræder, hvor der er afgivet ganske 
særlige erklæringer, samt 

at  den sagkyndige efter omstændighederne også kan ifalde kontraktansvar over 
for sælger. 
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C. Tilstandsrapportformularen og beskikkelsesordningen 
 
I dette afsnit vurderes først enkelte detaljer i udformningen og indholdet af den seneste 
version af tilstandsrapportformularen, mens andet afsnit omhandler betingelserne for 
beskikkelse, de sagkyndiges pligter under beskikkelsen og beskikkelsens ophør. 
Detaljerede regler herom er fastsat i huseftersynsbekendtgørelsen. 
  
 
C.1 Tilstandsrapportformularen version 3.0 
 
Efter ejendomskøbslovens ' 4 kan sælger kun blive ansvarsfri, såfremt 
tilstandsrapporten er udarbejdet på et skema godkendt af by- og boligministeren. Derfor 
har der siden ordningens start eksisteret en godkendt tilstandsrapportformular. Denne 
har undergået en vis produktudvikling, således at det p.t. er version 3.0, der anvendes.88 
De ændringer, der er foretaget undervejs vil ikke blive gjort til genstand for nærmere 
omtale her. Blot skal bemærkes, at det ser ud til, at man stedse har forsøgt at gøre 
formularen mere oplysende for køber, og at man samtidig har forsøgt at tage højde for de 
problemer, der er konstateret med hensyn til detaljer i formuleringen af forskellige dele 
af teksten. Begge dele er foretaget, uden at indholdet af formularen på nogle punkter kan 
siges at være radikalt forandret. 

Den fortrykte tekst i rapportformularen har en selvstændig juridisk betydning, 
da den indgår i en samlet erklæring fra den sagkyndige til rekvirenten. Derfor må teksten 
være bindende i enhver henseende for den bygningssagkyndige, i hvert fald når den giver 
den sagkyndige færre rettigheder eller pålægger større forpligtelser, end hvad der følger 
af det gældende regelsæt. Man kan derimod ikke med rapportformularen gå den anden 
vej og pålægge køber (tilstandsrapportens slutbruger) en retsstilling, der er ringere end 
den, der følger af loven og de forskrifter, der er givet med hjemmel i loven, herunder især 
huseftersynsbekendtgørelsen. Noget sådant er i strid med ufravigelighedsreglen i 
ejendomskøbsloven ' 21, stk. 1, der ikke beskytter den sagkyndige. Derfor er det af 
betydning at få fastlagt, om den sagkyndige i visse tilfælde med de generelle 
formuleringer gives en retsstilling, der afviger fra lovens og bekendtgørelsens.  

I det følgende vil tilstandsrapportformularen ikke blive behandlet i sin helhed. 
Da formularen på langt de fleste punkter forekommer at være velgennemtænkt, 
overskuelig og indeholdende korrekt information, vil der alene ske en påpegning af 
enkelte detaljer, som efter min opfattelse bør indgå i overvejelserne i forbindelse med 
den forestående revision.  
 
Det må dog i denne sammenhæng bemærkes, at den empiriske undersøgelse (bilag 3) har 
konstateret en betydelig usikkerhed hos køberne for så vidt angår tilstandsrapporternes 
betydning. Selv om køberne i rapporten kan finde al fornøden information, savnes altså med 
andre ord overblik over huseftersynsordningen.  
 

                                                             
88 Af Huseftersynsnyt 1999, nr. 3 og 4, fremgår, at der er nedsat en arbejdsgruppe med 
sigte på at udvikle en ny udgave af rapportformularen i 2000.  
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C.1.1 Ejendomsidentifikation 89 
 
I version 3.0 af tilstandsrapportformularen er indføjet mulighed for at oplyse, om 
tilstandsrapporten er udarbejdet i henhold til en samarbejdsaftale med en 
ejendomsformidler eller et forsikringsselskab. Dette er en følge af de nye regler i 
huseftersynsbekendtgørelsens ' 6, nr. 6-8, om uafhængighed, hvorefter de sagkyndige 
bl.a. har pligt til Ai tilstandsrapporten at oplyse om samarbejdsaftaler om udførelse af 
huseftersyn truffet med ejendomsformidlere eller andre med interesse i den aktuelle 
hushandel@. Denne regel er nærmere omtalt nedenfor i afsnit C.2.2.1.2, da det kan volde 
nogen vanskelighed at fastlægge, hvornår en bestilling af udførelse af huseftersyn er sket 
i henhold til en samarbejdsaftale. Her skal blot nævnes, at tilstandsrapportformularen 
ikke forekommer velegnet til i alle tilfælde at sikre, at der informeres om samarbejdsafta-
ler med andre med interesse i den aktuelle hushandel end ejendomsformidlere og 
forsikringsselskaber. Disse to grupper er formentlig langt de vigtigste, men der bør efter 
min opfattelse være en rubrik, der kan erindre den sagkyndige, om at han har pligt til at 
oplyse om samarbejdsaftaler med andre end forsikringsselskaber og 
ejendomsformidlere, herunder især advokater, realkreditinstitutter eller 
pengeinstitutter. Dette kunne eventuelt ske ved, at de to sidste spørgsmål på siden 
erstattes af følgende: AEr tilstandsrapporten udarbejdet iht. samarbejdsaftale med andre 
med interesse i hushandlen, f.eks. en ejendomsformidler, et forsikringsselskab, en 
advokat eller andre? Hvem?@ 
 
C.1.2 Huseftersynets omfang og metode 
 
C.1.2.1 Bagatelagtige forhold 
 

                                                             
89 Denne overskrift og overskrifterne for afsnittene C.1.2 - C.1.5 svarer til titlerne på de 
enkelte sider i formularen. 

Som omtalt foran i afsnit B.3.5.1 fremgår følgende af denne side af rapportformularen: 
ARapporten indeholder ikke oplysninger om forhold af bagatelagtig karakter, der kan 
henføres til normal brug.@(Min fremhævelse). Hermed synes antydet, at bestemmelsen i 
huseftersynsbekendtgørelsens ' 11, nr. 1, skal fortolkes på den måde, at alene forhold, 
der kan fremkomme ved normal brug (slid, ælde og almindelig nedbrydelse) kan være 
bagatelagtige, mens forhold opstået på anden måde modsætningsvis altid skal være 
nævnt. Tilstandsrapportformularen kan derfor siges at indeholde en tilkendegivelse fra 
den sagkyndige om, at eventuelle andre bagatelagtige forhold, der ellers ville falde ind 
under bagatelreglen i huseftersynsbekendtgørelsens ' 11, nr. 1, alligevel vil være nævnt. 
Naturligvis er der ofte en klar sammenhæng mellem det, at et forhold er bagatelagtigt, og 
at det er en følge af normal slid og ælde, men det kan imidlertid ikke udelukkes, at også 
andre forhold kan være så bagatelagtige, at det ikke er nødvendigt at omtale dem i 
tilstandsrapporten. Som eksempler kan nævnes døre, der binder på grund af dårlig 
tilpasning af dørkarm, gulve, der knirker eller gynger i ubetydelig grad, selv om de er 
udlagt forskriftsmæssigt, og lovligt monterede elafbrydere, der er en anelse løse, fordi 
fastgørelsen i væggen ikke er udført med den fornødne håndværksmæssige akkuratesse. 
Alle disse forhold skyldes ikke normal brug, men vil alligevel efter omstændighederne 
kunne opfattes som værende bagatelagtige. Med henblik på at undgå enhver tvivl om, at 
formuleringen af teksten i tilstandsrapporten pålægger den sagkyndige pligter ud over 
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de, der foreskrives i huseftersynsbekendtgørelsen, foreslås, at den ovenfor citerede tekst 
f.eks. ændres så den bringes i overensstemmelse med huseftersynsbekendtgørelsens ' 11, 
nr. 1: ARapporten indeholder ikke oplysninger om forhold af bagatelagtig karakter, som 
ikke kan antages at påvirke bygningens værdi eller brug nævneværdigt.@ Ændres 
ordlyden af bekendtgørelsen som foreslået foran i afsnit B.3.5.1, bør den ny ordlyd 
selvfølgelig i stedet indarbejdes i tilstandsrapportformularen fremfor det her anførte. 
 
C.1.2.2 Indretninger uden for selve bygningen 
 
Markiser og baldakiner er på den her omhandlede side omtalt som eksempler på 
indretninger uden for bygningerne, som ikke indgår i huseftersynet. Som omtalt foran i 
afsnit B.3.5.7 anses disse bygningsdele for at være ejendomsbestanddele, der omfattes af 
tinglysningslovens ' 38. Såfremt alle ejendomsbestanddele i denne forstand - bortset fra 
de hårde hvidevarer - indgår i huseftersynet, er de angivne eksempler ikke så velvalgte.  

Under alle omstændigheder består som foran behandlet en vis fortolkningstvivl 
på dette punkt, hvorfor det foreslås, at de to eksempler på indretninger uden for selve 
bygningen udgår, således at formuleringen f.eks. ændres til: Audendørs svømmebassiner 
og tilhørende pumpeanlæg, installationer/indretninger uden for selve bygningen ...@ 
 
C.1.2.3 Hårde hvidevarer 
 
Som omtalt foran i afsnit B.3.5.8 fremgår følgende af den fortrykte tekst i 
tilstandsrapporten: AEftersynet omfatter ikke besigtigelse af hårde hvidevarer, der ikke 
kan ses som en del af bygningen,@ (min fremhævelse). Det findes velbegrundet, at de 
hårde hvidevarer ikke gøres til genstand for undersøgelse som et led i huseftersynet. 
Imidlertid er den fremhævede formulering efter min opfattelse egnet til at bringe køber i 
tvivl, fordi teksten kunne antyde, at der findes hvidevarer, der er en del af bygningen, og 
som derfor er undersøgt uden at give anledning til kommentarer fra den sagkyndiges 
side. Da dette ikke er tilfældet, idet huseftersynsbekendtgørelsen generelt undtager alle 
hårde hvidevarer, foreslås, at fjerne den fremhævede del af teksten fra 
tilstandsrapportformularen, således at afsnittet indledes på følgende vis: AEftersynet 
omfatter ikke besigtigelse af hårde hvidevarer, udendørs svømmebassiner ...A 
 
C.1.2.4 Forældelse af rapporter 
 
Efter ejendomskøbslovens ' 4, stk. 4, skal meddelelse om, at ansvar gøres gældende over 
for den sagkyndige, være givet inden 5 år fra den overtagelsesdag, der er aftalt mellem 
køber og sælger, dog senest 6 år fra rapportens datering. Udgangspunktet er derfor, at 
reklamationsfristen udløber 5 år efter overtagelsesdagen, medmindre fristen på de 6 år 
efter dateringen undtagelsesvist udløber før femårsfristen, jf. herved Theilgaard, s. 115, 
og Edlund I, s. 64. Hjortnæs anfører korrekt på s. 79, at den sagkyndige i praksis må 
regne med 6-års fristen som den yderste grænse, da han normalt ikke får viden om, 
hvornår overtagelsen er aftalt til at skulle finde sted, men det forhindrer som 
udgangspunkt ikke den sagkyndige i at påberåbe sig femårsreglen, såfremt der rejses 
krav senere end 5 år efter overtagelsesdagen. 

I tilstandsrapportformularen er imidlertid generelt anført, at A[a]nsvaret 
ophører 6 år fra tilstandsrapportens datering.@ Dette er for så vidt ikke forkert, da det er 
den yderste grænse, men at ansvaret som hovedregel ophører før, er ikke nævnt. Derfor 



 
 -76- 

kan formuleringen i tilstandsrapportformularen fortolkes således, at den sagkyndige har 
givet afkald på at kunne påberåbe sig femårsreglen. En sådan aftale om forlængelse af 
reklamationsfristen til fordel for køber, men til ulempe for den sagkyndige, må 
formentlig gyldigt kunne indgås. Præceptivitetsreglen i ejendomskøbslovens ' 21, stk. 1, 
er i hvert fald ikke til hinder herfor.  

Så længe, der ikke gælder en udtrykkelig regel om præceptivitet, således som det 
f.eks. er tilfældet for så vidt angår købelovens90 ' 83, må parterne frit kunne aftale sig 
væk fra en reklamationsregel. Med forældelsesregler forholder det sig en anelse 
anderledes,91 men reglen i ejendomskøbsloven ' 3, stk. 2, er formelt set ikke en regel om 
forældelse.92 

Det foreslås herefter, at formuleringen i tilstandsrapportformularen ændres, så 
den bringes i overensstemmelse med lovens ordlyd i ' 3, stk. 2: ARapporten forældes fem 
år efter den overtagelsesdag, der er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter 
rapportens datering.@  

 
C.1.3 Den bygningssagkyndiges vurdering af skadesårsager og 
konstruktioner 
 
I kap. 3, afsnit 5.5, i Håndbogen er vedrørende denne side i tilstandsrapportformularen 
angivet, at den skal benyttes til den sagkyndiges subjektive vurdering og beskrivelse af 
f.eks. opbygningen af skjulte konstruktioner, specielt opbyggede konstruktioner og 
naturligvis skadesomfang og -årsag. I og med at der er tale om en subjektiv beskrivelse, 
og at der skal omtales forhold, som den sagkyndige ikke i alle tilfælde har kunnet trænge 
til bunds i, skal der altså på denne side udtrykkes den tvivl, som den sagkyndige nærer, 
og som formentlig andetsteds i rapporten er bedømt til karakteren UN eller er omtalt 
som en utilgængelig bygningsdel, jf. herved også huseftersynsbekendtgørelsens ' 15, stk. 
2. Det præciseres tillige i håndbogen, at siden kan bruges til at oplyse om bygningsdele 
med unormale adgangsforhold.  

Det forekommer både relevant og nødvendigt at have en side som den 
pågældende for at imødekomme købers behov for en uddybning af forhold, som ikke er 
beskrevet udtømmende andetsteds i rapporten, og for at den sagkyndige nærmere kan 
redegøre for, hvad der har givet ham anledning til at gøre bemærkning. Derfor skal 
vedrørende siden i denne sammenhæng blot peges på, at den i visse tilfælde vil medføre 
en udvidelse af den sagkyndiges ansvar. Viser den sagkyndiges subjektive vurdering sig 
at være behæftet med fejl, vil dette efter omstændighederne kunne udløse 
erstatningsansvar, selv om der andetssteds i rapporten rent faktisk er foretaget en 
registrering af det pågældende forhold efter de principper, som er beskrevet ovenfor i 
afsnit B.3.7 om ansvaret for aftalte ydelser ud over huseftersynet. Den sagkyndige må 
derfor være særligt opmærksom på nødvendigheden af at tage passende forbehold i 
forbindelse med afgivelsen af de subjektive vurderinger. Der ses ikke at være 

                                                             
90 Lbkg. nr. 28 af 21/1 1980 senest ændret ved lov nr. 391 af 14/6 1995. 

91 Se generelt om forældelsesreglers præceptivitet Einersen: Forældelsesloven af 1908 med 
kommentarer (1999), s. 150 ff. 

92 Jf. hertil Hjortnæs, s. 80, og Edlund I, s. 65, men se tilsyneladende modsat Theilgaard, s. 
114 f. 
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retsafgørelser til belysning af den her omtalte ansvarsudvidelse.  
C.1.4 Sælgers oplysninger om ejendommen 
 
I tilstandsrapportformularen findes fire sider med spørgsmål til sælger især vedrørende 
forhold, som kun lader sig konstatere ved at bebo ejendommen. Som anført foran i afsnit 
B.3.6 har den sagkyndige pligt til at anmode sælger om at besvare disse spørgsmål om 
muligt. 

Spørgsmålene er formuleret bredt, og der er ved hvert af dem gjort plads til at 
tilføje uddybende kommentarer. Er sælger i tvivl om meningen med spørgsmålene, kan 
han naturligvis drøfte dem med den sagkyndige. Det kan umiddelbart forekomme som 
den optimale fremgangsmåde at indlede huseftersynet med, at sælger besvarer de stillede 
spørgsmål i den sagkyndiges nærværelse, så enhver tvivl kan afklares på stedet. Som en 
negativ effekt heraf opstår dog en risiko for, at den sagkyndige kommer til at Alægge 
ordene i munden@ på sælger. I Håndbogens kap. 3, pkt. 5.6, er derfor også klogeligt 
foreskrevet, at A[s]ælger udfylder skemaet eventuelt ved hjælp fra den 
bygningssagkyndige@. Sælgers oplysninger skal dog under alle omstændigheder helst 
være afgivet inden eller under huseftersynet, så den sagkyndige får anledning til at 
undersøge nærmere og eventuelt få sælger til at uddybe sin besvarelse vedrørende de 
forhold, som han har oplyst om ved besvarelse af spørgsmålene i rapportformularen. 
Præcis hvornår og hvorledes den sagkyndige skal indhente sælgers besvarelse, kan der 
næppe gives faste anvisninger om. 
 
Vedrørende de enkelte spørgsmål skal blot bemærkes, at sælger i sag afgjort af Retten i Herning 
ved dom af 29/12 1998 oplyste at have misforstået spørgsmål 6A om fejl ved gulve under faste 
belægninger. Hun gik ud fra, at spørgsmålet alene sigtede til afdækning af, om det underliggende 
(træ-)gulv var pænt nok, og ikke - som af køberen påstået - tillige til, om gulvet var sunket. Da der 
også er et spørgsmål 1A om sætningsskader, findes sælgers opfattelse af spørgsmål 6A ikke at 
være åbenbart urigtig, men sagen ses ikke at kunne give anledning til at overveje en 
omformulering af spørgsmålet, da sælger faktisk får to anledninger til at oplyse om 
sætningsskader ved gulve.  
 
Derimod forekommer det umiddelbart vanskeligt for lægmand at svare fyldestgørende 
på spørgsmål 10C, der har følgende ordlyd: AEr dele af VVS-, afløbs- eller el-
installationen, som ellers skal udføres af autoriserede installatører, udført af personer 
uden autorisation?@ Årsagen hertil er, at det må formodes, at de færreste har præcis 
viden om, hvilke arbejder der kræves udført af installatører med autorisation. De fleste 
kender nok reglerne i hovedtræk, men der kan ikke på dette spørgsmål forventes en fuldt 
ud korrekt besvarelse. Imidlertid kan en sælger, der er i tvivl, blot markere dette ved at 
krydse af i ved ikke-rubrikken, der i formularen er markeret med A?@. En ved ikke-
besvarelse må så af sælger ledsages af uddybende kommentarer for ikke at forskrække 
køber unødigt. Sælger ses derfor at have tilstrækkelig mulighed for at fremkomme med 
de fornødne oplysninger, og spørgsmålet findes særdeles relevant, hvorfor det må 
bibeholdes. 

Samlet set forekommer der herefter ikke at være behov for omformulering af 
spørgsmålene til sælger.  
 
C.1.5 Ejendommens hoveddata. Forsikringsoplysninger for tilbud om 
ejerskifteforsikring 
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På siden skal den sagkyndige oplyse, hvilken boligtype der er undersøgt. Der findes ingen 
standardkategorier herfor, hvorfor det er op til den enkelte sagkyndige at finde passende 
betegnelser, f.eks. enfamilieshus, rækkehus eller fritidshus. Dog må rubrikken under alle 
omstændigheder skulle anvendes til at markere, om ejendommen har status som en 
ejerlejlighed, eller om der påhviler landbrugspligt. Begge dele kan de sagkyndige 
almindeligvis umiddelbart udlede af BBR-oplysningerne for ejendommen. Disse 
oplysninger har retlig betydning, idet landbrugsejendomme ikke er omfattet af 
ejendomskøbsloven, jf. dennes ' 1, stk. 2.93 Vedrørende ejerlejligheder gælder kravet om 
udarbejdelse af to tilstandsrapporter, jf. huseftersynsbekendtgørelsens ' 17. Begge dele 
må den sagkyndige have pligt til at gøre rekvirenten af huseftersynet opmærksom på, da 
det i disse tilfælde ikke er ganske sikkert, at sælger vil kunne opnå ansvarsfrihed efter 
ejendomskøbsloven, jf. herom nærmere nedenfor i afsnit E.1.2. Endvidere er det inden 
ejendomskøbslovens ikrafttræden på forhånd meddelt fra forsikringsbranchen, at der 
næppe vil kunne tegnes ejerskifteforsikringer for ældre fritidsboliger.94 Det kunne derfor 
overvejes at udforme rubrikker, så det i hvert fald for den sagkyndige bliver tydeliggjort, 
at der er grund til agtpågivenhed. Der findes allerede en speciel rubrik, hvori den 
sagkyndige kan markere, om der er tale om et Anedlagt landbrug@.95 Det forekommer 
umiddelbart ikke ganske klart, hvad der gør en oplysning herom relevant, hvorfor denne 
rubrik måske i stedet skulle erstattes med én beregnet til at markere, at der påhviler 
ejendommen landbrugspligt.   

På denne side findes tillige de føromtalte rubrikker vedrørende selvbyg-
ger/medbygger. Disse burde, jf. ovenfor afsnit B.3.6, i stedet sikres udfyldt af sælger selv, 
der jo er den eneste, der besidder den fornødne viden om ikkefagmænds medvirken til 
bygningernes opførelse. Spørgsmålene foreslås derfor uddybet og flyttet til siderne med 
oplysninger fra sælger. 

Sluttelig bemærkes vedrørende rubrikken Atvangsauktion@, at den kan virke 
overflødig, idet dens informationsværdi i forhold til køber er lig nul, i hvert fald hvor 
auktion har været afholdt. Dette uanset om køber har erhvervet ejendommen direkte på 
auktionen eller senere fra en ufyldestgjort panthaver.  

Udarbejdes rapporten til brug for en tvangsauktion,96 som alligevel ikke 
gennemføres, fordi ejendommen sælges forinden, vil den sagkyndige normalt have sat 
kryds i tvangsauktionsrubrikken. Oplysningen må formodes at være interessant for en 
køber, da han herved får en indikation af, at han skal være ekstra påpasselig, idet 
ejendommens ejer - om ikke andet så af økonomiske årsager - måske har forsømt 
vedligeholdelsen af ejendommen. Rubrikkens tekst burde derfor måske præciseres, så 
der i stedet oplyses om, at rapporten er udarbejdet med henblik på tvangsauktion.  
                                                             
93 I lovforslag L 152 er dog foreslået indføjet, at loven også kan gælde for ejendomme med 
landbrugspligt, hvis det er et led i handlen, at landbrugspligten skal ophæves, jf. herom nærmere 
nedenfor afsnit E1.1. 

94 Jf. Folketingstidende 1994-95, till. A, s. 2987 f. Så vidt vides er der dog en række 
selskaber, der også tilbyder at forsikre ældre fritidshuse. 

95 At udfyldelse af denne rubrik kan give problemer, findes der et eksempel på i 
Huseftersynsnyt, nr. 3, 1998. Selv om ejendommen vurderingsmæssigt har status som 
enfamilieshus, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at landbrugspligten er ophævet. 

96 Om udarbejdelse af tilstandsrapporter i forbindelse med tvangsauktion henvises til 
Brydensholt i Ejendomsmægleren 1996, nr. 9, s. 20 ff. 
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De netop anførte kommentarer til siden om ejendommens hoveddata skal alene 
ses som oplæg til drøftelse, da ændringer ikke forekommer at være oplagt nødvendige. 
Derfor er ikke udarbejdet egentlige ændringsforslag. Med henblik på en yderligere 
produktudvikling af tilstandsrapportformularen kan de omtalte rubrikker imidlertid 
godt tåle en kritisk gennemgang i forbindelse med overvejelserne om en kommende 
revision af tilstandsrapportformularen. 
 
 
C.2 Beskikkelsesordningen 
 
I det følgende vil der være en nærmere omtale af reglerne for beskikkelse af 
bygningssagkyndige, forskrifter der skal iagttages under beskikkelsen, samt regler for 
inddragelse af en beskikkelse. Også her vil der alene være en nærmere omtale af udvalgte 
problemstillinger og ikke en udtømmende gennemgang af samtlige regler.  
 
C.2.1 Betingelser for beskikkelse 
 
De krav, man skal opfylde for at kunne beskikkes som bygningssagkyndig under 
huseftersynsordningen, fremgår af huseftersynsbekendtgørelsens ' 4. Heri findes både 
en række faglige krav såvel som krav af mere formel karakter. Der ses ikke at være 
særlige problemer i så henseende, andet end at det i enkelte tilfælde kan være vanskeligt 
at skønne, om en ansøger har erhvervet de fornødne kundskaber på anden måde end ved 
at gennemgå en teoretisk uddannelse (' 4, stk. 1, nr. 2), og om der er dokumenteret 
mindst 5 års erhvervsmæssig erfaring som foreskrevet i ' 4, stk. 1, nr. 3. De førstnævnte 
vanskeligheder vil nu blive søgt afhjulpet ved at afholde en praktisk prøve med hjemmel i 
bekendtgørelsens ' 4, stk. 2, fra marts 2000.97  

Der har været problemer med hensyn til at få dokumenteret, at alle de 
beskikkede var dækket af en ansvarsforsikring, der også gælder i en såkaldt 
afløbsperiode,98 altså f.eks. efter skift af forsikringsselskab eller efter ophør med at drive 
virksomhed, jf. herved bekendtgørelsens ' 4, stk. 1, nr. 6. Behørig dokumentation 
foreligger nu for alle, er det oplyst fra Huseftersynsekretariatet.    

Pr. 30/9 1999 var beskikket 918 sagkyndige. Der er ikke konstateret 
rekrutteringsproblemer eller problemer med ventetider på udførelse af huseftersyn. 

Samlet set er der ikke fundet grund til at overveje præciseringer eller ændringer 
af det gældende regelsæt, der øjensynligt fungerer tilfredsstillende. 
 
C.2.2 Den sagkyndiges pligter under beskikkelsen 
 
C.2.2.1 Uvildighedskravet i bekendtgørelsen ' 6, nr. 6-8 
 
C.2.2.1.1 Tilknytning til ejendomsformidlervirksomhed 
 
I den tidligere gældende huseftersynsbekendtgørelse (nr. 915 af 30/11 1995) var ligesom i 
den nugældendes ' 6, nr. 6, generelt foreskrevet, at den sagkyndige skal være uvildig i 
                                                             
97 Jf. Huseftersynsnyt 1999, nr. 4. 

98 Jf. Huseftersynsnyt 1997, nr. 2. 
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den enkelte sag. Kravet er i den ny bekendtgørelse endvidere eksemplificeret i ' 6, nr. 7 
og 8.  

Der kan i den sammenhæng indledningsvis spørges, om der overhovedet er 
grund til frygt for de sagkyndiges uvildighed, når de er undergivet så strenge 
ansvarsregler, som beskrevet i afsnit B. De generelle krav for udførelse af et huseftersyn 
betyder jo, at laver man for ukritiske rapporter, opstår der et erstatningsansvar, og i 
gentagelsestilfælde risikerer man at miste sin beskikkelse i medfør af reglen i 
bekendtgørelsens 7, stk. 1. Imidlertid må spørgsmålet nok alligevel besvares 
bekræftende, da et huseftersyn jo på mange punkter indeholder skøn, der levner den 
sagkyndige en vis margen, hvorfor der trods alt består en risiko for, at tilstandsrapporten 
i det finere nuanceområde farves af den sagkyndiges personlige interesser.  

Bekendtgørelsens ' 6, nr. 7, pålægger den sagkyndige en pligt til at undlade at 
udføre huseftersyn, hvis rekvirenten er en virksomhed, der beskæftiger sig med 
ejendomsformidling, men kun hvor den sagkyndige enten er ansat i eller har ejerandele i 
den pågældende virksomhed.  

Der kan næppe herske tvivl om, at bestemmelsen ikke gælder ved ubetydelige 
ejerandele f.eks. i form af en lille aktiepost i et større børsnoteret selskab. Hensigten med 
bestemmelsen må være kun at regulere tilfælde, hvor den pågældende enten er ansat 
eller har en væsentlig indflydelse på ejendomsformidlingsvirksomheden, da der først i 
disse tilfælde kan næres frygt for, om den sagkyndige kan opretholde uvildigheden. 
Bestemmelsens ordlyd forekommer derfor på dette punkt at være for omfattende. 

Personer og virksomheder, der beskæftiger sig med ejendomsformidling, kan 
være registrerede ejendomsmæglere, advokater samt penge- eller realkreditinstitutter og 
forsikringsselskaber, jf. lov om omsætning af fast ejendom99 '' 8 og 25. De sidstnævnte 
juridiske personer må endvidere kun udøve virksomhed som ejendomsformidlere 
gennem et selvstændigt aktie- eller anpartsselskab. Derfor rammer bestemmelsen efter 
sin ordlyd ikke bygningssagkyndige ansat i f.eks. et forsikringsselskab, selv om 
arbejdsgiveren eller et andet selskab i den koncern, hvor forsikringsselskabet hører 
hjemme, måtte have oprettet et datterselskab, der driver virksomhed med 
ejendomsformidling.   

Det kan naturligvis ikke udelukkes, at der findes bygningssagkyndige med 
væsentlig indflydelse på ejendomsformidlingsvirksomheder, men umiddelbart bedømt 
forekommer det ret usandsynligt, når henses til den eksisterende virksomhedsstruktur 
på ejendomsformidlerområdet. Endvidere kan mod bestemmelsen indvendes, at den 
efter sin ordlyd ikke tager højde for, om den sagkyndige har nærstående, der har 
væsentlige interesser i en ejendomsmæglervirksomhed. Er den sagkyndige f.eks. gift med 
en registret ejendomsmægler, er det så alligevel tilladt den pågældende at udføre alle 
huseftersyn, som rekvireres i ægtefællens virksomhed? Her forekommer ordlyden af 
bestemmelsen for snæver. 

Det foreslås derfor enten at ophæve ' 6, nr. 7, og nøjes med den generelle 
udtalelse i ' 6, nr. 6, eller at gøre bestemmelsen mindre specifik. Ordlyden af ' 6, nr. 7, 
kunne i så fald f.eks. ændres til følgende: Aunderrette By- og Boligministeriet, såfremt 
den sagkyndige eller nærstående til den sagkyndige er ansat i eller har nær økonomisk 
tilknytning til en ejendomsformidlingsvirksomhed, således at ministeriet kan nedlægge 
forbud mod, at den sagkyndige udfører huseftersyn for den pågældende virksomhed,@ 
Da en generel beskrivelse af de forhold, der kunne medføre inhabilitet, er vanskelig, er 
                                                             
99 Lov nr. 453 af 30/6 1993 senest ændret ved lov nr. 227 af 21/4 1999. 



 
 -81- 

det med denne formulering samtidigt foreslået, at pligten til at undlade at udføre 
huseftersyn i visse tilfælde ændres til en indberetningspligt, hvorefter By- og 
Boligministeriet (eventuelt med videredelegering af kompetencen til 
Huseftersynssekretariatet) træffer afgørelse i de konkrete tilfælde, hvoraf der forventes 
at være meget få.   
  
C.2.2.1.2 Samarbejdsaftaler 
 
I huseftersynsbekendtgørelsens ' 6, nr. 8, er nu foreskrevet en pligt for de sagkyndige til 
at oplyse, om tilstandsrapporterne er udarbejdet i henhold til en samarbejdsaftale med 
en ejendomsformidlervirksomhed eller andre aktører med interesser i ejendomshandlen, 
f.eks. advokatvirksomheder, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter eller 
pengeinstitutter m.fl. I version 3.0 i tilstandsrapporten findes som følge heraf en rubrik 
til markering af samarbejdsaftalen, jf. ovenfor i afsnit C.1.1. Oplysningspligten minder 
om den, der er foreskrevet for ejendomsformidlere i lov om omsætning af fast ejendom ' 
7, hvor ordlyden dog er væsentlig mere generel. 

At den sagkyndige pålægges en sådan oplysningspligt, forekommer naturligt, da 
der herved signaleres til køber, at tilstandsrapporten i et eller andet forholdsvis 
begrænset omfang kan være farvet af den sagkyndiges personlige interesser. Imidlertid 
forekommer det ikke med bestemmelsen at være særlig klart, i hvilke tilfælde 
oplysningspligten gælder. Årsagen hertil er anvendelsen af begrebet 
Asamarbejdsaftaler@. 

By- og Boligministeriet har i notat af 16/11 1999100 givet en uddybende 
redegørelse for, hvorledes begrebet skal fortolkes. Der fremgår heraf bl.a. følgende: 
 
ABy- og Boligministeriet vil umiddelbart tolke en samarbejdsaftale som en aftale (mundtlig eller 
skriftlig), der har en vis udstrækning enten i tid eller omfang, typisk om udførelse af et mere eller 
mindre bestemt antal huseftersyn. Efter ministeriets opfattelse kan derimod en enkeltstående 
aftale om udførelse af et enkelt huseftersyn ikke betragtes som en samarbejdsaftale.@ 
 
Samarbejdsaftaler, som der er pligt til at oplyse om, foreligger selvfølgelig i de tilfælde, 
hvor en uafhængig sagkyndig på forhånd har indgået en generel, skriftlig aftale 
indeholdende nærmere vilkår om f.eks. pris og opsigelse med en 
ejendomsformidlingsvirksomhed. Imidlertid findes en række eksempler på, at 
ejendomsformidlere uden formaliserede aftaler herom rekvirerer alle eller en stor del af 
sine opdragsgiveres huseftersyn hos ganske få eller én bestemt sagkyndig. Sådanne faste 
samarbejder hviler ikke på andet grundlag end det forhold, at Adet plejer man at gøre@. 
Her består formelt set ikke nogen pligt for ejendomsformidleren til altid at anvende den 
eller de pågældende sagkyndige, og samarbejdet kan ophøre uden varsel, og uden at den 
sagkyndige kan rejse krav i anledning af samarbejdets ophør. Disse faste samarbejder 
kan vanskeligt karakteriseres som samarbejdsaftaler, hvorfor de ikke omfattes af reglen i 
huseftersynsbekendtgørelsens ' 6, nr. 8. Hertil må kræves, at parterne skriftligt eller 
mundtligt har opnået enighed om et eller flere generelle vilkår, f.eks. en aftale om rabat 
ydet af den sagkyndige mod til gengæld at få lovning på at udføre huseftersyn for den 
pågældende virksomhed, og hvor det må formodes, at den sagkyndige har krav på at 
modtage en opsigelse, før samarbejdet ophører.  

                                                             
100 Notatet er optrykt i Huseftersynsnyt 1999, nr. 4. 
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For den sagkyndige, der nyder godt af et fast samarbejde med en eller flere 
ejendomsformidlervirksomheder, forekommer det imidlertid med god grund vanskeligt 
at vurdere, om der er pligt til at oplyse om samarbejdet. I tvivlstilfælde kan anbefales, at 
man gør det for en sikkerheds skyld, men det er svært at få øje på, hvilke civilretlige 
sanktioner der kan anvendes overfor en sagkyndig, der undlader at opfylde sin 
oplysningspligt. Dog består en vis risiko for, at der på et tidspunkt sker inddragelse af 
den sagkyndiges beskikkelse med henvisning til reglen i bekendtgørelsens ' 7. Hertil må 
dog kræves, at der er tale om tilfælde af en vis grovhed.  

Det ses ikke muligt at formulere bestemmelsen mere klart, så den udtrykkeligt 
holder de ovennævnte fast samarbejder udenfor. Derfor er ikke fremsat ændringsforslag, 
men det kan dog diskuteres, om videregivelse af oplysningen om samarbejdsaftaler 
tjener til at dække et reelt behov hos køber. Med andre ord, køber kan ikke bruge 
oplysningen til noget. 
 
C.2.2.2 Andre krav i bekendtgørelsen 
 
I bekendtgørelsens ' 6 findes ud over de ovennævnte uvildighedsregler syv andre 
forskrifter, som de sagkyndige skal iagttage. Sammenholdt med de krav, der stilles for at 
opnå beskikkelse, jf. bekendtgørelsens ' 4, forekommer kravene naturlige og synes ikke 
at kunne volde særlige vanskeligheder i forbindelse med administrationen af ordningen. 
Dog bør her nævnes bestemmelsen i ' 6, nr. 10, hvor det pålægges de 
bygningssagkyndige at indberette til By- og Boligministeriet, hvis der rejses krav mod de 
pågældende i medfør af ejendomskøbslovens ' 3, stk. 1, d.v.s. krav om erstatning fra 
købere eller krav om godtgørelse fra sælgere.  

Det fremgår af Huseftersynssekretariatets materiale, at der er indberettet i alt 
følgende antal rejste krav: 
 

 
1996-
97 

 
605 

 
1998 

 
855 

 
1999 

 
501 

 
I alt 

 
1961 

 
Det synes at være et problem, at ikke alle sagkyndige foretager den foreskrevne 
indberetning af rejste krav og i hvert fald ikke inden udløbet af fristen herfor på 14 
dage.101 Den eneste sanktion herimod er fratagelse af beskikkelsen i medfør af 
bekendtgørelsens ' 7, stk. 1, på grund af manglende iagttagelse af forskrifterne i 
bekendtgørelsens ' 6, hvilket dog umiddelbart forekommer at være et for drastisk skridt. 
Imidlertid har indberetningerne stor betydning, da de - foruden til statistiske formål - er 
nødvendige, for at man håndhæve kan reglen om fratagelse af beskikkelse i tilfælde af 
alvorlige eller gentagne fejl i tilstandsrapporterne, der ligeledes findes i bekendtgørelsens 
' 7, stk. 1. Dette er jo én af de vigtigste regler i henseende til at kunne opretholde 
kvaliteten i ordningen. Det bør derfor overvejes at indføre endnu en form for sanktion 
ved undladelser, f.eks. i form af en bøde. 
                                                             
101 Se hertil artiklerne i Huseftersynsnyt 1998, nr. 2, og 1999, nr. 1 
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Også med hensyn til rettidig indsendelse af udarbejdede rapporter, jf. 
bekendtgørelsens ' 14, 2. pkt., synes at være problemer. Reglerne foreskriver, at 
rapporterne inden 14 dage skal være indsendt til Sekretariatet for Huseftersyn. 
Imidlertid har det til stadighed fremgået af sekretariatets statistikker, at de faktiske 
indberetningstider er væsentligt længere. Således kan det f.eks. udledes af statistikken 
for de første 3 kvartaler i 1999, at mere end 2/3 af rapporterne indrapporteres efter 
udløbet af 14-dagesfristen, og at ca. 1/3 indberettes senere end 4 uger efter 
udarbejdelsen. Også her er det med bekendtgørelsens ' 7 muligt at inddrage 
beskikkelsen for de langsommelige sagkyndige, men set i forhold til forseelsens karakter 
virker det som en klart overdreven reaktion, selv om det herved bliver sværere for 
Huseftersynssekretariatet at udføre den løbende kvalitetskontrol. Derfor bør det 
overvejes enten at forlænge indberetningsfristen eller at indføre en mildere form for 
sanktion, f.eks. betaling af en afgift eller lignende ved for sen indberetning.   

Der er i bekendtgørelsen ikke stillet krav om, at de beskikkede sagkyndige skal 
være aktive under huseftersynsordningen. Det fremgår da også af statistikkerne, at en vis 
del af de beskikkede ikke udfører tilstandsrapporter overhovedet eller kun ganske få. Ca. 
275 sagkyndige har således ikke udarbejdet en eneste rapport i de tre første kvartaler af 
1999. Umiddelbart må beskikkelsesordningen antages at være selvregulerende forstået 
på den måde, at de, der ikke udfærdiger rapporter, må formodes at falde fra i forbindelse 
med genbeskikkelse, der sker hvert tredje år, jf. huseftersynsbekendtgørelsens ' 5. 
Genbeskikkelse koster i øvrigt også et gebyr på 600 kr. ekskl. moms, og endvidere er det 
et krav til de beskikkede, at de løbende deltager i obligatoriske kurser og møder, jf. 
bekendtgørelsens ' 6, nr. 2. Hertil kommer, at der er en vis mulighed for at sortere nogle 
de Apassive medlemmer@ fra ved genbeskikkelsen, hvor erfaringskravet i 
bekendtgørelsens ' 4, stk 1, nr. 3, jo skal være opfyldt. Det skønnes derfor ikke at være 
nødvendigt at forsøge at regulere de beskikkedes aktivitetsniveau.  
 
En del af forklaringen på fænomenet er formentlig, at det kan være dyrere for de passive 
beskikkede at udtræde af ordningen end at bevare bekikkelsen. Dette skyldes den såkaldte 
afløbsdækning på ansvarsforsikringen, hvor visse selskaber kræver en større præmiebetaling, for 
at den sagkyndiges forsikring kan ophøre, til gengæld for at skulle yde den fornødne dækning i 
afløbsperioden, der slutter 5 år efter overtagelsesdagen hhv. 6 år efter udarbejdelsen af rapporten, 
jf. huseftersynsbekendtgørelsens ' 4, stk. 1, nr. 6. 

 
C.2.3 Genbeskikkelse og inddragelse af beskikkelse 
 
Der kan ske genbeskikkelse af en beskikket sagkyndig, og dette vil ske med jævne 
mellemrum, idet beskikkelserne fornuftigvis er gjort tidsbegrænsede til 3 år, jf. 
huseftersynsbekendtgørelsens ' 5. Alle kravene til beskikkelse i ' 4 skal være opfyldte på 
genbeskikkelsestidspunktet. Det må antages, at der i forbindelse med genbeskikkelse 
sker en vis frasortering af de sagkyndige, som har klaret sig mindre godt under 
beskikkelsen, enten ved, at de ikke søger om genbeskikkelse, eller ved at anmodningen 
om genbeskikkelse ikke imødekommes. Behovet for at foretage en egentlig inddragelse af 
beskikkelser under deres løbetid, må derfor som udgangspunkt formodes at være 
forholdsvis begrænset.  

Inddragelser er dog sket i visse tilfælde. Af Huseftersynsnyt 1997, nr. 2, fremgår, 
at en sagkyndig med henvisning til bestemmelsen i huseftersysnbekendtgørelsens ' 6, 
nr. 1, har fået inddraget sin beskikkelse på grund af gentagne tilsidesættelser af de 
retningslinier, der gælder for huseftersynet. Endvidere er ifølge Huseftersynsnyt 1997, 
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nr. 3, ikke mindre end 32 sagkyndige blevet frataget beskikkelsen, fordi de ikke deltog i 
obligatoriske informationsmøder, jf. huseftersynsbekendtgørelsen ' 6, nr. 2. De her 
givne eksempler er ikke de eneste, men antallet af inddragelser befinder sig på et ret lavt 
niveau og bør ikke give anledning til bekymring. 

Sker der inddragelse af en beskikkelse af andre årsager end de rent objektive 
opremset i huseftersynsbekendtgørelsens ' 7, stk. 2, kan det efter de gældende regler 
alene ske efter indhentelse af en udtalelse fra Følgegruppen for Huseftersynsordningen, 
hvori bl.a. også de sagkyndige er repræsenterede. Afgørelserne kan på sædvanlig vis 
indbringes for domstolene, hvorfor der ikke er grundlag for indvendinger mod 
retssikkerheden på området. 
 
C.3 Opsamling, anbefalinger og konklusioner 
 
I det store hele forekommer den seneste version (3.0) af tilstandsrapportformularen at 
være tilstrækkelig, og det må hilses med tilfredshed, at der til stadighed foregår et 
løbende udviklingsarbejde på dette felt.  

Det forholdsvis høje sideantal og den megen tekst, der er nødvendig for at 
beskrive de ofte komplicerede regler, må dog i visse tilfælde formodes at medføre, at 
køberne ikke til fulde forstår rapportens indhold og ikke får et klart overblik over 
huseftersynets omfang og retsvirkninger. Dette forhold kan formentlig kun ændres, 
såfremt man vælger at nedbringe mængden af information til køberne, hvad der ikke 
findes anbefalelsesværdigt. 

Enkelte formuleringer i rapporten er dog foreslået ændret. Det drejer sig om 
følgende: 
 
$ Afkrydsningsmulighederne, hvor den sagkyndige skal give oplysninger om 

eventuelle samarbejdsaftaler (afsnit C.1.1). 
$ Formuleringen af, hvilke bagatelagtige forhold, der ikke indgår i huseftersynet 

(afsnit C.1.2.1). 
$ At markiser og baldakiner nævnes som eksempler på indretninger uden for 

bygningerne, der ikke undersøges (afsnit C.1.2.2). 
$ At køber kan få det indtryk, at den sagkyndige har undersøgt nogle af de hårde 

hvidevarer (afsnit C.1.2.3). 
$ Formuleringen vedrørende tidspunktet for forældelse af rapporterne kan 

opfattes som om, at den sagkyndige indrømmer køber en længere frist end 
lovens (afsnit C.1.2.4). 

$ På siden for ejendommens hoveddata bør oplysningerne vedrørende selv- og 
medbygger flyttes, så de besvares af sælger i stedet for af den sagkyndige. 
Samtidig bør overvejes en samlet revision af felterne vedrørende ejendoms- og 
sælgertyper (afsnit C.1.5). 

 
Endvidere er konkluderet,  
 
at den sagkyndige risikerer en udvidelse af sit ansvar, hvis ikke hans vurderinger af 

skadesårsager og konklusioner formuleres tilstrækkeligt præcist og 
forbeholdent. 

 
Vedrørende beskikkelsesordningen er ikke fundet anledning til at foretage særlige 
reguleringer. Dog anbefales en ændring af den nye regel i huseftersynsbekendtgørelsens 
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' 6, nr. 7, om, at den sagkyndige skal undlade at udføre tilstandsrapporter på anmodning 
fra ejendomsformidlingsvirksomheder, som han er ansat i eller har økonomiske 
interesser i. Her foreslås i stedet 
 
$ at reglen i huseftersynsbekendtgørelsens ' 6, nr. 7, enten ophæves eller erstattes 

af en pligt for den sagkyndige til at indberette til By- og Boligministeriet, såfremt 
han eller hans nærstående er ansat i eller har nær økonomisk tilknytning til en 
virksomhed, der beskæftiger sig med ejendomsformidling. Efter modtagelse af 
en indberetning skal ministeriet kunne nedlægge forbud mod, at den sagkyndige 
udfører opgaver for den pågældende ejendomsformidlingsvirksomhed (afsnit 
2.2.1.1).  

 
 

Det er tillige konkluderet,  
 
at det bør overvejes at ophæve pligten til at oplyse i tilstandsrapporten om 

samarbejdsaftaler med ejendomsformidlere og  
 
at det bør overvejes at indføre mildere former for sanktioner end inddragelse af 

beskikkelsen i de tilfælde, hvor rejste krav og udarbejdede tilstandsrapporter 
ikke indberettes i overensstemmelse med reglerne. Sanktionerne kunne f.eks. 
være bøder eller strafafgifter. 
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D. Dækningsområdet for ejerskifteforsikringerne 
 
Hensigten med dette afsnit er først og fremmest at belyse, i hvilket omfang de 
eksisterende ejerskifteforsikringer afdækker købernes risiko. Udgangspunktet for hele 
ordningen med tilstandsrapporter og forsikringsoplysninger har været, at køber skulle 
have mulighed for at købe forsikringsdækning af de forhold, der ikke længere kan 
påberåbes overfor sælger, og som det inden for rammerne af huseftersynet ikke er muligt 
for de sagkyndige at påpege, eller som vedkommende har overset.102 Forsikringen skal 
derimod ikke - som købere fra tid til anden fejlagtigt synes at antage - dække enhver 
nødvendig reparation af bygningerne.   

Raten for tegning af ejerskifteforsikringer har indtil nu været langt under 
forventning, idet alene ca. 10-12% af de udarbejdede forsikringstilbud er blevet 
accepteret.103 Bl.a. derfor er i lovforslag nr. L 152 indeholdt en ændring, der med henblik 
på at fremme tegningen kræver, at sælger forpligter sig til at betale mindst halvdelen af 
præmien til en ejerskifteforsikring. Om årsagerne til den overraskende lave 
forsikringstegning henvises generelt til konklusionerne fra den empiriske undersøgelse 
(bilag 3).104 

Endvidere er fra forsikringsselskabernes side anført, at der har været en 
skadefrekvens på de tegnede forsikringer på ca. 20%, og at der har været tale om meget 
dyre skader,105 hvorfor det må antages, at visse selskabers udbetalinger har oversteget 
præmieindtægterne.106  

Forsikringsbetingelserne er blevet beskyldt for at være formuleret således, at alt 
for få forhold dækkes, samtidig med at betingelserne har været vanskelige at 
gennemskue for den menige køber og måske endda også for de professionelle 
rådgivere.107 Umiddelbart bedømt kunne noget altså tyde på, at det vil være meget 
vanskeligt at skabe en forsikring, som dækker købernes behov, og som tillige kan være et 
rentabelt forretningsområde for forsikringselskaberne.  

                                                             
102 Jf. betænkning 1276, 1994, s. 155, Folketingstidende 1994-95, till. A, s. 2983 og 
Justitsministeriets skrivelse af 25/2 1998 til Forsikring & Pension (journalnr.1997-709-0173). 

103 Jf. bl.a. Lisbeth Rasmussen i Forsikring 1998, nr. 21, s 10, og bemærkningerne til L 152, 
s. 4, (Folketingstidende 1999-2000, till. A, s. 4154).  

104 Se tillige Gawinetski & Jønsson, s. 287 ff., der indeholder forfatternes betragtninger 
vedrørende årsagerne til den manglende succes for forsikringsproduktet. 

105 Jf. Lisbeth Rasmussen op.cit. 

106 Jf. artikel i Forsikring 1999, nr. 3, s. 14, hvor skadesprocenten angives til 200%. 

107 Se hertil Gawinetski & Jønsson, s. 274, hvor det er anført, at en kort tidsfrist for 
udformning af rammebetingelserne har gjort det Avanskeligt at udforme klare og overskuelige 
betingelser@.  

I det følgende vil der ske en gennemgang af de sager, Forsikringsankenævnet har 
afgjort vedrørende forståelsen af betingelserne for ejerskifteforsikringen. De gældende 
rammebetingelser vil tillige blive sammenholdt med de minimumsbetingelser, som 
Justitsministeriet i bemærkningerne til L 152 har tilkendegivet at ville indføre på 
området i form af en bekendtgørelse med hjemmel i ejendomskøbslovens ' 5, stk. 3. I 
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den forbindelse diskuteres også indførelse af et samlet loft for det selvrisikobeløb, som 
forsikringstageren maksimalt kan komme til at betale. Dernæst vil samspillet mellem 
ejerskifteforsikringen, sælgers Arestansvar@ og den sagkyndiges ansvar og 
ansvarsforsikring blive behandlet. Sluttelig er drøftet enkelte andre spørgsmål i relation 
til forsikringerne, herunder selskabernes frivillige påtagelse af ansvar ud over 
rammebetingelserne, samt forsikringsselskabernes mulighed for at gøre tegning af 
ejerskifteforsikring betinget af aftagelse af andre ydelser. 
 
D.1 Forsikringsankenævnets praksis vedrørende 
rammeforsikringsbetingelserne 
 
D.1.1 Dækningsområdet generelt 
 
Ved vurderingen af forsikringstagers retsstilling efter en tegnet ejerskifteforsikring må 
det haves for øje, at der foreligger et selvstændigt retsforhold mellem 
forsikringsselskabet og forsikringstager, der samtidig er køberen af den pågældende 
ejendom. Retsstillingen mellem køber og sælger og mellem køber og den 
bygningssagkyndige er derfor som udgangspunkt uden betydning for fortolkningen af 
forsikringsaftalen, men ejerskifteforsikringen er naturligvis udformet, så den 
hovedsagelig dækker skader vedrørende forhold, for hvilke hverken sælger eller den 
bygningssagkyndige kan gøres ansvarlige. Forsikringsselskaberne har dog ikke overtaget 
sælgers og den sagkyndiges ansvar fuldstændigt.  F.eks. nævnes, at 
ejerskifteforsikringerne typisk indeholder en maksimering108 af selskabets forpligtelse til 
at udbetale erstatning, hvad der jo ikke er tilfældet, såfremt sælger eller den sagkyndige 
er erstatningsansvarlige.  

Omvendt kan forsikringen ofte dække skader, hvor sælger eller den sagkyndige 
også er erstatningsansvarlige. Dette er f.eks. tilfældet vedrørende forhold, som den 
sagkyndige burde have påpeget i tilstandsrapporten, eller forhold, hvorom sælger har 
handlet groft uagtsomt. I disse tilfælde kan forsikringsselskabet efter udbetaling af 
erstatning rette et regreskrav mod de pågældende, jf. erstatningsansvarslovens109 ' 22 
sammenholdt med undtagelserne i ' 19, stk. 2, nr. 1, vedrørende sælger og nr. 2 
vedrørende den sagkyndige.   

Ejerskifteforsikringen undtager i meget vidt omfang de samme forhold, som 
holdes uden for huseftersynet i medfør af huseftersynsbekendtgørelsens ' 11. Her findes 
altså en række bygningsdele og forhold, som typisk hverken sælger, den sagkyndige eller 
ejerskifteforsikringen har noget ansvar for. Det gælder f.eks. de hårde hvidevarer, der 
generelt undtaget fra forsikringsdækning, og som sælger og den sagkyndige næppe heller 
kan gøres ansvarlige for, jf. foran afsnit A.1.2 og B.3.5.8. 

I det følgende vil der med hensyn til forsikringsbetingelserne generelt alene blive 
henvist til de rammebetingelser, der er udarbejdet af det tidligere SKAFOR, da det i 

                                                             
108 Maksimeringen er typisk anført som kontantprisen for bygningerne på 
overdragelsestidspunktet. Endvidere gælder for udmåling den særlige regel om reduktion af 
erstatningen, såfremt det skadesramtes værdi p.g.a. slid og ælde er reduceret med mere end 30%, 
jf. herved ' 37, stk. 3, i forsikringsaftaleloven (lovbkg. nr. 726 af 24/10 1986 senest ændret ved lov 
nr. 413 af 10/6 1997).  

109 Jf. lovbkg. nr. 599 af 8/9 1986 senest ændret ved lov nr. 349 af 23/5 1997. 
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denne sammenhæng ville det føre for vidt, såfremt der skulle foretages en undersøgelse 
af samtlige vilkår i de forskellige forsikringsselskabers individuelle betingelser. Det er 
dog mit indtryk, at forsikringsselskaberne i meget vidt omfang har udarbejdet deres 
vilkår med rammebetingelserne som skabelon, hvorfor analysen må formodes at ville 
være dækkende for hovedvilkårene i langt de fleste ejerskifteforsikringsprodukter.  

Endvidere vil de gældende rammebetingelser og praksis i tilknytning hertil blive 
vurderet i forhold til de minimumsbetingelser, som Justitsministeriet i bemærkningerne 
til L152 har bebudet.110 
 
D.1.2 Bygninger 

 
Efter rammebetingelsernes punkt 2.1 omfatter forsikringen alle bygninger på 
ejendommen, medmindre de ikke er undersøgt af den sagkyndige, eller hvor selskabet 
har taget individuelle forbehold. Bygningsbegrebet må i denne sammenhæng antages at 
være det samme, som i forbindelse med afgrænsningen af sælgers ansvar og 
fastlæggelsen af omfanget af den sagkyndiges undersøgelsespligt, jf. foran afsnit A.1 og 
B.3.1. 

I forsikringsbetingelserne er derefter opregnet en række eksempler på især 
forhold uden for bygningerne, som ikke er omfattet af forsikringen. Ordlyden her er 
følgende: 
 
AHårde hvidevarer, udendørs svømmebassiner og dertil hørende pumper og installationer, 
markiser, baldakiner, antenner eller andre forhold, som ikke er omfattet af huseftersynet.@ 
 
I forslaget til minimumsregler for dækningsomfanget er formuleringen ændret, således 
at også Agrunden@, Aindretninger uden for bygningerne@ og Askelpæle@ udtrykkeligt 
nævnes som eksempler i en ikke udtømmede opregning af forhold, der ikke er forsikret. 
Vedrørende de hårde hvidevarer er foreslået den ændring, at disse skal være omfattet af 
forsikringen, Ahvis de udgør en del af bygningen.@ Der henvises her til de 
vanskeligheder, der er forbundet med at afgrænse hårde hvidevarer, Ader udgør en del af 
bygningen@, jf. foran i afsnit A.1.2.2 og B.3.5.8. Da sælger i langt de fleste tilfælde har 
givet en funktionsgaranti vedrørende hvidevarerne, jf. foran afsnit A.1.2.2, og da de fleste 
mangler må forventes at vedrøre det pågældende apparats funktion, synes forslaget til 
udvidelse af dækningsområdet uden særlig betydning, da skaderne alligevel vil være 
undtaget fra dækning. Sluttelig er den generelle henvisning til forhold, der ikke er 
omfattet af huseftersynet, udgået. 

Praksis fra Forsikringsankenævnet er her helt på linie med retspraksis med 
hensyn til afgrænsningerne af sælgers og den sagkyndiges ansvar. 
 
Således fastslås i AK 46.870 og AK 49.092, at omfangsdræn og drænrør ikke er en del af 
bygningerne. I AK 46.982 fandtes det at være med rette, at et selskab havde afvist at dække 
udbedring af fejl ved en brønd og en faskine, og på tilsvarende måde fandtes en del af 
kloakledningen at være undtaget fra dækning i AK 48.898. 
 
D.1.3 Skadesbegrebet 
 
I rammebetingelsernes punkt 3 er som definition af skadesbegrebet i forsikringsmæssig 
                                                             
110 Jf. L 152, s. 7 f., (Folketingstidende 1999-2000, till. A, s. 4157 f.).  
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forstand, anvendt nøjagtig samme sprogbrug som i relation til skadesbegrebet under 
huseftersynsordningen, jf. huseftersynsbekendtgørelsen ' 9 og foran i afsnit B.3.3. Dog 
er tilføjet, at en skade skal nedsætte Abygningens værdi eller brugbarhed efter dens 
formål i nævneværdigt omfang.@ Herved er imidlertid blot sket en inkorporering af den 
nuværende formulering af bagatelbestemmelsen i huseftersynsbekendtgørelsens ' 11, nr. 
1. 

Det kan herefter ikke overaskende konkluderes, at der en sammenfald mellem 
skadesbegrebet i de to henseender, hvilket tillige er kommet klart til udtryk i praksis.111 
 
Derfor blev vandindtrængen i en kælder via mindre revner i sokkel og sokkelpuds betragtet som 
en skade i AK 44.566, men dækning afvistes, fordi forholdet var beskrevet i tilstandsrapporten. I 
de fleste andre sager om fugt i kældre har ankenævnet afvist dækning med henvisning til, at der 
var tale om ældre huse, hvor konstruktionen var sådan, at der måtte forventes en vis fugtoptagelse 
i murværk. Se således AK 46.969, AK 47.005, AK 47.908 og AK 48.139. Sluttelig kan nævnes AK 
49.209, hvor fugten dog bl.a. skyldtes utilstrækkelig vedligeholdelse af et omfangsdræn. Ej heller 
dette forhold blev betegnet som en skade, men denne kendelse er dog diskutabel, da det jo 
udtrykkeligt af forsikringsbetingelserne fremgår, at skader også omfatter forhold, der giver 
nærliggende risiko for skader, såfremt der ikke sættes ind med forebyggende foranstaltninger. En 
forudsætning for, at forholdet kan betegnes som en skade, er dog her, at den manglende 
vedligeholdelse kan tilskrives den tidligere ejer og ikke forsikringstageren  
 
I dom af 15/11 1999 fra Retten i Frederikssund søgte køberne at få udbetalt erstatning for, at en 
ejendom ikke var forsynet med parketgulve, selv om det fremgik af udleverede bygningstegninger. 
Forsikringsselskabet frifandtes, fordi dommeren ikke fandt at der var tale om en Amangel@, 
hvilket må fortolkes på den måde, at der ikke forelå en skade i forsikringsbetingelsernes forstand. 
Se tilsvarende AK 46.610 om et defekt parketgulv, hvorpå der var lagt et ubeskadiget 
linoleumsgulv, og hvor forsikringstager ikke fik medhold i sit krav om erstatning.  
 
At gulve knirker på grund af selve konstruktionen, er ikke skader, når de i øvrigt er usvækkede og 
intakte jf. AK 45.645, AK 47.908 og AK 49.155. I AK 48.784 blev en niveauforskel i et gulv, der 
ved overtagelsen var dækket af et væg til væg-tæppe, og som alene var til gene ved montering af et 
nyt gulv, ej heller betragtet som en skade. Derimod fandtes en lunke i et gulv og en nedbøjning på 
25 mm af bjælker at være skader i AK 48.148 henholdsvis AK 48.940.  
 
Af andre eksempler på forhold, der i ankenævnets praksis ikke er blevet anset for at være skader i 
ejerskifteforsikringens forstand kan nævnes følgende: Støj fra varmeanlæg (AK 45.645 og 
49.576), rustne profiljern, der ikke var tærede (AK 47.119), borebilleangreb af ældre dato i 
træværk i ejendom opført 1907 (AK 47.908) samt uisolerede varmerør under gulve (AK 49.975).   
 
Ud over disse eksempler på forhold, der såvel i relation til tilstandsrapporten som 
ejerskifteforsikringen falder ind under skadesbegrebet, kan der være grund til at opholde 
sig ved, at rammeforsikringsbetingelserne kræver, at skaderne skal have nedsat 
bygningens værdi eller brugbarhed i nævneværdigt omfang. Her er det en smagssag, om 
man betegner forholdet som en skade under bagatelgrænsen, der ikke udløser ret til 
erstatning, eller som noget, der falder uden for mangelsdefinitionen.   
 
I praksis har der foreligget to tilfælde: I AK 45.975 var den indvendige tagisolering opsat med 
                                                             
111 Se dog AK 43.811, hvor forsikringsbetingelserne indeholdt en væsentlig indskrænkning 
af skadesbegrebet i forhold til rammebetingelserne. En svampeskade kunne derfor ikke kræves 
dækket. 
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mellemrum, der bevirkede kuldebroer og heraf følgende misfarvning af trælofter. Nævnet fandt 
det ikke sandsynliggjort, at bygningens værdi eller brugbarhed var nedsat i nævneværdigt 
omfang, hvorfor der ikke antoges at foreligge en skade i forsikringsbetingelsernes forstand. Det 
samme blev tilfældet vedrørende sætningsrevner, der ikke forventedes at ville blive mere end 2-5 
mm større over de næste 25 år (AK 49.094). Praksis har altså klart lagt bevisbyrden for skadens 
indflydelse på værdien eller brugbarheden på forsikringstageren. 

 
Et sidste spørgsmål, der skal rejses i denne forbindelse er, om det er en nødvendig 
forudsætning for forsikringsdækning, at der i foreligger en mangel i retlig forstand, som 
køber/forsikringstager kan påberåbe sig over for sælger. Hertil må som udgangspunkt 
svares nej, fordi aftalen mellem forsikringstager og selskabet er en selvstændig aftale, der 
ikke er kædet sådan sammen med aftalen om overdragelsen af den faste ejendom, at 
købers eventuelle misligholdelsesbeføjelser over for sælger automatisk medfører, at 
køber/forsikringstager også er berettiget til en erstatning under forsikringen. Det kræves 
dog i forsikringsbetingelsernes pkt. 3.2, at skaden skal have været til stede på 
overtagelsestidspunktet aftalt mellem køber og sælger. Endvidere er i pkt. 4, nr. 3, 
undtaget forhold, som køber har været bekendt med på overtagelsestidspunktet, og som 
derfor heller ikke af køber kan påberåbes som en mangel overfor sælger. Der er således 
også her en nøje sammenhæng mellem købsaftalen og ejerskifteforsikringen.  
 
Fra praksis kan nævnes tre kendelser - AK 46.610, AK 48.940 og AK 49.023 - der alle vedrører 
spørgsmålet, om skaderne var til stede ved overtagelsen. En problemstilling, som jo også ved 
rejsning af krav mod sælger og/eller den sagkyndige har givet anledning til en del sager, jf. foran 
afsnittene A.2.1 og B.3.3.2.  
 
D.1.4 Undtagelserne i rammebetingelsernes pkt. 4 
 
D.1.4.1 Forhold nævnt i tilstandsrapporten 
 
Den vel nok vigtigste undtagelse i forsikringsbetingelserne og den, der har givet 
anledning til flest sager, vedrører  
 
Aforhold, der er anført i tilstandsrapporten og årsager til og følger af disse.@ 
 
Det forekommer oplagt, at der findes et sådant vilkår i ejerskifteforsikringen, idet 
forsikringsselskaberne i modsat fald kunne komme til at betale for udbedring af forhold, 
som køber har været vidende om inden indgåelse af købsaftalen, og som måske oven i 
købet har givet køber anledning til at forlange et nedslag i prisen. Denne undtagelse her 
derfor også en vis overlapning med undtagelsen i rammebetingelsernes pkt. 4, nr. 3, om 
forhold, som forsikringsselskabet kan godtgøre, at køber havde kendskab til på 
overtagelsestidspunktet, jf. herom nærmere nedenfor afsnit D.1.4.3.  
 
Undtagelsen har for almindelige købere den lidt ulogiske konsekvens, at det kommer til at 
forholde sig således, at ejerskifteforsikringens dækningsomfang forøges, des færre forhold, der er 
omtalt i tilstandsrapporten. Omvendt kan dækningen være reduceret væsentligt, når køber har 
modtaget en tilstandsrapport, der beskriver en lang række skader og tegn på skader. Umiddelbart 
må købers incitament til at tegne forsikring være modsatrettet, således at det er mindst, når 
tilstandsrapporten kun afdækker ganske få fejl ved bygningerne. Det kan ikke udelukkes, at 
denne Amedfødte@ besynderlighed har været en ikke ubetydelig medvirkende årsag til den 
forholdsvis begrænsede forsikringstegning. Se i den forbindelse konklusionerne fra den empiriske 
undersøgelse, bilag 3, s. 3. 
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Det vanskelige ved anvendelsen af undtagelsesbestemmelsen er, hvad der skal til, for at 
skaden kan anses for at være påpeget af den sagkyndige. Praksis er her følgende: 
 
At der af den sagkyndige er givet en forkert karakter er ikke i sig selv nok til at bringe forholdet 
uden for undtagelsesbestemmelsens anvendelsesområde. Se hertil AK 45.990 og AK 46.650, hvor 
skader formentlig burde have været givet karakteren K3 i stedet for de faktisk anvendte K2. Da 
forholdene og årsagerne hertil imidlertid var nævnt i rapporten, fik selskabet medhold i, at 
skaderne ikke var dækningsberettigede. Se i samme retning AK 48.148 om et flisegulv i et 
badeværelse, hvor skaden til en vis grad var påpeget i tilstandsrapporten, samt sagerne om fugt i 
murværk i kældre AK 44.566, AK 46.080, AK 46.870, AK 46.969 og AK 47.354.  
 
AK 46.405 vedrørte fugt i kælder, der bl.a. trængte ind p.g.a. revner mellem fundament og 
trapper. Disser revner var i rapporten betegnet som Amindre@ og givet karakteren K 1. 
 
Rådangrebne sternbrædder var sagens genstand i AK 47.272. Sternen var givet karakteren UN i 
rapporten, og havde køber foretaget den anbefalede nærmere undersøgelse, ville rådskaden være 
kommet for dagen. Forholdet ansås derfor for beskrevet i tilstandsrapporten. I samme retning 
findes AK 48.937, hvor det af tilstandsrapporten fremgik, at der tidligere havde været tvist 
vedrørende en rådskade i overpudset bindingsværk. Derfor fandtes skaden at være anført i 
rapporten.  
  
I sagen AK 48.566 var vedrørende træværk i en gavl anført, at det var afskallet, at malingen var 
boblet op, og at der var revner. Denne formulering var ikke tilstrækkelig til at forsikringsselskabet 
kunne undgå at udbetale erstatning som følge af rådangreb.  
 
Vedrørende sætningsrevner foreligger en afgørelse (AK 49.132), hvor det af tilstandsrapporten 
fremgik, at indervægge af gasbeton og gulve i vådrum var revnede i et vist omfang. Revnerne viste 
sig imidlertid at være (meget) alvorligere end antydet i tilstandsrapporten, og da der måtte 
forventes en yderligere forværring fremover, fik forsikringstageren medhold i, at skaden skulle 
dækkes af forsikringen.   
 
I ankenævnspraksis er således indtaget det standpunkt, at det ikke er tilstrækkeligt, at 
forholdet er omtalt i tilstandsrapporten, hvis beskrivelsen her er klart misvisende. Der er 
allerede opstået en praksis, der svarer til den kommende præcisering af 
undtagelsesbestemmelsen, der er tilkendegivet af Justitsministeriet i bemærkningerne til 
lovforslag L 152. 
 
Her er givet følgende formulering af pkt. 4, nr. 1: [F]orhold, som er nævnt i tilstandsrapporten, 
medmindre forholdet er klart forkert beskrevet i rapporten. Et forhold anses for klart forkert 
beskrevet, hvis beskrivelsen er misvisende eller klart ufyldestgørende, således at en køber ikke på 
grundlag af rapporten har haft mulighed for at tage forholdets reelle karakter, omfang eller 
betydning i betragtning.@  
 
Udgået er formuleringen vedrørende årsager til og følger af forhold, der er nævnt i 
tilstandsrapporten. Herved synes tilsigtet en realitetsændring112, så det i alle tilfælde vil 
blive således, at der skal være en adækvat beskrivelse af skaden i rapporten, for at 
undtagelsesbestemmelsen med held kan påberåbes af selskabet. 
                                                             
112 Jf. således Justitsministeriets skrivelse af 21/10 1998 til Forsikring og Pension med 
journalnr. 1997-709-0173, hvoraf fremgår, køber ikke i tilstandsrapporten altid vil være advaret 
mod årsagerne til de forhold, der er beskrevet. 
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I bemærkningerne til L 152 er dog fremsat to nye undtagelsesbestemmelser til 
ejerskifteforsikringen. Disse er følgende: 
 
A[F]ølgeskader, der er forårsaget af forhold, som køberen på grundlag af oplysninger i 
tilstandsrapporten burde have udbedret, hvis følgeskaden i så fald ikke var opstået.@ 
 
A[F]ølgeskader, der er opstået efter, at udbedring af en tilsvarende skade er blevet dækket, 
såfremt forsikringstageren i forbindelse hermed blev gjort opmærksom på, at en tilsvarende skade 
kunne opstå igen, hvis årsagen ikke blev udbedret eller fjernet.@ 
 
Disse undtagelser synes at kunne imødekomme en væsentlig del af den netop omtalte 
frygt fra forsikringsselskabernes side. 

Med den holdning, der allerede er indtaget i praksis, og med den forventede 
formulering af de kommende minimumsvilkår for ejerskifteforsikringen, er der ikke 
grund til at bemærke yderligere vedrørende dette punkt i forsikringsundtagelserne. 
 
D.1.4.2 Forhold vedrørende bygningens funktion m.v. 
 
Formuleringen  
 
Aforhold vedrørende bygningens funktion eller lovlighed i henhold til byggelovgivningen m.v. 
samt æstetiske eller arkitektoniske forhold eller forhold vedrørende installationers funktion eller 
lovlighed, medmindre der er indtrådt en skade, eller det konstateres, at der er nærliggende risiko 
for, at skaden vil opstå@ 
 
knytter an til en række af bestemmelserne i huseftersynsbekendtgørelsens ' 11. Det drejer 
sig mere præcist om nr. 3, 4 og 5. Det må her antages, at rammebetingelserne undtager de 
samme forhold, som den sagkyndige kan undlade at inddrage under huseftersynet, jf. 
foran afsnit B.3.5.3 ff., hvorfor der ikke er grund til yderligere omtale af bestemmelsen. 
 
I Justitsministeriets forslag til minimumsbetingelser fremsat i bemærkningerne til L 152 er fra 
forsikringsdækning generelt foreslået undtagelse for forhold, som de sagkyndige ikke skal vurdere 
i tilstandsrapporter, medmindre der foreligger en skade eller en risiko herfor. Denne direkte 
kobling mellem huseftersynets omfang og forsikringsdækningen forekommer fornuftig, i hvert 
fald så længe man bibeholder den efterfølgende opremsning af de forhold, der også nu er nævnt i 
undtagelsesbestemmelsen i rammebetingelsernes pkt. 4, nr. 2.  
 
Der findes følgende praksis vedrørende undtagelsen: 
 
Om en brændeovn, der var hovedopvarmningskilde i en ejendom, fungerede eller ej antoges i AK 
46.919 at vedrøre bygningens funktion, hvorfor der ikke var forsikringsdækning. Samtidig måtte 
ovnen antages at være udtjent, hvorfor også undtagelsen i rammebetingelsernes pkt. 4, nr. 8, fandt 
anvendelse.  
 
Skader af kosmetisk karakter forelå i AK 49.094, der omhandlede sætningsrevner, som alene 
kunne forventes at udvikle sig ganske ubetydeligt over de næste 25 år. 
 
D.1.4.3 Forhold, som køber har fraskrevet sig retten til at gøre gældende m.v. 
 
Undtagelsen i rammebetingelsernes pkt. 4, nr. 3 er sålydende: 
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AForhold, som køber ved købets indgåelse har fraskrevet sig retten til at gøre gældende over for 
sælger, eller som forsikringsselskabet kan godtgøre, at køber havde kendskab til på 
overtagelsestidspunktet.@ 
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Dette vilkår har en naturlig sammenhæng med undtagelse nr. 1, jf. ovenfor D.1.3.1, og 
undtagelse nr. 9, jf. nedenfor D.1.3.8. Kender køber til skaden på forhånd, fordi der findes 
en beskrivelse heraf i tilstandsrapporten, har sælger fraskrevet sig ansvaret vedrørende 
det pågældende forhold eller - som den anden side af samme sag - har køber givet afkald 
på at kunne påberåbe sig visse forhold over for sælger,113 er det naturligt, at forsikringen 
ikke dækker. Der findes her en kraftig formodning for, at der er taget hensyn til forholdet 
ved fastsættelse af prisen for ejendommen.  

Imidlertid har undtagelsesbestemmelsen også et selvstændigt 
anvendelsesområde, nemlig vedrørende forhold, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten 
eller handelsdokumenterne, men som køber på anden måde erhverver viden om inden 
overtagelsen af ejendommen. Det kan f.eks. være ting, der afsløres i forbindelse en 
besigtigelse af bygningerne, der finder sted efter indgåelsen af købsaftalen, men inden 
overtagelsesdagen.  

Det må antages, at der med Aovertagelsestidspunktet@ i betingelserne menes det 
formelle tidspunkt for overtagelse og risikoovergang, der er aftalt mellem parterne. 
Forsikringsselskabet har derfor med de nugældende betingelser mulighed for at undgå at 
skulle betale erstatning vedrørende forhold, som køber f.eks. opdager, efter at han rent 
faktisk har fået stillet ejendommen til disposition,114 men som han ikke havde nogen form 
for kendskab til på det tidspunkt, hvor prisen for ejendommen blev lagt endeligt fast.115 
Mangler, som opstår i perioden mellem indgåelse af købsaftalen og overtagelsesdagen, 
bliver sælger som udgangspunkt ikke ansvarsfri for, jf. ejendomskøbsloven ' 2, stk. 4. For 
at sælger kan gøres ansvarlig kræves imidlertid, at det (af køber) kan godtgøres, at 
manglen er opstået her. Må manglen tilskrives forhold, som var til stede på tidspunktet 
for indgåelse af endelig købsaftale, er sælger fri for ansvar i medfør af lovens hovedregel. 
Der er derfor ikke sammenhæng mellem undtagelsen i loven og undtagelsen i 
rammebetingelsernes pkt. 4, nr. 3. Rammebetingelserne undtager såvel mangler, der 
opstår, som mangler der blot viser sig inden overtagelsen.    

Derfor er i Justitsministeriets udkast til minimumsbetingelser sket en 
indsnævring af anvendelsesmulighederne for at påberåbe sig undtagelsen, idet sidste frist 
er rykket frem til den faktiske dispositionsdag. Formuleringen i bemærkningerne til L 152 
er således:  
 
A[F]orhold, som det kan godtgøres, at køberen havde kendskab til, før køberen overtog eller på 
lignende måde fik rådighed over ejendommen.@ 
 
En betænkelighed fra forsikringsselskabernes side mod denne fremrykning kunne være, 
at køberen af ejendommen får mulighed for at tegne ejerskifteforsikring, efter at han rent 
faktisk har konstateret skader. Dette forhold har sammenhæng med, hvornår fristen for 
antagelse af ejerskifteforsikringstilbudet udløber. Udløber fristen for tegning af forsikring 
først i forbindelse med den formelle overtagelse, får køber, der opnår dispositionsret over 
ejendommen tidligere, mulighed for f.eks. at påbegynde ombygning og lade sin 

                                                             
113 At ankenævnet her i visse tilfælde må henvise selve aftalefortolkningsspørgsmålet til 
domstolene er AK 47.272 et eksempel på. 

114 Se nærmere om begrebet dispositionsdag hos f.eks. Edlund II, s. 92 f. 

115 Denne konsekvens er hos Gawinetski & Jønsson, s. 285, betegnet som uforståelig. 



 
 95 

beslutning om tegning af forsikring afhænge af, om der ved ombygningen dukker 
erstatningsberettigede skader op. Heroverfor kan indvendes, at det jo er tilfældigt, om 
køber afdækker skaden før eller efter den formelle overtagelse, og at skaden jo er 
dækningsberettiget under alle omstændigheder. Endvidere har selskaberne mulighed for 
at afværge misbrug af bestemmelsen ved at lade udløbet af acceptfristen for tilbudet falde 
sammen med den faktiske dispositionsdag. 
 
D.1.4.4 Skader betalt i henhold til garanti eller dækket af anden forsikring 
 
Undtagelsesbestemmelsen tilsigter at afværge, at køber kan opnå erstatning flere steder. 
Hvis sælger har givet en garanti, f.eks. med hensyn til hvidevarernes funktionsdygtighed, 
er han ikke ansvarsfri, jf. foran afsnit A.2.3. Undtagelsesbestemmelsen omfatter ud over 
sælgergarantier tillige alle andre garantier, der giver køber krav på erstatning, f.eks. 
producentgarantier eller garantier afgivet af den sagkyndige.  

Dækker en anden forsikring også skaden, må det afgøres efter almindelige 
principper, hvilken forsikring der dækker i det indbyrdes forhold.116 Dækker hus- og 
grundejerforsikringen, er det aftalt, at skaden dækkes endeligt af denne forsikring 
fremfor af ejerskifteforsikringen.117 
 
D.1.4.5 Bagatelagtige forhold m.v. 
 
Efter rammebetingelsernes pkt. 4, nr. 5, undtages tillige følgende: 
 
ABagatelagtige forhold, der er umiddelbart synlige for en usagkyndig køber, eller forhold, der 
alene er udtryk for slid og ælde og dårlig vedligeholdelse.@  
 
Denne bestemmelse må antages at dække over de samme forhold, som er undtaget fra 
huseftersynet i medfør af huseftersynsbekendtgørelsens ' 11, nr. 1, 6 og 9. Undtagelsen 
har tillige en vis sammenhæng med det ovenfor under D.1.3. behandlede skadesbegreb. 
Er forholdet af bagatelagtig karakter, forekommer det vanskeligt overhovedet at betegne 
det som en skade.118 Endvidere henvises vedrørende slid og ælde til nedenfor D.1.4.7. Her 
omtales undtagelsen vedrørende bygningsdele, hvis levetid er udløbet. Pkt. 4, nr. 5, vil 
derfor ikke blive omtalt yderligere her. 
 
D.1.4.6 Skader i utilgængelige bygningsdele 
 
Der findes her to punkter i ejerskifteforsikringens undtagelser med følgende ordlyd: 
 
ASkader i bygningsdele, der normalt er let tilgængelige, men som ikke var tilgængelige ved 
udarbejdelsen af tilstandsrapporten, og senere indtrådte skader, som stammer fra samme 
bygningsdele. Det er en forudsætning, at det af tilstandsrapporten fremgår, at de pågældende 
bygningsdele ikke var tilgængelige ved husundersøgelsen, men normalt er let tilgængelige.@ 
 
                                                             
116 Jf. herom nærmere f.eks. Ivan Sørensen: Forsikringsret, 2. udg., s. 242 f.  

117 Jf. Gawinetski & Jønsson, s. 286. 

118 Jf. således f.eks. kendelsen AK 45.645. 
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Det sidste led i undtagelsen (pkt. 4, nr. 7) er blevet taget særdeles bogstaveligt i 
Forsikringsankenævnet i kendelsen AK 46.579. Her fremgik det af rapporten, at der ikke var 
adgang til den indvendige tagkonstruktion, men årsagen hertil var ikke nævnt. Ankenævnet fandt 
derfor, at undtagelsesbestemmelsen ikke kunne påberåbes af selskabet, hvilket det blev pålagt at 
lægge til grund ved en videre realitetsbehandling af anmeldelsen.    
 
Derimod blev bestemmelsen bragt i anvendelse i AK 49.311, hvor den sagkyndige havde oplyst, at 
gulve ikke var besigtiget, idet de var dækket med tæpper. Selskabet frifandtes derfor for ansvar for, 
at gulvene nedenunder tæpperne var defekte.  
 
Ved en nærmere analyse af bestemmelsen må det foran i afsnit B.3.5.2 anførte om 
huseftersynsbekendtgørelsens ' 11, nr. 2, og ' 15, inddrages. Her konkluderes, at der med 
de nugældende formuleringer af det eksisterende regelsæt består en vis tvivl med hensyn 
til, hvilke utilgængelige bygningsdele, der skal informeres om i tilstandsrapporten. Derfor 
foreslås en regel formuleret således, at der er pligt til at oplyse om alle bygningsdele med 
unormale adgangsforhold, hvilket muligvis også svarer til den gældende retstilstand. Det 
forekommer for snævert, såfremt der med Justitsministeriets forslag til 
minimumsbetingelser alene sker en undtagelse for så vidt angår bygningsdele, der 
skønnes at være gjort utilgængelige for den sagkyndige i forbindelse med huseftersynet. 
Herved bliver det afgørende for forsikringsdækning, at den sagkyndige vurderer, om det 
er bevidst eller tilfældigt, at der spærret for adgang. Det vigtigste her må være, at køber 
ud fra rapporten får en tydelig tilkendegivelse af, at der er visse normalt tilgængelige 
bygningsdele, der ikke er undersøgt. Årsagen til utilgængeligheden er af underordnet 
betydning, bortset fra i relation til vurderingen af, om sælger alligevel er ansvarlig, fordi 
han har handlet svigagtigt, jf. ejendomskøbsloven ' 2, stk. 4. Følges dette forslag, er der 
sådan set ikke grund til at ændre på den nuværende formulering i rammebetingelsernes 
pkt. 4, nr. 6 og 7. 

Forsømmer en sagkyndig at oplyse om, at normalt let tilgængelige bygningsdele 
har været utilgængelige, har han handlet culpøst. I så fald vil et erstatningspligtigt 
forsikringsselskab kunne rejse krav om regres.  
 
D.1.4.7 AForhold, der alene består i udløb af bygningsdeles, konstruktioners eller 
materialers sædvanlige levetid@ 
 
Også denne undtagelse forekommer ganske naturlig i en ejerskifteforsikring, idet der i 
tilfælde af dækning ville være tale om et produkt, der til stadighed kunne sikre husejerne 
mod udgifter til almindelig udskiftning af udtjente bygningsdele. Undtagelsen har en vis 
overlapning med bestemmelsen i betingelsernes pkt. 4, nr. 5, der undtager forhold, der 
alene er udtryk for slid og ælde og dårlig vedligeholdelse.  

Som omtalt ovenfor under B.3.5.6 og B.3.5.9 er det måske især vedrørende 
udtjente bygningsdele, at køberne kan have forståelsesproblemer. Dette bør efter min 
opfattelse først og fremmest løses ved, at det bliver gjort lysende klart for køberne, at de 
efter omstændighederne i den nærmeste fremtid efter overtagelsen kan forvente at skulle 
afholde (væsentlige) udgifter til udskiftning eller reparation af ældre bygningsdele, især 
selvfølgelig hvor der vurderes at bestå en nærliggende mulighed for, at skade vil 
indtræde. Om der er forsikringsdækning i lige præcis denne situation forekommer 
imidlertid tvivlsomt på grund af den uforbeholdne formulering af undtagelsen i pkt. 4, nr. 
8, og det forhold, at køber ikke har lidt et tab i juridisk og forsikringsmæssig forstand på 
grund af reglen i forsikringsbetingelsernes pkt. 5, nr. 2, om reduktion af erstatningen, 



 
 97 

hvor det skadesramte værdi er forringet med mere end 30 % som følge af slid og ælde.119  
 
Praksis vedrørende undtagelsen i pkt. 4, nr. 8, er således: 
 

                                                             
119 Se dog hertil Gawinetski & Jønsson, s. 286, der synes at være af den modsatte opfattelse 
(selskabet Abør@ dække). 

En 19 år gammel brænder til oliefyr (med normal levetid på 10-15 år) samt en 28 år gammel kedel 
og varmtvandsbeholder blev i AK 46.231 anset for at have udlevet deres levetid. Det samme gjaldt 
et 19 år gammelt gasfyr med en forventet levetid på ca. 15 år, jf. AK 48.072. 
 
I sagerne AK 47.908 om 50 år gammel gennemtæret faldstamme og AK 49.259 om et 30 år 
gammelt tag af eternit fandtes - uden i referatet af kendelsen at angive nogen forventet 
normallevetid - de pågældende bygningsdele for udtjente og defekte på grund af almindeligt slid 
og ælde.  
 
Sluttelig kan nævnes sagen om en 10 år gammel brændeovn (AK 46.919), hvor der heller ikke i 
referatet af kendelsen findes oplysninger om normallevetiden. Ovnen var imidlertid helt 
gennembrændt, hvorfor den blev anset for udtjent, men dette kunne vel formentlig lige så vel 
skyldes forkert brug, som almindelig slid og ælde.  
 
Det, som er vanskeligt at håndtere i forbindelse med undtagelsen, er, hvornår levetiden 
for bygningsdele mv. udløber. Der findes forskellige levetidstabeller for bygningsdele, 
men problemet er først og fremmest, at levetiden jo i et ikke uvæsentligt omfang er 
afhængig af især vedligeholdelsesindsatsen, vejrliget på det sted, hvor bygningen er 
opført, og orienteringen mod verdenshjørnerne. Derfor råder alligevel en vis usikkerhed 
på området, som vel ret beset heller ikke kan løses ved afholdelse af syn og skøn inden 
eller i forbindelse med ankenævnsbehandlingen af sagen. Skønsmandens opfattelse på 
dette punkt er jo lige så arbitrær som angivelserne i levetidstabellerne. Spørgsmålet er 
herefter, om man i ankenævnspraksis kan holde sig til vurderinger ud fra levetidstabeller, 
om man skal læne sig op af sagkyndig udtalelse med hensyn til om den pågældende 
bygningsdel rent faktisk er udtjent, eller om begge principper kan bruges vilkårligt. 
Ankenævnspraksis synes at hælde til den sidstnævnte opfattelse.  
 
D.1.4.8 Forhold, som sælger har fraskrevet sig ansvaret for 
 
Som nævnt ovenfor under D.1.4.3 er sælgers ansvarsfraskrivelser og forhold, som køber 
har afskåret sig fra retten til at gøre gældende overfor sælger, to sider af samme sag. 
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 Har en sælger, der gyldigt kan gøre noget sådant,120 indføjet en generel 
ansvarsfraskrivelsesklausul i købsaftalen, ville en streng ordlydsfortolkning af 
forsikringsbetingelserne føre til, at der overhovedet ikke kunne rejses krav om erstatning 
under forsikringen. Denne urimelige konsekvens kan dog næppe forventes håndhævet af 
Forsikringsankenævnet og domstolene, der må formodes at ville indfortolke et krav om, 
at ansvarsfraskrivelsen skal vedrøre konkrete og udtrykkeligt specificerede forhold ved 
bygningerne. 

En sælger kan gyldigt fraskrive sig ansvaret for skader, der er opstået efter 
udarbejdelsen eller fornyelsen af tilstandsrapporten, jf ejendomskøbslovens ' 21, stk.1, 2. 
pkt. Er dette sket, er der ikke dækning for sådanne skader p.g.a. undtagelserne i 
betingelsernes pkt. 4, nr. 3 og 9. Problemet i praksis er naturligvis at tidsfæste skadernes 
opståen. Kan forsikringstageren godtgøre, at skaden er opstået før overtagelsen, må det 
være forsikringsselskabets pligt derefter at løfte bevisbyrden for, at skaden er optået på et 
tidspunkt, så undtagelsesbestemmelserne kan påberåbes. 

                                                             
120 Se herom nærmere Edlund II, s. 179 ff., Rosenmeier 3. udg., s. 161 og Brydensholt i 
Ejendomsmægleren 1996, nr. 9, s. 17 ff. 

I lovforslag L 152 er foreslået en ny ' 21 a til ejendomskøbsloven. Bestemmelsen 
indebærer, at det ikke skal være muligt for sælger at fraskrive sig et ansvar i det omfang, 
sælger i stedet kunne have benyttet sig af lovens ordning. Kan en sælger gyldigt fraskrive 
sig ansvar i et videre omfang end lovens ansvarsfrihed, bibeholdes adgangen hertil. Dette 
ændringsforslag får, hvis det vedtages, ikke nogle direkte konsekvenser for 
ejerskifteforsikringens dækningsområde. Imidlertid er i de minimumskrav til 
forsikringsdækningen, der er indeholdt i bemærkningerne til L 152, ikke indeholdt 
undtagelser, der svarer til de nugældende rammebetingelsers pkt. 4, nr. 3 og 9. Derfor 
udvides dækningsområdet for ejerskifteforsikringen i de tilfælde, hvor en sælger gyldigt 
kan fraskrive sig ansvar i et omfang, der medfører at sælger opnår en større grad af 
ansvarsfrihed, end den der hjemles i loven. Forhold omfattet af sådanne konkrete eller 
generelle ansvarsfraskrivelser kan selskaberne derfor ikke længere nægte at dække.  
 
D.1.5 Beregning af erstatning 
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Beregning af erstatning under ejerskifteforsikringen følger almindelige principper om 
fuld og nyværdierstatning med reduktion, hvor værdien af den skadede bygningsdel121 
inden skaden var forringet med mere end 30 % som følge af slid og ælde, jf. herved 
forsikringsaftaleloven '' 37-39.122  

Også nødvendige følgeskader i forbindelse med udførelse af reparation dækkes 
som udgangspunkt. 
 
Se hertil AK 49.404, hvor dækning imidlertid afvistes, fordi forsikringstageren ikke havde 
godtgjort, at et gelænder var blevet beskadiget i forbindelse med en demontering under udbedring 
af en dækningsberettiget skade. 
 
I den typiske ejerskifteforsikring er indsat et erstatningsmaksimum, der i 
rammebetingelserne er angivet som den på købstidspunktet fastsatte kontantpris for 
ejendommens bygninger; altså handelsprisen for ejendommen med fradrag af 
grundværdien.  

Som noget nyt er i Justitsministeriets forslag til minimumsbetingelser indsat en 
bestemmelse om, at selskabet kun er forpligtet til at udbetale erstatning, såfremt det 
pågældende forhold udbedres. Dette forekommer for så vidt velbegrundet, men må 
formodes at ville have en kraftig negativ effekt for købere med skader, hvor der er en 
sådan sammenhæng, at man sammen med den forsikringsdækkede reparation er nødt til 
at udføre andre nødvendige bygningsarbejder, som ikke er forsikringsdækkede, og som de 
pågældende ikke har råd til at lade udføre. Her vil forsikringstagerne formentlig undlade 
at iværksætte reparationen, og i så fald vil de pågældende måske ikke få kompensation for 
den værdiforringelse, ejendommen undergår, såfremt forholdet ikke udbedres eller kun 
afhjælpes nødtørftigt.  
 
D.2 Dækning af skader, som også den sagkyndige og/eller sælger hæfter for 
 

                                                             
121 Vurderingen af, om 30%´s grænsen er nået, skal ske for hver bygningsdel for sig, og 
således at der ses bort fra den dækningsberettigede skade, jf. AK 46.250 (FED 1998.1521). 

122 Jf. herom nærmere bl.a. Ivan Sørensen: Forsikringsret, 2. udg., s. 232 ff., og Gawinetski 
& Jønsson, s. 181 ff. 

Som nævnt indledningsvis vil det efter omstændighederne fra tid til anden for køber være 
muligt samtidigt at kræve erstatning under forsikringen såvel som hos sælger og/eller 
den bygningssagkyndige. Dette kunne f.eks. være tilfældet for så vidt angår skader, der 
hidrører fra åbenbart ulovlige bygningsindretninger, jf. ejendomskøbslovens ' 2, stk. 4, 
huseftersynsbekendtgørelsens ' 11, nr. 4, og rammebetingelsernes pkt. 4, nr. 3. I så fald 
kan køber selv afgøre, hvem kravet ønskes rejst mod, og fordelingen i det indbyrdes 
forhold mellem de erstatningsforpligtede må ske efter princippet i 
erstatningsansvarslovens ' 25. 

Det er imidlertid værd at bemærke, at det ikke er ganske ligegyldigt, hvem køber 
vælger at rette kravet mod. Rejses det mod sælger, vil han kunne kræve fuld erstatning 
efter almindelige principper herom, men køber må løbe en vis risiko med hensyn til, om 
sælger er betalingsdygtig.  

Denne risiko findes ikke fuldt ud, hvis kravet rejses mod den sagkyndige, der i 
tilfælde af culpa pålægges at betale fuld erstatning. Den sagkyndige har en obligatorisk 
ansvarsforsikring, jf. huseftersynsbekendtgørelsens ' 4, stk. 1, nr. 6, og ' 7, stk. 2, nr. 2. 
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Et vilkår i disse forsikringer er vist uden undtagelse, at den sagkyndige er pålagt en vis 
selvrisiko, således at forsikringsselskabet alene kan pålægges at udbetale erstatning til 
køber med fradrag af selvrisikobeløbet. Derfor løber køber en vis risiko for, at den 
erstatningspligtige bygningssagkyndige ikke er i stand til selv at betale selvrisikobeløbet. 

Vælger køber at rejse kravet mod ejerskifteforsikringselskabet, vil køber derimod 
være undergivet den i ejerskifteforsikringsbetingelserne indeholdte selvrisiko, hvis 
størrelse varierer fra selskab til selskab. Endvidere vil der som behandlet i det følgende 
afsnit ske fradrag af selvrisiko for hver skade, der anmeldes. Situationen for køber ser 
derfor således ud, at der kan være en hel del at vinde ved at anlægge sagen mod den 
sagkyndige og måske tillige mod sælger.123 Det må dog alt andet lige formodes at være 
nemmere at gennemføre en sag mod ejerskifteforsik- ringen,124 da sagsbehandlingen her 
måske kan slutte før eller ved forsikringsankenævnet, mens sager mod de sagkyndige - 
indtil et særligt ankenævn er etableret - må føres ved de almindelige domstole i første 
instans.  

Pålægges ejerskifteforsikringen at udbetale erstatning, indtræder selskabet i 
købers krav mod eventuelle erstatningsansvarlige, jf. rammebetingelsernes pkt. 6 og 
erstatningsansvarsloven ' 22.        
 
Se hertil dom af 18/2 1999 fra Retten i Gentofte. hvor forsikringsselskabet fik medhold i et 
regreskrav mod en sagkyndig, der havde overset et insektangreb.  
 
D.3 Selvrisiko 
 
Det har været anført som begrundelse for den ringe forsikringstegning, at der på den 
typiske ejerskifteforsikring har været en relativt høj selvrisiko.125 At det forholder sig 
således, er imidlertid ikke påvist i den empiriske undersøgelse (bilag 3).  

                                                             
123 Derfor er det ikke ubetinget korrekt, når det hos Gawinetski og Jønsson, s. 287, anføres, 
at køber vil have størst fordel af at rette kravet mod ejerskifteforsikringen. 

124 Jf. bemærkningerne til L 152, Folketingstidende 1999-2000, till. A, s. 4155. 

125 Se således f.eks. Gawinetski & Jønsson, s. 289. 
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I relation til selvrisikoen skal hver skade ses isoleret, således at f.eks. en skade på 
taget og en på bygningens vinduer betragtes som to skader, der udløser hver sin 
selvrisiko, også selv om skaderne anmeldes samtidig.126 Derfor indeholder mange 
ejerskifteforsikringer en maksimering af det samlede selvrisikobeløb, som en 
forsikringstager i alt kan komme til at afholde. I Justitsministeriets forslag til 
minimumsbetingelser er anført, at en selvrisiko skal være angivet som et samlet beløb for 
hele forsikringstiden uanset antallet af skadesanmeldelser, og det samlede beløb må ikke 
overstige 30.000 kr. Endvidere er anført, at der kan fastsættes en særlig selvrisiko for 
hårde hvidevarer. Denne udmelding må forstås således, at det stadig skal være muligt at 
have en selvrisiko pr. skade, f.eks. på 10.000 kr., men at der i så fald kun kan beregnes 
selvrisiko for de tre første skader, der anmeldes.127  
 
D.4 Udvidelser i forhold til rammebetingelserne 
 
Visse af de udbudte ejerskifteforsikringer tilbyder dækning ud over den, der fremgår af 
rammebetingelserne. Det er naturligvis frivilligt for selskaberne at udvide forsikringens 
dækningsomfang. Hver udvidelse må fortolkes for sig. 

En typisk udvidelse er den såkaldte ulovlighedsdækning, hvor det ikke kun er 
skader hidrørende fra ulovlige installationer m.v., der dækkes, men hvor der også ydes 
erstatning til lovliggørelse af det ulovlige forhold. Ulovlighedsdækning medfører 
imidlertid ikke - medmindre andet undtagelsesvist måtte fremgå af betingelserne - at 
f.eks. forhold uden for bygningerne, eller forhold, der ikke falder ind under 
skadesdefinitionen i betingelserne, også dækkes. 
 
Se således AK 48.898, hvor der ikke ydedes erstatning på en kloakinstallation.  
 
Manglende isolering af varmerør i gulv fandtes i AK 49.975 ikke at være en dækningsberettiget 
skade, da undladelse af at isolere ikke var ulovligt på det tidspunkt, hvor installationen udførtes. 
 
I AK 46.919 kunne en ulovlighedsdækning heller ikke føre til, at det der fandtes at være 
almindeligt slid og ælde på en brændeovn var dækket under udvidelsen af dækningsområdet. 
  
AK 46.231 vedrørte en skade på en swimmingpool, der var omfattet af forsikringen. Alligevel 
fandtes den konkrete skade (en revne i en sammenlimning) ikke at være dækningsberettiget, da 
udvidelsen vedrørende poolen kun gjaldt pludseligt opståede skader. 
 
D.5 Betingelser for tegning af ejerskifteforsikring 
 
Hvis et forsikringsselskab i forbindelse med afgivelse af et tilbud om ejerskifteforsikring 
stiller det som et krav for tegning, at der samtidig tegnes en sædvanlig hus- og 
grundejerforsikring i det pågældende selskab, er dette ikke i sig selv ulovligt. Imidlertid 
må der formodes at være tale om et tilbud om ejerskifteforsikring, der ikke opfylder 

                                                             
126 Jf. Ivan Sørensen: Forsikringsret, 2. udg. (1997), s. 113. 

127 Bestemmelsen må umiddelbart fortolkes således, at den gælder uanset om der fra starten 
tegnes en fem- eller en tiårig forsikring. Der ses endvidere ikke at være gjort op med, om der ved 
en forlængelse af en femårig forsikring i yderligere fem år kan beregnes en ny selvrisiko på 
maksimalt 30.000 kr. for den næste forsikringsperiode.  
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kravene i ejendomskøbslovens ' 5. Man risikerer med andre ord, at sælger ikke opnår 
den tilstræbte ansvarsfrihed.128  
 

                                                             
128 Se således skrivelse af 6/1 1998 fra Justitsministeriet til Dansk 
Ejendomsmæglerforening, journalnr. 1997-709-216, hvor der gives udtryk for, at det har været en 
forudsætning for loven, at der skulle kunne tegnes ejerskifteforsikring uden at der samtidig er 
pligt til at aftage andre ydelser. 

D.6 Opsamling, konklusioner og anbefalinger 
 
Der er ovenfor i gennemgangen af forsikringsbetingelserne og praksis, der knytter sig 
hertil, ikke konstateret større problemer. Betingelserne forekommer gennemgående 
fornuftige, men formuleringerne er umiddelbart svært forståelige for personer, der ikke 
har et godt overblik over indholdet i huseftersynsordningen. 

Afgrænsningen af de begreber, der anvendes i rammebetingelserne, harmonerer 
ganske godt med de, der anvendes i forbindelse med sælgers og den bygningssagkyndiges 
ansvar. 

Det er påpeget, at et af forståelsesproblemerne vedrørende ejerskifteforsikringen 
er, at jo færre bemærkninger, der findes i tilstandsrapporten, des flere forhold vil indgå 
under forsikringsdækningen. Modtager køber en tilstandsrapport uden særlige 
bemærkninger må det formodes, at de fleste vil konkludere, at der så netop ikke er noget 
synderligt behov for at tegne forsikring. 

Justitsministeriets forslag til kommende minimumsbetingelser ændrer ikke ved 
det indtil nu anførte. Dog må bl.a. på grund af indførelse af nye vilkår forventes en 
yderligere vanskeliggørelse af den almindelige huskøbers mulighed for at sætte sig ind i 
og forstå betingelserne. 

Dækningsområdet for forsikringen udvides for så vidt angår forhold, sælger 
gyldigt kan fraskrive sig ansvaret for, såfremt de foreslåede minimumsbetingelser 
udmøntes i en bekendtgørelse. 

Endvidere er udtrykt betænkelighed ved at inddrage hårde hvidevarer under 
ejerskifteforsikringen, at gøre det til en betingelse for undtagelse, at den sagkyndige 
vurderer, at der er blevet etableret en hindring for adgang til visse bygningsdele i 
forbindelse med huseftersynet, og at den foreslåede regel om maksimering af selvrisiko 
ikke ses at have gjort op med, om forlængelse af forsikringen i yderligere 5 år giver 
selskabet mulighed for at starte forfra med nye selvrisikobeløb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Øvrige spørgsmål 
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Dette afsnit indeholder omtale af forskellige øvrige problemstillinger vedrørende 
huseftersynsordningen og ejerskifteforsikringerne, som ikke har direkte sammenhæng 
med de problemkredse, der er behandlet ovenfor i afsnittene A-D. Også i det følgende vil 
de forskellige relevante spørgsmål, som jeg har fundet væsentlige, blive taget op, men 
således at det anførte ikke må betragtes som en udtømmende redegørelse.  
 
 
E.1 Arten af ejendomme omfattet af ejendomskøbslovens regler  
 
I det store hele er det ret klart, hvilke ejendomme der er omfattet af ejendomskøbsloven, 
og hvilke der ikke er. Kriteriet efter lovens ' 1 er, at Aejendommen hovedsagelig 
anvendes til beboelse for sælgeren eller hovedsagelig er bestemt til beboelse for 
køberen.@ I ' 1, stk. 2, er så udtrykkeligt undtaget ubebyggede grunde, grunde med 
bygninger under opførelse og ejendomme, der er undergivet landbrugspligt. 
 
E.1.1 Landbrugsejendomme 
  
Sælgere af visse landbrugsejendomme, hvor beboelseselementet er det væsentligste, men 
hvor landbrugspligten (endnu) ikke er ophævet, kunne have et behov for at blive stillet 
som alle andre sælgere af beboelsesejendomme.   
 
Se således dom af 6/2 1998 fra Retten i Kjellerup, hvor der var udarbejdet tilstandsrapport for en 
landbrugsejendom, men hvor det bl.a. konkluderes, at sælger ikke havde opnået ansvarsfrihed 
efter ejendomskøbsloven. Se endvidere besvarelsen af et spørgsmål herom i Huseftersynsnyt 
1998, nr. 4. Her frarådes det at anvende tilstandsrapportformularer med logo, løbenummer og 
andet, der kunne antyde, at der var tale om en tilstandsrapport under huseftersynsordningen, ved 
undersøgelse af ejendomme med påhvilende landbrugspligt. 
 
I en artikel i Tidsskrift for Landbrugsret129 er nærmere redegjort for, at sælgere af 
ejendomme undergivet landbrugspligt formentlig i visse tilfælde kan aftale, at loven skal 
gælde for den konkrete ejendomshandel, selv om ejendommen er af en sådan art, at den 
falder udenfor ejendomskøbslovens anvendelsesområde.  

                                                             
129 TfL 1999B.69-74. Artiklen også er trykt i Ejendomsmægleren 1999, nr. 10, s. 18-25. 
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I forlængelse af artiklen kan man spørge, om en sælger af en ejendom udenfor 
ejendomskøbslovens område kan aftale med køber, at ejendomskøbslovens ' 2, stk. 5, 
også gælder for handlen. ' 2, stk. 5, om ansvar mod tidligere led er en regel om, at køber 
indtræder i sælgers retsstilling. Tredjemands retsstilling ændres ikke på anden vis, end at 
der sker et kreditorskifte på sælgerside med hensyn til de eventuelle krav, som sælger 
kunne have rejst mod tidligere led, såfremt han fortsat havde været ejer af ejendommen. 
Kreditorskifte kan frit aftales uden debitors samtykke,130 hvorfor der som udgangspunkt 
ikke er noget til hinder for, at sælger og køber aftaler, at køber skal indtræde i sælgers 
sted i overensstemmelse med lovens regler, selv om de ikke gælder direkte for den 
pågældende ejendomshandel.  

Hvis anvendelse af ' 2, stk. 5, ikke er aftalt udtrykkeligt mellem parterne, må det 
antages, at der er sket en stiltiende transport af sælgers krav i den situation, hvor man 
gyldigt har aftalt, at sælger skal stilles som om, ejendomskøbslovens kap. 1 var gældende. 

Vedrørende ejendomskøbslovens ' 3, stk. 1, om købers mulighed for at rejse krav 
direkte overfor den bygningssagkyndige stiller det sig lidt anderledes. Som beskrevet 
ovenfor i afsnit B.1 er retstilstanden formentlig ikke således, at køber, der jo ikke har 
indgået en kontrakt med den bygningssagkyndige, i alle tilfælde vil kunne rejse krav om 
erstatning direkte over for den sagkyndige, der har begået begået fejl i forbindelse med 
udarbejdelse af en tilstandsrapport. For at afklare denne tvivl om muligheden for at 
udøve springende regres mod den sagkyndige er indsat bestemmelsen i ' 3, stk. 1, 1. pkt. 
En aftale om ansvarsfrihed for sælger efter lovens regler, men udenfor dens 
anvendelsesområde, indgås med køber og ikke med den sagkyndige. Derfor kan køber 
ikke uden den sagkyndiges accept være helt sikker på at kunne gøre ansvar gældende 
mod den sagkyndige i tilfælde af fejl fra dennes side. Den sagkyndiges løfte om at være 
undergivet samme ansvar, som hvis ejendomskøbslovens regler havde været gældende, 
skal ikke nødvendigvis være udtrykkelig. Har den sagkyndige i strid med den ovenfor 
nævnte anbefaling fra Huseftersynssekretariatet anvendt en tilstandsrapportformular fra 
huseftersynsordningen med løbenummer m.v., vil dette formentlig kunne fortolkes som 
en (stiltiende) accept af, at lovens ' 3, stk. 1, 1. pkt. kan påberåbes af den køber, der får 
udleveret tilstandsrapporten. I andre tilfælde må det afgøres efter en konkret vurdering 
af den sagkyndiges adfærd, om han har forpligtet sig til at anerkende, at køber i givet fald 
vil kunne rejse krav direkte mod ham, som om lovens ' 3, stk. 1, 1. pkt., var gældende i 
forholdet mellem parterne.  

I lovforslag L152 er indsat en tilføjelse til ejendomskøbslovens ' 1, stk. 2, således 
at loven, såfremt forslaget på dette punkt vedtages uændret, skal gælde for ejendomme 
med påhvilende landbrugspligt. Det skal være en betingelse for handlen, at der sker en 
ophævelse af landbrugspligten, jf. lovforslagets ' 1, nr. 1. Hensigten hermed er 
selvfølgelig, at sælgere af nedlagte landbrug skal have mulighed for at gøre sig ansvarsfri 
ved salg af ejendomme, der hovedsagelig af sælger anvendes til beboelse, eller som 
hovedsagelig er bestemt til beboelse for køber i lighed med andre sælgere af ejerboliger. 

                                                             
130 Jf. herved f.eks. Ussing: Obligationsretten, alm. del., 4. udg. (1967), s. 210, og Gomard: 
Obligationsret 3. del (1994), s. 67. 
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Til dette forslag bemærkes, at det må kræves, at det af selve købsaftalen fremgår, 
at det er en betingelse for handlen, at landbrugspligten ophæves. Opfyldes denne 
betingelse rent faktisk, er der ingen problemer. Vanskeligheder kan imidlertid tænkes at 
opstå, hvor det efterfølgende viser sig, at landbrugspligten mod forventning alligevel ikke 
kan ophæves.131 I så fald kan såvel køber som sælger vælge at trække sig ud af handlen 
med de juridiske og praktiske konsekvenser, som et sådant aftalebortfald medfører.132 
Parterne kan imidlertid også vælge at genforhandle aftalen og lade ejendomshandlen stå 
ved magt. I den forbindelse bemærkes, at køber nok ikke tillægger landbrugspligten den 
store betydning, da den ikke stiller krav om udfoldelse af særlige anstrengelser fra hans 
side. Kravene i landbrugslovens133 kap. II indskrænker sig til at være bopælspligt, pligt til 
vedligeholdelse af bygningerne samt til, at jorderne skal udnyttes landbrugsmæssigt Ai 
det omfang de er egnede dertil@. Sandsynligheden for, at parterne alligevel ønsker at 
vedstå aftalen forekommer derfor ret stor, da afklaring af betingelsen om landbrugsplig-
tens bortfald tillige må formodes at ville tage et stykke tid, således at køber typisk vil nå 
at flytte ind på ejendommen inden.  

I en genforhandlingssituation kan sælger prøve at aftale med køber, at han skal 
være beskyttet af lovens regler alligevel efter de i TfL 1999B.69ff. beskrevne principper. 
Vil køber ikke acceptere et sådant vilkår, må sælger enten fastholde, at handlen er 
bortfaldet, eller give afkald på sin beskyttelse mod mangelsindsigelser. Er parterne 
derimod ikke opmærksomme på, at netop vilkåret om sælgers ansvarsfrihed kræver 
genforhandling, men blot vedstår handlen uden nærmere betingelser, forekommer det 
tvivlsomt, om sælger i så fald er ansvarsfri. Dette kan næppe antages at være tilfældet, da 
det forekommer vanskeligt at statuere, at sælger og køber stiltiende har vedtaget, at 
sælger skal have ret til at fraskrive sig ansvaret for mangler, som om ejendomskøbsloven 
havde været gældende for ejendomshandlen. Det var dog indeholdt i den oprindelige 
aftale, at sælger skulle have denne retsstilling, men den må siges at stå og falde med, at 
betingelsen om landbrugspligtens ophævelse kan opfyldes. Derfor må konkluderes, at 
sælger i denne situation næppe uden yderligere holdepunkter kan siges at være 
ansvarsfri. 

Lovforslaget imødekommer næppe alle ønsker på dette område, da der må 
formodes at være en del overdragelser af nedlagte landbrug, hvor der ikke er behov eller 
mulighed for at få ophævet landbrugspligten. Imidlertid må undtagelsesreglen indrettes 
så retsteknisk bekvemt som muligt, således at den giver anledning til færrest mulige 
afgrænsningsproblemer. Fra Dansk Ejendomsmæglerforenings side er i et høringssvar til 
lovforslaget fremsat forslag om, at ejendomskøbsloven på dette punkt sammenkædes 
med ejendommens vurderingsmæssige status, således at loven i hvert fald gælder alle 
ejendomme, der vurderingsmæssigt ikke er kategoriseret som landbrug, men i stedet er 
henført til benyttelseskode 01: ABeboelse med én beboelseslejlighed@, og - må det tilføjes 
- vurderingskode 08: ASommerhus@.  

For hver enkelt fast ejendom skal være angivet en vurderingsmæssig 

                                                             
131 De nærmere regler for, hvornår landbrugspligten kan ophæves, er der redegjort for i 
artiklen i TfL 1999B.69 ff.  

132 Jf. om de retlige følger af manglende opfyldelse af aftalte betingelser Edlund II, s. 30 ff. 

133 Jf. lbkg. nr. 598 af 15/7 1999. 
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benyttelseskode, jf. vurderingslovens134 ' 33. Imidlertid findes der ingen generelle 
forskrifter om, hvorledes den nærmere kategorisering skal ske, og derfor er det 
retsteknisk uheldigt i en lov at henvise til administrativt fastlagte rubriceringer af 
ejendomme. Sådanne kan jo tænkes ændret generelt uden samtidig foretagelse af 
konsekvensændringer i ejendomskøbsloven. Endvidere kan ejerne ved deres faktiske 
anvendelse af ejendommene påvirke den vurderingsmæssige status.135 

Imidlertid er i vurderingslovens ' 33 foreskrevet, at vurderingsrådet bl.a. skal 
træffe bestemmelse om, hvorvidt en ejendom helt eller delvis må anses for benyttet til 
landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage. Det forekommer derfor lovteknisk 
mere gennemførligt at undtage de ejendomme, som vurderingsmyndighederne ikke har 
henført til én af de fire ejendomskategorier opremset i vurderingslovens ' 33. 
Rubriceringerne er jo i et vist omfang baseret på egentlige besigtigelser og ikke som 
landbrugspligten styret af overordnede retningslinier fremfor konkrete bedømmelser. Et 
forslag herom ses dog stadig ikke at imødekomme behovet eller at modvirke 
usikkerheden. En ændring som den her skitserede vil endvidere næppe udvide kredsen af 
landbrugsejendomme, der omfattes af ejendomskøbsloven, synderligt i forhold til 
løsningen valgt i lovforslag nr. L 152.  

                                                             
134 Lbkg. nr. 648 af 11/8 1999. 

135 Jf. Schou Andersen i Tidsskrift for Skatter og Afgifter (TfS) 1999.855, s. 2817. 

Et anden måde at udvide kredsen af ejendomme omfattet af ejendomskøbsloven 
kunne være at indsætte en maksimering af ejendommens areal. Efter landsbrugslovens ' 
4, stk. 6, ophæves landbrugspligten, hvis ejendommen ved udstykning bringes under 2 
ha., medmindre ejeren ønsker den opretholdt. I disse situationer ses der ikke at være 
nogen form for betænkeligheder ved at lade ejendommene indgå under 
ejendomskøbslovens anvendelsesområde, især fordi kriteriet Ahovedsagelig til beboelse@ 
i lovens ' 1, stk. 1, jo samtidig skal være opfyldt, også selv om landbrugspligten ophæves. 
Salg af ejendomme, der bringes ned under 2 ha., må dog antages at ville blive omfattet af 
tilføjelsen til ejendomskøbslovens ' 1, stk. 2, i lovforslag nr. L 152.  
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At indsætte et større areal, f.eks. 5 ha., som den afgørende betingelse, vil næppe 
være en ændring, der tilstrækkeligt præcist imødekommer behovet, for det er jo langt fra 
alle ejendomme med et så forholdsvis begrænset areal, der hovedsagelig anvendes til 
beboelse. Kyllingefarme, drivhusgartnerier, dambrug o.l. er eksempler på små 
ejendomme, der alligevel ikke vil komme ind under lovens regler. Endvidere findes der 
flere tusinde ejendomme med et større areal, der alligevel vurderingsmæssigt behandles 
som beboelse fremfor landbrug.136 Derfor må også en sådan grænse formodes at ville give 
anledning til en række vanskelige afgrænsningsproblemer med deraf følgende 
usikkerhed om sælgers status. Herefter fremsættes på dette punkt ikke noget 
ændringsforslag.   
 
E.1.2 Ejerlejligheder 
 
Ejerlejligheder har fra ejendomskøbslovens ikrafttræden haft en særlig stilling. Således 
var på forhånd fra forsikringsbranchens side gjort opmærksom på, at der næppe ville 
blive tilbudt ejerskifteforsikringer ved salg af ældre ejerlejligheder eller ejerlejligheder, 
der ikke er fritliggende.137 Ejendomskøbsloven undtager i ' 1 imidlertid ikke 
ejerlejligheder, hvorfor også alle ejerlejlighedssælgere som udgangspunkt kan opnå 
ansvarsfrihed, såfremt kriteriet om beboelse i lovens ' 1, stk. 1, er opfyldt. Problemet for 
sælgerne er mere af praktisk art, da de i princippet først er nødt til at søge afklaret, om de 
kan få et tilbud på ejerskifteforsikring, førend de bestiller et huseftersyn.138 Hertil 
kommer, at ét huseftersyn som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt. 
Huseftersynsbekendtgørelsen ' 17 stiller krav om, at der for ejerlejligheder generelt 
udarbejdes to rapporter; én for selve ejerlejligheden og én for fællesejet, hvilket den 
sagkyndige må have pligt til at gøre en køber opmærksom på, jf. ovenfor afsnit C.1.5. 

                                                             
136 Jf. Schou Andersen i TfS 1999.855, s. 2820. 

137 Jf. Betænkning 1276, 1994, s. 157, og Folketingstidende 1994-95, till. A, s. 2987 f. 

138 Visse forsikringsselskaber tilbyder forsikring på nogle typer ejerlejligheder, f.eks. 
betegnet som Afritliggende@, ejerlejligheder, der ikke er Abeliggende i etageejendomme@, o.l. 
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Visse byggerier af f.eks. rækkehuse eller fritliggende enfamiliesboliger har retligt 
status som ejerlejligheder. Her kan hver eneste bygning være gjort til særejendom, 
således at den eneste fællesejendom er grunden.139 Er dette tilfældet, er der umiddelbart 
ikke noget behov for udarbejdelse af en tilstandsrapport for fællesejet, og én 
tilstandsrapport omhandlende særejet må være tilstrækkelig uanset ordlyden af 
huseftersynsbekendtgørelsens ' 17. Det skal dog i den forbindelse diskuteres, om der 
skal udarbejdes en rapport vedrørende særejet for de øvrige ejerlejlighedsejere, såfremt 
ejerforeningen og dermed indirekte en køber af en ejerlejlighed bærer en del af 
vedligeholdelsespligten på de bygninger, der tilhører de øvrige medlemmer af 
ejerforeningen. En slækkelse af kravet om to tilstandsrapporter for ejerlejligheder vil 
med andre ord kun være helt korrekt, hvor der ikke er bygninger, der er fælleseje, og 
hvor hver ejer har den fulde vedligeholdelsespligt af den pågældendes særeje. Har man 
valgt en anden fordeling af vedligeholdelsesbyrden, eller gælder Boligministeiets 
normalvedtægt i mangel af anden vedtagelse, jf. ejerlejlighedslovens140 ' 7, kan hver ejer 
risikere at skulle afholde en forholdsmæssig andel af udgifter til vedligeholdelse af andet 
end den pågældendes særeje. I alle disse tilfælde forekommer det altså at være påkrævet, 
at der sker en gennemgang af de øvrige ejerlejligheder med henblik på at vurdere disses 
tilstand og dermed den latente risiko for, at køberen af en ejerlejlighed bliver pålagt 
fremtidige vedligeholdelsesudgifter.     

Denne retsstilling kræver, at de sagkyndige i hvert enkelt tilfælde foretager en 
vurdering af vedligeholdelsesfordelingen i ejerforeningen, inden der tages endelig stilling 
til, om der skal udarbejdes én eller to tilstandsrapporter. Det forekommer ikke oplagt 
heldigt, da der er tale om opgave af juridisk karakter, og det kan i den forbindelse 
diskuteres, om den sagkyndige ifalder ansvar for at have valgt forkert. Problemstillingen 
må der være pligt til at gøre rekvirenten af huseftersynet opmærksom på, men 
vedrørende det efterfølgende valg, der nødvendigvis må træffes, kan man vel næppe 
bebrejde den sagkyndige, såfremt han tager fejl. Problemstillingen kunne løses ved helt 
at undtage ejerlejligheder fra ordningen, eller ligeså firkantet at forlange, at der altid skal 
udarbejdes to tilstandsrapporter, eller at der alene skal udarbejdes én for særejet.141 
Ingen af disse løsninger forekommer imidlertid ganske tilfredsstillende.  

Der bør dog, hvis der ikke foretages en mere radikal ændring af reglerne, ske en 
nuancering af den lidt for rigoristiske bestemmelse i huseftersynsbekendtgørelsens ' 17. 
Heri henvises til ejendomskøbslovens ' 2, stk. 1, men der findes ikke her udtrykkelig 
hjemmel for bestemmelsen, da ' 2, stk. 1, blot anvender betegnelsen Abygningerne@. Det 
foreslås derfor at præcisere formuleringen i bestemmelsen således, at ordlyden Afor 
fællesejet, jf. lovens ' 2, stk. 1", ændres til: Afor fællesejet, jf. lovens ' 2, stk. 1, 
medmindre fællesejet ikke omfatter bygninger, og ejerforeningen ikke skal bære udgifter 
til vedligeholdelse af bygninger, der er særeje.@ 

Findes derimod bygninger eller dele heraf, der er fælleseje, bør disse tillige indgå 
i undersøgelsen. Man kunne imidlertid spørge, om fællesejet også skulle undersøges, 
såfremt ejeren af den undersøgte ejerlejlighed udelukkende har vedtægtsmæssig pligt til 
helt eller delvist at vedligeholde sin særejendom. Hertil må svares, at de 

                                                             
139 Jf. hertil Blok: Ejerlejligheder, 3. udg. (1995), s. 117. 

140 Lbkg. nr. 647 af 25/7 1995 senest ændret ved lov nr. 970 af 17/12 1997. 

141 Det sidstnævnte er foreslået i Erhvervsministeriets boligrapport 1997, s. 64. 
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vedtægtsmæssigt fordelte vedligeholdelsesbyrder alene tager stilling til omfanget af den 
enkelte ejerlejlighedsejers individuelle pligt. Alt, hvad den enkelte ikke udtrykkeligt er 
pålagt pligt til at vedligeholde og udskifte, henhører under ejerforeningen. Derfor er alle 
ejerlejlighedsejerne fælles om at dele byrden, og den fysiske tilstand af fællesejet bør 
derfor være belyst i en særlig tilstandsrapport.142   
 
E.1.3 Ideelle anparter 
 
Ejendomskøbslovens regler gælder uden tvivl også for salg af en ideel anpart af en 
ejendom.143 Ligesom det er tilfældet for ejerlejlighederne, kan man vedrørende 
anparterne være i tvivl, om det er nødvendigt at udarbejde én eller to tilstandsrapporter. 

                                                             
142 Se således også Huseftersynssekretariatets svar på spørgsmål herom i Huseftersynsnyt 
1999, nr. 1, s. 6 og nr. 2, s. 5.  

143 Jf. Hjortnæs, s. 31, Theilgard, s. 64 og Edlund I, s. 13. 
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Udgangspunktet er her, at en sælger/køber af en ideel anpart med eksklusiv 
brugsret til en del af ejendommen er medejer af alle bygninger beliggende på den 
pågældende matrikel. Derfor må hovedreglen være, at der må kræves to 
tilstandsrapporter.144 Imidlertid er der også her behov for en undtagelse i den situation, 
hvor køberen af en ideel anpart ikke på nogen måde kan risikere at komme til at bidrage 
til vedligeholdelse af bygninger eller bygningsdele, der benyttes af medejerne i 
fællesskab, eller hvorover andre medejere har eksklusiv brugsret. Dette kan tænkes i 
situationer, hvor det drejer sig om bygninger adskilt med lodrette skel og uden fælles 
benyttede bygningsdele, og hvor det af vedtægterne for samejet fremgår, at hver medejer 
har den fulde vedligeholdelsespligt vedrørende de bygninger, som den pågældende har 
eksklusiv brugsret til.  

Er intet aftalt om vedligeholdelsesfordelingen mellem samejerne, er det 
formentlig den udfyldende regel, at der findes en vedligeholdelsespligt, der rækker ud 
over de bygninger, hvorover de enkelte ejere råder. Derfor må også i disse tilfælde 
udarbejdes tilstandsrapport for andre bygninger, end de sælger/køber har eksklusiv 
brugsret til.  

Den sagkyndiges situation med hensyn til at rådgive, om der skal laves én eller to 
tilstandsrapporter, er vedrørende de ideelle anparter den samme, som hvor det drejer sig 
om ejerlejligheder. Imidlertid findes der på dette område ingen forskrifter for de 
sagkyndige i huseftersynsbekendtgørelsen. Det bør derfor overvejes at indsætte et nyt 2. 
punktum i bekendtgørelsens ' 17 med følgende ordlyd: ATilsvarende gælder ved salg af 
ideelle anparter af en fast ejendom.@      
 
E.2 Forsikringsrelaterede spørgsmål 
 
E.2.1 Overgivelse af forsikringsbetingelser til køber 
 
I praksis er konstateret, at købere i visse tilfælde vel har modtaget tilstandsrapport og 
tilbud om ejerskifteforsikring inden afgivelse af købstilbud eller -accept, men uden at 
forsikringstilbuddet har været bilagt forsikringsbetingelserne. Det vil sige, at køberne i 
disse situationer alene har modtaget oplysninger om præmien for ejerskifteforsikringen, 
selvrisikoens størrelse, acceptfristen for tilbuddet og muligvis enkelte andre af de mest 
væsentlige oplysninger. Køberne har selvfølgelig kunnet rekvirere betingelserne efter 
aftalens indgåelse og har måske også haft mulighed for at få nærmere rådgivning om 
forsikringsbetingelsernes indhold, muligvis endda inden de forpligtede sig endeligt, altså 
f.eks. inden udløbet af fristen for et forbehold om advokats godkendelse af handlen. På 
trods heraf må retsstillingen dog være den, at sælger ikke har opfyldt 
ejendomskøbslovens krav og derfor ikke opnår lovens beskyttelse mod eventuelle 
mangelsindsig- elser fra køber. Dette følger af, at der i lovens ' 2, stk. 2, er forlangt, at 
køber skal have modtaget Aoplysning om ejerskifteforsikring inden aftalens indgåelse, 
dog senest inden inden køberens afgivelse af købstilbud, der antages af sælgeren.@ Har 
man på dette tidspunkt kun modtaget selve tilbudsskrivelsen og ikke det pågældende 
selskabs standardforsikringsbetingelser, er kravet i lovens ' 5 ikke opfyldt. Af denne 
bestemmelse fremgår nemlig, at Aoplysning om ejerskifteforsikring for at have i de ' 2 
nævnte retsvirkninger@ bl.a. skal indeholde oplysning om, på Ahvilke vilkår køberen kan 

                                                             
144 Jf. således også udtalelse af 13/7 1998 fra Justitsministeriet med journalnr. 1998-7001-
0010. 
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tegne en forsikring vedrørende ejendommen@. Denne formulering fortolkes af Hjortnæs 
(s. 133) med henvisning til lovforarbejderne145 på overbevisende måde således, at det er 
samtlige vilkår for forsikringen, som køber skal have modtaget inden afgivelse af 
købstilbud. Der kan derfor - selv om det endnu ikke er fastslået i retspraksis - ikke herske 
tvivl om, at sælger i disse tilfælde ikke opnår den forventede ansvarsfrihed. Har der på 
sælgerside medvirket en rådgiver, f.eks. en ejendomsformidler, vil denne med stor 
sandsynlighed ifalde erstatningsansvar for det tab, som sælger eventuelt måtte lide som 
følge af undladelsen.        
 
E.2.2 Realkreditfinansiering af tilstandsrapporter og ejerskifteforsikring 
 
Fra ordningens start har det i praksis været muligt at realkreditfinansiere sælgers udgift 
til udarbejdelse af tilstandsrapporten.  
 
Jf. Theilgaard, s. 108, og Hjortnæs, s. 116. Finanstilsynet har i skrivelse af 28/11 1995 til 
Realkreditrådet (journalnr. 182-0012) anbefalet, at der kan (men ikke skal) administreres i 
henhold til et udkast til bekendtgørelse om låneudmåling fra 1994, hvori der var optaget en 
bestemmelse om, at lånegrænsen kan forhøjes med dokumenterede rimelige omkostninger i 
forbindelse med udarbejdelse af en tilstandsrapport. Bestemmelsen er imidlertid aldrig blevet 
gennemført og findes heller ikke i den seneste låneudmålingsbekendtgørelse.146 Den anbefalede 
administration er derfor i princippet i strid med de gældende regler om realkreditinstittutters 
låneudmåling, jf. Edlund I, s. 25. Hertil kommer, at det er en besynderlig konstruktion, at det skal 
være muligt at realkreditfinansiere en del af de udgifter, som sælger afholder i forbindelse med 
handlen, ud over selve låneomkostningerne, når afholdelse af udgiften ikke giver anledning til 
nogen form for forøgelse af pantets værdi. Om realkreditinstitutterne rent faktisk har 
administreret i overensstemmelse med Finanstilsynets anbefaling er ikke undersøgt.  
 
Derimod har det ikke på noget tidspunkt været muligt for køber at få sin udgift til 
tegning af en ejerskifteforsikring realkreditbelånt. Der har fra forskellig side været ytret 
ønske herom147, men dette er indtil nu blevet afvist.148 For at imødekomme ønsket taler 
bl.a., at det drejer sig om en forholdsholdsvis stor udgift for den nybagte køber, uanset 
om præmien skal betales på en gang eller opkræves løbende. Endvidere giver 
forsikringstegning et mere sikkert pant, da der så er forsikringsdækning for visse 
udbedringsomkostninger, hvilket alt andet lige giver større sandsynlighed for, at skader 
udbedres håndværksmæssigt helt korrekt. Imod taler bl.a., at der ikke er kongruens 
mellem realkreditlåns løbetid (typisk 20 eller 30 år) og forsikringsperioden (5 eller 10 
år). Endvidere medfører tegning af forsikringen ikke i sig selv, at værdien af pantet 
forøges, og derfor bliver det nødvendigt for realkreditinstituttet både vurdere 
ejendommens rimelige kontante handelsværdi, jf. låneudmålingsbekendtgørelsens ' 2, 
og tillægge en værdi af ejerskifteforsikringen og måske endda lægge den faktiske 
                                                             
145 Folketingstidende 1994-95, till. A, s. 2997. 

146 Bekendtgørelse nr. nr. 647 af 5/8 1999 om realkreditinstitutters værdiansættelse og 
låneudmåling. 

147 Bl.a. fra Forsikring & Pension i deres høringssvar vedrørende L 152, jf. Folketingets 
Boligudvalgs bilag 4 til lovforslaget. 

148 Bl.a. af Finanstilsynet i brev af 28/11 1995 til det daværende Assurandørsocietet 
(journalnr. 182-0012). 
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præmiebetaling ukritisk til grund. Rent praktisk er der tillige det problem, at indhentelse 
af lånetilbud tidsmæssigt sker lang tid før, end det er nødvendigt for køber at tage stilling 
til, om han overhovedet ønsker at tegne ejerskifteforsikring. 

Uanset hvorledes man afvejer de forskellige argumenter mod hinanden, må 
lovforslag L152 formodes at medføre, at behovet for realkreditbelåning mindskes 
betydeligt, men naturligvis kun såfremt det vedtages at gøre sælgers ansvarsfrihed 
betinget af, at han forpligter sig til at betale halvdelen af præmien til en 
ejerskifteforsikring. Det anbefales derfor, at eventuelle yderligere overvejelser 
vedrørende dette spørgsmål udsættes, indtil effekten af den ny ordning kan vurderes.      
 
E.3 Øvrige spørgsmål 
 
E.3.1 Sammenlægning med energimærkningsordning 
 
I Erhvervsministeriets boligrapport 1997 er på s. 36 og 65 foreslået, at huseftersynet slås 
sammen med energimærkningsordningen, således at der alene udarbejdes én samlet 
rapport. Da huseftersynsordningen og energimærkningsordningen har helt forskellige 
retsvirkninger, og da energimærkningsordningen i modsætning til huseftersynet er 
obligatorisk, forekommer forslaget ikke at være egnet til gennemførelse. Derimod bør 
der af hensyn til brugervenligheden til stadighed tilstræbes den bedst mulige 
koordinering og harmonisering af de to ordninger, så de udadtil fremtræder så ensartede 
som muligt. Jeg kan vedrørende dette punkt i det hele henholde mig til 
Justitsministeriets redegørelse af 22/4 1997 herom.149    
 
E.3.2 Etablering af et ankenævn 
 
Der arbejdes for øjeblikket med at etablere et ankenævn til at behandle klager over de 
beskikkede bygningssagkyndige, jf. bemærkningerne til lovforslag L152. Ankenævnet 
forventes at ville få status som et partsankenævn, ligesom det er tilfældet f.eks. for 
Forsikringsankenævnet, men specielt for ankenævnet vedrørende huseftersynsordningen 
vil der blive mulighed for afholdelse af syn og skøn i forbindelse med sagsbehandlingen.  

Oprettelsen af nævnet vil formentlig kunne nedbringe antallet af tvister ved 
domstolene, men næppe mængden af krav rejst mod de sagkyndige, måske snarere 
tværtimod, bl.a. fordi klagernes omkostninger ved nævnsbehandling og syn og skøn 
forventes at blive maksimeret og samlet formodes at ville blive mindre end 
omkostningerne ved at indbringe sagen for domstolene, selv om sagsøger kan opnå 
retshjælpdækning fra et forsikringsselskab. Hertil kommer, at ankenævnsbehandling af 
en tvist vel almindeligvis forekommer mindre afskrækkende for købere end 
domstolsbehandling.   

Da etablering af et ankenævn er vedtaget, og da nævnet forventes at kunne 
påbegynde sit arbejde inden for ganske få måneder, er der ikke i denne sammenhæng 
grund til at anføre yderligere. 
 
E.4 Opsamling, konklusioner og anbefalinger 
 
I dette afsnit er behandlet visse spørgsmål, som ikke naturligt har kunnet passes ind i de 

                                                             
149 Journalnr. 1996-794-0036. 
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foregående 4 afsnit.  
Vedrørende ejendomskøbslovens anvendelsesområde er påpeget visse 

vanskeligheder med hensyn til ejendomme undergivet landbrugspligt, ejerlejligheder og i 
forbindelse med salg af ideelle anparter. I den forbindelse er stillet forslag om følgende: 
 
$ At ændre huseftersynsbekendtgørelsen, således at der ikke i alle tilfælde kræves 

udarbejdelse af to tilstandsrapporter vedrørende ejerlejligheder. Undtagelse må i 
hvert fald gøres, hvor der ikke indgår bygninger i fællesejet, og hvor den enkelte 
ejerlejlighedsejer ikke risikerer via ejerforeningen at skulle bidrage til 
vedligeholdelse af andre ejeres særejendom (afsnit E.1.2).  

$ At foreskrive i huseftersynsbekendtgørelsen, at det ligeledes ved salg af ideelle 
anparter som hovedregel er nødvendigt at udarbejde to tilstandsrapporter 
(afsnit E.1.3). 

 
Herudover er konkluderet,  
 
at det retsteknisk forekommer særdeles vanskeligt at inddrage nedlagte landbrug 

under ejendomskøbslovens anvendelsesområde. I lovforslag L152 er indeholdt et 
forslag om udvidelse af anvendelsesområdet. Dette antages til en vis grad at 
kunne imødekomme behovet, men den valgte model må også forventes at give 
anledning til visse problemer, 

 
at købere i alle tilfælde sammen med et ejerskifteforsikringstilbud skal modtage et 

eksemplar af de forsikringsbetingelser, der vil være gældende, såfremt 
forsikringen tegnes. Modtager køber ikke betingelserne, inden han forpligter sig 
endeligt, opnår sælger ikke ansvarsfrihed efter loven, 

 
at realkreditfinansiering af sælgers udgift til udarbejdelse af en tilstandsrapport 

ikke har fornøden hjemmel, og at en eventuel etablering af mulighed for 
finansiering af købers udgift til ejerskifteforsikring bør afvente gennemførelsen 
af forslaget om at gøre det til en betingelse, at sælger skal forpligte sig til at 
betale halvdelen af forsikringspræmien, og 

 
at en sammenlægning af huseftersynsordningen og energimærkningsordningen 

frarådes.  
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Register over trykte domme 
 
Ugeskrift for Retsvæsen (UfR) 
 
UfR 1980.1033 HD 22 
UfR 1989.862 VLD 13 
UfR 1991.784 ØLD 7 
UfR 1993.191 VLK 4 
UfR 1995.238 VLD 13 
UfR 1995.484 HD 22 
UfR 1996.200 HD 23, 24 
UfR 1998.185 ØLD 12, 14, 15, 17 
UfR 1998.647 VLD 16 
UfR 1999.1875 VLD 31 
UfR 1999.2062 VLD 30, 43 
 
Forsikrings- og erstatningsretlig domssamling (FED) 
 
FED 1997.895 ØLD 22 
FED 1998.1718 VLD 41 
FED 1998.1935 ØLD 32, 41 
FED 1999.107 VLD 17 
FED 1999.186 VLD 36 
FED 1999.208 VLD 14, 17 
FED 1999.281 ØLD 48 
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 Bilag 1 

 
OVERSIGT OVER PRAKSIS PR. 20/2 2000 

 
Landsretsafgørelser: 

 
 
 
  
31/10 1997 ØLD (U 1998.185) - Trægulv (S ikke ansvarlig) - 7 afd. 2325-97  
 
S havde ikke handlet groft uagtsomt ved ikke at oplyse, at reparationer af parketgulv 5 år 
tidligere var sket med plader. HE 12 
 
19/10 1998 VLD - Termoruder (S ansvarlig) - 5. afd. 2550-97 
 
S erstatningsansvarlig som følge af fejlbehæftet oplysning (garantiansvar). HE 48 + 27 
 
10/11 1998 VLD (FED 1998.1718) - Brusekabine (BS ikke ansvarlig) - 7. afd. 3046-
97 
 
BS burde ikke have konstateret fejlen, da der krævedes prøve, som ikke er omfattet af 
huseftersynet. HE 51 
 
12/11 1998 ØLD (FED 1998.1935) - Flisegulv (BS ikke ansvarlig) - 0439-98 
 
BS frifundet, selv om det var ansvarspådragende ikke at foretage bankeprøve, da 
skønsmand udtalte at der skulle udføres destruktiv undersøgelse for at finde ud af, 
hvilken fejl, der var tale om. HE 42 + 10 
 
15/1 1999 ØLD (FED 1999.281) - Centralvarmeanlæg (BS ansvarlig) - 19. afd. 
2227-98 
 
Synlig ulovlig konstruktion af centralvarmeanlæg burde være konstateret af BS. HE 111 + 
24 
 
15/1 1999 VLD (FED 1999.107) - Vandkvalitet (S ansvarlig) - 3. afd. 0258-98 

 
S havde få dage inden indgåelse af købsaftale modtaget resultat af vandanalyse. Da 
indholdet af jern og mangan klart oversteg grænseværdierne, fandtes det groft uagtsomt, 
at hun ikke havde informeret K herom inden salget. (Aabenraa rets dom af 22/1 1998 
(472/97) stadfæstetet)  
 
18/1 1999 VL (tilkendegivelse ) -Termoruder (BS ikke ansvarlig. S ikke ansvarlig) - 
11. afd. 0590-98 
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BS og S frifundet, fordi det ikke var bevist, at ruderne var punkteret ved 
risikoovergangen. HE 76 + 13   
26/2 1999 VLD (FED 1999.208) - Vinduer (S ansvarlig) - 9. afd. 2805-97 
 
S havde både handlet groft uagtsomt og givet garanti ved at oplyse i rapport, at 
vinduerne var tætte, hvorfor han pålagdes at betale erstatning til K. HE 71 + 70 
 
23/3 1999 VL-forlig - Tag og isolering (S ansvarlig) - 1. afd. 2297-98 
 
S havde ikke oplyst om mårangreb, som hun burde have været bekendt med. Kvalificeret 
som grov uagtsomhed og derfor erstatningsansvar for ødelagt isolering. S påtog sig ved 
forliget også i et vist omfang ansvar for dårlig ventilation af tagfladen (Grenå rets dom af 
10/9 1998 432/97) 
 
1/7 1999 VLD (UfR 1999.1739) - Gulv (S ansvarlig) - 6. afd. 674/98 og 677/98 
 
S, der solgte et hus opført i 1994, havde i sin ejertid reklameret over mangler ved et 
Pergogulv og fået en erstatningsleverance, der imidlertid var blevet solgt. Groft 
uagtsomt, at S ikke havde oplyst K, der købte ejendommen i 1996, herom. (Viborg 
Civilrets dom af 25/2 1998 stadfæstet)  
 
8/7 1999 VLD - Tag (S ansvarlig) - 11. afd. 1684/98 
 
Taget var tidligere repareret p.g.a. utæthed, men dette var ikke oplyst af S, der tillige var 
bygningsingeniør. S´s adfærd karakteriseredes som grov uagtsomhed. HE 116 + 22=113  
 
3/8 1999 VLD (UfR 1999.1875) - Vinduer (BS ikke ansvarlig) - 5. afd. 2404-98 
 
Ikke bevist, at termoruder var punkterede ved overtagelsen. Derfor ikke grundlag for at 
gøre BS ansvarlig. HE 102 + 20 
 
20/8 1999 ØLD - Insektangreb (BS ikke ansvarlig) - 19. afd. 0781-99 
 
Ikke bevist, at borebilleangreb var til stede ved BS´s undersøgelse, og han burde heller 
ikke have draget oplysninger om ydervægs beskaffenhed i tvivl. HE 101 + Vordingborg 
rets dom af 2/3 1999 (01-551/97) 
 
3/9 1999 VLD (UfR 1999.2062) - Tag, inddækninger (BS delvis ansvarlig) - 11. 
afd. 0494/99 
 
Ansvar for BS, der burde have konstateret revner i eternittag på garage, da udbedring, 
der beløb sig til 8.500 kr., ikke var et bagatelagtigt forhold. Reduktion af erstatning ud 
fra forbedringssynspunktet. Vedrørende inddækninger på beboelsens tag var det ikke 
tilstrækkeligt godtgjort, at BS havde handlet ansvarspådragende, da fejlen måtte have 
været vanskelig at konstatere ved besigtigelsen. HE 46 
 
9/9 1999 ØLD - Tag (BS ikke ansvarlig. S ikke ansvarlig) - 12. afd. 2879-98 
 
S havde oplyst, at der havde været problemer med skotrende, som håndværkere ikke 
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havde kunnet løse, og han havde påpeget skjolder på loftet. Derfor ikke grov 
uagtsomhed. BS fandtes tilstrækkeligt tydeligt i tilstandsrapport at have påpeget risiko 
med opfugtning af understrygningsmateriale og anbefalet skærpet opmærksomhed med 
hensyn til skotrende. HE 104 + 38 
2/11 1999 ØLD (tilkendegivelse) - Tag (BS ikke ansvarlig) 15. afd. 1526/99 
 
I tilstandsrapport var ikke anført, at levetiden for et tagpaptag var udløbet. BS fandtes 
heller ikke at have haft pligt hertil, da det ikke afveg fra tilstanden på andre tilsvarende 
ejendomme. Endvidere var taget markeret med UN. HE 109 + Byretsdom fra 
Frederikssund? 
 
17/11 1999 VLD (anket) - Fundering og tag (BS ansvarlig. S ikke ansvarlig) - 1. afd. 
2791/97 og 2792/97  
 
S havde været medbygger i forbindelse med støbning af fundament til en villa. Arbejdet 
var i øvrigt til dels udført af fagfolk. Funderingsproblemer havde ikke givet anledning til 
nævneværdige endsige synlige gener i ejertiden, og sætning var ikke så udpræget, at BS 
burde have konstateret den. I tilstandsrapportformularen havde BS ikke udfyldt 
spørgsmål vedrørende selv- og medbyggerarbejde. S havde ikke selv haft anledning til at 
oplyse herom, så han fandtes ikke at have handlet groft uagtsomt. Derimod burde BS 
have stillet ham spørgsmålene, så oplysning herom havde fremgået af rapporten. Dette 
måtte sidestilles med en Afejl@, der burde have været omtalt i rapporten, hvorfor BS blev 
holdt ansvarlig. Vedrørende taget var det ikke groft uagtsom af S ikke at oplyse om 
forvitring. Derimod en faglig fejl af BS ikke at konstatere forholdet. 
 
26/11 1999 ØLD - Tag (BS ikke ansvarlig) - 7. afd. 2250/99 
 
I tilstandsrapport var skrevet enkelte knækkede tagsten og defekt inddækning til 
karakteren K3. At skaden var langt mere omfattende, gjorde ikke den sagkyndige 
erstatningsansvarlig. HE 117 (byret)  
 
8/12 1999 ØLD (anket) - Forkert beskrivelse af materialer (BS ikke ansvarlig) - 
16. afd. 0207/98 
 
Ikke ansvarspådragende for BS, at der til opførelse af visse dele af bygningen var anvendt 
andre materialer, end oplyst i tilstandsrapporten. Formålet med huseftersynet er at 
beskrive fejl, og det var der ikke tale om. Endvidere blev BS frifundet for manglende 
konstatering af borebilleangreb i tagkonstruktion samt af revner og underdimensioneret 
tagkonstruktion i garage. 
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Byretsafgørelser: 
 

1997 
 
2/6 1997 - Århus - Termoruder (BS ikke ansvarlig) - 9604327-5 
 
BS frifundet, da han netop havde undersøgt nærmere. K´s bevisbyrde, at ruderne var 
punkteret ved overtagelsen. HE 1 
 
6/8 1997 - Århus - Løbesod (BS ansvarlig) - 9700552-8 
 
BS ansvarlig for ikke at have påpeget synligt angreb. HE 8 
 
27/8 1997 - Nyborg - Vandtryk, afløb, kloak (S ikke ansvarlig, dog garantiansvar 
for en del) - 99/96 
 
S havde ikke handlet groft uagtsomt ved ikke at oplyse om problemer med vandtryk og 
afløb. Garantiansvar for fejlagtig oplysning om kloaktilslutning. HE 26 
 
7/10 1997 - Odense - Div. skader (BS ikke ansvarlig) - 9602712-2 
 
Vedr. rådskader havde BS undersøgt de mest udsatte steder. Derfor ikke ansvar for råd 
på mindre udsatte steder. Andre skader ikke mangler eller bagatelagtige. HE 2 
 
8/10 1997 - Århus (tilkendegivelse) - Div. skader (BS ikke ansvarlig) - 9605361-10 
 
BS havde begået en klar faglig fejl vedr. råd i en remende. Da udbedringsprisen var 1.250 
kr. var forholdet bagatelagtigt. De samme gjorde de øvrige forhold, eller også var der ikke 
tale om mangler. HE 5  
 
14/10 1997 - Århus - ændret ved VLD af 19/10 1998. HE 48 + 27 
 
17/10 1997 - Frederikssund - Termoruder (S ikke ansvarlig. BS ikke ansvarlig) - 
702/96 
 
6 defekte termoruder af ældre dato var punkterede, hvilket karakteriseredes som 
almindeligt slid og ælde, da deres levetid var udløbet. K havde derfor ikke lidt tab. S og 
derfor den adciterede BS frifundet. HE 3 
 
28/10 1997 - Helsingør (tilkendegivelse) - Termoruder og trægulv (BS ikke 
ansvarlig) - 93/97 
 
At termoruder var punkterede fandtes ikke at være konstaterbart ved huseftersynet. 
Skader på parketgulv burde have været påpeget af BS, men K havde fortabt sit krav p.g.a. 
passivitet i ca. 10 måneder. HE 4 
 
30/10 1997 - Viborg - Elinstallationer (S ansvarlig) - 59/97 
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S havde forsømt sin loyale oplysningspligt vedrørende uautoriseret arbejde udført af 
hendes afdøde mand, og var derfor erstatningsansvarlig. HE 58  
 
11/11 1997 - Skanderborg - ændret ved VLD af 26/2 1999. HE 71 + 70 
 
26/11 1997 - Ribe - ændret ved VLD af 10/11 1998. HE 51 + 6 
 
16/12 1997 - Århus (tilkendegivelse) - Betongulv og vægrevner (BS ikke 
ansvarlig. S delvis ansvarlig) - 9700073-10 
 
Betongulv ikke udført korrekt, hvilket forårsagede revner med mindre gener til følge. 
Forholdet burde ikke være konstateret af BS, da gulvet var belagt med væg til væg-tæppe. 
Ikke et krav, at dette forhold var oplyst i tilstandsrapporten, da forholdet ikke var 
Asynligt og alment tilgængeligt@. S ansvarlig p.g.a. forsømmelse af loyal oplysningspligt, 
men det fremgår ikke udtrykkeligt af tilkendegivelsen, at der er udvist grov uagtsomhed. 
Vægrevner ikke mangel. HE 9 
 
 

1998 
 
 
15/1 1998 - Århus - Omfangsdræn (S ikke ansvarlig) - 9700017-11 
 
S havde udført omfangsdræn i strid med gældende forskrifter. Forholdet ansås for 
omfattet af ansvarsfriheden efter EKL, og S blev frifundet, da der ikke var udvist grov 
uagtsomhed. (HE 112) 
 
20/1 1998 - Frederikssund - Køkken og gulvafløb (S ikke ansvarlig. BS ikke 
ansvarlig) - 789/97 
 
Køkken var betegnet som Anyt@. Ikke ansvar for S, da kun delvist forkert, hvilket K selv 
burde have konstateret. Et vådrum og vvs-installationerne heri var anført som K2. En 
ikke påpeget utæt samling i et gulvafløb kunne udbedres for få hundrede kr. BS ikke 
ansvarlig, da forholdet var for bagatelagtigt. HE 35 
 
22/1 1998 - Aabenraa - stadfæstet ved VLD af 15/1 1999 
 
27/1 1998 - Fåborg - ændret ved ØLD af 12/11 1998. HE 42 + 10 

 
29/1 1998 - Skanderborg - Murværk, fuger, fliser og vinduesrammer (BS 
delvis ansvarlig) - 580/97 
 
BS burde have påpeget råd i 7 ud af 8 dårligt vedligeholdte vinduesrammer. Defekter, der 
havde betydning for opfugtning af murværk, burde være beskrevet med en alvorligere 
karakter end K1. Defekte fuger var ikke bagatelagtige, selv om udbedring kun ville koste 
750 kr., men de var korrekt karakteriseret som K1. Stikprøveundersøgelse tilstrækkelig 
vedr. flisebelægning, selv om 10-12 løstsiddende fliser ikke derved var blevet konstateret. 
HE 11 
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6/2 1998 - Kjellerup - Vandtryk (BS ikke ansvarlig) - 542/96 
Såvel S som BS havde på passende vis gjort opmærksom på problemer m.h.t. vandtryk, 
derfor intet ansvar. Landbrugsejendom, så EKL gjaldt ikke. HE 14 + 7 
 
23/2 1998 - Silkeborg - ændret ved VLD af 18/1 1999. HE 76 + 13 
 
25/2 1998 - Viborg - stadfæstet ved VLD af 1/7 1999. 
 
12/3 1998 - Tønder - Betongulv og taghældning (BS ikke ansvarlig. S ikke 
ansvarlig) -168/97 
 
Revner i betongulv under væg til væg-tæppe burde ikke være påpeget af BS, og det burde 
ej heller være oplyst, at gulvet ikke var besigtiget. S ej heller ansvarlig, selv om han var 
vidende om tidligere reparationer, da han var 77 år, og da han ikke var den oprindelige 
ejer af ejendommen. Forkert hældning på garagetag gav anledning til fugtskader, men 
burde ikke være konstateret af BS, da det ikke var umiddelbart synligt. HE 17 
 
2/4 1998 - Ringsted (tilkendegivelse) - ? (BS ikke ansvarlig. S ansvarlig) - 628/96 
og 785/96 
 
Sagen sluttet efter mundtlig tilkendegivelse. HE 15 
 
6/4 1998 - Sorø (tilkendegivelse) - Stråtag (BS ansvarlig) - 80/97 
 
BS havde ikke oplyst, at stråtag ikke kunne undersøges indefra - skulle have været 
karakteriseret UN - og havde samtidig angivet, at ejendommen var velholdt indvendigt 
og udvendigt. Mosdannelser udvendigt på taget burde have medført, at BS havde gjort 
opmærksom på vedligeholdelsesproblem. HE 28 
 
17/4 1998 - Lemvig - Termoruder (BS ikke ansvarlig) - 304/97 
 
Punkterede termoruder fra 1977 fandtes at være udtjente, hvorfor K ikke havde lidt et 
tab, der kunne kræves erstattet. HE 16 
 
27/4 1998 - Kjellerup (tilkendegivelse) - Vandforsyning (S ansvarlig) - 537/97 
 
S ansvarlig for positivt urigtig oplysning om vandforsyning. Fremgår ikke udtrykkeligt af 
tilkendegivelsen, om S har handlet groft uagtsomt. HE 21 
 
5/5 1998 - Århus (tilkendegivelse) - Tag (BS ansvarlig) - 9701749-10 
 
Tagsten ikke fastgjort forskriftsmæssigt. BS ansvarlig, da han kunne have konstateret 
skaden uden destruktive indgreb, og da der var tale om en udbredt fejl. HE 19 
 
14/5 1998 - Næstved - Termoruder (BS ansvarlig) - 964/97 
 
41 termoruder var punkterede, men ved besigtigelsen var de så beskidte, at fejlene var 
ikke umiddelbart synlige. BS burde have oplyst, at han ikke havde kunnet konstatere 



 
 -122- 

noget m.h.t. ruderne. HE 18 
 
27/5 1998 - Skjern - Elinstallationer (BS ansvarlig) BS 612/96 
 
Mangler ved installationer i nedsænkede lofter så åbenlyse, at de burde have været 
bemærket i rapport eventuelt med UN. HE 96 
 
4/6 1998 - Næstved (anket) - Elinstallationer (S ikke ansvarlig) - 842/97 
 
S havde ikke udfyldt ejeroplysningerne i tilstandsrapporten, og K´s advokat havde ikke 
bedt herom. S havde ikke tilsidesat sin loyale oplysningspligt. HE 25 
 
9/6 1998 - Mariager - Varmeanlæg, vandrør og tag (S ikke ansvarlig) - 545/98 
 
Ikke godtgjort, at varmeanlæg ikke havde fungeret tilfredsstillende i S´s tid. Tæret 
vandrør for ubetydelig. En revnet tagplade omtalt i rapport. Derfor ikke grov 
uagtsomhed fra S´s side. HE 36 
 
16/6 1998 - Silkeborg - stadfæstet af VLD 8/7 1999 HE 116 + 22=113 
 
23/6 1998 - Århus -Fuger (tilkendegivelse) - (BS ansvarlig) - 9701638-3 
 
Fugeudfald ved døre og vinduer ikke omtalt i rapport. BS derfor pålagt ansvar. HE 23 
 
7/7 1998 - Århus - ændret ved VLD af 3/8 1999. HE 102 + 20 
 
14/7 1998 - Næstved - stadfæstet ved ØLD af 15/1 1999. HE ?+ 24 
 
7/8 1998 - Århus - Tag (BS ikke ansvarlig) - 9800405-5 
 
BS havde i rapport skrevet UN vedrørende tag og tagbeklædning. Da rådskade endvidere 
kun kunne have været konstateret ved destruktiv undersøgelse, frifandtes BS. HE 29 
 
2/9 1998 - Skanderborg - Termoruder og udluftningskanal (S delvis ansvarlig) - 
586/97 
 
En oplysning fra S om, at han ikke havde kendskab til andre punkterede termoruder end 
to anviste, ikke ansvarspådragende. S derimod ansvarlig for mangelfuld udførelse af 
udluftningskanal fra emhætte gennem tag. 
 
9/9 1998 - Vejle - Dørparti (BS ansvarlig) - 1120/97 
 
Rådangreb i hæve-/skydedør fandtes at have været åbenlys. BS tog bekræftende til 
genmæle. HE 39 
 
10/9 1998 - Grenå - Tag (BS ansvarlig) - 191/1997 
 
Oplyst over for BS, at eternittag var oplagt i 1988. BS havde ikke taget forbehold m.h.t. 
smuldring. Skader burde endvidere have været konstateret. Ansvaret gjaldt også tag på 
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sekundær bygning, der var holdt uden for huseftersynet. Reduktion af erstatning ud fra 
forbedringssynspunktet. HE 34 
10/9 1998 - Grenå (432/97) forligt ved Vestre Landsret 23/3 1999 
 
16/9 1998 - Ålborg - Tag (BS ikke ansvarlig) - 98-00389-4 
 
K havde ikke fortabt sit krav p.g.a. passivitet. Risiko for smuldrende eternittagplader 
ikke nævnt i rapport, men BS alligevel ikke ansvarlig, da det ikke var bevist, at skaderne 
kunne have været konstateret ved huseftersynet. 
 
28/9 1998 - Odense - stadfæstet af ØLD 9/9 1999. HE 104 + 38 
 
28/9 1998 - Skanderborg - Tag (S ikke ansvarlig) - 81/97 
 
S ikke ansvarsfri, da rapport var mere end 6 mdr. gammel ved overgivelsen til K. 
Utæthed i tag ikke omtalt i rapport, men burde senere have påkaldt sig K´s 
opmærksomhed. Lagt til grund, at utæthed først var opstået efter, at S var fraflyttet, 
hvorfor der ikke var ansvar. HE 30 
 
30/9 1998 - København - Gulvkonstruktion (BS ikke ansvarlig. S ansvarlig) - E-
10469/97 
 
S ikke ansvarsfri, da oplysning om ejerskifteforsikring var modtaget for sent. Ikke 
ansvarspådragende, at BS ikke havde konstateret et gyngende gulv. S ansvarlig, da han 
ikke havde givet de fornødne oplysninger. HE 37 
 
6/10 1998 - Kolding - Tag (BS ikke ansvarlig. S ikke ansvarlig) - 02-6/98 
  
S frifundet, fordi han loyalt havde oplyst om tidligere utæthed og fugtskjolder. BS også 
frikendt, da han havde omtalt forholdet og ikke fandtes at have haft pligt til at undersøge 
nærmere (destruktivt). Skønsmand mente, at forholdet burde have været betegnet UN og 
at BS burde have oplyst, hvorfor han ikke havde undersøgt nærmere. HE 31 
 
12/10 1998 - Kolding - Gavl (BS ansvarlig. S ansvarlig) - 01-95/98 
 
De sagsøgte anerkendte at skylde beløbet, der fordeltes med 2/3 til BS og 1/3 til S. HE 32 
 
13/10 1998 - Kolding - Betongulv (BS ikke ansvarlig. S ikke ansvarlig) - 02-1072/97 
 
Fejl i betongulv med væg til væg-tæppe. BS ikke ansvarlig, da indgreb kun kunne have 
været konstateret ved destruktivt indgreb. S havde ikke givet garanti eller handlet groft 
uagtsomt. HE 33 
 
21/10 1998 - Århus - Etageadskillelse og gulv (BS og S delvis ansvarlige) - 
9704902-3 
 
S havde fjernet bærende væg ca. 25 år før salg. Bjælke, der sattes i stedet, og gulv i 
overetage var bøjet ned og burde have været konstateret af BS. S burde have oplyst om 
manglen men havde svaret benægtende på spørgsmålet, om der var foretaget 
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bygningsændringer. Solidarisk hæftelse. Hældning af køkkengulv var ikke en skade i et 
hus fra 1936. HE 41 
 
26/10 1998 - Odense - Tag (BS ikke ansvarlig. S ikke ansvarlig) - 9703928-3 og 
9800120-3 
Ældre built up-tag var utæt. Da taget var udtjent, var der ikke tale om en retlig mangel, 
selv om BS burde have konstateret forholdet. S havde ikke handlet groft uagtsomt. HE 43 
 
27/10 1998 - Kolding (anket?) - Tag (BS ikke ansvarlig) - 02-488/98 
 
S havde oplyst, at tag var utæt. BS havde beskrevet forholdet som mindre betydende. BS 
frikendt, da han fandtes at have givet tilstrækkelige oplysninger. HE 40 
 
29/10 1998 - Roskilde - Olietank (BS ikke ansvarlig) - 2-2277/97 
 
Olietank ikke omfattet af huseftersyn, og havde den været det, var forholdet ikke af en 
sådan karakter, at BS burde have påpeget det. HE 63 
 
3/11 1998 - Frederikshavn - Murværk og dampspærre (BS delvis ansvarlig) - 
363/97 
 
BS havde fejlagtig oplyst, at der var hulmur, men ikke ansvar, da undersøgelse ville være 
destruktiv. BS burde have konstateret defekt dampspærre under tag. Ansvar herfor. 
Landejendom, hvorfor ikke omfattet af EKL. HE 44   
 
4/11 1998 - Fredericia (tilkendegivelse) - Varmeinstallation (S ikke ansvarlig) -
523/98 
 
Selv om manglerne måtte være til stede, var S ansvarsfri, fordi han ikke havde handlet 
svigagtigt eller groft uagtsomt. HE 52 
 
5/11 1998 - Roskilde - Tag (BS ikke ansvarlig) - 1- 471/98 
 
BS havde undersøgt tag tilstrækkeligt minutiøst. Skader på tagplader, der konstateredes 
ca. 12 år senere, ansås for opstået efter huseftersynet. HE 50 
 
12/11 1998 - Nykøbing S - Bruseniche (BS ikke ansvarlig) - 711/97 
 
Utæthed i fuger i bruseniche ansås ikke for konstaterbare på tidspunktet for 
huseftersynet. HE 45 
 
18/11 1998 - København - Tag (BS ikke ansvarlig. S ikke ansvarlig) - K-5665/97 og K-
2827/98 
 
Tag manglende rygningsbånd, hvilket var bemærket af BS. Fugtskader opstået efter 
huseftersyn. Gamle skjolder måtte formodes at have været skjulte for såvel S som BS. HE 
47 
 
24/11 1998 - Lemvig - stadfæstet ved VLD af 3/9 1999. HE 46 
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14/12 1998 - Skive - Tag, termoruder og vinduesrammer m.m. (BS delvis 
ansvarlig. S ikke ansvarlig) - 470/97 og 246/98 
 
S havde ikke handlet groft uagtsomt ved ikke at oplyse om de pågældende forhold. BS 
ansvarlig for ikke at have givet oplysninger om det nedslidte tags tilstand, men ikke 
vedrørende usædvanlig tagkonstruktion. Reduktion af erstatning ud fra 
forbedringssynspunktet. BS havde taget forbehold vedrørende punkterede termoruder. 
Derfor ikke ansvar her. Ansvar derimod for ikke at have påpeget råd i vinduesrammer. 
Også her reduktion af krav. Revnet vinduesplade synlig og råd i sternbrædder forventelig 
under hensyn til husets alder. Derfor ikke ansvar her. HE 53 
 
15/12 1998 - Skanderborg - Vinduesrammer (BS ikke ansvarlig) - 247/98 
 
Bund af vinduesrammer kunne ikke undersøges p.g.a. sne. Dette var anført i rapport og 
karakteriseret som UN. BS derfor ikke ansvarlig for rådforekomst. HE 49 
 
15/12 1998 - Næstved (tilkendegivelse)- Fuger og træværk m.v. (BS delvis 
ansvarlig) - 341/97 
 
Alle forhold, der kunne udbedres for under 2.000 kr. var bagatelagtige. BS ansvarlig for 
manglende oplysning om et konstaterbart murbiangreb. Andre forhold vedrørende fuger 
fandtes at henhøre under almindelig vedligeholdelse. Endvidere ansvar for ikke at oplyse 
om råd i stolper på udhus. HE 56 
 
17/12 1998 - København - Gulvkonstruktion (BS ansvarlig) - E-7103-97 
 
Gulv i spisestue gyngede. Dette burde ikke være opdaget af BS, men da 
gulvkonstruktionen kunne besigtiges fra krybekælder, blev BS pålagt ansvar, da han 
burde have opdaget for stor afstand mellem strøer. HE 54 
 
21/12 1998 - Randers (tilkendegivelse (af 4/12)) - Udestue (BS ikke ansvarlig. S 
ansvarlig) - 2-915/97 
 
Ulovlig konstruktion af udestue m.h.t. loftshøjde og spærdimensionering ikke en åbenlys 
overtrædelse af bygningslovgivningen. BS frifundet. S ansvarlig efter almindelige regler, 
da der var tale om forhold i strid med bygningsreglementet. HE 82 
 
22/12 1998 - Randers (tilkendegivelse) - Div. forhold (S ikke ansvarlig) - 
9700582-2 
 
S ikke ansvarlig for en række forskellige mindre fejl, da de enten ikke bevisligt havde 
været til stede ved overtagelsen, var synlige, fremgik af tilstandsrapport eller var for 
ubetydelige. HE 74  
 
29/12 1998 - Herning - Sætningsrevne (S ikke ansvarlig) - 1-551/98 
 
S burde have oplyst om revne i etagedæk over kælder, men havde misforstået spørgsmål i 
rapportformular, da der kun blev spurgt til trægulv. Ikke ansvarsgrundlag. HE 75 
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1999 
 
8/1 1999 - Århus - Tag, inddækninger, træværk og døre (BS delvis ansvarlig) - 
9703212-8 
 
For lille overlæg mellem tagplader havde ikke bevirket skader, og oplysning herom i 
rapport kan ikke forlanges. Ikke fuldt forsvarlig undersøgelse vedrørende utætheder ved 
skotrende og omkring skorsten. BS ansvarlig. Rådangreb i træterrasse kunne ikke med 
sikkerhed siges at have været til stede ved besigtigelsen. Hoveddør havde slået sig. 
Udbedring ville koste 1.250 kr. og dette var ikke bagatelagtigt. BS ansvarlig også her, da 
det ikke var omtalt i rapport. HE 55 
 
15/1 1999 - Middelfart (tilkendegivelse) - Cellutexplader (BS ikke ansvarlig) - 
221/98 
 
BS havde oplyst om forekomst af cellutexplader og fandtes ikke at have pligt til at 
foretage nøjagtig registrering, da opsætning ikke altid har været ulovlig. HE 57 
 
19/1 1999 - Grenå (tilkendegivelse) - Div. forhold (BS delvis ansvarlig. S ikke 
ansvarlig) - 254/97e 
 
BS burde have konstateret skjolder over vindue, skævhed i dør og fejl vedrørende 
aftrækskanal til emhætte, men ikke anden mindre dørskævhed, vanskelig konstaterbar 
fejl ved skotrende eller råd i gulv under væg til væg-tæppe. Ansvar, også selv om 
udbedring ikke var særlig bekostelig. S frifundet for alle forhold under hensyn til 
størrelsen og karakteren. HE 77 
 
19/1 1999 - Korsør (tilkendegivelse) - Gulv (BS ikke ansvarlig) - 921/98 
 
Ikke godtgjort, at råd i gulv burde være konstateret ved huseftersynet, hvorfor BS 
frifandtes. HE 59 
 
27/1 1999 - Hobro -Tag (BS ansvarlig) - 71/98 
 
BS burde have målt tagoverlæg på et tag med end hældning på under 25 grader og var 
derfor ansvarlig. Erstatning reduceret ud fra forbedringssynspunkt. HE 80     
 
1/2 1999 - Gentofte - Flisevæg, facade og skorsten (BS ikke ansvarlig. S ikke 
ansvarlig) - 1154/97 
 
BS havde foretaget bankeprøve på flisevæg og burde derfor ikke have konstateret 
utæthed. Facade og skorsten var karakteriseret som K1, hvilket ikke fandtes at være 
erstatningspådragende, selv om K2 nok havde været mere passende. Vedrørende alle 
forhold fandtes S ikke at have forsømt sin loyale oplysningspligt. S var dog ikke beskyttet 
af EKL p.g.a. manglende indhentelse af forsikringsoplysninger. HE 78 

 
3/2 1999 - Ålborg - Dampspærre (S ansvarlig. BS ansvarlig) - 9801489-2 
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S ansvarlig, da groft uagtsomt ikke at oplyse om, at man havde rekvireret sagkyndig 
bistand til at løse et problem med fugt. BS ansvarlig, fordi han burde have konstateret 
det synlige forhold, at dampspærren ikke sluttede tæt. HE 64  
 
4/2 1999 - Hvidovre (tilkendegivelse) - Elinstallationer (BS ikke ansvarlig - S 
pålagt forholdsmæssigt afslag) 541/97 og 120/98 
 
Synlige mangler ved elinstallationer og mangler, der kunne konstateres med en vis 
ekspertise kunne ikke påberåbes, da K havde været bistået af svigerfar, der var elektriker. 
Øvrige mangler kunne S ikke gøres erstatningsansvarlig for, men de berettigede K til et 
forholdsmæssigt afslag. BS ikke ansvarlig, da det drejede sig ikke helt åbenlyse forhold. 
HE 90  
16/2 1999 - Odense - Fugt i kælder, varmeinstallation, lyskasser (S ikke 
ansvarlig) - 00370-2/98 
 
Fugt i kælder vanskelig at registrere selv for sagkyndig. S burde derfor ikke have oplyst 
herom og havde opnået ansvarsfrihed i medfør af EKL. Ikke godtgjort, at visse dele af 
varmeinstallationen var ulovlige. Manglende puds på fundament og i lyskasser ikke en 
retlig relevant mangel. S frifundet i det hele. HE 100    
 
18/2 1999 - Gentofte - Insektangreb (BS ansvarlig) - 01-1177/97 
 
Da spærene ikke var utilgængelige, burde BS have konstateret angreb af insekter. F 
indtrådt i K´s krav. HE 72 
 
19/2 1999 - Grenå (tilkendegivelse) - Murværk og dør (BS ikke ansvarlig) - 
100057/98e 
 
Ikke ansvar for BS for ikke at undersøge tæthed omkring skorsten nærmere, og ej heller 
for manglende konstatering af rådangreb i træværk ved dør. Sidstnævnte kun afvist, da 
skaden var forventelig p.g.a. husets alder. HE 60 
 
24/2 1999 - Lyngby (tilkendegivelse) - dom afsagt 16/4 1999. HE 79 + 62 
 
26/2 1999 - Århus - Udbedringsudgifter og dør (BS delvis ansvarlig) - 9704505-11 
 
BS angivelse af udbedringsomkostninger vedrørende fugtskade klart utilstrækkelig. 
Skønsmæssig erstatning herfor. Råd i 30 år gammel dør, som ikke var omtalt i rapport, 
forventelig og kunne derfor ikke påberåbes. HE 92 (der er identisk med HE 61) 
 
2/3 1999 - Vordingborg (01-551/97) ændret ved ØLD af 20/8 1999. HE 101 
 
2/3 1999 - Skanderborg (tilkendegivelse) - Tag (S ansvarlig. BS ansvarlig) - 
597/97 
 
S havde handlet groft uagtsomt ved ikke at oplyse, at eternitplader var af den produktion, 
der smuldrer. BS ansvarlig for ikke at have besigtiget tagpladerne, hvorved begyndende 
nedbrud ville være blevet konstateret. Solidarisk ansvar (50/50) med reduktion (20%) 
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ud fra forbedringssynspunkt. HE 65  
 
12/3 1999 - Holsted - Sætning (S ikke ansvarlig) - 439/1998 
 
Ikke groft uagtsomt, at S ikke havde oplyst om sætning af gulv, da hun havde grund til at 
tro, at problemet var afhjulpet. HE 68 
 
12/3 1999 - Holsted - Sætning (BS ansvarlig) - 440/1998 
 
BS ansvarlig, da han ikke havde beskrevet tydelige sætningsskader i sin rapport. 
Erstatning ikke udmålt som udbedringsudgifter, men i stedet som en vurderet forskel i 
handelspris (forholdsmæssigt afslag). HE 69 
 
22/3 1999 - Helsingør (tilkendegivelse) - Tag (S ansvarlig. BS ansvarlig) - 1619/97 
 
S havde selv foretaget håndværksmæssig ukorrekt oplægning af tagplader. P.g.a. for hård 
fastspænding var disse revnet. Groft uagtsomt forhold fra S´s side. BS ansvarlig for ikke 
at have konstateret synlige revner i 13 plader. Reduktion af erstatning ud fra 
forbedringssynspunkt. Ansvar fordelt med 13/17 til S og resten til BS. HE 73  
 
23/3 1999 - Viborg - Isolering (BS ikke ansvarlig) - 932/97 
 
BS havde fejlagtigt angivet isolering til 250 mm i stedet for 200. Ikke garanti. HE 66 
 
30/3 1999 - Tårnby - Sætning (S ikke ansvarlig. BS delvis ansvarlig) - 559/97 
 
S ikke ansvarlig for ikke at have oplyst om sætningsrevner, da det ikke var groft 
uagtsomt. S´s oplysning i tilstandsrapport ej heller garanti. BS ansvarlig for ikke 
tilstrækkeligt tydeligt at have beskrevet (alvorlige) sætningsrevner i tilbygning. Revner i 
hovedhus omtalt tilstrækkeligt adækvat. HE 67 
 
31/3 1999 - Hillerød - Afløb, termoruder (S og BS delvis ansvarlig) - 219/98 
 
S fandtes groft uagtsomt at have forsømt sin oplysningspligt, og BS burde have tjekket 
skab under køkkenvask. S endelig ansvarlig i det indbyrdes forhold. BS havde taget 
forbehold vedrørende ruder og opfordret K til selv at undersøge. Frifundet her. HE 93 
 
12/4 1999 - Viborg (tilkendegivelse) - Vinduer (BS ikke ansvarlig. S ikke ansvarlig) 
- 729/98 
 
Rådskader i vinduer betegnet som K1. Ikke et åbenbart fejlskøn, der kunne medføre 
ansvar for BS. I forhold mellem S og K fandtes ikke at foreligge en mangel. HE 83 
 
16/4 1999 - Lyngby - Kældergulv, brusekabine og elinstallationer (BS ikke 
ansvarlig) - 3-87/98 
 
Kældergulv synligt fugtskadet, men skjult under kasser ved huseftersynet. Ikke 
ansvarspådragende ikke at flytte kasser eller undlade forbehold. Uhensigtsmæssig 
konstruktion af brusekabine ikke fundet tilstrækkelig let at konstatere ved huseftersyn. 
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(Små) ulovligheder i elinstallation og manglende HFI-relæ ikke omfattet af 
huseftersynet, da de enten var under bagatelgrænsen eller vedrørte bygningens 
funktionsforhold. HE 79 (+ 62) 
 
22/4 1999 - Nykøbing F - Trægulv (S ikke ansvarlig) - 1-204/98 
 
Revner mellem parketstave først opdaget af S umiddelbart inden fraflytning, da gulvet 
havde været pålagt fast tæppe i en længere årrække. S havde herved ikke handlet groft 
uagtsomt. HE 99 
 
29/4 1999 - Roskilde - Tag (BS ansvarlig) - 1-28/98 
 
BS burde have oplyst, at tagets tilstand var en sådan (kraftig mosvækst, lav hældning, 
manglende kitning og ingen undertag) at udskiftning var nødvendig for at opnå 
fuldstændig tæthed, selv om der ikke ved besigtigelsen var kraftige indikationer på 
utæthed. Erstatning reduceret, fordi visse mindre forhold var anført i rapport. HE 97 
 
5/5 1999 - Fredericia - Tag (BS ikke ansvarlig. S ikke ansvarlig) - 4-174/97 
 
Taget havde næppe været utæt ved besigtigelsen, og det kunne ikke bebrejdes BS, at han 
ikke havde oplyst, at det var understrøget med PU-skum. S kunne p.g.a. beskyttelsen i 
EKL ikke pålægges ansvar. HE 84 
 
10/5 1999 - Gentofte - Murværk og bindingsværk (BS ikke ansvarlig) - 01-774/98 
 
BS frifundet, da det ikke var godtgjort at han havde handlet erstatningspådragende ved 
at karakterisere forholdet som K1 i stedet for K2. HE 88 
 
14/5 1999 - Århus - Tag (S ikke ansvarlig. BS frifundet) - 9801033-13 
 
Teglsten var under nedbrydning. Ikke godtgjort, at S burde have vidst dette eller at 
manglende afstandslister har betydning for tagets tæthed. S derfor frifundet. BS ikke 
inddraget i syn og skøn, der derfor ikke kunne tillægges bevisværdi over for BS, som 
derefter frifandtes. HE 98 
 
18/5 1999 - Århus - Træværk (BS ikke ansvarlig) - 9802459-D 
 
Forholdsvis beskedne råd-og svampeangreb i nymalet træsommerhus ikke af en sådan 
art, at de burde være konstateret af BS. HE 95 
 
31/5 1999 - Hjørring (forlig) - ? - (BS ansvarlig) 
 
BS tog bekræftende til genmæle. HE 103 
 
3/6 1999 - Helsingør (tilkendegivelse) - Trægulv (BS ikke ansvarlig) - 1-81/97 
 
Råd i trægulv i kælder kunne ikke konstateres p.g.a. væg til væg tæppe, og BS burde 
heller ikke have oplyst, at konstruktion var uhensigtsmæssig eller have foretaget måling 
af fugt i murværk. HE 85 
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9/6 1999 - Vejle - Tag (BS ikke ansvarlig) - 154/98 
 
Revner i tagplader på langs havde næppe været synlige ved besigtigelsen og tværgående 
revner var ikke med sikkerhed til stede på dette tidspunkt. BS derfor frifundet. HE 94 
 
29/6 1999 - Ålborg - Træværk, murværk og vinduesdrager (BS ikke ansvarlig) - 
9802875-9 
 
Ikke godtgjort, at svampeangreb og revner i sten i skorsten havde været så synlige ved 
huseftersynet, at BS burde have bemærket det. En 2 cm nedbøjning af drager over vindue 
bagatelagtig. HE 87  
 
30/6 1999 - Herning - Sætning (BS ikke ansvarlig) - 2-853/98 
 
BS havde karakteriseret skade som K3 og var ikke ansvarlig, da beskrivelsen og 
udbedringsforslaget var tilstrækkeligt adækvat. HE 86 
 
1/7 1999 - Rødding - Gulvkonstruktion (BS ansvarlig. S ikke ansvarlig) - 19/98 og 
20/98 
 
Huset gulve var p.g.a. forkert konstruktion og udførelse gennem tiden sunket forskellige 
steder med op til 32 mm, hvilket BS trods pålagte faste tæpper burde have bemærket. S 
havde ikke ved at undlade at oplyse herom handlet groft uagtsomt. HE 91   
 
16/7 1999 - Holbæk - stadfæstet ved ØLD af 26/11 1999  
 
4/8 1999 - Varde - Elinstallationer (S ikke ansvarlig) - 625/98 
 
Kraftinstallationer var ikke lovlige. BS havde påpeget mindre alvorlige skader og 
begrænset restlevetid. S havde oplyst, at de var udført af en uautoriseret. Derfor ikke 
ansvar for S. (HE 118) 
 
16/8 1999 Gentofte - Væsentlige mangler (S ansvarlig) - 280/98 
 
S havde ikke oplyst om tidligere udarbejdet og langt mere kritisk tilstandsrapport, end 
den K fik. Da ejendommen var behæftet med væsentlige mangler, bl.a. vedrørende taget, 
fandtes S at have handlet groft uagtsomt, og K kunne hæve. (HE 119) 
 
23/8 1999 - Randers - Tag - (BS ikke ansvarlig. S ikke ansvarlig) - 2-1571/98 
 
S havde i tilstandsrapport oplyst, at taget havde været utæt. Derfor ikke grov 
uagtsomhed. ASom følge deraf@ (?) frifandtes tillige BS. Fejl ved taget var dog beskrevet i 
rapporten. HE 89  
 
27/8 1999 - Odense (sagen hævet) - ? (BS ikke ansvarlig) - 9804203-3 
 
K opgav sag p.g.a. konklusionerne i skønserklæringen. HE 81  
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6/9 1999 - Odense - Gulv (BS ikke ansvarlig) - 9901018-3 
 
Et knirkende gulv bedømt til K0. Ikke bemærket, at det også gyngede. Skønsmand 
mente, at der burde være givet K1 og opfordret til at foretage en nærmere undersøgelse. 
Forholdet ikke ansvarspådragende for BS, da K ikke måtte formodes at have forhandlet 
om nedsættelse af pris, hvis gulvet havde fået karakteren K1. (HE 120) 
 
13/10 1999 - Holsted - Vinduer, isolering m.v. (S ikke ansvarlig. BS delvis 
ansvarlig) -569/98 
 
S, hvis afdøde mand havde været medbygger på ejendommen, ikke ansvarlig, da der ikke 
var handlet groft uagtsomt, selv om hun måske havde forsømt sin oplysningspligt. 
Isolering var ikke udført i overensstemmelse med bygningsreglement. Ikke her noget 
ansvarsgrundlag for S og ikke stort nok til at kunne berettige til et forholdsmæssigt 
afslag. BS ansvarlig for fejlagtigt at have oplyst, at der ikke var utilgængelige 
bygningsdele, selv om det indirekte kunne udledes af anden tekst i rapporten. Endvidere 
havde han overset åbenlyse utætheder i vinduesfalse. (HE 114) 
 
18/10 1999- Lemvig - Tag (S ikke ansvarlig. BS ansvarlig) 121/99 
 
BS havde bemærket, at taget var understrøget med polyurethanskum, og at dette kunne 
medføre utæthed. Imidlertid blev det lagt til grund, at der ved besigtigelsen havde været 
tydelig tag på omfattende utæthed, og BS gjordes ansvarlig for at undlade at oplyse 
herom. S frifundet, da det ikke fandtes at være groft uagtsomt, at utætheder ikke var 
konstateret i ejertiden. HE 106. 
 
19/10 1999 - Odense (tilkendegivelse) - Omfangsdræn og aftalte udbedringer 
(S delvis ansvarlig. BS ikke ansvarlig) 9604024-6 
 
BS frifundet, fordi han med K2 havde påpeget skader ved fundament og, kælder og 
lyskasser. S ansvarlig for forhold, som han ved aftale havde påtaget sig at afhjælpe. HE 
107 
 
19/10 1999 - Rønne (tilkendegivelse) - Svamp i gulv (BS ansvarlig) 1-342/99 
 
Retten fandt, at den sagkyndige, der var opmærksom på visse faresignaler, burde have 
undersøgt et gulv mere grundigt, så angrebet kunne have været konstateret. (HE 110) 
 
26/10 1999 - Ålborg - Råd, gulv, ajletank, vandrør (BS delvis ansvarlig. S delvis 
ansvarlig) - 9700448-2 
 
BS burde have foretaget knivprøve for at konstatere råd i døre og vinduer. Reduktion af 
erstatning med 80% ud fra forbedringssynspunkt. BS burde ikke have undersøgt udsnit 
af gulve under tæpper, da der ikke var nogen indikation af, at der var noget galt. S burde 
ikke have oplyst om vinduer og gulve, men derimod om nedgravet ajletank og vandrør til 
køkken anbragt uden for skalmur. Fortielsen takseret som grov uagtsomhed. (HE 121) 
 
27/10 1999 - Herning - Fugt i krybekælder (BS ikke ansvarlig) 2-1055/97 
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BS havde bemærket manglende ventilation af krybekælder. Da sandet heri måtte 
formodes at have været tørt ved besigtigelsen, og da et defekt dræn ikke var synligt, 
fandtes det ikke erstatningspådragende, at fugtproblemer ikke var påpeget. HE 105 
 
28/10 1999 - Ålborg - Div. forhold, bl.a. elinstallationer (BS delvis ansvarlig. S 
delvis ansvarlig) - 9700549-7 
 
BS frifundet for en række påberåbte forhold, der enten ikke var åbenbart ulovligt, 
krævede destruktive indgreb eller var under bagatelgrænsen. Dog ansvar for ikke at have 
påpeget åbenlyse ulovligheder ved elinstallationer. Disse var udført af S, der fandtes 
erstatningsansvarlig for ikke at have oplyst herom. I det indbyrdes forhold skulle S 
friholde BS. S havde vedrørende de øvrige forhold ikke handlet groft uagtsomt, bortset 
fra, at der ikke var oplyst om en utæt tagrende.    
 
1/11 1999 - Nykøbing F - Tag (BS ansvarlig) 705/98 
 
BS havde påpeget afskalninger på eternittag med K1, men anført at pladerne p.g.a et 
sekscifret produktionsnummer ved med asbest. Erstatningsansvarlig for ikke at have 
angivet tvivl, da produktionsnummeret startede med 4, som andre plader uden asbest.   
 
4/11 1999 - Århus (tilkendegivelse) - Fugt i kælder (BS ikke ansvarlig. S ikke 
ansvarlig) - 9804213-5 
 
S havde 3/4 år før overdragelse fået udbedret tagbrønd, og der havde ikke været gener 
siden. Ikke groft uagtsomt at undlade at oplyse herom, da han kunne gå ud fra, at 
problemet var udbedret. BS ikke ansvarlig, fordi fugtproblemet ikke kunne konstateres. 
 
15/11 1999 - Frederikssund - Gulve (S ikke ansvarlig. FS ikke dækningspligtig) 
10129/98 
 
Af gamle bygningstegninger, som mægler havde fremskaffet fremgik, at huset var med 
parketgulve, hvad der ikke var tilfældet. Ikke garanti eller ansvarspådragende, at S ikke 
oplyste herom, da K ikke bragte emnet på bane under købsforhandlingerne. FS derfor 
også frifundet, fordi der slet ikke var tale om en retlig mangel. 
 
15/11 1999 - Hillerød - Tag (BS ikke ansvarlig) - 303/98 
 
Eternittaget fremstod næppe med afskalninger på tidspunktet for BS´s besigtigelse, og 
han havde ikke haft adgang til at se produktionsnumre på pladerne. Herefter ikke ansvar. 
(HE 108) 
 
25/11 1999 - Herning - Flisegulv (BS ikke ansvarlig) - 6-378/98 
 
Flisegulve, der havde fået karakteren K2 og bemærkningen Aenkelte gulvfliser ikke 
fuldklæbet@ skulle omlægges fuldstændig. BS burde have undersøgt større dele af gulvet. 
Alligevel ikke ansvar, da K ikke havde lidt tab. 
 
30/11 1999 - Middelfart - Lofter (S ikke ansvarlig) - 1-373/99 
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S, der havde oplyst selv at have opsat lofter, ikke anset for at have handlet groft 
uagtsomt, selv om opsætningen var uforsvarlig. 
 
1/12 1999 - Århus - Tag (BS delvis ansvarlig) - 9705129-7 
 
BS havde overset visse fugtskjolder og defekte inddækninger, men ikke ansvarlig for 
udskiftning af hele det 70 år gamle tag. 
 
3/12 1999 - Kalundborg - Elinstallationer (S ansvarlig) - 300/98 
 
Elinstallationer med karakteren UN havde S i købsaftalen forpligtet sig til at lade 
gennemgå af en autoriseret installatør. Anset for groft uagtsomt, at dette alligevel ikke 
var sket. 
 
10/12 1999 - Frederikssund - Div. mangler (BS ikke ansvarlig) - 85/98 
 
BS fandtes at have udført huseftersyn tilstrækkeligt omhyggeligt og havde beskrevet 
skaderne på adækvat vis. 
10/12 1999 - Næstved - Tag - (BS frifundet) - 588/99  

 
Eternitplader var ikke begyndt at smuldre ved huseftersyn, og BS burde ikke på dette 
tidspunkt have kendskab til, at produktionsnummeret for pladerne indikerede, at 
pladerne var produceret i 1985, da ejendommen var opført i 1988. 
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 Bilag 2 

 
OVERSIGT OVER 

FORSIKRINGSANKENÆVNETS 
KENDELSER PR. 20/2 2000 

 
AK 43.811 76 
AK 44.566 76, 78 
AK 45.645 76, 81 
AK 45.975 76  Forsikring nr. 2 - 25/1 1998 
AK 45.990 77 
AK 46.080 78 
AK 46.231 83, 86 
AK 46.250 84  FED 1998.1521 
AK 46.405 78 
AK 46.579  81  Forsikring nr. 22 - 30/11 1998 
AK 46.610  76, 77 
AK 46.650 77 
AK 46.870 75, 78 
AK 46.919 79, 83, 86  Forsikring nr. 21 - 16/11 1998 
AK 46.969 76, 78 
AK 46.982 75 
AK 47.005 76 
AK 47.119 76 
AK 47.272 78, 80 
AK 47.354  78  Forsikring nr. 3 - 8/2 1999  
AK 47.908  76, 83 
AK 48.072 83 
AK 48.139 76 
AK 48.148 76, 78  Forsikring nr. 8 - 19/4 1999 
AK 48.566 78 
AK 48.784 76 
AK 48.898 75, 86 
AK 48.937 78 
AK 48.940 76, 77  Forsikring nr. 3 - 7/2 2000 
AK 49.023 77 
AK 49.092 75 
AK 49.094 76, 79 
AK 49.132 78 
AK 49.155 76  Forsikring nr. 23/24 13/12 1999 
AK 49.209 76 
AK 49.259 83 
AK 49.311 81 
AK 49.404 84 
AK 49.576 76  Forsikring nr. 3 - 7/2 2000 
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AK 49.975 76, 86 
 
Referat af kendelser, der ikke er medtaget i Ejerskifte 
 
 
AK 43.811 
Inden overtagelsen af ejendommen opdagede køber et svampeangreb i etageadskillelsen 
til kælderen. Klageren ønskede erstatning for skaden selvom den blev konstateret inden 
den mellem parterne aftalte overtagelsesdag. Selskabet nægtede at dække skaden under 
henvisning til, at skaden var konstateret inden selve overtagelsesdagen, og at skaden 
selvom den var konstateret efter overtagelsesdagen alligevel ikke ville være 
dækningsberettiget, da der ikke var tale om væsentlig konstruktions-, materiale- eller 
udførelsesfejl, hvilket var et krav i henhold til selskabets forsikringsbetingelser, der 
således indeholdt en væsentlig indskrænkning af skadesbegrebet i forhold til 
rammebetingelserne. Nævnet fandt, at selskabet med rette havde afvist at dække 
svampeskaden, da der efter nævnets mening ikke var tale om væsentlig konstruktions-, 
materiale- eller udførelsesfejl. 
 
 
AK 46.250 
Sagen vedrørte vurderingen af 30%´s grænsen i henhold til forsikringsaftaleloven '' 37-
39 og selskabets forsikringsbetingelser. Selskabet afslog at udbetale fuld erstatning på kr. 
170.000 for en af klageren anmeldt rådskade i ejendommens bindingsværk med den 
begrundelse, at der efter selskabets opfattelse skulle ske et fradrag som følge af 
værdiforringelse, idet 30%=s grænsen var nået. Nævnet udtalte, at vurderingen af, om 
30%´s grænsen er nået, skal ske for hver bygningsdel for sig, og således at der ses bort 
fra den dækningsberettigede skade. Ved vurderingen af værdiforringelse af 
bindingsværket skulle der derfor ses bort fra den værdiforringelse, som rådskaden havde 
bevirket. Herefter fandt nævnet det ikke tilstrækkelig sandsynliggjort, at bindingsværket 
var forringet med mere end 30% af nyværdien, hvorfor selskabet tilpligtedes til at lægge 
klagerens erstatningsopgørelse til grund for erstaningsudbetalingen. 
 
 
AK 48.566 
Køberen havde tegnet en køberforsikring, der ifølge forsikringsbetingelserne dækkede 
skade hidrørende fra skjulte faktiske mangler. Efter overtagelsen konstaterede køber i 
forbindelse med en omlægning af gulvet i køkkenet, at opvaskemaskinen ikke kunne 
flyttes, da gulvet blokerede. Køberen krævede derfor erstatning for de omkostninger - 
skønsmæssigt kr. 37.000 - denne havde afholdt i forbindelse med  ophugning af gulvet 
omkring opvaskemaskinen. Heroverfor gjorde selskabet gældende, at opvaskemaskinen 
kunne være frigjort ved at løfte bordpladen, hvilket omkostningsmæssigt ville have 
beløbet sig til ca. kr. 5.000 - hvilket svarede til forsikringens selvrisiko. Selskabet fik 
medhold i forholdet omkring gulvet ved opvaskemaskinen. Klageren konstaterede 
endvidere efter overtagelsen, at to af ejendommens radiatorer var monteret forkert, 
hvilket resulterede i et forhøjet varmeforbrug. Selskabet gjorde gældende, at det 
forhøjede varmeforbrug ikke kunne betragtes som værende en skade. Heri fik selskabet 
ikke medhold. Endelig krævede klageren erstatning for en konstateret rådskade i 
træværket på gavlen. Selskabet afviste, at dække rådskaden, idet der vedrørende 



 
 -136- 

træværket i gavlen i tilstandsrapporten var anført, at det var afskallet, at malingen var 
boblet op, og at der var revner. Denne formulering fandt nævnet ikke var tilstrækkelig til 
at forsikringsselskabet kunne undgå at udbetale erstatning som følge af rådangreb. 
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Bilag 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sammenfatning af undersøgelser 
Foretaget i efteråret 1999 

omkring huskøberes overvejelser 
ved tegning af ejerskifteforsikring 

 
 
 
 
 

Udarbejdet af 
Frank Holmgrün 

Lars Lysdahl 
Anja Svendgaard 
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Sammenfatning af empirisk undersøgelse  
 
Det foreliggende er en sammenskrivning af hovedresultaterne fra en empirisk undersøgelse 
omkring huskøbers overvejelser i forbindelse med tegning af ejerskifteforsikring foretaget af 
CM(jur)-studerende ved Handelshøjskolen i Århus i efteråret 1999. Det overordnede resultat 
består af 10 individuelle undersøgelser, der hver indeholder en kvalitativ og en kvantitativ 
undersøgelse. Der foretages ikke i den efterfølgende gennemgang en sondring eller vægtning af 
resultaterne mellem disse 2 undersøgelser. I den samlede undersøgelse har deltaget 312 
huskøbere, 15 advokater, 21 ejendomsmæglere, 11 boligrådgivere, 4 bygningssagkyndige, 6 
forsikringsrådgivere og 1 forsker. Geografisk har respondenterne primært bopæl i Århus 
kommune. En af undersøgelserne har dog foretaget en geografisk opdeling af respondenterne ved 
at udvælge disse fra 10 tilfældige retskredse.150  
 
Udgangspunktet for de individuelle undersøgelser var et forsøg på at forstå den adfærd, som 
præger huskøbers beslutningsproces ved tegning af ejerskifteforsikring. Det var derfor nødvendigt 
at identificere og analysere de faktorer, som huskøberne særligt tillægger vægt. En større 
forståelse herfor vil åbne mulighed for at fastlægge de forhold, der kan have en positiv effekt på 
tegningsfrekvensen af ejerskifteforsikringer. Den samlede undersøgelse behandler således samme 
grundlæggende problemstilling, men der forekommer forskelle i prioriteringen af delelementerne 
i de individuelle undersøgelser. Dette har haft den fordel, at den samlede konklusion giver et langt 
mere nuanceret billede af huskøbers adfærd.151 Resultaterne af den samlede undersøgelse giver 
ikke et fuldstændigt og klart billede af huskøbers adfærd, men påviser fælles sammenhænge og 
gennemgående tendenser i adfærden. Undersøgelsernes resultater kan med fordel anvendes som  
grundlag i den videre proces omkring ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af 
fast ejendom.152 
 
Et utvetydigt resultat af undersøgelserne er huskøbernes ofte manglende forståelse for ordningen i 
ejendomskøbsloven. Undersøgelserne viser, at den manglende forståelse ofte medfører, at 
huskøberne ikke er i stand til at identificere de faktiske fordele, som de kan opnå gennem 
ordningen.153 Disse fordele er derfor sjældent en væsentligt del af den beslutningsproces, hvori 
køberne afgør, om de ønsker at tegne en ejerskifteforsikring. Manglende forståelse betyder 

                                                             
150  Den manglende geografiske differentiering i de resterende undersøgelser vurderes ikke som et 
problem for pålideligheden af undersøgelsernes resultater.  
   
151  Det har således ikke været muligt at summere det foreliggende talmateriale i en samlet statistisk 
analyse. Den samlede konklusion er derimod en kvalitativ sammenfatning af statistiske delresultater ud fra 
en subjektiv vurdering, og der forekommer derfor ingen beregningsmæssige resultater fra undersøgelserne. 
 
152  Efterfølgende benævnt ejendomskøbsloven. 
  
153  Forståelse er defineret som kendskab til de mest grundlæggende elementer i ordningen. Forståelse 
er således et subjektivt begreb, og det kan ikke afvises at flere af undersøgelsens respondenter har gættet 
rigtigt på et eller flere spørgsmål, så resultatet reelt er endnu dårligere end antaget. En undersøgelse 
konkluderer ud fra den statistiske analyse, at huskøberne har en vis forståelse for ordningen, men det 
fremgår ved nærmere eftersyn, at det subjektive niveau er sat for lavt i forhold til de øvrige undersøgelser, 
og at der ikke er taget hensyn til eventuelle korrekte ”gæt”. Omvendt findes den modsatte situation ikke 
mulig, og det kan med stor sikkerhed fastslås, at respondenterne ikke har indsigt i ejendomskøbsloven. 
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ligeledes ofte, at køberne, såvel som de professionelle rådgivere154, tillægger ordningens enkelte 
elementer et forkert indhold, så beslutningen ikke blot er taget på et mangelfuldt, men direkte 
forkert grundlag. Huskøberne har således ikke altid det fyldestgørende beslutningsgrundlag, som 
ifølge ejendomskøbsloven er en forudsætning for, at de er i stand til at vurdere, om der ud fra de 
konkrete omstændigheder er et reelt forsikringsbehov.155  
 
Desuden påviser undersøgelserne, at uvidenhed og misforståelser om ordningens indhold har en 
negativ effekt på købernes syn på ordningen og særligt ejerskifteforsikringen. I den forbindelse er 
det særligt forsikringens pris og dækningsomfang, som opfattes markant dårligere hos købere, der 
ikke har tilstrækkelig indsigt i ordningens reelle indhold. Interessant er således, at øget 
rådgivning, såfremt denne er objektiv og informerende, betyder, at flere huskøbere vil indse, at 
der er fordele ved forsikringstegning. Undersøgelserne har påvist en tendens til en generel negativ 
opfattelse af forsikringens dækningsomfang, der dog må sammenholdes med den manglende 
forståelse.  
 
Der er i undersøgelserne ikke grundlag for at påpege, at øget viden omkring ordningen medfører 
større forsikringstegning, ej heller det modsatte. Det kan dog påvises, at øget forståelse i større 
udstrækning sætter huskøberne i stand til at inddrage flere relevante faktorer i 
beslutningsprocessen, heriblandt de faktiske fordele ved tegning af en ejerskifteforsikring. En 
øget forståelse vil derfor indirekte medføre øget forsikringstegning, fordi købere med et reelt 
forsikringsbehov bliver opmærksomme på de fordele, der er forbundet med forsikringstegning.   
  
Undersøgelserne påviser ligeledes, at huskøbere generelt ikke er risikovillige, og fravalg af 
ejerskifteforsikringen som følge heraf er ikke påvist, ej heller sandsynligt.156 Dette er en 
indikation på, at huskøberne forebygger risikoen for skjulte fejl og mangler ved den faste ejendom 
alternativt ved i beslutningsprocessen at tillægge andre faktorer end ejerskifteforsikringens fordele 
betydning. Undersøgelserne påviser, at denne alternative risikoafdækning særligt sker ved i 
beslutningsgrundlaget at tillægge tilstandsrapporten og håndværksfaglige kundskaber uberettiget 
stor betydning.  
 
Formålet med tilstandsrapporten er at give huskøber et fyldestgørende beslutningsgrundlag inden 
handlen gennemføres. Undersøgelserne viser, at tilstandsrapporten bliver benyttet og tillagt stor 
betydning i langt de fleste ejendomshandler. Der hersker imidlertid udbredt forvirring om 
omfanget og betydningen af rapportens indhold, og undersøgelserne understreger, at køberne ikke 
forstår tilstandsrapportens begrænsede selvstændige betydning i relation til eventuelle skjulte fejl 
og mangler ved ejendommen. Et gennemgående træk er, at køber opfatter tilstandsrapporten som 
en garanti for husets tilstand, hvor specielt en anmærkningsfri rapport skaber det indtryk, at 
forsikringstegning ikke er nødvendig. En understregning af, at tilstandsrapporten tillægges stor 
betydning underbygges af enkelte ejendomsmæglere, som har oplyst, at det kan være vanskeligt at 
sælge en fast ejendom uden udarbejdelse af en tilstandsrapport. Langt de færreste huskøbere 
forstår, at en blank tilstandsrapport netop bevirker, at forsikringstegning kan være en stor fordel. 
                                                             
154  Se om professionelle rådgivere, og særligt om advokaters rolle nedenfor. 
 
155  Se hertil pkt. 3.1og 3.2 i bemærkningerne til lovforslag nr. L 152. 
 
156  Det er en forudsætning i undersøgelserne, at risikovillighed ved køb af fast ejendom ikke afviger 
fra generel risikovillighed, hvorved forstås accept af risiko uden tegning af forsikring.  



 
 -140- 

Opfattelsen er derimod, at huset dermed er fejlfrit. Flere ejendomsmæglere har oplyst, at 
tilstandsrapporten ikke tillægges så stor betydning i  Nordjylland som i resten af landet. Dette 
underbygges af, at der i den undersøgelse, som foretog en geografisk opdeling, kan påvises, at 
respondenterne fra retskredsene i Nord- og Vestjylland tillægger tilstandsrapporten mindre vægt.  
 
Huskøberne vælger ofte at foranledige en håndværksmæssig gennemgang af den faste ejendom. I 
de tilfælde, hvor køber selv har håndværksmæssige fagkundskaber, eller har venner/familie med 
sådanne, vil dette, sammen med den foreliggende tilstandsrapport, ofte være det grundlag, hvorpå 
køber danner sig en opfattelse af husets tilstand. I andre tilfælde påviser undersøgelserne, at 
tredjemænd betales for at gennemgå huset sammen med de købere, der ikke har adgang til 
håndværksmæssig fagkundskab. Det kan således påvises, at tilstandsrapporten og den faglige 
gennemgang af huset anvendes som et alternativ til forsikringstegning til forebyggelse af risikoen 
for skjulte fejl og mangler.  
 
Flere af de adspurgte rådgivere, specielt advokaterne, udtrykker utilfredshed med omfanget og 
kvaliteten af tilstandsrapporten og anbefaler ofte en uvildig gennemgang af huset.157 Hertil må 
bemærkes, at en fuldstændig gennemgang af huset ikke er hensigtsmæssig og ej heller formålet 
med tilstandsrapporten. Såfremt tilstandsrapporten udbygges, må huskøberne forventes i endnu 
større omfang end hidtil at anvende rapporten og derfor fravælge ejerskifteforsikringen. På 
baggrund af undersøgelsernes resultat virker det derfor ikke indlysende at udvide 
informationsindholdet i tilstandsrapporten, fordi køberne dels vil lægge endnu mere vægt på 
rapporten, men ligeledes at forsikringens dækningsomfang derved indskrænkes. Det bliver herved 
endnu mere vanskeligt at forklare tøvende huskøbere, at forsikringen er berettiget. Rådgivernes 
opfordring til en håndværksmæssig gennemgang af den faste ejendom på baggrund af 
tilstandsrapporten, som alternativ til ejerskifteforsikringen, begrænser således allerede på 
nuværende tidspunkt tegningsfrekvensen.  
 
En udbygning af tilstandsrapporten vil ifølge ovenstående have en endnu større begrænsende 
effekt på antallet af tegnede ejerskifteforsikringer, fordi ændringerne af ordningen reelt får den 
modsatte effekt end det, som er tilsigtet i lovforslaget. Hertil må der endvidere knyttes den 
kommentar, at lovgiver bør være meget bevidst omkring det signal, der sendes gennem 
tilstandsrapporten, sålænge huskøberne misforstår dens reelle funktion. En udbygning af 
tilstandsrapportens indhold gør den endnu mere anvendelig til den foreliggende alternative 
risikoafdækning som mange huskøbere benytter sig af. 
 
Undersøgelserne påviser ifølge ovenstående, at det er nødvendigt at øge den generelle indsigt i 
hele ordningen, hvis huskøbernes opfattelse af tilstandsrapporten og den vægt, som lægges på 
denne, fremover skal svare til det, som er tiltænkt i ejendomskøbsloven. En af undersøgelserne 
viser, at det faktisk ikke er meget information huskøberne reelt har behov for. En altafgørende 
forudsætning er blot, at informationen præsenteres på en let og overskuelig måde.158  
 
Et afgørende moment i forsøget på at få flere huskøbere til at tegne en ejerskifteforsikring er at 
sikre, at huskøberne inddrager fordelene ved ejerskifteforsikringsordningen i deres 
                                                             
157  Undersøgelserne indeholder eksempler på advokater, som har et fast samarbejde med fagfolk til at 
assistere klienter i en gennemgang af huset. 
  
158  Se bilag 1. 
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beslutningsgrundlag. I den forbindelse spiller de professionelle rådgivere, der er involveret i 
ejendomshandler, en væsentlig rolle. Et gennemgående tema for de foretagne undersøgelser har 
derfor været rådgivningens kvalitet og betydning for huskøber og om den manglende forståelse 
skyldes mangelfuld rådgivning.  
 
Det fremgår tydeligt af undersøgelserne, at de enkelte huskøbere opfatter ejendomsmæglerne som 
sælgers ”mand” og derfor ikke mener, at denne til fulde er i stand til at varetage deres 
interesser.159 Der kan således ikke konstateres en sammenhæng mellem ejendomsmæglernes 
rådgivning og huskøbernes endelige beslutning. De fleste huskøbere, som har deltaget i 
undersøgelserne, har haft kontakt med en advokat, hvoraf langt hovedparten synes at have en 
negativ holdning til ejerskifteforsikringsordningen. Dette har utvivlsomt haft en afsmittende 
effekt på huskøbers endelige beslutning og underbygges af en meget klar sammenhæng mellem de 
tilfælde, hvor advokaten har rådgivet huskøber til ikke at tegne forsikring og købers endelige 
beslutning.160 Det kan derfor konkluderes, at huskøberne har stor tillid til deres advokat og som 
altovervejende hovedregel vælger at følge dennes ofte normative rådgivning. En direkte normativ 
rådgivning er ikke i overensstemmelse med formålet i ejendomskøbsloven. Huskøberne bør 
derimod efter en objektiv og informerende rådgivning selv afgøre, om der foreligger et konkret 
forsikringsbehov.161 
 
Af undersøgelserne fremgår endvidere, at mange huskøbere ikke selv sætter sig grundigt ind i 
problemstillingen omkring tegning af en ejerskifteforsikring, hvilket formentligt er medvirkende 
til, at huskøberne i endnu større omfang støtter sig til advokatens rådgivning. Såfremt advokaterne 
ikke opfordrer huskøberne til at sætte sig ind ordningen eller blot optræder forbeholdent i 
rådgivningssituationen, så er det et naturligt resultat af den manglende forståelse, at huskøberne 
ikke selv gør yderligere tiltag for at sætte sig ind i ordningen. Derudover har det den konsekvens, 
at køberne reelt ikke er klar over, at den modtagne rådgivning fra advokaterne ofte er 
mangelfuld.162 Kun et meget begrænset antal huskøbere søger ekstra information og/eller 
indhenter tilbud fra andre forsikringsselskaber. Forsikringsbetingelsernes manglende homogenitet 
bidrager imidlertid til forvirring blandt de huskøbere, som indhenter flere tilbud.  
 
Flere ejendomsmæglere og boligrådgivere efterlyser et fælles fodslag på området for 
ejerskifteforsikringer blandt de professionelle rådgivere som helhed. Undersøgelserne påviser 
ydermere, at ejendomsmæglere, boligrådgivere og forsikringsrådgivere er af den opfattelse, at 
huskøberne lægger stor vægt på advokatens rådgivning, og at denne ofte opfordrer til ikke at 
tegne en ejerskifteforsikring, men derimod til at foretage en alternativ risikoafdækning gennem en 
håndværksmæssig gennemgang af huset. Det virker således ikke indlysende at pålægge 

                                                             
159  Undersøgelserne har ikke kunnet påvise, at der er forskel på rådgivningen mellem de forskellige 
ejendomsmæglerkæder. 
 
160  En advokat er direkte citeret for ikke at anbefale tegning af ejerskifteforsikring, fordi han er den 
opfattelse, at en høj tegningsfrekvens blandt hans klienter vil underminere hans forretningsområde på 
længere sigt. 
 
161  Jf. endvidere pkt. 3.1og 3.2 i bemærkningerne til lovforslag nr. L 152. 
 
162  Undersøgelserne påviser denne sammenhæng, idet der ikke er en positiv korrelation mellem 
opfattelse af den modtagne rådgivning og faktisk forståelse for ordningens indhold.  
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ejendomsmæglerne en udvidet vejledningspligt over for køberne, da undersøgelserne netop 
påviser, at huskøberne primært lytter til advokaten og næsten ubetinget følger dennes råd, der som 
nævnt sjældent indebærer en anbefaling af forsikringstegning. Undersøgelserne viser klart, at 
effekten af ejendomsmæglernes vejledningspligt vil være yderst begrænset, hvis det ikke 
samtidigt er muligt at ændre den generelle holdning til ordningen hos huskøbernes advokater.  
 
Huskøberne har ofte den opfattelse, at enten sælger eller den bygningssagkyndige kan gøres 
ansvarlig, såfremt der på et senere tidspunkt opdages skjulte fejl og mangler ved den pågældende 
ejendom. Denne opfattelse skyldes i stor udstrækning advokaternes påvirkning. Det kan imidlertid 
ikke nytte, at advokaterne dvæler ved den tidligere retsstilling, fordi den efter deres opfattelse var 
at foretrække for køber. Nu er situationen med ejendomskøbsloven en anden, hvilket advokaterne 
i deres rådgivning bliver nødt til at forholde sig til. Det må udfra undersøgelsernes resultat 
anbefales, at advokaternes nuværende holdning skal ændres, og at advokaterne i stedet for 
ejendomsmæglerne pålægges vejledningspligten. Ejendomsmæglerne burde i stedet pålægges en 
pligt til at udlevere et grundlæggende informationsmateriale til huskøberne.  
 
Af undersøgelserne ses en vis tendens til, at huskøbers opfattelse af ejerskifteforsikringens fordele 
i nogen udstrækning er påvirket af den omtale forsikringen får i medierne eller den nære 
omgangskreds. Den negative medieomtale har sammen med huskøbers manglende forståelse for 
forsikringens indhold haft en negativ effekt på tegningsfrekvensen.  
 
Det økonomiske aspekt omkring ejerskifteforsikringen tillægges stor betydning i samtlige af de 
foretagne undersøgelser. Hovedparten af rådgiverne mener, at der er en fornuftig sammenhæng 
mellem prisen/selvrisiko og dækningsomfang. Dette underbygges af, at flere rådgivere gav udtryk 
for, at de selv ville tegne en ejerskifteforsikring. Ovenstående omfatter kun i begrænset omfang 
advokaterne, som ofte har den modsatte opfattelse. Af undersøgelsesresultaterne fremgår det, at 
rådgiverne mener, at prisen er huskøbernes væsentligste argument for ikke at tegne forsikringen. 
Skønt prisen bliver anvendt af mange huskøbere som hovedårsagen, synes dette at have karakter 
af et for nemt argument, der ofte benyttes af huskøberne for at undgå yderligere diskussion i en i 
forvejen presset rådgivningssituation, hvor der skal tages stilling til mange spørgsmål på kort tid. 
At ordningen er et kompliceret område for huskøber at sætte sig ind i, underbygges desuden af, at 
flere af de foretagne undersøgelser konkluderer, at området ikke egner sig til telefoninterviews. 
Huskøberne kunne simpelthen ikke overskue de stillede spørgsmål i den direkte konfrontation. Et 
forhold som går igen i næsten samtlige undersøgelser er, at huskøberne efter de personlige 
interviews har stillet mange yderligere spørgsmål og vist stor interesse for emnet. Dette indikerer 
tydeligt, at køberne ikke har tilstrækkelig information om ordningen.   
 
At prisen reelt ikke har en så stor betydning kan udledes af det forhold, at de adspurgte huskøbere 
på grund af manglende forståelse reelt ikke har mulighed for at vurdere om prisen er passende 
eller ej. Prisen er derimod et stærk argument for ikke at tegne en ejerskifteforsikring, fordi 
køberne under påberåbelse af prisen ikke er nødsaget til over for den enkelte rådgiver at 
indrømme et begrænset kendskab til ordningen. Derudover var flere interesseret i 
forsikringstegning, såfremt præmien blev finansieret, og finansiering har således i henhold til 
undersøgelserne en vis psykologisk effekt på huskøberne. Finansieringens effekt må i høj grad 
tilskrives ejerskifteforsikringens betalingsvilkår. Hvilken type af finansiering som huskøberne 
foretrækker fremgår ikke af undersøgelserne, da huskøberne ikke er blevet direkte adspurgt 
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herom. Undersøgelserne kan således kun påvise, at en spredning af præmien over en længere 
årrække vil have en positiv effekt.        
 
Endvidere indikerer undersøgelserne, at forsikringspræmien forfalder til betaling på et forkert 
tidspunkt, hvor huskøberne har mange andre anskaffelser i tankerne. Det kan således også 
konkluderes, at sælgerfinansiering må forventes at have en vis positiv indvirkning på 
tegningsfrekvensen. Finansiering af præmien vil dog fortrinsvist have en positiv effekt på 
tegningsfrekvensen i de tilfælde, hvor huskøberne ikke har den fulde forståelse for ordningen og 
dens konsekvenser, fordi det fortrinsvis er disse købere, som mener, at prisen er for høj.  
 
Det virker på baggrund af ovenstående ikke logisk at nedsætte prisen gennem sælgerfinansiering 
for at øge tegningsfrekvensen, før det er forsøgt at formidle en større forståelse for ordningen 
blandt huskøberne. En større forståelse og derigennem et bedre beslutningsgrundlag er jo netop et 
af hovedformålene med det fremsatte lovforslag. I kombination hermed kunne ordningen ændres 
derved, at forsikringen blev obligatorisk, men med mulighed for, at køber positivt kan fravælge 
den. Der ville klart være en psykologisk effekt i et fravalg af ejerskifteforsikringen i stedet for et 
tilvalg. Huskøberne vil ifølge undersøgelserne søge mere oplysning inden et fravalg. I relation til 
sælgerfinansiering må det endvidere bemærkes, at de fremsatte minimumskrav reelt omdannes til 
maksimumskrav, idet sælger, når han skal betale halvdelen af præmien på den fremlagte 
ejerskifteforsikring, formentlig konsekvent vil tilstræbe at fremlægge det billigste 
forsikringstilbud. Det billigste forsikringstilbud vil som en logisk konsekvens af den lave pris 
formentlig også være den ejerskifteforsikring med den højeste selvrisiko og flest 
dækningsforbehold.  
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Bilag til bilag 3 
 
 
 
Sådan fungerer tilstandsrapporten og ejerskifteforsikringen i 
hovedtræk 
 
I forbindelse med at sælgeren sætter sit hus til salg, kan han ved at få udarbejdet en 
tilstandsrapport og indhente et tilbud på ejerskifteforsikring, blive fri for ansvar for skjulte fejl og 
mangler ved huset. Tilstandsrapporten giver køberen oplysning om husets umiddelbare stand, 
sammenlignet med tilsvarende huse. Køberen kan ikke af rapporten blive klogere på, om huset 
lider af skjulte fejl og mangler. Den indeholder således ingen oplysninger om fejl og mangler, der 
ikke er umiddelbart synlige ved en gennemgang af huset, ligesom husets almindelige 
vedligeholdelsesstand ikke er undersøgt. 
 
Ejerskifteforsikringen dækker væsentlige fejl og mangler ved huset, som ikke er nævnt i 
tilstandsrapporten. For at der ydes dækning, skal skaden være opstået ved overtagelsesdagen, og 
skal være opdaget i forsikringstiden (normalt 5 eller 10 år). 
 
Uanset om køberen vælger at tegne ejerskifteforsikringen eller ej, kan han som hovedregel ikke 
senere rette krav mod sælgeren. 
 
 


	1. bagatelagtige forhold,
	2. bygningsdele, der ikke kunne efterses,
	3. bygningens funktionsforhold,
	4. æstetiske og arkitektoniske forhold,
	5. sædvanligt slid og ælde,
	6. løsøre, såsom hårde hvidevarer, samt
	7. bygningens almindelige vedligeholdelsesstand.12F
	$ hvor forsikringsoplysninger ikke (rettidigt) er overgivet til køber (' 2, stk. 1, 1. pkt.)
	$ hvor sælger ikke har sikret sig, at køber er gjort bekendt med lovens retsvirkninger (' 2, stk. 3),
	$ hvor tilstandsrapporten er mere end 6 måneder gammel (' 4, stk. 1, 2. pkt.),
	$ hvor forsikringsoplysningerne ikke opfylder kravene i ' 5, stk. 1 og 2, eller
	$ hvor det p.g.a. ejendommens art slet ikke er muligt at få et forsikringsselskab til at afgive tilbud eller erklæring om, hvilke forhold ved den konkrete ejendoms fysiske tilstand der medfører, at der ikke kan tegnes forsikring (' 5, stk. 1, nr. 1 og...
	$ Om der er synlige tegn på utætheder i taget.
	$ Om tagunderstrygning er udført med polyurethanskum (PU-skum).
	$ Om eternittagplader er under nedbrydning.
	$ Om der findes synlige revner i tagbeklædningen.
	$ Om tagbeklædningen er tilstrækkeligt fastgjort.
	$ Om overlægget mellem tagplader er tilstrækkeligt ved tag med hældning under 25o.
	$ Om der gør sig særlige forhold gældende med hensyn til tætheden af tag med en hældning på under 5o.
	$ Når konstruktioner af den pågældende art generelt kun kan gøres tilgængelige efter foretagelse af et destruktivt indgreb, som det f.eks. er tilfældet med en gulvvarmeinstallation.
	$ Hvor det konkret er umuligt eller forbundet med stor vanskelighed at besigtige bygningsdele, f.eks. hvor en adgangslem til krybekælderen er blændet af.
	$ Bygningsdele, der normalt ville være adgang til, men som ved huseftersynet er utilgængelige, f.eks. hvor der er anbragt møbler eller andet foran lemmen til et skunkrum.
	$ Det foreslås, at undtagelsen i bekendtgørelsens ' 11, nr. 1, omformuleres, således at der ikke kan være tvivl om, at de sagkyndige også skal omtale forhold, hvor udbedringsomkostningerne skønnes at ligge under en vis bagatelgrænse. Der sker herved ...
	$ Bekendtgørelsens ' 15, stk. 1, foreslås ændret, så der foreskrives pligt for den bygningssagkyndige til at oplyse om alle bygningsdele, hvortil adgang er blevet spærret.
	$ Det påpeges, at der består en vanskelig afgrænsning af skader eller tegn på skader set i forhold til sædvanligt slid og ælde samt ejendommens generelle vedligeholdelsestilstand. En mere præcis sondring ses dog ikke at kunne gennemføres ved lov elle...
	$ For at sikre klarhed over løsørebegrebet, foreslås en ændring af ' 11, nr. 8, så der - bortset fra de hårde hvidevarer - opnås overensstemmelse med det panteretlige løsørebegreb. Dette forslag indeholder formentlig ingen realitetsændring.
	$ Der råder en vis uklarhed med hensyn til den sagkyndiges pligt til at foretage registrering af forhold, der alene er en følge af mangelfuld vedligeholdelse og/eller almindelig slid og ælde, og tillige hvor bygningsdele er ved at være udtjente. Hert...
	$ Vedrørende de bagatelagtige forhold, der er undtaget fra huseftersynet, er der i praksis sporet visse tegn på indførelse af en uhensigtsmæssig beløbsmæssig undergrænse for, hvornår den sagkyndige kan gøres ansvarlig.
	$ At der efter huseftersysnbekendtgørelsen ikke gælder en formel pligt til at oplyse om alle utilgængelige bygningsdele, hvortil adgangen er blevet spærret.
	$ At hårde hvidevarer ikke skal undersøges af den sagkyndige forekommer velbegrundet, men det bør måske præciseres, at i øvrigt kun løsøre, der ikke panteretligt er ejendomsbestanddele, er holdt uden for huseftersynet.
	$ Afkrydsningsmulighederne, hvor den sagkyndige skal give oplysninger om eventuelle samarbejdsaftaler (afsnit C.1.1).
	$ Formuleringen af, hvilke bagatelagtige forhold, der ikke indgår i huseftersynet (afsnit C.1.2.1).
	$ At markiser og baldakiner nævnes som eksempler på indretninger uden for bygningerne, der ikke undersøges (afsnit C.1.2.2).
	$ At køber kan få det indtryk, at den sagkyndige har undersøgt nogle af de hårde hvidevarer (afsnit C.1.2.3).
	$ Formuleringen vedrørende tidspunktet for forældelse af rapporterne kan opfattes som om, at den sagkyndige indrømmer køber en længere frist end lovens (afsnit C.1.2.4).
	$ På siden for ejendommens hoveddata bør oplysningerne vedrørende selv- og medbygger flyttes, så de besvares af sælger i stedet for af den sagkyndige. Samtidig bør overvejes en samlet revision af felterne vedrørende ejendoms- og sælgertyper (afsnit C....
	$ at reglen i huseftersynsbekendtgørelsens ' 6, nr. 7, enten ophæves eller erstattes af en pligt for den sagkyndige til at indberette til By- og Boligministeriet, såfremt han eller hans nærstående er ansat i eller har nær økonomisk tilknytning til en ...
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