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Begrænsninger
- i ejerskifteforsikringens dækningsomfang

I forbindelse med tegning af ejerskifteforsikring er de forhold, som er nævnt i tilstands- og eleftersynsrapporten und-
taget for dækning. Udover denne begrænsning i dækningen kan der være taget yderligere forbehold. Forbeholdene 
kan være generelle eller specifikke.

Såfremt forbeholdet omfatter hele eller dele af bygninger eller bygningsdele, da er disse forbehold kun tilladte så-
fremt forholdet ikke er omfattet af huseftersynsordningen, eller hvis det konkret kan begrundes i tilstands- eller elin-
stallationsrapporten på baggrund af en skadesregistrering.

Omfatter forbeholdet årsager til og følger af alle forhold (K1, K2, K3, UN) i tilstands- og elinstallationsrapporten, da er 
der tale om et generelt forbehold, som ikke kan undtages fra forsikringens dækning. Hvis der derimod er tale om for-
behold for få udvalgte forhold (K1, K2, K3, UN), da kan det godt undtages for dækningen, hvis forbeholdet begrundes 
konkret og der henvises specifikt til punktet i rapporten. Det kræver dog, at en evt. senere opstået skade har årsagssam-
menhæng med det forhold 
som var undtaget. Praksis 
har vist, at der fortolkes 
indskrænkende, således at 
forsikringsselskabet ikke må 
”opfinde” sin egen årsags-
sammenhæng.

Forbehold som følge af at 
dele af bygningen er gjort 
utilgængelig kan kun und-
tages, såfremt det konkret 
kan begrundes i rapporten, 
i en skadesregistrering eller 
i den bygningssagkyndiges/
elinstallatørens generelle 
bemærkninger. Forbeholdet 
kan dog ikke udstrækkes til 
forhold, som også ville have 
været skjulte for en bygge-
sagkyndig, selvom han hav-
de besigtiget forholdet.

Forbehold i forhold til for-
skellige konstruktionsprin-
cipper eller selvbyg kan ikke 
undtages som et generelt forbehold, det skal være konkret begrundet i rapporterne eller i en skadesregistrering. Det 
er til gengæld ikke muligt at undtage bestemte hustyper generelt. Såfremt besigtigelse ikke har været mulig pga. 
snebelagt tag eller rum under ombygning, da kan dækningen undtages disse dele af bygningen.

Er forsikringsselskabets forbehold ikke tilstrækkelig præcist beskrevet, da vil forbeholdet fortolkes indskrænkende. 
Generelle forbehold vil blive afvist som ugyldige og fuld dækning skal vurderes af forsikringsselskabet.
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Side 3

De nye
- ejendomsvurderinger

Skatteministeren har meldt ud, at de nye ejendomsvurderinger vil udsendes etapevist i løbet af 2019, hvor de første 
vurderinger forventes at komme i 2. kvartal af 2019. I 2021 kommer der nye regler for boligskatterne.

De nye ejendomsvurderinger vil blive baseret på flere detaljerede informationer. Der vil i ejendomsvurderingerne ta-
ges højde for de aktuelle salgspriser på boligerne i området, området hvor boligen ligger i, påvirkning af prisen pga. 
nærliggende veje, ejendommens alder og placering i landet. De nye ejendomsvurderinger ligger også op til, at flere 
huse skal besigtiges eller fotograferes og indeholde detaljer om den enkelte ejendom.

Når boligpriserne i området inddrages, er det med ønske om at finde prisniveauet i området. Er den pågældende 
ejendom for nyligt blevet handlet, da vil denne pris også blive inddraget i vurderingen. Ved vurderingen af den enkel-
te ejendom i forhold til det gennemsnitlige prisniveau i området vil man se på, om ejendommen er større, er bedre 
placeret eller har en bedre udsigt i forhold til ejendommene i området.

Forinden de nye vurderinger bliver sendt ud, da vil den enkelte boligejer modtage en liste over de oplysninger, der 
er på ejendommen. Boligejerne får dermed mulighed for at redigere oplysninger inden, at vurderingen udarbejdes.

Tanken med det nye vurderingsprincip er, at vurderingerne skal være mere retvisende. Med henblik på at imøde-
komme evt. usikkerheder i vurderingerne indføres der et forsigtighedsprincip, som medfører, at der trækkes 20 % fra 
vurderingen, forinden der skal betales skat.

Efter at den nye ejendomsvurdering er fremkommet, og det viser sig, at man har betalt for meget i skat, da vil man 
pr. automatik få pengene tilbage fra perioden 2011-2018. Dette medfører til gengæld ikke, at der samtidig bliver op-
krævet skat med tilbagevirkende kraft – der vil altså ikke være nogen opkrævning med tilbagevirkende kraft.
Efterhånden som de nye vurderinger fremkommer, vil boligejerne ikke kunne få en stigning i det beløb, man løbende 
betaler, så længe man ejer boligen.

Kilde: nye-ejendomsvurderinger.dk



Side 4

Hvad er en 
- bevaringsværdig bygning?

Et hus er bevaringsværdigt, såfremt det har nogle særlige arkitektoniske eller byggetekniske kvaliteter, der har en 
lokal eller regional betydning.
Hvis en ejendom har eller får status som bevaringsværdig, er det kun bygningens facader, vinduer, døre, tag, kviste og 
skorstene, der er bevaringsværdige.

Er et hus fredet, er det hele huset, der er fredet.

Det er den pågældende kommune, der har ansvaret for en bevaringsværdig bygning, og et hus kan blive bevarings-
værdigt på 2 måder:
 -  Kommunen kan udpege et hus som bevaringsværdigt eksempelvis i forbindelse med en byplanvedtægt eller  
  udarbejdelse/ændring af en lokalplan.
 -  Kulturstyrelsen kan udpege bygninger som bevaringsværdige.
  Det sker i så fald efter indstilling fra et særligt bygningssyn eller på Styrelsens eget initiativ.

Bygningen får en karakter fra 1-9 ud fra forskellige kriterier. Kriterierne 1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middel-
værdi og 7-9 for lav værdi. På kommunens hjemmeside kan man læse om, hvilke retningslinjer der er gældende for 
bevaringsværdige huse i kommunen og lokalområdet.

Såfremt man overvejer at købe et hus, der er bevaringsværdigt, er det en god ide at få et overblik over, hvilke krav, der 
stilles til huset, og om gældende krav er overholdt. En køber kan ende med at blive draget til ansvar, såfremt husets 
tidligere ejer ikke har overholdt reglerne.

Har kommunen defineret retningslinjer for, hvordan huset må blive istandsat, er der mulighed for at søge støtte til 
bygningsforbedring hos kommunen.

Det varierer fra kommune til kommune, hvilke bygninger, der kan søges støtte til. Kulturstyrelsens database over 
fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB) indeholder oplysninger om de bevaringsværdige bygninger i Danmark.

Derudover har de kommuner, der har fået udarbejdet et såkaldt kommuneatlas, en oversigt på deres hjemmeside over 
byområder med angivelse af, hvilke bygninger og huse, der er kendt bevaringsværdige, og i hvilken grad.

Kilder: Kulturstyrelsen samt Bolius.



Arealafvigelser 
- ved den købte ejendom 

Arealafvigelser kan have stor betydning for parterne i en handel, hvorfor usikkerheden om det faktiske areal kan være 
problematisk. 
Såfremt arealafvigelser udgør en mangel, kan det medføre enten ophævelse af aftalen, erstatning eller forholdsmæs-
sigt afslag.

Arealafvigelse kan forekomme både i forhold til arealet af selve bygningen og matriklen.

Hvis et grundareal er oplyst større, end det faktisk er, kan der være tale om en mangel ved selve ejendommen.

Såfremt sælger har afgivet en garanti eller tilsikring overfor køber om en specifik arealstørrelse, vil køber have et krav 
mod sælger, men det er dog ikke særligt ofte, at der udtrykkeligt afgives garantier i så henseende.

Situationen er oftest den, at køber har besigtiget ejendommen, og indgået aftale på baggrund af det i købsaftalen 
oplyste areal. På den ene side kan man sige, at køber ikke kan have skuffede forventninger, idet køber får, hvad køber 
har set, men på den anden side kan en arealafvigelse i forhold til det oplyste være i uoverensstemmelse med selve 
aftalegrundlaget.

Arealmangler ved selve matriklen:
En fejl i angivelse af grundarealet udgør i almindelighed ikke en mangel, og arealafvigelser vedrørende 
grunden har ikke den store betydning for handelsværdien, og det er derfor sværere at gøre en mangel gæl-
dende i sådanne tilfælde, men det er ikke ensbetydende med, at det er udelukket.

I tilfælde, hvor arealet er oplyst til over 1400 m2 eller i givet fald under, kan det have vidtgående konse-
kvenser for en køber.

Det er nemlig afgørende for, om et areal kan udstykkes eller ej.

Afvigelse i arealet kan også have betydning i forhold til en byggeprocent, specielt i forhold til, at en køber 
måske ikke kan udføre en planlagt tilbygning eller et planlagt byggeprojekt, fordi beregningerne er foreta-
get ud fra et forkert oplyst areal.

Hvorvidt man som køber kan gøre et mangelskrav gældende, skal vurderes konkret.
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Boligareal:
Afvigelse i bygningsareal kan have stor betydning for ejendommens handelsværdi, hvorfor de fleste købere 
vil føle, at de har lidt et tab.

I 2 nyere højesteretsdomme har Højesteret anført, at en arealafvigelse ikke er omfattet af Forbrugerbeskyt-
telsesloven, da der ikke er tale om en mangel, der vedrører bygningens fysiske tilstand.
En af dommene fra Højesteret drejede sig om, hvorvidt sælger skulle betale erstatning eller forholdsmæssigt 
afslag til køberne på grund af, at ejendommen var udbudt som værende 113 m2, men den afveg i areal her-
fra med 18%, idet det reelle areal var på 95,7 m2.

Højesteret udtalte, at ”En urigtig oplysning om en ejendoms boligareal kan ikke anses for at være en man-
gel, der har en sådan relation til bygningens fysiske tilstand, at den er omfattet af lovens § 2, stk. 1”.
Køberne var derfor ikke afskåret fra at gøre et krav gældende mod sælgerne.
Køberne blev i det konkrete tilfælde tilkendt et afslag, og i den anden dom var spørgsmålet ligeledes, om 
sælger skulle betale erstatning eller forholdsmæssigt afslag til køber på grund af en arealafvigelse, der i 
dette tilfælde var på 18,6%, idet boligen i salgsopstillingen var annonceret som værende på 150 m2, men i 
virkeligheden var på 122 m2.

Højesteret stadfæstede begge Vestre Landsrets afgørelser.

Landsretten fandt, at i betragtning af den betydning, størrelsen af en familiebolig har for såvel prisfastsæt-
telsen som boligens anvendelighed, må det anses som en mangel, at det faktiske areal afviger væsentligt 
fra det, der fremgår af aftalegrundlaget, og der er ikke holdepunkter for, at det skulle antages at forholde sig 
anderledes i dette tilfælde. Bygningen var således behæftet med en væsentlig mangel, og der blev tilkendt 
køber i det konkrete tilfælde et afslag i prisen.
Der blev således lagt vægt på salgsopstillingen, der er en del af parternes aftale, og at en arealafvigelse 
blev betragtet som en mangel.

Det skal bemærkes, at der i mange købsaftaler og særligt salgsopstillinger, oftest tages forbehold for den 
konkrete opmåling af arealet, og oplysninger herom i BBR.
Sådanne forbehold må efter omstændighederne antages for at være gyldige nok, idet en købers agtpågi-
venhed hermed bør være skærpet for at få afklaret forholdet.


