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Forkert oplysning om boligareal
- kan medføre stort afslag i købesummen

Vestre Landsret har i 2019 igen slået fast, at et forkert angivet boligareal i købsaftalen, kan give en køber et krav på 
afslag i købesummen. Det nye ved afgørelsen er blandt andet, at afslaget i købesummen vedrørte en udestue på 20 
m2, som i købsaftale og i BBR var medregnet i ejendommens boligareal. 

Udestuens gulv bestod af almindelige havefliser og taget bestod af plastikplader. Der var ingen opvarmningskilde. 
Udestuen var på købstidspunktet i så dårlig stand, at den kort efter blev revet ned af køber.

Det blev ved syn og skøn konstateret, at udestuen aldrig havde opfyldt kriterierne for at kunne indgå som boligareal i 
henhold til bygningsreglementet på det tidspunkt, hvor den blev opført. Udestuen var godt nok opført efter ansøgning 
om byggetilladelse, men byggetilladelsen var betinget af, at det gældende bygningsreglement blev overholdt.

Det afgørende for sagens udfald var imidlertid konstateringen af, at et faktisk boligareal på 128 m2 i stedet for de for 
køber oplyste 148 m2 medførte en forringelse af ejendommens værdi, som var kr. 150.000 lavere end de kr. 2 mio. 
køber havde betalt for ejendommen. 

Både byretten og landsretten lagde til grund, at det var en fejl, at udestuen indgik i det samlede boligareal og at det 
er sælgers ansvar at sørge for, at registreringerne i BBR-registeret er korrekte. 

Det blev herefter tilkendt køber et afslag i købesummen på kr. 150.000 svarende til ejendommens værdiforringelse 
for det manglende boligareal. Sælger blev endvidere pålagt at betale sagsomkostninger med 50.800 kr. i byretten og 
37.000 kr. i landsretten.

Dommen er anket til Højesteret, så det endelige udfald af sagen kendes ikke endnu. 

Sagen viser dog tydeligt, at det er meget vigtigt, at man både som sælger og køber er meget opmærksom på, om op-
lysningerne om ejendommen i BBR er korrekte. Det gælder med hensyn til boligarealer, men også andre oplysninger 
om ejendommen, f.eks. antallet af bygninger, supplerende varmekilder, antallet af badeværelser m.v. Bygninger, der 
ikke er anført i BBR, kan være ulovligt opført. Ændret indretning af ejendommens installationer kan være sket uden 
godkendelse efter gældende regler. 

Fejl i BBR-oplysningerne om ejendommen kan også have forsikringsmæssig betydning, herunder for omfanget af 
dækningen hvis ejendommen brænder ned og skal genopføres.

Side 2



Side 3

Boligskattereformen
- er udskudt til 2024

I forbindelse med boligskattereformen i 2017 indførte man en tvungen ordning, hvorefter evt. stigninger i grundskyl-
den over kr. 200 blev indefrosset (tilbageholdt) til senere betaling efter salg af ejendommen. 

Indefrysning af stigninger i grundskylden betyder, at boligejerne ikke her og nu kommer af med flere penge, hvis 
grundskylden er steget. I stedet bliver stigningen indefrosset i ejendommen som et rente- og afdragsfrit lån. 

Ordningen skulle oprindelig kun gælde for perioden 2018-2021, men Skatteministeriet har valgt at forlænge ord-
ningen til 2024. Boligejerne skulle herefter få mulighed for at tage stilling til, om de ønsker at fortsætte med inde-
frysningsordningen mod en mindre rentetilskrivning eller i stedet vil betale stigningerne løbende sammen med den 
øvrige ejendomsskat.

Forlængelsen af ordningen rammer især de områder, hvor boligerne er steget kraftigt i værdi og navnlig i København 
og Århus, men den omstændighed at ordningen nu kommer til løbe i 6 år i stedet for 3 år, kan dog også få betydning 
uden for de store byområder.

Det fremgår kun af ejendomsskattebilletten, hvad der i det aktuelle år bliver indefrosset. På ejendomsskattebilletten 
for 2020 kan boligejeren altså kun se, hvor meget der bliver indefrossen for 2020. Det samlede skyldige beløb bliver 
således ikke løbende talt sammen, men det vil typisk fremgå af den ejendomsdatarapport, der sædvanligvis indhen-
tes, når man sælger sin bolig.

De nye ejendomsvurderinger, som alle boligejere efter planen skulle have haft til sommer, bliver også skubbet. Nu er 
der i stedet lagt op til, at boligejerne får de nye vurderinger på et tidspunkt mellem andet halvår 2020 og udgangen 
af 2022. Når de nye ejendomsvurderinger foreligger, vil grundskylden blive efterberegnet.



Pas på faldgruber 
- i entreprisekontrakten, når du skal bygge nyt hus

Hvis man vælger selv at være bygherre for sit nybyggeri uden at søge professionel bygherrerådgivning, står man med 
en lang række praktiske og juridiske udfordringer, som man skal håndtere.

Et af de første og meget vigtige skridt er indgåelse af entreprisekontrakten, som kan være et langt mere kompliceret 
dokument end det umiddelbart ser ud til. Ud over at få projektets detaljer og tidsfrister beskrevet meget præcist, er 
det vigtigt at være opmærksom på de vilkår, som man i øvrigt aftaler med den eller de entreprenører, som skal opføre 
huset. 

Det er også vigtigt at beslutte, om man vælger en hovedentreprenør, som man laver en samlet aftale med, som om-
fatter hele byggeriet eller man vælger at opdele projektet i underentrepriser, som man selv vælger håndværkere til 
at udføre og indgår entrepriseaftaler med enkeltvis. Vælger man den sidste løsning, står man selv for at koordinere 
byggeprojektet med entreprenørerne, så det forløber planmæssigt. Den løsning kan kun anbefales, hvis man har er-
faring med projektstyring i byggebranchen. Alternativt skal man vælge at antage en professionel bygherrerådgiver på 
opgaven.

En entreprisekontrakt kan nogen gange se relativ ukompliceret ud, men det gør den ikke mindre kompliceret juridisk 
– snarere tværtimod. 

Indeholder kontrakten f.eks. en henvisning til, at AB18 (tidligere AB92) har aftaleparterne således vedtaget, at et 
komplekst sæt standardregler skal finde anvendelse. Disse standardregler anvendes generelt i byggebranchen til de 
lidt større projekter, men den almindelige private husbygger har normalt ingen kendskab til reglernes indhold og 
betydning.

Dermed bliver spillereglerne for entreprisen med ét langt mere omfattende end det umiddelbart fremgår af kontrak-
ten. AB18 indeholder en lang række bestemmelser om blandt andet forsinkelse, betaling, sikkerhedsstillelse, mangler, 
løsning af tvister m.v. og er et udmærket udgangspunkt.
Desværre ser man ind i mellem, at entreprenørerne i deres entreprisekontrakter henviser til AB18, men konkret und-
tager de dele af AB18, som sikrer den private bygherres rettigheder. Det gælder f.eks. retten til at kræve sikkerheds-
stillelse for entreprenørens forpligtelser. Det kan lade sig gøre, fordi AB18  ikke er ufravigelige lovregler, men derimod 
blot et aftalt regelsæt man helt eller delvist kan vælge at anvende.
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AB Forbruger er et andet sæt regler, som brancheforeningerne har udarbejdet specifikt til entrepriser, hvor bygherren 
er en forbruger, altså f.eks. en privatperson, som skal bygge nyt hus. AB Forbruger er lidt mere enkel og passer specifikt 
til byggeri for private. AB Forbruger har dog ikke rigtig vundet indpas i byggebranchen, da man gennem mange år har 
været vant til at operere efter reglerne i AB18 (AB 92) og de professionelle aktører er mere trygge ved de regler de 
kender.

Leoni Advokater anbefaler altid at få entreprisekontrakten gennemgået af en advokat - og helst før der skrives under. 
Det gælder også, selvom du indgår aftaler med et professionelt typehusfirma. Det kan få store økonomiske konsekven-
ser for køber, hvis entreprisekontrakten ikke i tilstrækkeligt omfang sikrer købers rettigheder under og efter byggeriet.

Få flere gode råd på www.danskeboligadvokater.dk, hvor 
du gratis kan downloade håndbogen ”Vi bygger hus”.

Sælgers ansvarsfraskrivelse 
- for forurening afskærer køber for dækning via ejerskifteforsikring

Når der købes og sælges fast ejendom sker det ganske ofte, at den rådgiver, der udarbejder købsaftalen for sælger 
(f.eks. ejendomsmægler eller advokat) laver et afsnit i aftalen, hvorefter sælger fraskriver sig ethvert ansvar for evt. 
forurening på grunden. Det vil normalt også være anført, at der i købesummen er taget højde for denne ansvarsfra-
skrivelse, dvs. at parterne har forhandlet om prisen på grund af ansvarsfraskrivelsen – også selvom det måske slet 
ikke er tilfældet. 

Hvis du som køber accepterer en købsaftale med en sådan forureningsklausul skal du være opmærksom på, at du 
herved overtager risikoen og de evt. udgifter for forurening.
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Nogle ejerskifteforsikringsselskaber – men langt fra alle - dækker under nærmere betingelser omkostninger til påbudt 
oprensning af en forurenet grund, hvis køber har tegnet ejerskifteforsikring med udvidet dækning.
En ejerskifteforsikring dækker som udgangspunkt skader, der allerede var tilstede på ejendommen på overtagelsesda-
gen, men som ikke blev opdaget ved huseftersynet og derfor ikke er nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapporten.

Ejerskifteforsikringen dækker dog ikke forhold som køber er blevet gjort opmærksom på inden huskøbet eller forhold, 
som køber – ifølge købsaftalen – har overtaget risikoen for og afstemt sit købstilbud på ejendommen efter.

Hvis køber gennemfører en handel med en købsaftale, hvorefter sælger fraskriver sig ansvaret for evt. forurening og 
der i købesummen er taget højde herfor, vil køber ikke længere kunne forsikre sig ud af denne risiko ved at tegne en 
udvidet ejerskifteforsikring.

Det er ganske forståeligt, at sælger gerne vil sikre sig mod risikoen for at blive mødt med et senere krav fra en køber, 
hvis der efter hushandlen skulle vise sig at være en forurening på grunden. Denne risiko kan sælger imidlertid forsikre 
sig imod ved at tegne en såkaldt sælgeransvarsforsikring.

En sælgeransvarsforsikring dækker en række forhold, som en sælger ikke bliver fritaget for via den almindelige (basis) 
ejerskifteforsikring, herunder f.eks. krav, der udspringer af påbud om oprensning af forurening af grunden. Det koster 
typisk kun omkring kr. 2.000 at tegne en sælgeransvarsforsikring

Leoni Advokater anbefaler alle boligkøbere at de sikrer sig at evt. ansvarsfraskrivelse for forurening udgår af købsaf-
talen og at de tegner en udvidet ejerskifteforsikring, der også omfatter evt. forurening.


