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Nye tilstandsrapporter på vej
- nyt system for udarbejdelse af tilstandsrapporter

Et nyt system for udarbejdelse af tilstandsrapporter skal fra 1. oktober 2020 give køberne bedre indblik i husets til-
stand og behov for renovering på kort og langt sigt. Dog kan der frem til 31. marts 2021 laves allonger til rapporter 
udarbejdet før 1. oktober 2020. 
Tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter ændres og forenkles samtidig med, at køberne får adgang til et nyt digi-
talt univers, hvor man kan se rapporterne og få ordningen forklaret i ord, billeder og videoer.

Den største ændring bliver dog, at karaktersystemet ændres fra K1, K2 og K3 til et farvesystem med farverne grå, 
gul, rød og sort, hvor rød markerer de kritiske skader, gul er alvorlige skader, grå er mindre alvorlige skader og sort er 
mulige skader, som skal undersøges nærmere.

De nye kategorier:
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SKADESOVERSIGT

I dette afsnit finder du en oversigt over de skader, der er fundet ved gennemgangen.

Den bygningssagkyndige kan knytte en bemærkning til skaden. En bemærkning er den 

bygningssagkyndiges skøn og vurdering af skadesårsag og konstruktioner.

Vær opmærksom på, at ejerskifteforsikringen ikke dækker de registrerede skader.

SÅDAN FUNGERER VURDERINGSSYSTEMET

Hver konstateret skade under gennemgangen får en vurdering, der viser, hvor alvorlig skaden er. Skadens alvor 

vurderes ud fra, hvor store konsekvenser den kan have for bygningsdelen, og hvor akut det er at få den udbedret.

I tilstandsrapporten kan du læse om følgende typer af skader:

Kritiske skader

Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion 

svigter på kort sigt. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre 

bygningsdele.

Alvorlige skader

Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt. 

Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele.

Mindre alvorlige skader

Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

Mulige skader

Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om det er en skade. Det kan være 

en kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser. 

Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv 

risikoen.

Kort sigt er, når den bygningssagkyndige ud fra sin indsigt og erfaring skønner, at skaden udvikler sig negativt 

indenfor en periode på op til cirka 2 år. Det kan være meget individuelt, hvordan en skade udvikler sig. Det kan 

være væsentligt hurtigere end 2 år. Det er også muligt, at den negative udvikling allerede er begyndt.

10/24Version: 10.0

Du kan finde detaljeret information og vejledninger om ændringerne på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk 
under Erhverv/huseftersynsordningen/vejledninger/Huseftersynsordningen fra 1. oktober 2020/. Her kan man blandt 
andet finde informationsvideoer og eksempler på, hvordan rapporterne kommer til at se ud fra 1. oktober 2020, samt 
en folder, som illustrerer forskellene mellem det nye og det gamle system.
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Sådan kommer rapporterne til at se ud:

Hele formålet med ændringen er, at gøre rapporterne mere forståelige og brugervenlige for købere og sælgere af 
boligejendomme og dermed øge trygheden i forbindelse med handlen.

Travlhed på boligmarkedet 
- medfører stigende priser

Foråret og sommeren har budt på heftig aktivitet på boligmarkedet. Der er solgt usædvanligt mange parcelhuse, 
ejerlejligheder og sommerhuse, hvilket har ført til, at udbuddet af boliger i øjeblikket er lavere end det har været i en 
årrække. Årsagen til den store aktivitet må antages at være en kombination af rejserestriktioner på grund af Covid-19, 
det lave renteniveau og en overskydende likviditet hos mange købere.

Ifølge Boligsiden.dk steg den gennemsnitlige kvadratmeterpris for villaer og rækkehuse i august til over kr. 15.000. 
Det betyder at et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter er blevet ca. 400.000 kr. dyrere siden 2010. Salgsprisen for 
huse er steget 4,1 % siden august 2019.

Sommerhuspriserne har dog taget det største spring. Et sommerhus koster i august 2020 ca. 10 % mere end på samme 
tidspunkt i 2019. Ejerlejligheder er gennemsnitligt steget 6,4 % det seneste år.

Det er svært at forudsige, om udviklingen fortsætter hen over efteråret og vinteren. Hvis renteniveauet holder det 
nuværende lave niveau, må der nok forventes en relativt høj aktivitet på markedet for parcelhuse og ejerlejligheder, 
mens sommerhusmarkedet er noget mere sæsonbetonet. Aktiviteten kan dog blive begrænset af et mindre udbud af 
ejendomme til salg og usikkerhed om privatøkonomien, hvis Covid-19 igen kommer ud af kontrol og nye restriktioner 
indføres.
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De nye ejendomsvurderinger, som skulle være udsendt i efteråret 2020, kommer nu tidligst i sommeren 2021. Der 
er ikke udsendt offentlige ejendomsvurderinger siden 2013, hvor Rigsrevisionen udtalte hård kritik af det nuværende 
system, for ikke at føre til retvisende vurderinger.

Udsættelsen af de nye vurderinger betyder også, at de boligejere, som har betalt for meget i ejendomsskat siden 2011 
på baggrund af de forkerte ejendomsvurderinger, må vente lidt endnu med at få det overskydende beløb tilbagebe-
talt. Det vil give store udfordringer i relation til de ejendomme, som er overdraget i den mellemliggende periode og de 
ejendomme, hvor ejeren er afgået ved døden. Det er i øjeblikket meget usikkert, om et dødsbo vil kunne genoptages 
og kræve den for meget betalte ejendomsskat udbetalt, når det bliver muligt. 

Det manglende ejendomsvurderingssystem giver efterhånden en del udfordringer, så man må håbe, at dette bliver 
den sidste udsættelse.

Nye ejendomsvurderinger
- udsat til 2021

Kan +/- 15% reglen
- stadig anvendes ved familieoverdragelser?

I maj 2020 blev et nyt værdiansættelsescirkulære sendt i høring. Det nye cirkulære ville blandt andet medføre, at 
værdiansættelsescirkulæret fra 1982 (om blandt andet værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse inden for 
gaveafgiftskredsen) ikke længere var gældende, hvorefter familieoverdragelse af fast ejendom til den offentlige vur-
dering +/- 15 % ikke længere ville kunne finde sted.

Det nye værdiansættelsescirkulære, som bygger på de nye ejendomsvurderinger, er endnu ikke udstedt, hvilket må 
antages at skyldes problemerne med det nye ejendomsvurderingssystem. Udkastet til det nye cirkulære indeholder 
en regel om, at man som udgangspunkt kan familieoverdrage fast ejendom til den nye ejendomsvurdering +/-20 %, 
dog med mulighed for korrektion fra Skattestyrelsens side, hvis der foreligger ”særlige omstændigheder”. Hvad disse 
særlige omstændigheder kan være, er ikke nærmere defineret, men det åbner større muligheder for korrektion af den 
aftalte pris fra Skattestyrelsens side. Det er heller ikke beskrevet hvad der gælder, hvis man endnu ikke har modtaget 
den nye offentlige ejendomsvurdering, som forventes udsendt løbende over 1 – 1½ år.

Indtil det nye værdiansættelsescirkulære træder i kraft må det antages, at der stadig kan ske overdragelse af fast 
ejendom inden for gaveafgiftskredsen til den offentlige ejendomsvurdering +/- 15 % med mindre der f.eks. foreligger 
en mæglervurdering af ejendommen. Skattestyrelsen har dog også sendt et styresignal i høring, som skal indføre 
korrektionsmuligheden ved ”særlige omstændigheder” i værdiansættelsescirkulæret fra 1982. I dette udkast anføres, 
at det beror på en samlet konkret vurdering af blandt andet prisforskellen mellem købesummen og handelsværdien, 
om der foreligger ”særlige omstændigheder”.
 
Det indgår endvidere i vurderingen, om ejendommen for nyligt har været handlet til en højere pris mellem uafhæn-
gige parter og om der er foretaget belåning af ejendommen ud fra en højere vurdering. Den generelle prisudvikling i 
lokalområdet er, ifølge udkastet til styresignal, ikke i sig selv et holdepunkt for en højere værdiansættelse, men kan 
indgå i den samlede vurdering.

Under alle omstændigheder må det forudses, at værdiansættelsen ved overdragelse af fast ejendom fra et dødsbo 
eller som gave inden for gaveafgiftskredsen, bliver noget mere usikker i fremtiden, da Skattestyrelsen får videre ram-
mer for at anfægte værdiansættelsen. Ved gaveoverdragelse vil der dog stadig kunne anmodes om bindende svar på 
værdiansættelsen fra Skattestyrelsen og der vil stadig kunne aftales et skatteforbehold ved overdragelsen.
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Vigtig Højesteretsdom
- om begunstigelser i pensionsordninger

I en ny dom har Højesteret slået fast, at begunstigelser i pensionsordninger, livsforsikringer m.v. IKKE kan ændres ved 
et stiltiende samtykke, men alene ved en aktiv stillingtagen fra ejeren af pensionsordningen.

Baggrunden for afgørelsen er, at definitionen af hvem der er ”nærmeste pårørende” pr. 1. januar 2008 blev ændret, 
således at en samlever fik status som ”nærmeste pårørende” efter 2 års samliv.

I anledning af ændringen i 2008 udsendte et pensionsselskab meddelelse til forsikringstagerne om, at man ville be-
tragte begunstigelsen i eksisterende ordninger, som omfattet af den nye definition af ”nærmeste pårørende”, hvis 
forsikringstageren ikke reagerede på meddelelsen.

Højesteret konstaterede, at kun en aktiv tilkendegivelse var tilstrækkeligt til at ændre begunstigelsen i de to livsfor-
sikringer som sagen handlede om og konstaterede derfor, at definitionen af nærmeste pårørende før 1. januar 2008 
stadig var gældende. Livsforsikringerne skulle derfor udbetales til afdødes datter og ikke afdødes samlever.

Afgørelsen kan have betydning for forsikringsselskabers udbetalinger til en række samlevere, som er sket med anven-
delse af den ”nye” definition efter 1. januar 2008, hvis der ikke er indhentet en aktiv tilkendegivelse fra forsikringsta-
ger om ændring af begunstigelsen. En del af sagerne, som er under 10 år gamle er formentlig ikke forældede, da de 
berettigede ikke vidste eller burde vide, at de var berettigede til udbetalingen.


