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Høring over ændring af forslag til lov om ændring 
af byggeloven (indførelse af dispensationsadgang 
fra pligten til at tegne en byggeskadeforsikring i 
tilfælde af den professionelle bygherres konkurs) 

KL har den 8. marts 2012 modtaget et forslag til ændring af lov om ændring 

af byggeloven. Forslaget indebærer, at der indføres en snæver 

dispensationsadgang fra pligten til at tegne en byggeskadeforsikring i 

tilfælde af den professionelle bygherres konkurs. Med lovforslaget gives der 

en dispensationsadgang i de relativt få sager, som har udfordret forbrugeren 

i forhold til overhovedet at få afsluttet en byggesag i kommunen, fordi der 

ikke kunne tegnes en byggeskadeforsikring. 

KLs sekretariat har i den forbindelse følgende bemærkninger:  

Byggelovens formål i § 1   

Det fremgår af byggelovens § 1, at formålet bl.a. er at sikre, at byggeskader 

udbedres. Med dispensationsadgangen sikrer man ikke udbedring af 

byggeskader, men forbrugerbeskyttelse, idet forbrugerens lovlige brug af 

byggeriet sikres. Dispensationsbestemmelsen i byggelovens § 22, stk. 1, er 

udformet således: Der kan meddeles dispensation fra bestemmelser i loven 

og de i medfør af loven fastsatte bestemmelser, når det skønnes foreneligt 

med de hensyn, som ligger til grund for de pågældende bestemmelser.  

 

KLs sekretariat er usikker på, om der er tilstrækkelig juridisk hjemmel til at 

give en ”ren” dispensationskompetence til at dispensere fra et formål uden 

der sættes andet i stedet. 
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Omgåelse  

Hvordan vil man undgå, at der i visse situationer kan blive spekuleret i, at 

den professionelle bygherre kan slippe for byggeskadeforsikring ved at gå 

konkurs? 
 

Sikring af forbrugeren og mangel på samme  

Konsekvensen af lovforslaget vil være, at der ikke tegnes 

byggeskadeforsikring, såfremt den professionelle bygherre går konkurs og 

der ikke er en anden professionel bygherre, der kan tegne en 

byggeskadeforsikring. Det får den betydning for forbrugeren, at byggeriet 

ikke er forsikret mod byggeskader, og byggeriet vil blive registreret som 

selvbyg, hvilket kan betyde en dårligere salgspris for ejeren af byggeriet.  
 

Alternative løsninger  

Såfremt en professionel bygherre går konkurs kunne det overvejes om 

konkursboet under forudsætning af, at der er midler i konkursboet, er 

forpligtet til at tegne forsikringen. 

Alternative løsninger kunne være: 

 En konkursforsikring, som en del af forsikringstilbuddet om 

byggeskadeforsikring, som kommunerne alligevel skal have 

indhentet før der kan gives byggetilladelse. 

 Fremrykning af det tidspunkt, hvor byggeskadeforsikringen skal 

være tegnet og præmien betalt – så der ikke kan gives 

byggetilladelse før byggeskadeforsikringen er tegnet og betalt. 

Forslaget giver en udfordring i forhold til at den professionelle 

bygherre, og entreprenørkredsen skal være på plads på et langt 

tidligere tidspunkt end i dag. 

Kommunernes kompetence i forhold til lovforslaget  

Lovforslaget tildeler kommunerne en kompetence, så kravet om 

byggeskadeforsikring kan fraviges, hvis den professionelle bygherre går 

konkurs, og der ikke kan findes en ny professionel bygherre, der kan tegne 

byggeskadeforsikringen. 

 

KLs sekretariat finder ikke, at dispensationsadgangen vil lette kommunernes 

sagsbehandling, som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget. 

 

Derimod mener vi, at der ligger en administrativ udfordring i, at undersøge 

om den professionelle bygherre er gået konkurs, og at der ikke kan findes 

alternativer. Det vil kræve specialviden om konkursret og selskabsret.  

 

Dette rejser følgende spørgsmål: 

 Hvilken form for dokumentation skal kommunerne skal kræve i 

forhold til den professionelle bygherres konkurs? 
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 Hvordan skal kommunerne undersøge og sikre, jfr. 

lovbemærkningerne, om der kan findes en ny bygherre, der kan 

tegne forsikringen og inden for hvilken tidsramme? 

 

KL skal bede om, at lovforslaget ændres, så det fremgår, at der i de 

pågældende sager vil være tale om en merbelastning for kommunerne, men 

da det forventes, at der maksimalt vil være under 25 sager på årsbasis (de 25 

er baseret på Energistyrelsens telefoniske vurdering af det begrænsede 

omfang), vil de samlede kommunaløkonomiske konsekvenser være 

begrænsede. 

 

Imidlertid forbeholder KLs sekretariat sig muligheden for at rejse en DUT-

sag efterfølgende, såfremt det viser sig, at omfanget af sager stiger 

væsentligt ud over det antal, der er anført i lovbemærkningerne. 

 

Grundet den korte høringsfrist har det ikke været muligt at forelægge sagen 

til politisk godkendelse, hvorfor der tages forbehold for eventuelle 

bemærkninger fremkommet i den forbindelse. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anni Kær Pedersen 

 

 


