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Overskrift
 Fastsættelse af tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring

Beslutningstema
 Udvalget for Teknik, PKØ og Byrådet skal tage stilling til, om der skal opkræves 

tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring samt om beløbets størrelse.

Økonomi
Opkrævningen af tvangsbøder skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.

Det er Hedensted Kommunes vurdering, at der kun forventes en mindre indtægt ved 
opkrævning at tvangsbøder, da der er tale om et minimalt antal byggesager, hvor der 
ikke tegnes lovpligtig byggeskadeforsikring.

Personale

Historik

Sagsfremstilling
Byggelovens § 25A stk. 1 stiller som udgangspunkt krav om tegning af 
byggeskadeforsikring for al ny bebyggelse, der skal anvendes til helårsbeboelse, hvad 
enten der er tale om opførelse af helt ny bebyggelse eller etablering af bolig i en 
eksisterende bebyggelse. 

Bestemmelsen gælder dog ikke for offentlige bygherrer, byggeri dækket af 
byggeskadefonden, bygherrer, der opfører boliger til udlejning eller selvbyggere. 

Bygherrer, der opfører boliger til udlejning skal dog ved færdigmelding tinglyse en 
tidsbegrænset servitut på ejendommen om undtagelsen og dokumentere dette over for 
kommunalbestyrelsen. Bliver ejendommen eller dele heraf solgt som ejer- eller 
andelsbolig inden for en 10-årig periode efter færdigmeldingen, er sælger så forpligtet til 
at tegne en byggeskadeforsikring på hele ejendommen.

Hvis byggeriet helt eller delvist er taget i brug uden at bygningen er forsikret eller der er 
fremsendt dokumentation herfor, kan kommunalbestyrelsen som tvangsmiddel pålægge 
bygherren daglige eller ugentlige bøder jf. Byggelovens § 25D stk. 1.

En afgørelse fra kommunalbestyrelsen om at pålægge bygherren daglige eller ugentlige 
tvangsbøder kan ikke påklages til anden administrativ myndighed og bygherren må 
anlægge sag ved domstolene til prøvelse af kommunalbestyrelsens afgørelse jf. 
Byggelovens § 25D, stk. 2.
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Hedensted Kommune har ikke indtil nu benyttet sig af muligheden for at opkræve daglige 
eller ugentlige bøder. Der har dog været 3-5 tilfælde om året, hvor det har krævet ekstra 
ressourcer for at få bygherre til at tegne og betale for byggeskadeforsikring.

Bygge- og Erhvervsservice foreslår tvangsbøder som præventiv effekt for at få bygherrer 
til at tegne den lovpligtige byggeskadeforsikring. Silkeborg, Aalborg, Rebild, 
Vesthimmerland, Brønderslev, Mariagerfjord, Randers og Skanderborg kommuner har 
alle vedtaget at opkræve tvangsbøder for at få bygherrer til at tegne og betale den 
lovpligtige byggeskadeforsikring.

Fremtidig praksis af være som følger:
Ved modtagelse om indflytning i ny helårsbeboelse, der er omfattet af reglerne og hvor 
dokumentationen ikke er afleveret, vil Hedensted Kommune sende en skriftlig anmodning 
til bygherre om inden for 4 uger, at sende dokumentation for, at der er tegnet og betalt 
byggeskadeforsikring. Hedensted Kommune vil samtidig orientere om, at der 
efterfølgende bliver sendt varsling om opkrævning af ugentlige tvangsbøder, hvis ikke 
anmodningen efterleves.

Hedensted Kommune fastsætter tvangsbødernes størrelse på 7.000,- pr. uge ud fra 
Energistyrelsens anbefaling om, at ugentlige tvangsbøder i størrelsen kr. 5.000,- til 
10.000,- er passende.

Tvangsbøderne opkræves pr. påbegyndt uge indtil dokumentationen for 
byggeskadeforsikringen er modtaget. 

Kommunikation

Lovgrundlag
 Byggelovens § 25A
 Byggelovens § 25D

Indstilling
Administrationen indstiller:

Indstillingens indhold

 at udvalget godkender en beløbsstørrelse på 7.000,- kr. for opkrævning af 
ugentlige tvangsbøder hos bygherrer, som ikke tegner og betaler lovpligtig 
byggeskadeforsikring.

 at Hedensted Kommune sender skriftlig anmodning til bygherre om inden 4 uger 
at sende dokumentation for, at der er tegnet og betalt byggeskadeforsikring.


