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Byggelovens § 25A-D

§ 25A 
Stk. 1 
En bygherre, der opfører ny bebyggelse, som hovedsagelig skal anvendes til beboelse, 
skal forsikre bebyggelsen mod byggeskader, der har deres årsag i forhold ved opførelsen 
af byggeriet. Forsikringspræmien skal betales af bygherren. 1. og 2. pkt. gælder 
tilsvarende for en bygherre, som ved ombygning eller renovering af eller tilbygning til 
bestående bebyggelse, der ikke hidtil har været anvendt til beboelse, etablerer 
bebyggelse, herunder køkken og bad, som hovedsagelig skal anvendes til beboelse.
Stk. 2 
Undtaget fra forsikringspligten er 
1) offentlige bygherrer,
2) bygherrer, der opfører bebyggelse, som er dækket af Byggeskadefonden, jf. lov om 

almene boliger m.v.,
3) bygherrer, der opfører bebyggelse, som er dækket af Byggeskadefonden vedrørende 

bygningsfornyelse (BvB), jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer,
4) bygherrer, der opfører bebyggelse, der ikke er helårsbeboelse,
5) forbrugere, når bebyggelsen hovedsageligt er bestemt til beboelse for forbrugeren, jf. 

dog stk. 3, og
6) bygherrer, der opfører ejendomme til udlejning.
Stk. 3 
I de tilfælde, hvor en forbruger indgår aftale med en erhvervsdrivende om, at den 
erhvervsdrivende opfører eller forestår opførelsen af bebyggelsen, anses den 
erhvervsdrivende for at være bygherre efter denne lov. Det samme gælder, hvis den 
erhvervsdrivende betinger aftalen om opførelse af bebyggelsen af, at forbrugeren indgår 
aftale med en eller flere nærmere angivne erhvervsdrivende om opførelse af en del af 
bebyggelsen.
§ 25B 
Stk. 1 
Byggeskadeforsikringens genstand skal være bebyggelsen. Sikrede i henhold til 
forsikringen skal være den til enhver tid værende ejer af bebyggelsen i forsikringens 
løbetid. Forsikringsaftalen skal ikke kunne opsiges i forsikringens løbetid.
Stk. 2 
Forsikringsselskabet yder erstatning til dækning af udgifter til udbedring af byggeskader, 
der er omfattet af § 25 A, stk. 1, og regler fastsat i medfør af stk. 7.
Stk. 3 
Forsikringen træder i kraft ved entreprenørens aflevering af byggeriet til bygherren, eller 
hvis der ikke sker aflevering ved første indflytning. Forsikringen dækker skader, der 
anmeldes til forsikringsselskabet inden 10 år fra forsikringens ikrafttræden.
Stk. 4 
Når forsikringsbegivenheden indtræder, tilkommer retten til erstatning den sikrede, jf. 
stk. 1, selv om denne ikke har fået meddelelse om forsikringen. Forsikringstageren kan 
ikke med bindende virkning forhandle med selskabet om erstatningen eller oppebære 
erstatningen.
Stk. 5 
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Hvis der er panthavere eller indehavere af andre tinglige rettigheder i ejendommen, kan 
erstatningsbeløbet udbetales til sikrede, når skaden er udbedret eller betryggende 
sikkerhed er stillet for panthaver eller indehaveren af den tinglige rettigheds 
fyldestgørelse.
Stk. 6 
Hvis et forsikringsselskab har ydet erstatning til dækning af en byggeskade, jf. stk. 2, 
der tillige helt eller delvis er dækket af en anden tingsforsikring, kan forsikringsselskabet 
ikke kræve refusion af det pågældende forsikringsselskab inden for tingsforsikringens 
forsikringssum.
Stk. 7 
Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om forsikringsaftalens 
dækningsomfang.
§ 25C 
Stk. 1 
En bygherre, der skal forsikre bebyggelsen efter § 25 A, skal ved ansøgning om 
byggetilladelse efter § 16, stk. 1, sende dokumentation til kommunalbestyrelsen for, at 
et forsikringsselskab har afgivet tilbud på en byggeskadeforsikring.
Stk. 2 
En bygherre, der skal forsikre bebyggelsen efter § 25 A, skal ved færdigmelding af 
byggeriet sende dokumentation til kommunalbestyrelsen for, at der er tegnet en 
byggeskadeforsikring, og at præmien er betalt.
Stk. 3 
En bygherre, der opfører ejendomme til udlejning, som er undtaget fra kravet om 
byggeskadeforsikring, jf. § 25 A, stk. 2, nr. 6, skal ved færdigmelding tinglyse en 
tidsbegrænset servitut på den pågældende ejendom 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 forpligtet 
til at tegne en byggeskadeforsikring på hele ejendommen.
Stk. 4 
Kommunalbestyrelsen kan ikke meddele byggetilladelse eller ibrugtagningstilladelse efter 
§ 16, stk. 1, og § 16 A, medmindre bestemmelserne i stk. 1, 2 eller 3 er opfyldt.
Stk. 5 
Kommunalbestyrelsen registrerer oplysninger om byggeskadeforsikring i Bygnings- og 
Boligregistret, jf. lov om bygnings- og boligregistrering.
Stk. 6 
Transport- og bygningsministeren kan fastsætte regler om 
1) indsendelse af dokumentation efter stk. 1 og 2,
2) indholdet af servitutten, der skal tinglyses ved opførelse af ejendomme, der skal 

anvendes til udlejning, jf. stk. 3,
3) kommunens rolle i byggesager, som vedrører ejendomme, der skal anvendes til 

udlejning, jf. § 25 A, stk. 2, nr. 6,
4) indsendelse af dokumentation vedrørende ejendomme, der opføres til udlejning, jf. 

§ 25 A, stk. 2, nr. 6, og
5) 5)registrering af oplysninger efter stk. 5.
§ 25D 
Stk. 1 
Hvis byggeriet helt eller delvis er taget i brug, uden at bebyggelsen er forsikret, eller 
uden at der er indsendt dokumentation efter § 25 C, stk. 2 og 3, kan 
kommunalbestyrelsen som tvangsmiddel pålægge bygherren daglige eller ugentlige 
bøder.
Stk. 2 
Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til stk. 1 kan ikke påklages til anden 
administrativ myndighed.


