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Emne6dagbog: Tilstandsrapporter i Huseftersyn – udtræk og formidling 

På panelmøde 2 blev Huseftersynsordningen (HE) ny deltager i Stående Byg-
gepanel, og de ønskede at give et indlæg om ’Erfaringer med besigtigelse af 
gamle bygninger ved huseftersyn’ samt drøfte bedre udnyttelse af erfaringerne 
med de andre deltagere i Stående Byggepanel.  HE udsendte på panelmøde 3 
en opfordring til samarbejde om ’Udtræk fra tilstandsrapporter i Huseftersyn til 
fælles gavn’. Flere deltagere gav HE tilsagn om samarbejde. HE gav på panel-
møde 4 og 6 en status over arbejdet, som omfatter en opdatering af deres data-
base og en kategorisering af fejl inkl. nyt HE-program, tilstandsrapport og bru-
gerrapport. Næste trin er udgivelse af erfaringer i en årsrapport for Huseftersyn 
som fx er inspireret af Byggeskadefonden. På panelmøder er opfølgende initia-
tiver drøftet, og referater herom er sammendraget i emnedagbogen. 
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21/5 2019: Panelmøde 6 hos Bolius – 3. Deltagernes egne initiativer 

Indlæg om udtræk fra tilstandsrapporter ved Tommy Glindvad (TG), HE 
TG gav sit indlæg med baggrund i en præsentation [190521E: Huseftersynsrap-
porter ved T Glindvad], som er vedlagt referatet, og som her kort er refereret. 
 
Projektet er blevet forsinket, og det nye program forventes klar 1/7 2019. I revi-
sionen af tilstands- og elrapporten arbejdes med: Ny karakterskala, ændrede 
hustyper, justering af materialer/konstruktioner og vejledning i tekstændringer 
for skader, mens restlevetid fastholdes jf. SBi-tabel. Nærmere om bygningsdele 
og karakterer ses i planche 4-6. Panelet vi kunne få adgang til de statiske data 
fra ca. 80.000 boliger pr. år. 

Dialog mellem paneldeltagerne om evt. problemstillinger og løsninger 
- Efter 1/1 2020 kan man fx få svar på, hvor mange tage der fortsat er med 

asbest. 
- Har man en test af, hvor mange der kommer i gruppen ’Diverse’? 
- Hvorfor anvender man ikke de kendte bygningsdele? 
- Levetider er vigtige at få med. 
- Skalaen er endnu ikke godkendt af ministeriet, idet der er nogle forsikrings-

tekniske spørgsmål, som skal afklares. 
- De der betaler for tilstandsrapporterne skal ikke også betale for udtrækket af 

’Big Data’. 
- På kommende panelmøde kan vi på emnemødet fx tage emnet op igen i 

sammenhæng med et indlæg fra SIK om markedsovervågning. 
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23/5 2018: Panelmøde 4 hos Bygherreforeningen – 3. Deltagerinitiativer 

Indlæg ved Tommy Glindvad, Huseftersyn, Sikkerhedsstyrelsen 
Tommy fremlagde sit indlæg mundligt uden præsentation. 
 
Tommy ønsker også at kunne give en årlig temperaturmåling på Huseftersyn 
rettet mod parcelhusmarkedet i stil med det Ole gør i sin årsberetning for Byg-
geskadefonden. Han forventer at gå i gang med det, når det igangværende ud-
viklingsarbejde om databasen er afsluttet senere på året. 
 
I Huseftersynsordningens database er der mulighed for at trække oplysninger 
ud om 70.000 ældre bygninger om året. Mange af de omkring 1,5 mio. registre-
rede fejl er mest skrivefejl og lignende i teksten, men kun 6-7.000 er væsentlige 
byggetekniske fejl. Det er disse erfaringer, Tommy gerne i fremtiden vil frem-
lægge i en årsrapport for Huseftersyn. Det kunne måske også fremme gode 
tanker og ideer til konstruktionsløsninger og andre bemærkninger fra deltagerne 
i Stående Byggepanel. 
 
Vi arbejder for nærværende med en katalogisering af disse fejl og en udbygning 
og opdatering af databasen, hvor vi gerne vil ned i materialet og få sammen-
hæng mellem data om fejl og årsager. Vi forventer, at dette arbejde er færdig 1. 
november 2018, hvor vi vil have et nyt HE-program, tilstandsrapport og bruger-
rapport. Vi håber på, at det er et godt grundlag for en bedre behandling af data, 
brugerbeskyttelse og analyser af fejl-årsags-sammenhænge. 

23/11 2017: Panelmøde 3 hos Dansk Byggeri – 3. Deltagernes initiativer 

SIK-projekt: Udtræk fra tilstandsrapporter i Huseftersyn til fælles gavn 
Tommy Glindvad, SIK har efter panelmøde 2 i brev af 27/9 2017 udsendt en op-
fordring til samarbejde om ’Udtræk fra tilstandsrapporter i Huseftersyn til fælles 
gavn’. BSF, SBi, TI, Dansk Byggeri og BYG-ERFA har for nærværende givet 
Tommy tilsagn om samarbejde. Tommy vil på panelmøde 4 give en status over 
arbejdet. 

19/5 2017: Panelmøde 2 hos BSF – 3. Nye emner 

Sikkerhedsstyrelsen er fra dette panelmøde 2 blevet ny deltager i Stående Byg-
gepanel og har ønsket at give et indlæg om ’Erfaringer med besigtigelse af 
gamle bygninger ved huseftersyn’ og drøfte bedre udnyttelse af erfaringerne 
med de andre deltagere. 

Indlæg v/ Tommy Glindvad, Sikkerhedsstyrelsen (SIK) 
Indlægge blev givet med baggrund i en præsentation af Tommy Glindvad, som 
kan offentliggøres af Stående Byggepanel. 
 
Tommy orienterede først om Sikkerhedsstyrelsen og sagde, at de så store mu-
ligheder i samarbejde om usikkerheder inden for Stående Byggepanel. Han for-
klarede herefter om Huseftersynsordningens (HE) indhold og historie, og at den 
fra 1. januar 2017 var blevet familiesammenført med Sikkerhedsstyrelsen. Fra 
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1996-2003 er der udarbejdet ca. 200.000 tilstandsrapporter, i perioden 2004-08 
blev det til ca. 280.000, og i perioden 2009-15 blev det til 427.537, hvilket i alt er 
over 900.000 tilstandsrapporter. I perioden 2012-15 er der desuden udarbejdet 
207.746 elinstallationsrapporter.  
 
Spørgsmålet er nu, om man kan udnytte disse data bedre, hvis vi ’trykker huset 
på maven’ og kikker på skader og risiko for skader, og om vi måske kan lære at 
give en bedre risikovurdering af de ca. 70.000 huse, som bliver tilstandsbeskre-
vet hvert år. Dataene er delt op i 11 forskellige bygningsdele og bemærkninger 
til 16 specifikke områder om skadesomfang med følgende karakterer: Kosmeti-
ske, Mindre alvorlige, Alvorlige og Kritiske skader.  
 
Spørgsmålet er nu: Hvad kan SIK levere, og hvad kan SIK få ud af Stående 
Byggepanel. Med denne appetitvækker vil SIK derfor gerne invitere de andre 
deltagere ind i en arbejdsgruppe om emnet. 

Drøftelser om emnet 
Gennem deltagernes drøftelse af emnet fremkom der bl.a. følgende bemærk-
ninger: 
- Der var stor ros til indlægget og opfordring om samarbejdet. 
- Det foreslås, at der afholdes et separat arbejdsgruppemøde med SIK som 

ansvarlig, og hvor der også indbydes udførende og praktikere. 
- Når vi kikker fremad skal vi også kikke bagud og bruge statistikken. 
- Der ønskes en faglig dybde, for at kunne forstå risikovurdering. 
- Det store volumen i HE er meget interessant, men tag de seneste år. 
- Disse erfaringer kan være til stor gavn for forskningen. 
- Det ville være godt, hvis vi også kunne få erfaringer fra forsikringsselskaber. 
 
Tommy vil indkalde til arbejdsgruppemøde om emnet. 
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