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Høringssvar - spørgsmål om bestilling af tilstandsrapport 

Forsikring & Pension har modtaget høringsbrev angående spørgsmål om bestil-

ling af tilstandsrapporten.  

 

Forsikring & Pension har følgende kommentarer til den nye udformning af 

spørgsmål til sælger i forbindelse med bestilling af tilstandsrapporten: 

 

En sammenlægning af svarmulighederne ”Via www.boligejer.dk” og ”Via anden 

internetside”, samt indførelse af hjælpetekster, gør spørgsmålet mere overskue-

ligt og brugervenligt, hvorfor Forsikring & Pension kan tilslutte sig ændringerne. 

Det er dog vigtigt, at hjælpeteksterne formuleres kort og præcist, så de bidrager 

til oplysning og ikke til forvirring.  

 

Forsikring & Pension foreslår, at tredje svarmulighed formuleres: ”På en liste 

over bygningssagkyndige udleveret af min ejendomsmægler/advokat.” 

 

Hjælpeteksten til tredje svarmulighed formuleres: ”Sæt kryds her, hvis du fandt 

den bygningssagkyndige ved hjælp af en liste over bygningssagkyndige i lokal-

området, som du har fået udleveret af din ejendomsmægler eller din advokat, 

eller hvis ejendomsmægleren eller advokaten henviste dig til www.boligejer.dk 

eller en anden hjemmeside, hvor listerne kan hentes.” 

 

Fjerde svarmulighed formuleres: ”Min ejendomsmægler/advokat bad et forsik-

ringsselskab om at finde én efter aftale med mig.” 

 

Hjælpeteksten til fjerde svarmulighed formuleres: ”Sæt kryds her, hvis ejen-

domsmægleren eller advokaten har rekvireret en tilstandsrapport gennem et 

forsikringsselskab, der udbyder ejerskifteforsikringer.”  

 

Hjælpeteksten til femte svarmulighed formuleres: ”Sæt kryds her, hvis du alle-

rede kender den bygningssagkyndige eller det firma, den bygningssagkyndige er 

ansat i, f.eks. hvis den bygningssagkyndige eller firmaet tidligere har udarbejdet 

en tilstandsrapport eller et energimærke for dig. Det kan også være, du har fået 

kendskab til den bygningssagkyndige eller firmaet på anden måde.” 
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Side 2 

Forsikring & Pension har ikke yderligere bemærkninger og takker for muligheden 

for at afgive høringssvar. 

 

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte 

undertegnede. 

Med venlig hilsen 

Marlene Lisa Eriksen 

 


