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FraGarantifondens
den 1. april 2008
harerprofessionelle
bygherrer pligt tilBrancheforenings
at tegne og betale
for en byggeskadeforsikring, når de opfører
1.
navn
“Danske Tagdækkermestres
Garantifond”
nybyggeri af private boliger.
2. Garantifondens formål er at sætte Danske Tagdækker mestres Brancheforening i stand til efter frit skøn at give garanti for de arbejder, som er udført på ejendommen
i henhold til tagentrepriseaftalen.
Danske Tagdækkermestres
Reglerne om den obligatoriske byggeskadeforsikring
findes i ”Lov Brancheforening
om ændring af byggeloven, lov om almene boliger
m.v.
og lov omomfang:
bygnings- og boligregistrering (Lov nr. 575 af 6/6 2007).
3.
Garantiens
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3.1 Garantien gælder for de arbejder, som er udført på ejendommen i henhold til tagdækningsentreprise-aftalen fra det

Desuden er der udarbejdet en tilhørende bekendtgørelse om byggeskadeforsikring (BEK nr. 1292 af 24/10 2007), der
1.
Garantifondensinkl. evt.navn
erog med
“Danske
villa inkl.
ellerevt.
fritidshus
100.000
pr. bolig i
bærende
den færdige tagdækning
tagtilbehørkr.
samt
karmovenlys.
fastsætterunderlag,
de nærmere reglerisolering,
om bl.a. til
byggeskadeforsikringens
dækningsomfang,
definitionen
på ennye
byggeskade,
Ovenlys
må
ikke
være
større
end
1,2
x
2,4
m
og
er
kun
dækket
i
5
år.
Tagdækkermestres
Brancheforenings
flerfamiliehuse
og
kr.
2.000.000
pr.
eftersyn og offentliggørelse.
Garantifond”
3.2 Garantien omfatter udbedring af eller erstatning for skader eller mangler
i udførelse og materialer,
der indgår
i de i §
erhvervsbebyggelse,
bebyggelse
til offentlige
Lov
bekendtgørelse
3.1 iog
nævnte
arbejder. kan findes på www.ebst.dk/byggeregler.
2. Garantifondens formål er at sætte Danske
formål
eller
institution,,
Danske
3.3
Garantien
omfatter
skader
eller
mangler,
som
konstateres
og
anmeldes
efter
afleveringen
til
og
med
15
år
fra
gaTagdækker
Brancheforening
i stand til
Hvilke
byggerier mestres
er omfattet
af forsikringspligten?
Tagdækkermestres
Brancheforening
og
rantibevisets datering. For skader på ovenlys skal anmeldelse ske senest 5 år fra garantibevisets datering. I tilfælde af
efter
frit
skøn
at
give
garanti
for
de
arbejder,
Garantifond
forpligtelse i henhold til
entreprenørens
konkurs dækker for
Danske
Tagdækkermestres
Brancheforening
og Garantifond.
Byggeskadeforsikringen
nybyggeri,
som hovedsageligt
skal
anvendes
tiltotale
helårsbeboelse.
som er udført på gælder
ejendommen
i henhold
til
samtlige
garantier
beløbsmæssigt
3.4 Danske Tagdækkermestres Brancheforening og Garantifonds samlede
forpligtelse
for skader er
eller mangler
eller
tagentrepriseaftalen.
Der
være tale følgeskader
om bebyggelse,
lovligt skader
kan anvendes
til angivne
helårsbeboelse,
uanset om der
er250.000
bopælspligt.
Fritidderafskal
forårsagede
er forder
samtlige
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tidsrum
begrænset
til
kr.
pr.
villa
eller
begrænset til kr. 10 mio. for samtlige garantier
shuse,
timesharelejligheder
til iferiebrug
mv., der
lovligt kanpr.
anvendes
til helårsbeboelse,
er ikke til
omfattet
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3.
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under
et og
samme
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eller
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forpligtelse
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begrænset
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garantiår (kalen3.1
Garantien
gælder for
de arbejder,
er samtlige garantier
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Der
skalI tilfælde
være tale
opførelse af heltophør,
nyt byggeri.
Ombygninger
ogfor
renoveringer
af eller tilbygninger
til eksisterende
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af om
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er ordningen
gældende
allerede udstedte
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på
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ikke inkl. evt. isolering, til og
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4.1 med
Bærende
konstruktioner,
fuger, UV-afløbssystemer,
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og lignende
omfattes
Ejendomme,
der opføres
med
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på
udlejning vil være omfattet af forsikringspligten.
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selv
om
de
er
en
del
af
tagdækningsentrepriseaftalen.
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afsluttet
senest
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Der
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for
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på
tage,
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af
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samt
for
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større
end 1,2 x 2,4 m
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er kun lader ejendommen
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en allerede
stiftet
andelsboligforening
efter
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tegne en
ninger
mindre end 25 m2. Danske Tagdækkermestres Brancheforening og Garantifond forbeholder sig ret til at afvise
byggeskadeforsikring.
dækket
i
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år.
helt specielle sager, f.eks. en smal skotrende mellem to hældningstage
af tegl/bølgeplader.
4. Garantien
dækker ikke
Hvis
en
professionel
derimod
udbyder
en
ejendom
til
salg
som
andelslejligheder,
skal den
tegne
en byg4.3 Områder,
hvor der
efterfølgende
er udført arbejder/ændringer
af anden
entreprenør,
derprofessionelle
ikke er tilsluttet
Danske
3.2
Garantien
omfatter
udbedring
af eller
Bærende
konstruktioner,
fuger,
UVgeskadeforsikring. Brancheforening og Garantifondsordningen. 4.1
Tagdækkermestres
erstatning for skader eller mangler i udførelse
afløbssystemer, lysbånd, glasopbygninger,
4.4
Funktion
ogtiludseende
af belægninger
af fliser,
brædder eller lignede samt vækst af bevoksninger på grønne tage.
Hvem
pligt
at tegne
en
byggeskadeforsikring?
oghar
materialer,
der indgår
i de i § 3.1
i nævnte
ventilationshuse og lignende omfattes ikke af
4.5. arbejder.
Skader forårsaget af andre bygningsdele end tagdækningen, herunder sætninger og bevægelser, råd og svamp,
garantien, og
selv
om byggerier.
de er en del af
Lovens § 25 A fastlægger, hvem der har pligt til at tegne en byggeskadeforsikring
for hvilke
der ikke skyldes utæthed i tagdækningen, utætheder i andre bygningsdele end tagdækningen, samt andre skader, der
ikke Garantien
skyldes tagdækningen,
herunder
hærværk,
mangelfuld
vedligeholdelse
og ventilation, fejlagtig brug, unormal, udetagdækningsentrepriseaftalen.
3.3
omfatterskal
skader
eller
mangler,
som
Byggeskadeforsikringen
tegnes
afpåvirkning,
den
bygherre,
der opførerog
nyopstuvning
bebyggelsei kloaksystem..
med henblik på salg, udlejning m.v., og
fra kommende kemisk eller
mekanisk
overbelastning
af andelsboligforeninger,
der opfører
andelsboliger
i andelsboligforeningens
eget
konstateres og anmeldes
efter
afleveringen
til
4.2 Der ydes regi.
ikke garanti for reparations- og
4.6 Skader/mangler eller deraf forårsagede følgeskader, som konstateres eller burde være konstateret senest med udløog
med
15
år
fra
garantibevisets
datering.
For
serviceopgaver
på tage, der ikke er omfattet
bet
det første
årfast
efterjuridisk
aflevering/færdiggørelsen
(afhjælpningsåret).
Der af
findes
ikke en
definition af begrebet
bygherre.

skader på ovenlys skal anmeldelse ske senest

garantien,
samt for
tagdækninger
mindre
4.7 Skader forårsaget af forhold uden for parternes kontrol, herunderafbrand
og lynnedslag,
eksplosion,
storm, væltede
Itræer
loven
ernedfaldne
bygherren
afgrænset
den, derstoffer
bebyggelsen
opføre,
og og/eller
som udøver
en bygherres sædvanlige ret5 og
år
fra
garantibevisets
datering.
Ilader
tilfælde
af omfang
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samt til
skadelige
i unormalt
iend
luft
nedbør.
25kanm2.
Danske
tigheder og har dennes sædvanlige forpligtelser. Som sædvanlige rettigheder
nævnes
retten til Tagdækkermestres
at foretage ændringentreprenørens
konkurs
dækker
Danske
4.8
Skader
som
er
dækket
af
bygnings-forsikring
eller
anden
forsikring.
er i projektet og udøve misligholdelsesbeføjelser. Som sædvanlige forpligtelser
kan nævnes
til at foretage
betalinBrancheforening
og retten
Garantifond
forbeholder
ger. Tagdækkermestres
Derudover kan der læggesBrancheforening
vægt på, hvem der har
indgået aftalen med - og haft indflydelse på valget af - rådgivere
og
4.9 Indirekte skader såsom huslejetab, driftstab, avancetab, omkostninger
og andetsager,
lignende
tab.en
sig rettiltilerstatningslokaler
at afvise helt specielle
f.eks.
og entreprenører.
Garantifond.
4.10 Omkostninger til syn og skøn, advokatsalærer, retsomkostninger
eller skotrende
tilsvarende, som
indehaveren
måtte have af
smal
mellem
to hældningstage
Når en virksomhed, fx et typehusfirma, bygger med henblik på salg eller
udlejning,
er
virksomheden
som
udgangspunkt
4.11 Danske
Skader eller
mangler, som kun forringer
bygningens udseende, tegl/bølgeplader.
og som ikke medfører risiko for bygningens funkti3.4
Tagdækkermestres
Brancheforening
bygherre og dermed
den, der skal tegne
en byggeskadeforsikring.
on eller holdbarhed.
og Garantifonds samlede forpligtelse for

4.3 Områder, hvor der efterfølgende er udført

Undtaget
forsikringspligten
i henhold tilaflovens
§ 25 A,
stk. 2 er
5.
Garantien
omfatter
en stikprøvekontrol
de udførte
arbejder
inkl. kvalitetssikring. Det forudsættes, at indehaveren
skaderfraeller
mangler
eller
deraf forårsagede
arbejder/ændringer af anden entreprenør, der
giver adgang til denne kontrol.
følgeskader
er for samtlige skader i det i §3
• offentlige
bygherrer,
er tilsluttet Danske
Tagdækkermestres
6. For skader eller mangler eller deraf forårsagede følgeskader, som ikke
er erstatningsberettigede,
fragår
ved ethvert skadeangivne
tidsrumpåbegrænset
tilfælde
en selvrisiko
kr. 2.500. til kr. 250.000 pr.
Brancheforening og Garantifondsordningen.
• bygherrer, der opfører ny bebyggelse, der er omfattet af Byggeskadefonden,
7. Danske Tagdækkermestres Brancheforening og Garantifond er ikke ansvarlig for skader, herunder forsinkelser, der
• bygherrer,
opfører ny bebyggelse,
som er dækket
af Byggeskadefonden
skyldes
krig,der
krigslignende
handlinger, borgerkrig,
revolution,
eller oprør, strejke eller lockout, blokade eller lignende.
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8.
Nærværende garanti
må ikke overdrages til andre end erhververen af ejendommen i forbindelse med overdragelse af
Obligatorisk
byggeskadeforsikring:
denne.
Almindelige
Fra
den 1. april
2008
hardokumentere,
professionelleenten
bygherrer
pligttegning
til at tegne
betale for
byggeskadeforsikring,
når
de opfører
9. Indehaver
skal
kunne
gennem
af enogserviceog en
vedligeholdelsesaftale
eller
gennem
nybyggeri
af
private
boliger.
egen dokumentation, at der er foretaget drift og vedligehold påtaget. Forsømmes dette fortaber indehaveren sine rettig-
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heder ifølge garantien.
Danske Tagdækkermestres
Reglerne om den obligatoriske byggeskadeforsikring
findes i ”Lov Brancheforening
om ændring af byggeloven, lov om almene boliger
m.v. og lov om bygnings- og boligregistrering (Lov nr. 575 af 6/6 2007).
Driftsvejledning:
Desuden
er
der
udarbejdet
en tilhørende
byggeskadeforsikring
(BEK nr.
1292 afdriftsforanstaltnin24/10 2007), der
Tagfladen
bør
1-2
gange årligt
besigtiges,
og i “Danske
forbindelseom
med
besigtigelsen
skalfritidshus
udføres
følgende
1.
Garantifondens
navn
er bekendtgørelse
villa eller
kr. 100.000
pr. bolig i
fastsætter
de
nærmere
regler
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bl.a.
byggeskadeforsikringens
dækningsomfang,
definitionen
på
en
byggeskade,
ger:Tagdækkermestres
Tagbrønde og bladfang renses. Brancheforenings
Fremmedlegemer fjernes fra tagfladen. De områder af tagfladen, hvor
der ophobes
flerfamiliehuse
og
kr.
2.000.000
pr.
eftersyn
og offentliggørelse.
snavs, fejes
og opfejningen fjernes. Ovenlyskupler bør vaskes med almindelig sæbevand 1 gang årligt for at bevare

Garantifond”

bebyggelse
til offentlige
lysgennemgangen. Hvis der har været andre håndværkere på taget, erhvervsbebyggelse,
undersøges om de har beskadiget
tagdækningen
Lov
og
bekendtgørelse
kan findessom
på www.ebst.dk/byggeregler.
eller
efterladt
skarpe
genstande,
i
givet
fald
fjernes.
Hvis
der
er
træer
tæt
på
bygningen,
kan
det
være
2. Garantifondens formål er at sætte Danske
formål
eller
institution,, nødvendigt
Danske
at rense tagbrønde mere end 1 gang årligt. Sne bør ikke fjernes fra tagfladen, da taget er dimensioneret til at klare sneTagdækker
mestres
Brancheforening
i stand til
Hvilke
byggerier
er sneen
omfattet
af forsikringspligten?
Tagdækkermestres
Brancheforening
belastningen.
Hvis
af andre
årsager ønskes fjernet, bør det ske
med kost for ikke at beskadige
tagdækningen. og
efter frit skøn at give garanti for de arbejder,

Garantifond
forpligtelse i henhold til
Byggeskadeforsikringen gælder for nybyggeri, som hovedsageligt skal
anvendes tiltotale
helårsbeboelse.
som
er
udført
på
ejendommen
i
henhold
til
Vedligeholdelsesvejledning:
samtlige
garantier
er
beløbsmæssigt
Dertagentrepriseaftalen.
skal være tale om bebyggelse, der lovligt kan anvendes til helårsbeboelse, uanset om der er bopælspligt. FritidTagdækningen er princippet vedligeholdelsesfri, men der er alligevel begrænset
en række detaljer,
skal for
vedligeholdes
med
til kr. som
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3.
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omfang:
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for
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ligesom ordningen,
ordningen
er
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4. Garantien dækker ikke
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