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Arbejdsgang for skærpet tilsyn for Byggeskadefonden  
 

Emne På baggrund af Byggeskadefondens (BSF) 1 års- og 5 års eftersyn kan 3B 

blive pålagt at gennemføre skærpet tilsyn og øget vedligeholdelse på ud-

valgte bygningsdele i dækningsperiodens 20 år. 

 

Kravet stilles, hvis en bygningsdel i BSF´s rapport bliver konstateret at ha-

ve svigt som ikke umiddelbart kan rettes eller ved manglende dokumentati-

on for udførelsens kvalitet.  

 

I de tilfælde skal bygherren løbende besigtige bygningsdelen for at kunne 

registrere eventuelle uregelmæssigheder samt igangsætte øget vedlige-

holdelse for at undgå skader. 

 

Arbejdsopgaver 

 
BSF’s forventning om hyppighed og omfang skal (om nødvendigt) præcise-

res for de relevante bygningsdele umiddelbart efter modtagelsen af konklu-

sionen på 1 års- og 5 års eftersynsrapporten. 

 

Som udgangspunkt udføres det skærpede tilsyn min. 1x årligt for min. 20% 

af de berørte bygningsdele. Hyppighed og omfang kan variere baseret på 

en byggeteknisk vurdering, hvilket kan ændre sig over den 20-årige dæk-

ningsperiode. 

 

Driften varetager skærpet tilsyn af de relevante bygningsdele i forbindelse 

med udførelse af det årlige §60-eftersyn/markvandring samt udarbejder 

dokumentation herfor. 

 

Driftens 20-årige DV-plan tilpasses, så der er økonomi til eventuel øget 

vedligeholdelse af de pågældende bygningsdele. 

 

Såfremt der registreres uregelmæssigheder, igangsættes de nødvendige 

foranstaltninger for at udgå et eventuelt svigt af den pågældende byg-

ningsdel. Dokumentation herfor arkiveres. 

 

Hvis et svigt/skade ikke kan undgås trods øget vedligeholdelse, anmeldes 

skaden til BSF og dokumentation for tilsyn samt vedligeholdelse fremsen-

des til BSF. 
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Procedurer 

 
Forberedelse Byg: 

1. 3B’s byggeafdeling (Byg) modtager et eventuelt krav om skærpet 

tilsyn fra BSF efter udførelse af 1 års- og 5 års eftersyn. 

2. Byg indgår (om nødvendigt) en dialog med BSF for præcisering af 

deres krav vedr. hyppighed og omfang af de skærpede tilsyn. Ske-

ma (bilag 1) udfyldes. 

3. Byg laver en bemærkning i de relevante bygningsdeles bygnings-

delsbeskrivelser i DV-modulet i UNIK med en beskrivelse af kravet. 

4. Byg overdrager det udfyldte skema med BSF’s krav og vilkår til den 

ansvarlige driftschef samt henviser til denne arbejdsgang. 

 

Udførelse Drift: 

5. I forbindelse med en årlig gennemgang af afdelingen (§60-eftersyn 

eller markvandring), besigtiges som udgangspunkt min. 20% af de 

relevante bygningsdele (omfang beror på byggeteknisk vurdering). 

6. Der foretages en vurdering af, om bygningsdelenes tilstand er nor-

mal i forhold til alder, eller om der kan konstateres begyndende 

svigt/skade. 

7. Driftschefen tilpasser afdelingens 20-årige DV-plan, såfremt der er 

behov for øget vedligeholdelse. 

8. Der foretages desuden en vurdering af, om hyppighed og omfang af 

de skærpede tilsyn bør forøges på baggrund af bygningsdelens ty-

pe og udvikling i tilstand. 

9. Tidspunkt for næste skærpede tilsyn planlægges. 

10. Der udføres et notat, som beskriver tilstand samt eventuelle æn-

dringer i DV-planen. Der udføres desuden fotodokumentation. 

11. Notat og fotos arkiveres i journalplanen i Unik samt i en undermap-

pe i afdelingens Drift-mappe på x-drevet. 

 

Konsekvens: 

12. Såfremt der er tegn på svigt i en af de relevante bygningsdele, er 

afdelingens driftschef ansvarlig for at igangsætte tiltag for udbedring 

af svigtet eller at anmelde dette til BSF. 

13. Hvis kravet om skærpet tilsyn og øget vedligeholdelse ikke overhol-

des, eller hvis der ikke kan fremvises dokumentation herfor, kan 

BSF afvise at dække en eventuel byggeskade. 
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Værktøj og  

Vejledning 

Bilag 1:  

Overdragelsesskema – Byg til Drift 

Bygningsdele med skærpet tilsyn og øget vedligeholdelse 

 

Bilag 1 - overdragelsesskema skærpet tilsyn.docx 

 

 

Bilag 2: Byggeskadefondens vejledning om hhv. 1 års eftersyn og 5 års 

eftersyn: 

 

X:\3B\Administration\Byggeri\Byggeskadefonden\BSF vejledninger\1-aars-

eftersyn-gaeldende.pdf 

 

X:\3B\Administration\Byggeri\Byggeskadefonden\BSF vejledninger\5-aars-

eftersyn-gaeldende.pdf 

 


