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En slags svar fra styrelsen 
Sikkerhedsstyrelsen vil ikke stille op til interview om 

fejl i tilstandsrapporter – heller ikke et uformelt bag-
grundsinterview om deres egne tal. Så vi har forsøgt 
at få svar på tre spørgsmål via mail, og her er udbyttet:

Hvilke typer fejl er der typisk i tilstandsrapporter?
”Det kan man ikke sige. Vi gennemgår hvert år flere 

tusind rapporter som del i vores løbende kontrol, og 
det kan være alt fra vejledning i, at man skal huske at 
notere dato sammen med underskriften til manglen-
de opmærksomhed på specielle tagkonstruktioner.”

Hvor graverende er fejlene – er det primært småting, der 
tæller i statistikken, eller er der specielle områder, som I  
(og kunderne måske) har fokus på?

”Den statistik, du henviser til, går vi ud fra drejer 
sig om, hvor mange vejledningsbreve vi sender ud. 
Der kan godt sendes vejledningsbrev ud, uden at 
der er tale om fejl. Vejledning kan dreje sig om alt i 
rapporter, som kan omfatte flere hundrede punkter. 
Hvis der er tale om graverende fejl, sender vi rappor-
ten videre til tekniske revisorer, som tager ud og laver 
en teknisk revision på huset. Det er sket to gange det 
seneste halve år.”

Kan vi generelt stole på tilstandsrapporter?
”Vi har to gange det seneste halve år gennemført 

tekniske revisioner, der har ført til disciplinærsager. 
Når man ser på, hvor mange tilstandsrapporter der bli-
ver udarbejdet og hvor mange tekniske revisioner, der 
er gennemført, så er antallet af disciplinærsager lavt.”

 

Tvivl om tilstanden 
på tilstandsrapporter 
- er der fejl i hver anden?
TILSTANDSRAPPORT 
– Kan det passe, at der er 
fejl i næsten hver anden 
tilstandsrapport? Det er 
spørgsmålet, der melder sig 
efter en større artikelserie 

i Politiken, men det rigtige 
svar er svært at finde.

Sikkerhedsstyrelsen har 
konstateret ’fejl og mang-
ler’ i 44 pct. af tilstandsrap-
porterne, og vi ville gerne 

have spurgt nærmere ind 
til, hvilke typer fejl, det ty-
pisk drejer sig om.

”Det kan man ikke sige,” 
lyder svaret, men samtidig 
oplyses det, at det kan være 

alt fra en glemt dato til 
manglende opmærksom-
hed på specielle tagkon-
struktioner.

Det har vist sig praktisk 
umuligt at få klare svar ud 
af Sikkerhedsstyrelsen (se 
boks), så vi spurgte i stedet 
hos firmaet Byggesagkyn-
dig.nu, om de oplever så 
stor en fejlprocent.

”Uden at hænge mig op 
på tallet, så tror jeg, det 
passer meget godt,” siger 
afdelingschef Morten K. 
Mathiasen fra Byggesag-
kyndig.nu, som bl.a. er 
uddannet tømrer og byg-
ningskonstruktør og virker 
som syns- og skønsmand.

Forskellige kæpheste
”Jeg har respekt for mine 
kolleger i branchen, og vi 
har alle sammen vores kæp-
heste med ting, vi hænger 
os i eller ikke hænger os i. 
Nogle er jo meget bedre 
til at skrive sig ud af deres 
vurdering, f.eks. af even-
tuelle revner i facaden. Det 
kan man godt leve med, 
men tit og ofte står vi altså 
ude og ser nogle ting, som 
der ikke stod noget om i til-
standsrapporten. Så jo – der 
er fejl.”

Også for mange?
”Ja – selvfølgelig, for der 

skal ikke være fejl. Men vi 
har jo også rigtig mange 
købere, som køber huse 
med udmærkede tilstands-
rapporter – uden så at gøre 
noget ved de anmærknin-
ger, der trods alt var i rap-
porten. Så ringer de tre-fire 
år efter til os og klager de-
res nød, men så må vi bare 
sige til dem: Havde I regnet 

med, at det var for sjov, det 
stod der?”

Travlhed og almindelig 
sjusk er nogle af de ting, 
der beskyldes for at give 
dårlige tilstandsrapporter.

”Ligesom håndværke-
re kan lave en masse lort, 
så gælder det også i vores 
branche, at nogle har for 
travlt. Vi fastansatte her i 
firmaet laver ikke tilstands-
rapporter, for det vil folk 
ikke betale os for. Man kan 
sagtens tjene penge på til-
standsrapporter, men så 
skal man op på at lave to-
tre dobbeltrapporter om 
dagen, dvs. både tilstands- 
og energirapport,” forkla-
rer Morten K. Mathiasen.

Presset på tid
”Men hvis man skal nå tre 
om dagen, bruge mindst en 
time per adresse og tid til 
kørsel, inden man kommer 
hjem og skal skrive rappor-
terne – ja, så begynder det 
altså at knibe med tiden. 

Også selvom man registre-
rer noget af det på sin Ipad 
undervejs.”

Kan vi regne med tilstands-
rapporterne?

”Ikke hvis du spørger 
mig. De er jo primræt be-
regnet til at få en ejerskifte-
forsikring, men her har de 
spillet sig selv fallit. Dem 
der laver dem må jo stort 
set ikke undersøge noget – 
de må f.eks. ikke løfte tag-
sten og dårligt nok skubbe 
sofaen til side.”

Erhvervsminister Brian 
Mikkelsen har i sidste uge 
sat gang i to undersøgelser 
af markedet for tilstands-
rapporter efter længere 
tids kritik af området.  
Ministeren vil bl.a. sikre 
sig, at forsikringsselskaber 
og ejendomsmæglere ikke 
har indflydelse på rappor-
terne, så køberne kan regne 
med en uvildig vurdering 
af husets sande tilstand.
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M ens mere end 1.000 danskere,de fleste ganske unge, er ved atblive sigtet for deling af børne-
porno, må sagens hovedanklager erken-
de, at det ikke er muligt at stille Facebook

til ansvar ved en dansk domstol. Dansk
politi fortalte nemlig ikke Facebook
noget om de ulovlige delinger. Politiet vil
ikke love, at det vil ske i kommende sager.Allerede i 2015 kunne Nordsjællands

Politi have bedt Facebook om at slette envideo, hvor en 15-årig pige dyrker sex medjævnaldrende. Men det skete ikke. Den-
gang blev to unge drenge anmeldt og fik
senere en bøde for at have delt videoen. »Det er en lang og kompliceret proces

at komme i kontakt med Facebook. Det er
meget lettere at anmode forurettede
(ofret, red.) om at få slettet videoen medet enkelt klik via Facebooks eget værktøj«,

siger politikommissær Henrik Gunst fra
Nordsjællands Politi, der var ansvarlig for
sagen i 2015.

Først to år og næsten 5.000 delinger se-
nere tog Facebook selv affære og kontak-
tede ad omveje dansk politi med navnene
på de 1.004 personer, der nu er ved at bli-
ve sigtet. 

Efter dansk ret kan Facebook imidlertid
også have ansvar og straffes for medvir-

ken til spredning af børneporno, og sel-
skabet kan desuden gøres erstatnings-
ansvarlig over for offeret, siger StenSchaumburg-Müller, professor i medieret

ved Syddansk Universitet.Det er dog kun tilfældet, hvis det kanbevises, at Facebook vidste, at videoen lå
på deres platform uden at fjerne den. Og
som sagen står nu, har chefanklager hos
Nordsjællands Politi Pauline Popp-Mad-
sen ingen dokumentation for det. 
Anklager mangler dokumentation »Jeg har ingen beviser for, at Facebook har

kendt til, at videoen ulovligt er blevet
delt. Der ligger ingen oplysninger om det
i sagen«, siger Pauline Popp-Madsen.Helle Hald, der var bistandsadvokat for

den krænkede pige i 2015, er forundret
over, at politiet ikke har henvendt sig til
Facebook for at få fjernet videoen.»Det burde politiet have gjort«, siger

hun.
Nordsjællands Politi fik i 2015 navnene

på de fem personer, pigen havde været

sammen med den pågældende dag, og
Helle Hald bad politiet efterforske, hvemaf dem der havde delt billeder og videoer.»Jeg fik det svar, at det kan man ikke fin-

de ud af. Men vi har lige set, at det kanman altså godt. Og det ligger da snublen-
de nær at rette henvendelse til Facebook,
ligesom man spørger et teleselskab ominformation, når det er relevant«, siger

Helle Hald. 
Det gælder især i sager som disse, hvor

forbrydelserne fortsætter, indtil nogenskrider ind, mener hun. »Det svarer til, at der står nogen på Strø-
get og bliver ved med at kaste sten ind ad
vinduerne. Man vil da forvente, at politiet
beder dem holde op med det. Det her bur-
de ikke være anderledes«, siger advoka-
ten.

Forklaringen om, at det er besværligt at
komme i kontakt med Facebook – og
nemmere at bede offeret om selv at tage
affære – giver hun ikke meget for.»Det er også meget nemmere – for poli-

tiet – at bede borgerne om selv at passe på

deres hjem, hvisder er begået etindbrud. Men vilever i et retssam-fund, hvor det erpolitiets opgave atefterforske forbry-delser«, siger HelleHald.
Nationalt Centerfor Cyber Crimeunder Rigspolitietkan imidlertid ikkelove, at Facebook ikommende sager

vil blive bedt om at fjerne børneporno-
grafisk materiale, der ulovligt bliver delt
på Facebook eller andre sociale medier.»Det er en afvejning fra sag til sag. Menfaktisk er det slet ikke så ligetil at gå til

Facebook eller en helt tredje aktør og be-
de dem om at fjerne indhold. Det skal gå
via de officielle kanaler, og den slags er
ressourcekrævende og tager tid«, skriver
chefen for NC3, Claus Birkelyng, i en mail.

Claus Birkelyng kan ikke svare på, omFacebook af egen drift vil orientere dansk
politi, når lignende sager dukker op i
fremtiden. 

»Det har vi ikke fået nogen melding
om«, fastslår Claus Birkelyng.Den danske politiinspektør ved heller

ikke, hvor meget der skal til, før Facebook
reagerer. Eller om det gælder andre for-
brydelser end børneporno. »Hvad der får Facebook til at anmelde,

kan vi ikke svare på. Den må du tage med
Facebook«, skriver Claus Birkelyng.Siden den omfattende sag kom fremfor to uger siden, har Politiken i flere om-

gange stillet spørgsmålene til Facebooks
nordiske kommunikationschef. Han har
ikke besvaret dem. De første sager kommer for retten alle-

rede om en uge, hvor retten bliver bedt
om at lægge et strafniveau i 4 prøvesager,
der spænder fra 1 til 59 delinger af video-
en, oplyser chefanklager Pauline Popp-
Madsen. 
jens.bostrup@pol.dk

Digital krænkelse

Dansk politi undlod atmelde ulovlige delinger afbørneporno til Facebook.Derfor kan anklagerenikke retsforfølge Facebook for medvirken. 

JENS BOSTRUP

Facebook. I efteråret 2017 opdager Facebook, at en video, hvor en 15-årig pige dyrker sex, bliver delt tusindvis af gange. Data om delingerne og de profiler, der har delt videoen, sendes til NCMEC.

Efterforskningen af den omfattende sag om børneporno viser, at det er besværligt for politiet at komme i kontakt med Facebook. 

Det er politiets forklaring på, at man ikke beder Facebook om at slette børneporno, der ulovligt deles på sociale medier.

Homeland Security vurderer materialet og sender det videre til det europæiske politi-samarbejde.

NC3. Nationalt Center for Cyber Crime gennemgår oplysningerne og beslutter at rejse 1.004 sigtelser.

NC3

NCMEC. Den amerikanske ngo, National Center for Missing and Exploited Children, bearbejder og analyserer materialet og sender det videre til den amerikanske indenrigstje-neste, Homeland Security.

NCMEC

Den lange vej fra Facebook til politiet og tilbage igen

Europol sender sagen videre til Rigspolitiet i Danmark, hvor den efterforskes af NC3.

Undervejs opstår opklarende spørgsmål, der 
sendes samme vej tilbage til Facebook.Svarene går ad samme kanaler tilbage igen.
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Det er en lang
og kompliceretproces at 

komme 
i kontakt 
med Facebook
Henrik Gunst,politi-

kommissær

Politiet bad aldrig Facebook om hjælp

F amilien skulle sælge huset og bestil-te, som det sig hør og bør, en til-standsrapport, der beskrev ejen-
dommens sundhedstilstand. Men da rapporten var klar, kunne fami-

lien læse formuleringen: »Revne i sokkel,
der skønnes at være i bevægelse«. Hvad betød det? Var fundamentet ved

at skride? Kunne huset overhovedet sæl-
ges?

Formuleringen blev hverken mere kon-
kret eller forståelig, da familien kontakte-
de det firma, der have skrevet tilstands-
rapporten.

Og dermed måtte familien leve med et
forbehold, der kunne påvirke prisen på
huset og i værste fald blokere salget.Det er ukonkrete tilstandsrapporter

som denne, der i Politiken er blevet kriti-
seret af Danske Boligadvokater, Danske
Bygningskonsulenter og Forbrugerrådet
Tænk. Men mange af rapporterne udløser
også en påtale fra Sikkerhedsstyrelsen.I perioden fra juni til december sidste

år gennemførte styrelsen tekniske gen-
nemgange af op mod 800 tilstandsrap-
porter.

På den baggrund måtte Sikkerhedssty-
relsen påtale fejl og mangler i 44 procent
af tilstandsrapporterne, mens kontrollenudløste to egentlige disciplinærsager, op-

lyser Mette Cramon, kommunikations-
chef hos Sikkerhedsstyrelsen.Fejl og mangler dækker over alt fra

mindre forhold i et enkelt punkt til for-
kert karaktergivning. »Det kan også være tage, hvor den be-

skikkede giver en anmærkning for enmanglende gangbro, selv om dette ikke
er en fejl, eller at tagnedløbet ikke er ført
til brønd«, forklarer Mette Cramon.De to disciplinærsager er endnu ikke af-

gjort, og Sikkerhedsstyrelsen kan ikke ud-
tale sig om, om de beskikkede får tilkendt
en advarsel, bøde eller frakendt beskik-
kelse.

De har for travltByggesagkyndig.nu er en privat uvildig
rådgivende virksomhed, som blandt an-
det rådgiver boligkøbere, der står med entilstandsrapport, de ikke kan få til at give

mening. 
»Jeg har set mange af de rapporter, og

jeg kan skrive under på, at der er mange
fejl og mangler. Det kan være ting, der
åbenlyst er overset eller meget generelle
formuleringer. Det stiller kunderne helt
forkert. Problemet er, at markedet lige nuhandler om at være hurtigst og billigst,

og det kommer der ikke de bedste rappor-
ter ud af«, siger Kristan Svendsen, der er
direktør i Byggesagkyndig.nu. Han sammenligner med tidligere, hvor

ejendomsmæglerne stod for kontaktentil den byggesagkyndige, og hvor det i
højere grad var mindre firmaer, der stod
for rapporterne.

»Nu er det de store firmaer, der sidder
på markedet«, siger han.Brian Aaboe er formand for Danske

Byggekonsulenter. De har sammen med
Danske Boligadvokater og Forbrugerrå-
det Tænk rejst kritik af tilstandsrapporter,
der med brede, generelle formuleringer

kommer til at ligge til grund for ejerskif-
teforsikringer med så mange forbehold,
at en køber har meget svært ved at få dæk-
ning, hvis der viser sig at være en fejl i det
nykøbte hus. 

»44 procent lyder som et relativt højt
tal. Det kan jo godt have noget at gøre
med de store selskaber, der kører de sag-
kyndige lidt hårdt med mængden af de
rapporter, de skal udføre. Eller også kandet hænge sammen med det, der er vores

påstand, at forsikringsbranchen presser
på, for at rapporterne gerne skal skrives
bredt«, siger han. BFBE, Brancheforeningen for Bygnings-

sagkyndige og Energikonsulenter, hvis
medlemmer tæller de store firmaer, der
her får kritik, ønskede i går ikke at forhol-
de sig til tallene fra Sikkerhedsstyrelsen.

Forsikringsbranchen har tidligere ud-
talt til Politiken, at de ikke har set doku-
mentation for, at branchen har et for tæt
forhold til de byggesagkyndige og afviser
blankt at have indflydelse på rapporter-
ne, der udfærdiges efter en lovreguleret
håndbog. 

Omfattende moderniseringSikkerhedsstyrelsen overtog kontrollenpå området for godt et halvt år siden og
har svært ved at udtale sig om, hvilke ge-
nerelle udviklinger der kan være i til-
standsrapporterne.Problemstillingen om de brede vendin-

ger i tilstandsrapporterne har heller ikke
tidligere været rejst i styrelsen. »Men det er klart, at hvis vi får en hen-

vendelse om et generelt problem med for

brede formuleringer, vil vi tage det alvor-
ligt«, siger Mette Cramon. Styrelsen er i gang med arbejdet med

en omfattende modernisering af til-
standsrapporterne. »Det er et stort pro-
jekt med nyt indberetningssystem – menherunder ligger også nye formuleringer

og bedre formidling, nye vejledninger og
gentænkning af uddannelsesaktiviteter-
ne for de byggesagkyndige«, siger Mette
Cramon, der understreger, at målet med
arbejdet er at få skabt mere forståelige
rapporter til gavn for forbrugerne.helene.navne@pol.dk

Boligmarkedet

1.000 tilstandsrapporterudtaget til kontrol, næstenhver anden udløser påtale.De byggesagkyndige harfor travlt i et marked, der handler om at værehurtigst og biligst, mener brancheforening. 

Sikkerhedsstyrelsen finder fejl i hver anden tilstandsrapport 

BOLIGSALG.
Når huset skal
sælges, er en 
tilstandsrapportdet, der ligger tilgrund for en ejer-skifteforsikring.

Men hvad nu, hvis den har fejl og 
mangler? Foto:
Jens Dresling

FAKTA
Tilstandsrapport

Selv om det er frivilligt, får stort set alleboligejere i dag udarbejdet en tilstands-rapport, når de sætter boligen til salg.
På den måde bliver der gjort status overboligens tilstand med anmærkninger ogforbehold for de eventuelle skader, derkan være. Og potentielle købere får etoverblik over boligens tilstand, inden dekøber den – eller tilbyder at købe den.

Indholdet i tilstandsrapporten kan havestor betydning for boligens pris og værdi,men for sælgeren er der en anden ogafgørende fordel ved at bruge penge påen tilstandsrapport: Med tilstandsrappor-ten i hånden kan sælger nemlig tegnesin del af en ejerskifteforsikring, derdækker de skjulte skader, der måttedukke op efter salget.
Typisk koster en tilstandsrapport mellem 8.000 og 10.000 kroner. Men dertil kommer elrapporten og det lovpligtige energimærke, som kan få densamlede udgift på 'tilstandsrapporter' op i nærheden af 15-17.000 kroner.

HELENE NAVNE 

MICHAEL OLSEN

Det er svært at blive klog på typen af de mange fejl, der angiveligt er i rapporterne 
– og erhvervsministeren har netop sat to nye analyser af området i gang

Fortryllende udsigt  
nu til salg eller leje

Efter 18 skønne år har vi nu besluttet at sælge  
vores nyrenoverede rækkehus i Cavalaire sur Mer
Huset ligger helt rigtig placeret på en bjergskråning hævet byen med den 
skønneste panoramaudsigt over byen, bjergene og det azurblå Middelhav.
80 kvm i to plan med alle moderne faciliteter.
Udsigten kan nydes fra begge plan med terrasser i hele huset bredde  
og en stor solgård. Overdækket grillterrasse og lille palmehave.
Huset kan lejes – ved køb refunderes lejen.
BMW cabriolet kan indgå i handlen. Gør nu din drøm til virkelighed!

Prisidé: 349.000 euro
Se huset på www.unik-ferie.dk
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Jægervænget 25, 6710 Esbjerg V 
telefon: 75 11 62 60 
mobil: 29 16 91 14  
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