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Forsikringstager (den professionelle bygherre, hovedentreprenør, totalrådgiver eller opførende firma) 
 

Firmanavn       Cvr.nr.       

Hovedadresse       Telefon       

Postnr.       By       Kontaktperson       

Mail adresse       

1. Forsikringssted 

Adresse       

Postnr.       By       

2. Byggeriets art 

   Ombygning af eksisterende bebyggelse til bolig 

3. Bolig art 

 Med henblik på udlejning  Med henblik på videresalg 

4. Entreprisen 

Samlet entreprisesum i kr. incl. moms, honorar til rådgiver excl. grund        

Byggeperioden starter       Byggeperiode forventes afsluttet       

Ombygnings samlede areal        

Samlede antal nye boligenheder       Samlede antal nye erhvervsenheder       

5. Teknisk grundbeskrivelse (sæt relevante X’er) 

Byggemetode: 

 Kendte/gængse metoder og materialer 

 Eksperimenterende byggeri 

Indgreb i de bærende konstruktioner: 

 Ja (beskriv):       

 Nej 

 

  

http://www.fridaforsikring.dk/
mailto:byggeskade@fridaforsikring.dk


OMBYGNING - OPLYSNINGSSKEMA FOR 

BYGGESKADEFORSIKRING 

 

 

 

 

 

Frida Forsikring Agentur A/S, Stationsparken 37, 2600 Glostrup Telefon 70 70 78 79 CVR: 33860994 
www.fridaforsikring.dk  byggeskade@fridaforsikring.dk 

 V 3.1 

6. Oplysninger om købers eget arbejde (selv- og/eller medbyg) 

Som køber udfører vi selv eget arbejde   Ja    Nej (Hvis nej, skal punktet nedenfor ikke udfyldes) 

Beskriv arten og omfanget af det arbejde, som det ifølge entrepriseaftalen er aftalt, at køber selv står for: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRO & LOVE ERKLÆRING (På tro & love erklærer køber) 

Som køber erklærer jeg, at jeg har aftalt at udføre eller lade ovennævnte arbejde udføre som eget 
arbejde. Jeg erklærer også, at entreprenøren, før jeg indgik aftalen med entreprenøren om at 
udføre eget arbejde, har gjort os bekendt med, at byggeskader, der har deres væsentligste årsag i 
arbejder, som jeg selv har udført eller ladet udføre, ikke er dækket af byggeskadeforsikringen i 
henhold til § 7 i ”Bekendtgørelse om Byggeskadeforsikring”. 
 
Sted:                                                                                                 Dato:       
 
 
 
Købers underskrift:                                                                                                                                                 . 
 

7. Oversigt over entreprenører og rådgivere 

Total entreprenør 

      

Cvr. nr. 

      

Hovedentreprenør 

      

Cvr. nr. 

      

Arkitekt 

      

Cvr. nr. 

      

Bygherrerådgiver 

      

Cvr. nr. 

      

8. Aftalegrundlag mellem parterne 

 AB92 eller AB18  ABT 93 eller ABT 18  AB Forbruger  ABR 89 eller ABR 18 

Er der begrænsninger i garantiansvaret?  Ja -  Nej 

Hvis ja – Hvilke – skal dette medsendes       
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9. Kvalitetskontrol – Udføres under byggeriet 

Kvalitetsansvarlig – Entreprenør 

      

Tlf. nr. 

      

Mail adresse 

      

Kvalitetsansvarlig – Arkitekt 

      

Tlf. nr. 

      

Mail adresse 

      

Kvalitetsansvarlig – Ingeniør 

      

Tlf. nr. 

      

Mail adresse 

      

Checkliste (Følgende skal medsendes til brug for tilbudsgivning) 

• Projektbeskrivelse 

• Før og efter Plantegning  

• Detailtegninger (1:100) 
Som viser bygningsdelens indre opbygning og samlingsdetaljer med angivelse af alle relevante oplysninger, 
herunder afstivning, forankring, ventilation, vederlag og andet. 
 

• Eftervisning af stabilitet (Statiske beregninger). 
 

 

http://www.fridaforsikring.dk/
mailto:byggeskade@fridaforsikring.dk

