
 

 

 

 
Til høringsparterne på vedlagte høringsliste  

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om udøvelse af erhverv 

som beskikket bygningssagkyndig på baggrund af udenlandske 

erhvervsmæssige kvalifikationer 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som beskik-

ket bygningssagkyndig på baggrund af udenlandske erhvervskvalifikationer i 

høring.  

 

Sikkerhedsstyrelsen anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger senest 

tirsdag den 9. april 2019. Høringssvar bedes fremsendt til sik@sik.dk med an-

givelse af journalnummer A15-01-00025. 

 

Formålet med bekendtgørelsesudkastet er at implementere anerkendelsesdi-

rektivet korrekt på området for beskikkede bygningssagkyndige. Anerkendel-

sesdirektivet er tidligere søgt implementeret i bekendtgørelse nr. 1426 af 30. 

november 2016 om beskikkelse af bygningssagkyndige og udarbejdelse af til-

standsrapporter som led i huseftersynsordningen. Implementeringen heri har 

været mangelfuld, hvorfor bestemmelserne pr. 1. januar 2019 er udgået og er-

stattes af dette bekendtgørelsesudkast.    

 

Med bekendtgørelsesudkastet implementeres direktiv 2005/36/EF om aner-

kendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer som ændret ved Europa-Parla-

mentet og Rådets direktiv 2013/55/EU for beskikkede bygningssagkyndige. 

Implementeringen indebærer, at der i bekendtgørelsesudkastet fastsættes be-

stemmelser om, hvordan statsborgere fra andre EU/EØSland eller lande som 

EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, 

kan udøve erhvervet som beskikket bygningssagkyndig i Danmark på baggrund 

af erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i et af ovenstående lande. Ligeledes 

implementeres der i bekendtgørelsesudkastet bestemmelser om, hvordan 

statsborgere fra tredjelande kan opnå godkendelse som beskikket bygnings-

sagkyndig på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer. 

 

Der vedlægges vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser.  
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Det er vurderet at bekendtgørelsesudkastet er i overensstemmelse med prin-

cipperne for agil lovgivning.  

 

Spørgsmål kan rettes til Line Wenzel på tlf. 33 73 20 00.  

 

Høringsmaterialet er tilgængeligt på høringsportalen på www.hoeringsporta-

len.dk. Vi gør opmærksom på, at indkomne høringssvar vil blive offentliggjort 

på høringsportalen. 

 

 

Venlig hilsen 

  
 

Line Wenzel  

Jurist 


