
BYGGESAGSADMINISTRATION
- ET ØKONOMISK SIKKERT VALG



BYGGESAGSADMINISTRATION

Uanset byggesagens størrelse, er det ofte nyt for en 
bestyrelse, når foreningen ønsker at gennemføre et 
renoveringsprojekt. 

Mange bestyrelsesmedlemmer har heller ikke den 
nødvendige tid som kræves, hvis man skal deltage i 
styringen af en byggesag. Er der overblik over krav fra 
myndighederne, hvad tillader vedtægterne og hvordan 
skal forslaget præsenteres på generalforsamlingen, 
så juraen er overholdt? Har vi overhovedet penge til 
et byggeprojekt og hvad gør vi, hvis medlemmerne i 
bestyrelsen udskiftes midt i byggesagen?

Vi har mere end 20 års erfaring med store og små byg-
geprojekter i foreninger, så når I vælger os til at varetage 
byggesagsadministrationen, så er foreningen sikret den 
optimale rådgivning fra første idé til det endelige resultat.

Foreningen vælger en teknisk rådgiver til typisk at forestå 
projektering, indhentning af tilbud fra entreprenører og 
føre tilsyn på byggepladsen, og sammen med bestyrel-
sen og den tekniske rådgiver styrer vi hele processen til 
fuld tilfredshed for foreningen. Vi tager os af budgetter, 
konsekvensberegninger, tilskudsansøgninger, entreprise-
kontrakter, sikkerhedsstillelser, forsikringer, betalinger, 
varslinger, finansieringsaftaler m.m.

Vi har medvirket i alle typer byggesager, også privat- og 
offentlig byfornyelse, og selv finanskrisens konkurser i 
byggebranchen har vi håndteret uden tab for vores for-
eninger. Og vi er naturligvis dækket af en professionel 
ansvarsforsikring.

På næste side viser vi faserne i et byggeprojekt i hovedtræk 
fra idé, planlægning, udførelse og til endeligt resultat.

PROFESSIONEL BYGGESAGSADMINISTRATION 
GIVER STORE FORDELE

Mange bestyrelser står foran store udfordringer, når ejendommen skal have renoveret 
eller udskiftet væsentlige bygningsdele. Med byggesagsadministration fra Boligexperten får 
bestyrelsen en professionel medspiller til byggeprojektet og slipper for ansvaret, hvis noget 
skulle gå galt. Byggesagsadministration er den overordnede juridiske og økonomiske bygge-
styring i et projekt.



IDÉ
Hjælp til bestyrelse med 
udarbejdelse af forslag
til generalforsamlingen

UDFØRELSE 1 OG 5 ÅRS 
GENNEMGANG

PLANLÆGNING
Når projektet er 

godkendt ved general-
forsamlingen og der 
er indgået aftale om 

byggesagsadministration

AFSLUTNING

Deltagelse i møder med 
foreningen, herunder 

generalforsamlinger m.v. i 
forbindelse med beslutning 

om iværksættelse af 
byggeprojekt, samt 

udarbejdelse af nødvendigt 
beslutningsgrundlag 

Udarbejdelse af 
byggebudget, herunder 
konsekvensberegninger 
for beboernes bidrag til 

foreningen

Sikring af, at den 
nødvendige finansiering 

kan tilvejebringes

Undersøgelse af eventuelle 
tilskudsmuligheder

Godkendelse af 
beslutningsoplæg til 

generalforsamling, samt 
vejledning i foreningsretlige 

spørgsmål affødt af 
byggesagen, vedtægter etc

For andelsboligforeninger 
undersøges påvirkningen 
af ejendommens værdi 

og konsekvensen for 
andelskronen

Vurdering af eventuelle 
myndighedskrav

Indhentning af lånetilbud 
og iværksættelse 

af finansiering. 
Udarbejdelse af eventuelle 

tilskudsansøgninger, 
herunder tiltagelse i møder 

med Kommunen

Fremsendelse af 
entrepriseforsikring 

til Teknisk Rådgiver og 
forening

Indhentning af 
underskrevet 

Afleveringsprotokol

Opbevaring af 
Afleveringsprotokol 
og entreprenørens 

sikkerhedsstillelse (garanti)

Rådgivning om valg 
af teknisk rådgiver til 

projektets gennemførelse, 
samt gennemgang og 

godkendelse af kontrakt 
med denne

Boligexperten 
Administration A/S sikrer, 

at forsikringen løber i 
hele byggeperioden og 

følger op på anmeldelse 
og udbedring af skader på 

baggrund af beskrivelse fra 
teknisk rådgiver

På baggrund af 
teknisk byggeregnskab 

udarbejdelse af endeligt 
byggeregnskab, samt 

eventuel fremsendelse 
deraf til Kommunens 

godkendelse

Fremsendelse af 
erindringsmail til 

foreningen om indbydelse 
til 1 og 5 års-gennemgang 

af de udførte arbejder

Deltagelse i møder med 
bygherre og den valgte 
tekniske rådgiver efter 

behov

Indhentning af 
garantistillelser fra 

entreprenør 

Bogføring af samtlige 
byggesagens bilag, 

afslutning og aflevering 
af regnskabsmateriale til 

revisor

Frigivelse af garantier 
efter teknisk rådgivers 

anvisninger

Rådgivning til bygherre 
og teknisk rådgiver ifm 

juridiske udbudsbetingelser

Løbende opfølgning af 
byggesagen, herunder 

gennemgang af 
byggemødereferater. 

Referaterne gøres 
tilgængelige for beboerne 

via WEB Beboere

Gennemførelse af endelig 
finansiering

Rådgivning ved valg af 
entreprenører, der sker 

efter aftale mellem 
bygherre og teknisk 

rådgiver

Betaling af de af den 
tekniske rådgiver 

attesterede a conto 
begæringer og andre 

udgiftsbilag - herunder 
kontrol med, at betalinger 
ikke overstiger godkendt 

budget

Boligexperten har 
storkundeaftale med 
pengeinstitutter og 

kreditforeninger, som 
sikrer foreningen favorable 
rente- og provisionssatser 
på mellemfinansiering og 

endelig finansiering

Sammenholde indhentede 
TILBUD med budget og 

vurdere tiltag, hvis tilbud er 
højere end budgetteret

Varsling af adgang til de 
enkelte lejligheder, hvis 

påkrævet

Deltagelse i afsluttende 
bygherremøde

Gennemgang af og 
deltagelse i forhandling af 
entreprisekontrakter efter 
indstilling fra den tekniske 

rådgiver 

Juridisk bistand i 
nødvendigt omfang 
i forbindelse med 

byggesagen

Nedskrivning af 
entreprenørgarantier

Tegning af dækkende 
entrepriseforsikring

Anmeldelse til 
Kommunen af udførte 
forbedringsarbejder 

(Andelsboligforeninger)



BOLIGEXPERTEN ADMINISTRATION A/S

VESTERBROGADE 12

1620 KØBENHAVN V

CVR-NR. 21397245

TLF.33 22 99 41

FAX 33 22 66 93

 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK

WWW.BOLIGEXPERTEN.DK

OM BOLIGEXPERTEN ADMINISTRATION A/S
BOLIGEXPERTEN blev etableret i 1990 og er i dag Danmarks største administrationsselskab, som udelukkende administrerer 
ejer- og andelsboligforeninger. Vi er førende på online systemer til både bestyrelse og beboere og vi beskæftiger administratorer, 
bogholdere, økonomer, advokater og teknikere.

TEKNISK AFDELING
Teknisk afdeling tilbyder professionel byggesagsadministration, projektledelse og teknisk rådgivning i forbindelse med delse med 
alle former for byggeprojekter og byfornyelsesopgaver. Vores mange års erfaring sikrer optimal planlægning, projektering og 
ledelse af byggeprocesser, mens vi samtidig har fokus på at skabe de bedste rammer for beboerne.

JURIDISK AFDELING
BOLIGEXPERTEN har sin egen juridiske afdeling, som altid er på forkant med de seneste lovændringer og viden om retspraksis 
inden for ejer- og andelsboligforeninger. Juridisk afdeling dækker bredt med løsning af hyppigt forekommende juridiske spørgsmål 
om fast ejendom, både for foreninger og for enkeltpersoner.

www.boligexperten.dk

Tryg administration
af din ejendom

Et medlemskab, der forpligter
For at være medlem af Ejendomsfor-
eningen Danmark skal administrator 
leve op til en række etiske normer for 
ejendomsadministration og en gang 
om året aflevere en ledelseserklæ-
ring.

I ledelseserklæringen skriver admini-
strator blandt andet under på, at han 

holder klientens midler adskilt fra sine 
egne midler, og at virksomheden har 
en kautions- og ansvarsforsikring. 

De etiske normer fastslår blandt andet, 
at administrator har pligt til at orien-
tere, informere og vejlede lejere, an-
delshavere og ejere af ejerlejligheder 
om deres rettigheder og pligter.

Kig efter logoet, når du vælger administrator
Du er sikret en professionel samarbejdspartner,  
hvis du vælger en administrator, der er medlem  
af Ejendomsforeningen Danmark.


