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Stamdata
Beskrivelse af ejendommen
Ejerforeningen
er en ejerforening med 3 lejligheder og et erhvervslejemål, i
et samlet lejlighedskompleks. Bygningen er opført i 1897 og anvendes for de 3 lejligheders
vedkommende til beboelse. Udover boligerne er der et erhvervslejemål i stueplan.
Tagkonstruktionen er belagt med teglsten og enkelte ovenlysvinduer. Facaden mod gaden
fremstår med de oprindelige røde mursten med gesimser og vindueskarnapper. Mod gården er
facaden i gule mursten samt tre nyere altaner.
De enkelte lejligheder har et bebygget areal på 109-115 m2, med et samlet boligareal på 333
m2. Det samlede areal af erhvervslejemålet er 54 m2.

Nedenfor er
Ejendomsnummer
Kommunenavn
Foreningsnavn
Adresse
Matr. Nr.
Opført år
Grundareal
Antal bygninger
Bebygget areal
Boligareal
Erhvervsareal
Kælderareal
Etager
Andre bygningers areal

ejendomsoplysninger gældende pr. 08-02-2018:

Ejerforeningen

1897
268 m2
4
111 m2
333 m2
54 m2
94 m2
3
0 m2
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Generel vejledning
Brug og ajourføring af vedligeholdelsesplan
Vedligeholdelsesplanen er tænkt som et dynamisk dokument, der anvendes i arbejdet med
drift og vedligeholdelse af ejendommen. Planen er udarbejdet, så den dækker en periode på
10 år, men det anbefales at den opdateres hvert 5 år. Hvis der er opstået væsentlige driftseller vedligeholdelsesmæssige ændringer i 5-års perioden, kan det være nødvendigt at justere
driftsplanen tidligere i forhold til den nye situation.
Planen opdeler og prioriterer vedligeholdelsesarbejder i den rækkefølge, der vurderes er
hensigtsmæssig i bygningsmæssig og økonomisk forstand.
Ønskes byggeteknisk bistand til løbende ajourføring af vedligeholdelsesplanen tilbyder Bygkontrol
dette.

Alle arbejder opdeles efter Drift (D), Vedligehold (V) og Fornyelse (F)
Drift

Drift omfatter eftersyn, inspektion og check, som udføres af ejendommens
ejer, ejendomsinspektør, vicevært, tekniker eller entreprenør.
Indeholdt er abonnementsordninger til f.eks. varmeanlæg, ventilation og
lignende.

Vedligehold

Vedligehold omfatter løbende vedligehold, der traditionelt både omfatter
forebyggende, planlagt og afhjælpende vedligehold. Begge dele har til
formål længst muligt at opretholde bygningsdelenes levetid, udseende og
funktioner.
Afhjælpende vedligehold er erfaringsmæssigt dyrere end planlagt
vedligehold.

Fornyelse

Fornyelse omfatter opretningsarbejder, som også kan benævnes som
genopretning eller total fornyelse eller udskiftning af nedslidte bygningsdele.
Herudover omfatter det moderniserings- eller forbedringsarbejder, der
bibringer ejendommen nye kvaliteter og funktioner, som for eksempel
isolerings- og badeværelsesarbejder, etabliver af nye tekniske installationer
og faciliteter.

Vi har kategoriseret bygningsdelenes tilstand udfra følgende kategorier:
God
Middel
Mindre god
Kritisk
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Grundlag
Tilsynets metoder
Bygningerne er gennemgået for synlige skader og mangler, samt dokumenteret ved hjælp af digital
fotoregistrering. Der er foretaget tilstandsvurdering af de bygningsdele og installationer, som
kunne besigtiges uden brug af værktøj, stillads, stige og lift.
Udvendige bygningsdele samt indvendige fællesarealer på ejendommen er besigtiget for svigt og
eventuelle mangler og nedbrud. Dvs. tagværk, facader, sokler, vinduer, udvendige døre,
varmeinstallationer, afløbsinstallationer, kloakinstallationer og vandinstallationer.
Tekniske installationer herunder ventilation, el, kloakering er ved stikprøvning, kun visuelt
gennemgået.
Alle priser, der indgår i vurderingen, er ekskl. moms hvor intet andet er nævnt. Priserne er med basis i
erfaringspriser. Alle priser er oplyst ud fra en vurdering på vedligeholdelsesplanens udførelsestidspunkt.
Det skal præciseres, at de endelige udførelsespriser først kan fastlægges efter tilbudsindhentning fra
udførende entreprenør(er), rådgivere m.v. I prioriteringen af hvornår de enkelte renoverings- og
vedligeholdelsesaktiviteter skal finde sted, er der ikke taget stilling til ejendomsejerens økonomiske
budget. Bygkontrol kan i den forbindelse ikke stilles til ansvar for budgetter- og prisers rigtighed.
Ejendomsdata er hentet fra Bygnings- og Bolig Registret (BBR). Såfremt der er fejl i disse data, påhviler
det ejendomsejeren at få disse rettet i BBR registeret.
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Konklusion
Efter endt gennemgang af ejendommene må det konkluderes, at der i nogen grad er behov for
diverse vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Enkelte arbejder vurderes mere presserende
end andre og er markeret med ”F” for fornyelse, som det fremgår af vedligeholdelsesplanen.
Det anslås at de mest aktuelle arbejder ligger omkring murværk, sokkel og vinduer. Her er der
tydelige tegn på opfugtning, med revnedannelse, porøse fuger og forvitringer til følge. Derfor
anbefales det, at der foretages udbedrende arbejder, for at undgå fugtskader, på
bagvedliggende konstruktioner.
I denne sammenhæng var det dog ikke muligt at inspicere bagvedliggende konstruktioner. Det
anbefales at få udført en analyse af fugt på bygningsdele, af et godkendt firma, for at få et
fuldstændigt billede af eventuelle skjulte skader.
Nedenfor ses en kortfattet konklusion på de enkelte bygningsdele.

01 Tagværk
Tagkonstruktionen er opbygget som saddeltag. Tagrummet forventes at være isoleret.
02 Facade mod gården – Murværk
Facaden fremstår med gule mursten. Der er revner i murværket sporadiske steder, samt
porøse fuger, hvor der kan trænge fugt ind. Et sted er der hul ind til isolationen. Dette bør
udbedres for at undgå større murværksarbejde på sigt.
03 Facade mod gaden – Murværk
Den originale facade fra 1897 består af pudset mur og mursten, som har tegn på påvirkning af
vejrliget. Der er revner i pudsen, pilastre og gesimser, en sætningsskade, samt porøse fuger. Bør
udbedres snarest, for at undgå fugt- og frostskader
04 Sokkel
Soklen er flere steder porøs og har revner på begge sider af boligen.
05 Tagrender og nedløb
Tagrender og nedløb er i god stand. Dog er der sammenløb med køkkenafløb, hvilket bør
separeres til hver sit afløb.
06 Vinduer
Vinduerne er udført med glaslister i træ og trænger til en kærlig hånd. Flere steder er der
begyndende råd i kantlisterne. Kantlister bør udskiftes eller som minimum males.
07 Udvendige døre
Hoveddøren fremstår i god stand, på nær lige over metalfodlisten, hvor listerne er delvist
ødelægte og bløde.
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08 Udendørs belægninger
Udendørsbelægningerne er udført i beton i gården og er meget ujævne og sprækkede. Der er
tydelig algevækst på belægningen. Belægningen hælder ind imod bygningen, hvilket gør det muligt
at regnvandet ledes hen imod huset. Bør udbedres for at undgå vand i kælderen ved et større
skybrud.
09 Trappe
Trappen er den originale trappe og er i god stand i forhold til sin alder. Enkelte steder er der
behov for kraftigere vanger, for at styrke stabiliteten.
10 Varmeinstallationer
Installationerne skal efterses årligt og tjekkes for om der er lækager. Der var ingen synlige
problemer ved eftersynet.
11 Kælder
Kælderen har lidt problemer med saltblomstringer, som findes både i cykelkælderen,
mellemgangen og vaskerummet. For at undgå fugtskader, der forværrer pudsskaderne, bør
væggene oppudses.
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Noter
I prioritetsrækkefølgen (hvornår det første vedligehold skal finde sted) er der ikke taget stilling til i
forhold til foreningens økonomiske budget.
Det anbefales, at foreningens ejere, - såfremt der ikke er etableret en aftale med en sagkyndig,
- laver en løbende vurdering af de enkelte bygningsdeles tilstand og udarbejder en egen
prioritering af, hvilke arbejder der bør laves hvornår. Renoveringsarbejder hvor der kræves
stillads, bør dog kombineres, så generelle omkostninger til brug af hjælpemidler til udførelse af
de enkelte arbejder, holdes så lavt som muligt.
I forbindelse med renoveringsopgaver, anbefales det at rådføre sig med en sagkyndig. I forbindelse
med varetagelse af bygningsejerens interesser og forpligtelser som bygherre. Bygkontrol ApS kan
uforpligtende kontaktes for en vurdering af rådgivningens omfang i forbindelse med en opgave.
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Oversigt

01 Tagværk
Emne
Vedligehold

Beskrivelse
Taget er fra 2017, hvilket er grunden til at der ikke er behov for
vedligehold af dette de næste 5-10 år. Grundet tagets unge alder
indgår det ikke som en del af vedligeholdelsesplanen for de
kommende 10 år.
Men når det er sagt, så kan I efterfølgende følge
vedligeholdelsesplanen for tagkonstruktioner her:
Kontroller at tagsten/tagpap ligger lige, sidder godt fast og er uden
revner eller brud. Ødelagte sten/tagpap skal straks udskiftes.
Alle de steder hvor taget gennembrydes af ovenlysvinduer, sikres
tætheden af overgangen til taget af inddækninger. Inddækningerne
er vigtige afslutninger i forbindelse med at holde vand ude af
tagkonstruktionen og kan godt være tæret, være udført forkert eller
have løsnet sig.

Omfang

Udførelse

Aftræksventiler fra faldstamme og ventilation af køkken og bad skal
tjekkes for om de er tilstoppede. Udluftningshætter, udluftningssten
og ventilationsspalter forneden på taget sikrer, at eventuel fugt
ventileres væk fra tagets inderside, og de skal holdes fri fra grene,
nåle, blade og andet.
Tagkonstruktionen er opbygget som saddeltag.
Der kunne ved besigtigelsen af ejendommen ikke konstateres
anløbninger eller andre fugtrelaterede skader på loftet. Tagrummet
forventes at være isoleret. Der ses ventilation af tagkonstruktion
ved tagfod.
Det anbefales at der, hvor beboere oplever støjgener i forbindelse
med blafrende undertag, lokalt fjernes tagsten for at inspicere i
forbindelse med udbedringsløsninger.

Prioritering
Arbejdet anbefales udført første gang
Driftsoplysninger
Forventet levetid
Eftersynsinterval
Vedligeholdelsesinterval
Første vedligehold

I god stand
2018
30 år
1 år
7 år
2025
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02 Facade mod gården – Murværk
Emne
Vedligehold

Beskrivelse
Murværket er fra 1897 og har ikke været renoveret siden da. Derfor er
en stor del af fugerne i bygningen porøse og enkelte steder er der hul
ind til isoleringen.
Isoleringen bør afskærmes snarest så der ikke kommer fugt ind og
giver råd i isoleringen.
Skader på fuger kan skyldes sætningsskader, frostsprængninger eller
murbier, som graver sig ind i fugerne og bor der. Det kan også skyldes
en dårlig mørtel da huset blev bygget. I slemme tilfælde kan dårlige
mørtelfuger være årsag til alvorlige fugtskader inde i huset.
Det er ikke nemt at forebygge porøse fuger andet end at sørge for at
mureren bruger den rette mørtel. Tjek efter en gang om året om
fugerne er i god stand. Der er stor forskel på om fugerne ligger i sollys
eller skygge dagen lang.

Omfang

Materialer
Udførelse

Facaderne fremstår med medtaget mur for vind og vejr. Porøse fuger
stort set over hele facaden. Flere steder ses hul ind til isoleringen.
Revner i sålbænke og pilastre ved alle vinduespartier.
Fugemasse og mørtel til udbedring af porøse fuger.
Afrensning eller udskiftning af sålbænke.
Facader afrenses og fuger udkradses og omfuges.
Sålbænke udskiftes.

Opgave
Leje af stillads
Omfugning af facade
Udskiftning af sålbænke bred
Udskiftning af sålbænke mellem
Udskiftning af sålbænke smal
Samlet sum ekskl. Moms

Mængde
10
120
4
6
6

Prioritering
Arbejdet anbefales udført første gang
Driftsoplysninger
Forventet levetid
Eftersynsinterval
Vedligeholdelsesinterval
Første vedligehold

Enhed
dage
m2
stk
stk
stk

Enhedspris
3.132,00 kr.
454,25 kr.
470,35 kr.
355,35 kr.
309,35 kr.

Pris i alt
31.320,00 kr.
54.510,00 kr.
1.881,40 kr.
2.132,10 kr.
1.856,10 kr.
91.699,60 kr.

Haster!
2018
100+ år
2 år
5 år
2023

Bygkontrol ApS | Abildvej 1,1th, 5700 Svendborg | CVR: 36698667 | info@bygkontrol.dk

FOTOREGISTRERING

Facade/murværk mod gård: Porøse fuger og hul ind til isolation.

Revner i sålbænke mod gård.
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03 Facade mod gaden – Murværk
Emne
Vedligehold

Beskrivelse
Den flotte facade mod gaden fra 1897 fremstår med de oprindelige
pilastre, fremspring og gesimser og har ikke været renoveret siden da.
En stor del af fugerne i facaden er porøse og derudover er der revner i
pudsen på alle pilastre. Enkelte steder går revnerne op i gesimsen.
Revnerne bør pudses op for at sikre fugt i at trænge ind og danne
frostskader.
Skader på fuger kan skyldes sætningsskader, frostsprængninger eller
murbier, som graver sig ind i fugerne og bor der. Det kan også skyldes
en dårlig mørtel da huset blev bygget. I slemme tilfælde kan dårlige
mørtelfuger være årsag til alvorlige fugtskader inde i huset.
Tjek efter en gang om året om fugerne er i god stand. Tjek pudsen for
revner. Der er stor forskel på om fugerne ligger i sollys eller skygge
dagen lang.

Omfang

Materialer
Udførelse

Facaderne fremstår med medtaget mur for vind og vejr. Porøse fuger
stort set over hele facaden. Revner i gesimser og pilastre ved alle
vinduespartier.
Fugemasse og mørtel til udbedring af porøse fuger.
Puds til oppudsning af pilastre og gesimser.
Facader afrenses og fuger udkradses og omfuges.
Gesimser og pilastre renses og pudses op.

Opgave
Leje af stillads
Omfugning af facade
Oppudsning af pilastre
Oppudsning af gesimser
Oppudsning af facade
Samlet sum ekskl. Moms

Mængde
11
70
10
1
1

Prioritering
Arbejdet anbefales udført første gang
Driftsoplysninger
Forventet levetid
Eftersynsinterval
Vedligeholdelsesinterval
Første vedligehold

Enhed
dage
m2
stk
stk
stk

Enhedspris
3.105,00 kr.
454,25 kr.
470,35 kr.
3.450,00 kr.
16.839,45 kr.

Pris i alt
34.155,00 kr.
31.797,50 kr.
4.703,50 kr.
3.450,00 kr.
16.839,45 kr.
90.945,45 kr.

Haster!
2018
100+ år
2 år
5 år
2023
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FOTOREGISTRERING

Facade/murværk mod gaden: Porøse fuger og revner i puds.
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Facade/murværk mod gaden: Porøse fuger og revner i puds.
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04 Sokkel
Emne
Vedligehold

Omfang
Materialer
Udførelse

Beskrivelse
Sokler bør løbende efterses for revnedannelser, for at undgå fugt i
tilstødende konstruktioner og deraf følgeskader. Sokkelskaderne sker
typisk i vinterhalvåret, hvorfor de bedst registreres i foråret.
Soklen er flere steder porøs og har mange revner i pudsen, som på sigt
kan give større fugtskader.
Genopretning af sokkel, sokkelpuds.
Løs sokkelpuds afbankes til fast bund og der etableres ny
sokkelpuds og finpuds.

Opgave
Sokkelpuds
Genopretning af sokkel
Samlet sum ekskl. Moms

Mængde
50
50

Prioritering
Arbejdet anbefales udført første gang
Driftsoplysninger
Forventet levetid
Eftersynsinterval
Vedligeholdelsesinterval
Første vedligehold

Enhed
m2
m2

Enhedspris
115,00 kr.
230,00 kr.

Pris i alt
5.750,00 kr.
11.500,00 kr.
17.250,00 kr.

Bør udbedres
2018
50-90 år
2 år
7 år
2025
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FOTOREGISTRERING

Revne i sokkel ud til gaden

Revne i sokkel ved trappenedgang close-up

Revne i puds ved kældervindue
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Revne i sokkelpuds ved trappenedgang

Revne i sokkelpuds ved kældervindue
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05 Tagrender og nedløb
Emne
Vedligehold
Omfang
Materialer
Udførelse

Beskrivelse
Rensning af tagrender og nedløb, samt sandfang.
Tagrender og nedløb er i god stand. Dog er der ulovlig installation fra
køkkenafløb til regnvandsafløb. Dette skal rettes op.
Nye installationer af afløb og afløbsrør. Nedløbsrør til regnvand.
Der skal etableres nye separate installationer til afløb for køkkenvaske
på alle etager. Udskiftning af samling på nedløbsrør.

Opgave
Udskiftning af nedløbsrør
Installation af afløb og kloakering
Vandrør fra køkken til afløb
Samlet sum ekskl. Moms

Mængde
4
4
12

Enhed
stk
stk
stk

Prioritering
Arbejdet anbefales udført første gang
Driftsoplysninger
Forventet levetid
Eftersynsinterval
Vedligeholdelsesinterval
Første vedligehold

Enhedspris
262,20 kr.
27.600,00 kr.
470,35 kr.

Pris i alt
1.048,80 kr.
110.400,00 kr.
5.644,20 kr.
117.093,00 kr.

Bør udbedres snarest
2018
30 år
1 år
3 år
2021

FOTOREGISTRERING

Køkkenafløb forbundet med regnvandsafløb på facade mod gård.
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06 Vinduer
Emne
Vedligehold

Omfang

Materialer
Udførelse

Beskrivelse
Vinduer skal efterses og smøres 1 til 2 gange om året. Det er også en
god idé at vaske rammer, karme og glaslister en gang om året, f.eks. i
forbindelse med vinduespudsning. Derudover bør de males mindst
hvert 5. år
Vinduerne er skiftet i 1981 og udført med glaslister i træ. Vinduerne
trænger kraftigt til snedkermæssigt vedligehold. Forventet levetid for
vinduer er normalt 30 år, hvilket er passeret. Derfor bør alle vinduer
udskiftes igen senest inden for de næste 5 år. Fugebånd bør gennemgås
inden for en periode på 2 år.
Udskiftning af fugebånd. Rammer og maling.
Fugebånd omkring vinduer udskiftes til korrekt dimensioneret
diffusionsåbent fugebånd. Malerarbejde udføres.

Prioritering
Arbejdet anbefales udført første gang
Driftsoplysninger
Forventet levetid
Eftersynsinterval
Vedligeholdelsesinterval
Første vedligehold

Bør udbedres snarest
2018
30 år
2 år
5 år
2023
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FOTOREGISTRERING

Kældervinduer trænger til vedligehold i form af udskiftning af kantlister samt maling.

Butiksvindue trænger til vedligehold i form af udskiftning af kantlister samt maling.
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07 Udvendige døre
Emne
Vedligehold
Omfang

Materialer
Udførelse

Beskrivelse
Døre bør efterses og smøres 1 til 2 gange om året, samt males hvert 5.
år.
Hoveddøren fremstår i rimelig stand. Den står frit ud til gaden, så vind
og vejr giver den patina. Samtidig er der slag- og brugsmærker over
metallisten, som er opstået ved adgang gennem døren. ved
indgangspartiet.
Malerbehandling samt udskiftning af lister.
Nederste lister udskiftets, døren slibes let og males efterfølgende.

Opgave
Malerarbejde
Udskiftning af bundlister

Mængde
2
3

Enhed
stk
stk

Enhedspris
661,25 kr.
37,95 kr.

Samlet sum ekskl. Moms

Prioritering
Arbejdet anbefales udført første gang
Driftsoplysninger
Forventet levetid
Eftersynsinterval
Vedligeholdelsesinterval
Første vedligehold

Pris i alt
1.322,50 kr.
113,85 kr.
1.436,35 kr.

Trænger til vedligehold
2018
40 år
2 år
5 år
2023
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FOTOREGISTRERING

Hoveddør med slidte og tærede kantlister lige over metalfodlisten.
Trænger til vedligehold i form af udskiftning af kantlister samt maling.
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08 Udendørs belægninger
Emne
Vedligehold

Omfang

Materialer

Udførelse

Beskrivelse
I mange tilfælde er algevækst på udendørsbelægninger et æstetisk
problem, dog kan der være tilfælde hvor væksten kan forvandle en
gangsti til en farlig glidebane. Som udgangspunkt bør man acceptere
at der gror alger på belægninger, da de generelt ikke har nedbrydende
effekt på materialerne. I tilfælde hvor det er nødvendigt at fjerne
alger, findes der forskellige skånsomme løsninger. Højtryksrens kan
som udgangspunkt ikke anbefales, da det gør overfladen mere
modtagelig overfor algevækst.
I forbindelse med ukrudt i fuger, kan man ved fejning, hver eller hver
anden uge, undgå at ukrudt vokser sig fast i fugen. På større arealer,
kan det være en fordel at anskaffe sig en ukrudtsbrænder. Anvendes
ukrudtsbrænder, bør man være opmærksom på retningslinjerne for
anvendelse. I 2012, var der ifølge beredskabsstyrelsen, 239 tilfælde af
brand, som følge af brugen af ukrudtsbrændere.
Udendørs belægningerne, bærer tydeligt præg af algevækst. Det største
problem er dog tilstanden af belægningen, som har mange brud og
dermed er meget ujævn. De mange brud betyder også at regnvand og
smeltevand nemt kan trænge ned i belægningen og lave
frostsprængninger.
Rørføringen er heller ikke frostsikret, hvilket gør den blottede rørføring
udsat.
Der er fald ind mod regnvandsafløb ved huset, men hvis dette bliver
tilstoppet af de tilsluttede køkkenafløb og der kommer kraftig regn, så vil
vandet ikke kunne søge andre steder hen, end i kælderen.
Belægningen bør holdes under opsyn for eventuelle vandpåvirkninger
på fundamenterne.
På store arealer kan der med fordel bruges ukrudtsbrænder, til at
fjerne ukrudt mellem fliser.
Herregårdssten/Havefliser
Fugesand.
Det anbefales at fjerne belægningen og lægge en ny helstøbt
belægning eller flisebelægning.
Belægninger holdes under alm. opsyn for vandpåvirkning af
fundamenterne. Ukrudt fjernes løbende ved fejning med stiv kost eller
afbrænding.
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Opgave
Herregårdssten
Fugesand
Arbejdstimer
Kloakering

Mængde
100
12
8
36

Samlet sum ekskl. Moms

Prioritering
Arbejdet anbefales udført første gang
Driftsoplysninger
Forventet levetid
Eftersynsinterval
Vedligeholdelsesinterval
Første vedligehold

Enhed
m2
m2
timer
timer

Enhedspris
85,68 kr.
34,50 kr.
511,75 kr.
511,75 kr.

Pris i alt
8.568,00 kr.
414,00 kr.
4.094,00 kr.
18.423,00 kr.
31.499,00 kr.

Bør udbedres snarest
2018
60 år
3 år
5 år
2023

FOTOREGISTRERING

Belægning i gården bør omlægges fuldstændig for at undgå frostskader, der sætter sig i bygningen.
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09 Trappe
Emne
Vedligehold

Beskrivelse
Generelt vedligehold af træhåndlister og balustre med maling, olie og
trappevask.
Trappen er den oprindelige trappe fra 1897 og gelænderet har derfor
mærket en del slid. For at støtte balustrene bedst muligt bør
tværstængerne være solide og faste.
Bredere tværstænger for at give bedre støtte til gelænderet.
Påsættelse af tværstænger.

Omfang

Materialer
Udførelse

Opgave
Maling
Olie
Tværstænger
Samlet sum ekskl. Moms

Mængde
1
1
6

Prioritering
Arbejdet anbefales udført første gang
Driftsoplysninger
Forventet levetid
Eftersynsinterval
Vedligeholdelsesinterval
Første vedligehold

Enhed
5L
stk
stk

Enhedspris
342,85 kr.
401,35 kr.
115,00 kr.

Pris i alt
342,85 kr.
401,35 kr.
690,00 kr.
1.434,20 kr.

I rimelig god stand
2018
40 år
2 år
5 år
2023

FOTOREGISTRERING

Tværvange på trappe skal udskiftes til bredere vanger, for at støtte trappen bedre.
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10 Varmeinstallationer
Emne
Vedligehold

Omfang
Materialer
Udførelse

Beskrivelse
Der er etableret nyere fjernvarmeanlæg i bygningen. Anlægget er et
lukket anlæg, som efterses af ejendommens vicevært. Der ses ikke
utætheder og anlægget ser i øvrigt ud til at være uden fejl eller
defekter.
Der må forventes almindelig vedligehold med udskiftning af ventiler
og temperaturfølere når dette måtte være nødvendigt.
Radiatorer og varmerør skal årligt eftergås for tæringer og utætheder.
Termostater gennemgås for om stiften har sat sig fast. Når
varmesæsonen starter udluftes radiatorerne.

Prioritering
Arbejdet anbefales udført første gang
Driftsoplysninger
Forventet levetid
Eftersynsinterval
Vedligeholdelsesinterval
Første vedligehold

I god stand
2021
20 år
1 år
3 år
2021

FOTOREGISTRERING

Varmeinstallationer
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11 Kælder
Emne
Vedligehold

Beskrivelse
Bygningen er grundmuret uden omfangsdræn. Der er tydelige tegn på
saltudblomstringer, hvilket kan indikere et stort fugtindhold i
murværket.
Grunden til at pudsen løsner sig fra kældervæggene i ældre huse, eller
at der opstår saltudblomstringer, er at grundmuren ikke er
tilstrækkeligt fugtsikret på den udvendige side. Hvis huset er fra før
1910 er grundmuren typisk opbygget af hårdtbrændte mursten,
hvilket tillader en forholdsvis høj grad af fugtvandring. Dette aktiverer
salte i muren, der så blomstrer ud og forårsager at pudslaget løsner
sig.

Omfang

Der er saltudblomstringer på flere vægge i cykelkælderen, mellemgangen
samt vaskerummet.
Saltbinder/Primer
Kælder og fundamenter eftergås for tegn på pudsafskalninger,
saltudblomstringer eller skjolder på vægge, som kan være tegn på
fugtpåvirkninger. Læg en hånd på murværket og mærk, om det virker
vådt og undersøg om træværk virker opfugtet. Evt. ved hjælp af en syl
og/eller fugtmåler. Generelt frarådes at opbevare organiske
materialer i ældre kældre pga. risikoen for angreb af skimmelsvamp.
Saltbinder/Primer påføres de områder, der er udsat for saltudblomstringer.

Materialer
Udførelse

Opgave
Oppudsning
Samlet sum ekskl. Moms

Mængde
1

Prioritering
Arbejdet anbefales udført første gang
Driftsoplysninger
Forventet levetid
Eftersynsinterval
Vedligeholdelsesinterval
Første vedligehold

Enhed
stk

Enhedspris
825,70 kr.

Pris i alt
825,70 kr.
825,70 kr.

I rimelig god stand
2021
50 år
1 år
5 år
2023
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FOTOREGISTRERING

Afskalning på væg i cykelkælder
FOTOREGISTRERING

Afskalning på væg i mellemgang
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FOTOREGISTRERING

Afskalning på væg i vaskerum
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Tilstandsoversigt
Betegnelse

Kritisk

Mindre god

Middel

01 Tagværk

God
X

Første aktivitet
2025

02 Facade mod gården Murværk

X

2018

03 Facade mod gaden Murværk

X

2018

04 Sokkel

X

2018

05 Tagrender og nedløb

X

2018

06 Vinduer

X

2018

07 Udvendige døre

X

2020

08 Udendørs belægninger

X

2018

09 Trappe

X

2023

10 Varmeinstallation

X

2021

11 Kælder

X

2023
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Forslag til byggebudget
I forlængelse af gennemgangen af ejendommen, er nedenstående byggebudget udarbejdet som oplæg
til renoveringsarbejder der bør foretages indenfor en kortere periode.
For god ordens skyld skal det oplyses, at nedenstående budget er en prisvurdering på
gennemgangstidspunktet og kan først præciseres efter tilbudsindhentning.

Byggebudget for
Opgave
Leje af stillads
Omfugning af facade
Udskiftning af sålbænke bred
Udskiftning af sålbænke mellem
Udskiftning af sålbænke smal
Samlet sum ekskl. Moms

Mængde
10
120
4
6
6

Enhed
dage
m2
stk
stk
stk

Enhedspris
3.105,00 kr.
454,25 kr.
470,35 kr.
355,35 kr.
309,35 kr.

Pris i alt
31.050,00 kr.
54.510,00 kr.
1.881,40 kr.
2.132,10 kr.
1.856,10 kr.
91.429,60 kr.

Opgave
Leje af stillads
Omfugning af facade
Oppudsning af pilastre
Oppudsning af gesimser
Oppudsning af facade
Samlet sum ekskl. Moms

Mængde
11
70
10
1
1

Enhed
dage
m2
stk
stk
stk

Enhedspris
3.105,00 kr.
454,25 kr.
470,35 kr.
3.450,00 kr.
16.839,45 kr.

Pris i alt
34.155,00 kr.
31.797,50 kr.
4.703,50 kr.
3.450,00 kr.
16.839,45 kr.
90.945,45 kr.

Mængde
50
50

Enhed
m2
m2

Enhedspris
115,00 kr.
230,00 kr.

Pris i alt
5.750,00 kr.
11.500,00 kr.
17.250,00 kr.

Mængde
Enhed
Enhedspris
36
stk
661,25 kr.
18
stk af 6 meter 171,35 kr.
33
meter
37,95 kr.

Pris i alt
23.805,00 kr.
3.084,30 kr.
1.252,35 kr.
28.141,65 kr.

Opgave
Sokkelpuds
Genopretning af sokkel
Samlet sum ekskl. Moms
Opgave
Malerarbejde
Udskiftning af fugebånd
Udskiftning af bundlister
Samlet sum ekskl. Moms

Total byggesum ekskl. moms
Moms 25%
Presserende byggeomkostninger i alt inkl. moms

227.766,70 kr.
56.941,68 kr.
284.708,38 kr.
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10 års vedligeholdelsesplan
Alle arbejder opdeles efter Drift (D), Vedligehold (V) og Fornyelse (F)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
01 Tagværk

D

D

D

D

D

D

D

V

D

D

02 Facade mod gården Murværk

F

D

D

D

D

V

D

D

D

D

03 Facade mod gaden - Murværk

F

D

D

D

D

V

D

D

D

D

04 Sokkel

F

D

D

D

D

D

D

V

D

D

05 Tagrender og nedløb

F

D

D

VD

D

D

VD

D

D

VD

06 Vinduer

F

D

D

D

D

VD

D

D

D

D

07 Udvendige døre

D

D

D

D

D

VD

D

D

D

D

08 Udendørs belægninger

F

D

D

D

D

VD

D

D

D

D

09 Trappe

D

D

D

D

D

VD

D

D

D

D

10 Varmeinstallation

D

D

D

VD

D

D

VD

D

D

VD

11 Kælder

V

D

D

D

D

V

D

D

D

D

F – Forbedringer
V – Vedligeholdelse
D – Drift rutiner
Se vejledning på side 3, for uddybende forklaring.
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Det videre forløb
Bygkontrol besvarer gerne spørgsmål i forbindelse med vedligeholdelsesplanen og deltager også i
bestyrelsesmøder, i forbindelse med gennemgangen af planen.
I forbindelse med renoveringsopgaver, anbefales det at rådføre sig med en sagkyndig i forbindelse
med varetagelse af bygningsejerens interesser og forpligtelser som bygherre. Bygkontrol ApS kan
uforpligtende kontaktes for en vurdering af rådgivningens omfang i forbindelse med en opgave.
Alle priser i ovenstående rapport er overslagspriser ekskl. moms og der tages forbehold for
ændringer. Bygkontrol ApS vil gerne bistå med rådgivning og indhentning af tilbud.
Som tidligere beskrevet er planen udarbejdet, så den dækker en periode på 10 år, men det
anbefales at den opdateres hvert 5 år. Hvis der er opstået væsentlige drifts- eller
vedligeholdelsesmæssige ændringer i 5-års perioden, kan det være nødvendigt at justere
driftsplanen tidligere i forhold til den nye situation.
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Generelle betingelser for vedligeholdelsesplanen
Vedligeholdelsesplanen er et øjebliksbillede af de pågældende ejendommes tilstand og må
desuden ikke bruges som tilstandsrapport i forbindelse med salg af ejendom.
Dokumentet må ikke gøres offentligt tilgængeligt, medmindre parterne ved gensidigt samtykke
aftaler dette.
Rådgivningen er forsikringsmæssigt begrænset iht. ABR89, ”Almindelige betingelser for teknisk
rådgivning og bistand.”

Klager
Du kan som ejer af ejendommen, klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende
vedligeholdelsesplanen. Klagen skal i første omgang rettes til Bygkontrol, der har udarbejdet
planen, senest 1 år efter planens overdragelse.
Information om øvrig klagemyndighed:
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Vesterbrogade 2 B,
1620 København V
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