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2 Forord 

Nærværende byggetekniske 5 års eftersynsrapport beskriver udførelsen af det arbejde, som er udført i bebyggelsen – afd. 24245 
Egedalsvænge og afd. 24273 Egelunden.  
 
Baggrunden for nærværende rapport er en byggeteknisk gennemgang, der er udført Nick Hansen og Patrick Jørgensen fra Arkhus 
Bygningsrådgivning A/S. 
 
Rapporten er udfærdiget på grundlag af det besigtigede. Besigtigelse af klimaskærmen er foretaget fra terræn, vinduer og med drone. 
Der er i forbindelse med registreringen ikke foretaget destruktive indgreb. Der er benyttet informationer fra den udarbejdet 5 års rapport 
af Byggeskadefonden samt tidligere udarbejdet beboermangellister fra 1 års eftersynet. Der er tilmed anvendt oplysninger fra 
kommunens BBR-register (Bygge- og Boligregistrering). 
 
Rapportens indhold omfatter følgende bygningsdele: 

 Sokkel 

 Belægning 

 Facadekonstruktion 

 Tagkonstruktion 

 Loftkonstruktion 

 Franske altaner 

 Karnapper 

 Altaner, herunder værn m.m. 

 Yderdøre med fokus på vandgennemtrængning 

 Pladefundament ved elevatorgrube 

 Vinduer 

 Ventilationsanlæg 

 Tagnedløb 

 Blok 17 har været igennem en gennemrenovering og nedenstående er derfor kun tilhørende for denne blok: 
o Indervægge af porebeton med fokus på manglende vådrumssikring 
o Indvendige døre 



     
Afd. 24245 Egedalsvænge og afd. 24273 Egelunden Side 4 af 129 

5 års eftersynsrapport - helhedsplan Dato 02.12.2019 

    

Arkhus Bygningsrådgivning A/S  CVR nr. 32 64 49 29  Tlf. 8882 6336  info@arkhus.dk 

o Trægulve 
o Flisegulve 
o Køkken og inventar 
o Nedhængte lofter 
o Indervægge af gips 

 

Bygningsejers pligt: 

 Inden 5 års fristens udløb skal ejer reklamere over registrerede svigt og byggeskader. Reklamationsbreve 
skal sendes til alle tænkeligt ansvarlige, fx rådgivere og underrådgivere, entreprenører og underentreprenører 
samt leverandører. 

 Ejer skal meddele eventuelle garantistillere, at garantien ikke kan bortfalde, før de ansvarlige har foretaget udbedring. 

 Ejer skal få de ansvarlige til snarest muligt at udbedre svigt og byggeskader. 

 Hvis de ansvarlige ikke foretager udbedring af svigt og byggeskader, skal bygningsejer indgå suspensionsaftale eller anlægge sag 
ved voldgiftsretten, før krav mod de ansvarlige forældes. Det sker 3 år efter, at ejeren bliver eller burde være blevet bekendt med 
svigt eller byggeskade m.v. Sagen kan ikke anlægges, før Byggeskadefonden har givet grønt lys. 

 
Bemærk de komplicerede juridiske regler om samspillet mellem 5 års ansvarsperioden og den 3 årige forældelsesfrist.  

 
Baggrund: 
Baggrunden for nedenstående rapport er rapport udarbejdet af Byggeskadefonden i forbindelse med 5 års eftersyn samt egen 
registrering af i alt 79 ud af 120 varslede lejligheder.   
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2.1 Sokkel 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Materiale: 
- Eternitplade 
- Bagvedliggende skelet er umiddelbart 

af træ, men det kan ikke endelig 
konstateres.  

 
Generelt: 
Der er registreret et byggeteknisk svigt 
for sokkelplader af eternit.  
Dette er med henblik på overgangen 
mellem sokkelplader og den pudsede 
sokkel, hvor tilslutningen ikke er udført 
tæt og korrekt. Dette medfører blandt 
andet mulighed for 
vandgennemtrængning.  
 
Ligeledes er sokkelplader udført med 
åbne samlinger, hvor der er ikke anvendt 
samleprofiler eller lignende for at sikre 
mod netop gennemtrængning af vand, 
insekter m.m. 
 
 
 
 

x Der bør foretages supplerende 
undersøgelse for at kunne konstatere 
om sokkelplade er udført i korrekt 
dybde og om bagvedliggende skelet 
er af organisk materiale.  
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Materiale: 
- Sokkelpuds 
- Armeringsnet af glasfiber 
 
Generelt: 
Der er registreret et byggeteknisk svigt, 
da armeringsnettet stedvis er blotlagt. 
Umiddelbart kan dette skyldtes, at 
saltene fra MgO pladerne har ætset den 
yderste del af sokkelpudsen. 
 
Der er generelt observeret fejlagtige 
sokkelpuds afslutninger mod 
opgangsdøre, hvor sokkelpuds er helt 
mangelfuld, hvilket betragtes som et 
svigt. 

x Der bør foretages supplerende 
undersøgelse for at kunne konstatere 
om armeringsnettet er blotlagt af MgO 
pladernes salte eller det blot skyldtes 
en forkert udførelse. 
 
Til orientering skal nettet lægges i 
pudslagets yderste tredjedel og 
samtidig været fuldt dækket af puds. 

 
Til venstre for opgang 5. 
 

 
Hul ved vindue til højre for opgang 3. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
 

Materiale: 
- Sokkelpuds 
- Armeringsnet af glasfiber 
 
Generelt: 
Der er registreret et byggeteknisk svigt, 
da sokkel stedvist er placeret under 
overkant terræn. 
 
Jf. Byg-Erfa datablad (13) 16 06 20 er der 
angivet at faste belægninger, stenseng 
eller lignende udføres med en fri 
sokkelhøjde på 150 mm. Hvor sokkel 
tilstødes af organiske materialer 
anbefales en sokkelhøjde på 200-300 
mm. 

 Der er ingen bemærkninger. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 
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2.2 Belægning 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Belægningsfliser 
 
Materiale: 
- 15x30 GAII 75, 8 cm alm. grå 
- Bundsikringslag (Tykkelse er ukendt) 
 
Generelt: 
Nr. 27-31:  
Belægningsfliser ligger løst og skævt.  
Det kan skyldes beboeradfærd, da fliser 
generelt ligger korrekt og betragtes derfor 
som ælde.  

 Der er i område BE4 udført 
konstruktion, som angivet i 
sideliggende kolonne. Område kan 
oplyses på modtaget tegning 
Udearealer L(X)1.01. 
 
 

 
Ved opgang nr. 27-31. 
 

 
Ved opgang nr. 33-37. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Asfalt 
 
Materiale: 
- GAB 1 Pen 70-100 
- AB6t med sort granittilslag 
 
Generelt: 
Der er registreret en byggeteknisk skade 
forårsaget af et svigt. 
 
Det øverste slidlag i form af AB6t er 
udført i et lag over omkringliggende 
græs/jordbelægning. Dette medfører, at 
asfaltbelægningens kanter sprækker, da 
disse ikke opretholdes af jord. 
 
Generelt er asfaltbelægnings kanter 
ødelagt på begge sider af sti op til  
nr. 27-31.  
 
Hvor asfaltbelægning tilstøder jord, er der 
afsluttet med chaussesten. Disse er ført 
ind bag sokkelpladen, hvilket gør, at 
sokkelpladen ikke kan være udført tæt. 
Dette er et væsentligt svigt, som er 
konstateret ved blok 14, opgang 2. 
 
 
 

 Der er i område BE2 udført 
konstruktion, som angivet i 
sideliggende kolonne. Område kan 
oplyses på modtaget tegning 
Udearealer L(X)1.01. 
 
 

 
På vej hen til nr. 27-31. 
 

 
På vej hen til nr. 27-31. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
På vej hen til nr. 27-31. 
 

 
Blok 14, opgang 2. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Blok 14, opgang 2. 
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2.3 Facadekonstruktion  

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Facader 
 
Materiale: 
- 195x45 mm stolper 
- 51x45 mm krydsforskalling 
- Isoleret med 195 mm & 50 mm 
- PE-folie 0,2 mm 
 
Indvendig beklædning: 
2 lag gips  
 
Udvendig beklædning:  
- 1 lag 9 mm fibercementbaseret 
vindspærre 
-  4 mm alu sandwichplade 
- Kerne: 3 mm Polyethylene FR. 
- Bagside: 0,5 mm alu3005 H 46 
 
Generelt: 
På alle facadeplader, hvor skruer er ført 
gennem pladen for fastgørelse, er plader 
korrigeret. Tilmed er plader korrigeret ved 
pladeender. Inddækninger ved sokkel er 
ætset, hvilket formentlig er på grund af 
saltene fra MgO-pladerne. 
 
Ved kælderdør på blok 14 er inddækning 
ikke udført korrekt, så vand afledes væk 
fra sokkel. I stedet er denne stedvist helt 
mangelfuld, hvilket betragtes som et 
svigt. 

X Alle facadeplader er gennemgået og 
hvor skruer er ført gennem pladen for 
fastgørelse, er plader korrigeret.  
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygherre har anmeldt en reklamation 
vedr. korrosion af facadeplader. 
Reklamationen fastholdes, idet det 
bemærkes, at der er indgået 
suspensionsaftale gældende til 4. april 
2020. Som følge af reklamationen kan 
arbejdsgarantien ikke kvitteres. 
 
Bygherre har anmeldt en reklamation 
vedr. anvendelse af MgO-plader og der 
er indgået forlig, som indebærer, at MTH 
foretager udbedring. MTH har stillet 
særskilt arbejdsgaranti vedrørende dette 
forhold. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Blok 10. 
 

 
Blok 13. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Opgang 14. 
 

 
Opgang 63. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Kælderdør ved blok 14. 
 

 
Kælderdør ved blok 14. 
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2.4 Tag- og loftkonstruktion  

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Tag 
 
Materiale: 
- Eksisterende tag: 
- 30x100 mm forskallingsbrædder 
- 23 mm rupløjede brædder 
- Tagpap kvalitet PF 3000 
 
Nyt tag: 
Stikspær 63x150 mm 
Skeletkonstruktion 95x45 mm 
Isolering 100 mm 
Varmeledningsevne 37 mW/mK 
 
Udv. Beklædning: 
1 lag 9 mm fibercement vindspærre 
 
Belægning: 0,7 mm aluminium i falsbar 
kvalitet.  
Bagside: beskyttelseslak 
Befæstelse: glidehafter og faste hafter 
type EM – rustfrit stål. Med rustfri ringsøm 
2,5x25 mm  
 
Generelt: 
Tag på blok blev besigtiget med drone og 
der blev ikke bemærket nogen skader 
eller fejl. Dog er der konstateret et 
byggeteknisk svigt i loftrummet. 
 
 

 Der er ingen bemærkninger til tag. 

 
Nr. 16-20. 
 

 
Nr. 16-20. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Der er under gangbro ikke etableret den 
tilstrækkelige ventilationsspalte på 50 
mm, hvilket er et krav for at der ikke 
opstår skimmelvækst eller lignende. 
Svigtet er registreret i blok 1, 4, 12, 14 og 
17. 
 
Det er ved tagkip konstateret, at 
snefangsrør ikke er fastholdt. Dette er 
registreret ved blok 12, opgang 10 og 
betragtes som et svigt. 
 
Det er ved blok 12 konstateret, at der 
omkring gennemføringen for 
faldstammeudluftningen er en utæthed, 
hvilket fremstår som plamager på de 
rupløjede tagbrædder. Dette betragtes 
som skade. 
 
Der er målt forhøjet fugtniveau i loftrum. 
Fugtighed i spær er målt til over 26% blok 
12 ved opgang 12. 
 
Fugtaftegninger på gangbro ved blok 12, 
opgang 12. 
 
Høj fugtighed i gips og ved spær omkring 
klimaskorsten ved blok 14, opgang 4. 
 
Fugtighed er målt til over 26% i spær ved 
blok 14, opgang 4. 
 
Ovenstående betragtes som et svigt. 
 

 
Nr. 10-14. 
 

 
Nr. 10-14. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 27-31. 
 

 
Nr. 27-31. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Blok 12. 
 

 
Blok 17. 
 

 
Blok 12, opgang 10. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Blok 12, opgang 10. 
 

 
Blok 12. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
 
Blok 12. 

 
Blok 14. 
 

 
Blok 14. 
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2.5 Pladefundamenter 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Pladefundamenter i elevatorgrube 
 
Materiale: 
- 300 mm beton 
- Fugttætning med volclay plader og 

volclay bånd 
 
Generelt: 
Der foreligger ikke en geoteknisk 
undersøgelses- og kontrolrapport ifbm. de 
statiske beregner. 
Dokumentation skal fremsendes. 
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2.6 Ventilationsanlæg  

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Ventilation 
 
Ventilationsaggregater er placeret i egen 
brandcelle på loftet. Der er monteret 
røgventilator på anlæggene. 
 
Indtag og afkast er ført over tag i 
taghætter. Udsugning fra lejlighederne er 
opført til loftrummet via rørskakterne i 
badeværelserne og via eksisterende 
aftrækskanaler i køkkenerne. På loftet er 
de fremført over isoleringen til 
teknikrummet. Indblæsning til 
lejlighederne er ligeledes ført rundt på 
loftet til nedføring i gammel affaldsskakt i 
trapperummet og fordelt på reposerne til 
lejlighederne. 
 
Der er etableret renseadgang på 
kanalerne på loftet. 
 
Materiale: 
- Varmegenvindingsanlæg med 

vandvarmeflade og udskiftelige 
pose/kassettefiltre 

 
Generelt: 
Kanaler er brandisoleret på loftet og i 
rørskakte på etagerne. 
 
Der er konstateret manglende 
brandsikring i form af gips og brandfuger, 

Brandautomatik 
blinker rødt og skal 
undersøges for fejl. 
 
Det er oplyst, at flere 
anlæg har fået 
afspærret 
indblæsningen 
grundet frygt for 
snavset luft via 
affaldsskakten. 
 
Rensning af kanaler 
skal indgå i DV 
planen, hvor kanaler 
bør renses hvert 8 år. 

Brandautomatik eftergås. 
 
Ventilationsanlæg skal undersøges 
snarest, så der igen kan etableres 
ventilation i lejlighederne. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

hvor disse stedvist er sluppet. Tilmed er 
der konstateret fugtskade ved 
gennemføring i tagrum. 
 
Der er registreret madluft i 
ventilationsrum og der foreligger ikke 
dokumentation for at utætheden er fundet 
og udbedret, som det kræves. Forhold er 
registreret i opgang 69. 
 
Der er derudover også registreret støj fra 
ventilationsanlæg i følgende rum, som er 
registreret ved 1 års eftersynet og hvor 
der fortsat ikke foreligger dokumentation 
for, at dette er udbedret: 
 
Tagrum opgang 69:  
Der er monteret (kort) lyddæmper på 
indtag og aftrækskanal. 
 
Tagrum opgang 73: 
Ingen synlig udbedring. 
 
Tagrum opgang 38-40: 
Ingen synlig udbedring. 
 
Tagrum opgang 42-44: 
Ingen synlig udbedring. 
 

 
Opgang 23. 
 

 
Blok 1, opgang 69. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Ventilationskanaler og teknisk isolering 
 
Kanalsystemet til lejlighederne er 
opbygget med nye udsugningskanaler til 
badeværelserne med kontroludsugnings-
ventiler i badeværelseslofterne. I 
køkkenerne er opsat emfang med 
grundudsugning og forceret drift via timer. 
Indblæsningskanaler i lejlighederne er 
nye og fordelt rundt til opholdsrummene 
via entreen. Den lodrette 
indblæsningskanal er den eksisterende 
affaldsskakt. 
 
Materiale: 
- Udsugning som spiro-kanaler 
- Indblæsning delvist spiro-kanaler og 

betonkanal (affaldsskakt) 
- Indbyggede emfang i overskab med lys 

og timer 
- Udsugningsarmaturer som KSU 
- Indblæsningsarmaturer som KIR 
 
Generelt: 
Der er sorte afmærkninger ved 
indblæsningsarmaturerne, som dog må 
anses at være husstøv. Der er generelt 
fin udsugning på badeværelserne. 
 
Der er konstateret et svigt ved 
brandisolering, hvor denne umiddelbart er 
utæt, da der er fugtaftegninger på 
omkringliggende bygningsdele som 
pladematerialer. 
 

Sorte afmærkninger 
ved indblæsninger i 
lejlighederne skal 
undersøges. 
 
Hvordan er 
eksisterende 
affaldsskaktlemme 
lukket. 

Det har ikke været muligt at 
konstateret om affaldsskakt er 
strømpeforet, hvilket den burde være. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Tagrum opgang 73:  
Fugtskadet gipsplade ved 
taggennemføring. 
 
Tagrum opgang 38-40: 
Fugtskadet gipsplader ved 
taggennemføringer. Vand på gulv. Vand 
mellem kanal og afsluttende folie på 
isolering. 
 
Tagrum opgang 42-44: 
Vand på gulv under kanal. 
 
Tagrum blok 14: 
Fugtskade på gulv under kanal. 
Fugtmåling viser 12% og er større end 
registreret ved 1 års eftersynet. 
 
Tagrum blok 12: 
Vandskade på gulv under kanal. 
 
Taggennemføring ved blok 17: 
Opgang 25 har medført, at der har 
dannet sig skimmel ved gennemføring på 
underlagsbrædder. 

 
Opgang nr. 23. 
 

 
Blok 1, opgang 73. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Opgang 38-40. 
 

 
Opgang 38-40. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Blok 1, opgang 69. 
 

 
Blok 14, opgang 8. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Blok 4, opgang 38-42. 
 

 
Blok 17, opgang 25. 
 

  



     
Afd. 24245 Egedalsvænge og afd. 24273 Egelunden Side 33 af 129 

5 års eftersynsrapport - helhedsplan Dato 02.12.2019 

    

Arkhus Bygningsrådgivning A/S  CVR nr. 32 64 49 29  Tlf. 8882 6336  info@arkhus.dk 

2.7 Solcelleanlæg  

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Materiale: 
- Solceller skal være ”sort” 

monokrystalinsk 
- Paneler integreres i taget og der er 

derfor ikke tagplader under paneler  
 
Invertere er placeret i kælder. 
 
Generelt: 
Nr. 10-14: 
Paneler og invertere fungerer korrekt og 
der er ingen defekter eller andet.  
 
Nr. 16-20: 
Paneler fungerer ikke korrekt, da der er 
konstateret døde celler. De døde celler 
kan skyldes overophedning. Derfor bør 
de efterses, da der er tale om svigt eller 
skade. Inverter indikerer tydeligt, at der 
ikke bliver produceret korrekt.  
 
Nr. 23-25: 
Paneler og invertere fungerer korrekt og 
der er ingen defekter eller andet. Det var 
dog ikke muligt at få adgang til invertere. 
 
Nr. 27-31: 
Paneler fungerer ikke korrekt, da der er 
konstateret døde celler. Det vurderes at 
næsten et helt panel ikke fungerer, hvilket 
det kan også skyldes overophedning.   

x  
 

 
Nr. 10-14. 
 

 
Nr. 10-14. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Invertere producerede ikke korrekt på 
dagen. Derfor bør de efterses, da der er 
tale om svigt eller skade.  
 
Nr. 33-37: 
Paneler og invertere fungerer korrekt og 
der er ingen defekter eller andet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 10-14 (i kælderen i nr. 12). 
 

 
Nr. 16-20. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 16-20. 
 

 
Nr. 16-20. 
 



     
Afd. 24245 Egedalsvænge og afd. 24273 Egelunden Side 36 af 129 

5 års eftersynsrapport - helhedsplan Dato 02.12.2019 

    

Arkhus Bygningsrådgivning A/S  CVR nr. 32 64 49 29  Tlf. 8882 6336  info@arkhus.dk 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 16-20 (i kælderen i nr. 18). 
 

 
Nr. 23-25. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 23-25. 
 

 
Nr. 27-31. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 27-31. 
 

 
Nr. 27-31 (i kælderen i nr. 27). 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 33-37. 
 

 
Nr. 33-37 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 33-37 (i kælderen i nr. 33) 
 

 
Nr. 33-37 (i kælderen i nr. 33). 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 
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2.8 Vand- og afløb 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Opgang nr. 23: 
 
Bygningsdel: 
Vand- og afløbsinstallationer til 
køkkenvaske ser generelt fine ud. Der er 
ikke konstateret nogen fejl udover 
almindelig vedligeholdelse såsom 
rensning af afløb.  
 
Materiale: 
- Afløb plast og vandrør i pex med 

afspærringsventil til armatur 
 
Generelt: 
Afgreninger for opvaskemaskiner. 
 

 Der er ingen bemærkninger. 

 

Bygningsdel: 
Afløbsinstallationer. 
Afløbsrør, som er opført fra kældrene, 
skal tilstøbes og brandmanchetter skal 
monteres korrekt.  
 
Materiale: 
- Afløb i plast 
 
Generelt: 
Alle føringer op fra kældrene skal 
eftergås. 
 
Faldstammeudlufter er ikke ført over tag, 
men i stedet 5-10 cm fra undersiden af 
tagbrædder på blok 14. Dette betragtes 
som et svigt. 

Brandtætninger skal 
undersøges. 

Samtlige opføringer fra kældrene skal 
eftergås for tilstøbninger og montering 
af brandmanchetter. 

 
Opgang 23, kælder. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
 

 
Blok 14, tagrum. 
 

 
Blok 14, tagrum. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Sanitet og armaturer er generelt i fin 
stand og funktionsdygtige. 
Der er ikke konstateret nogen fejl udover 
almindelig vedligeholdelse såsom 
rensning af perlatorer mv.  
 
Materiale: 
- Porcelæn og blandingsbatterier 
 
Generelt: 
Der er fint vandtryk på armaturerne og 
toiletter skyller fint. 

 Der er ingen bemærkninger. 

 
 

 
Opgang nr. 23. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Opgang nr. 23: 
 
Bygningsdel: 
Vand- og afløbsinstallationer er generelt 
fint opsat i rørskakte. Målere er let 
aflæselige.  
Der er monteret lækagemelder med 
batteridrift i skaktene. Lækagemelderne 
fiskes op fra skaktbunden via snor, som 
er bundet til en af ventilerne. 
Fordelerrør bør isoleres, men ellers er 
isoleringen generelt i god stand. 
 
Materiale: 
- Afløb plast 
- Vandrør pex og rustfri stålrør 
 
Generelt: 
Der er afspærringsventiler foran 
fordelerrør samt afspærring på begge 
sider af målerne.  
 

Batterier i 
lækagemelder skal 
løbende skiftes. 
 
 

Fordelerrør isoleres. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Opgang nr. 23: 
 
Bygningsdel: 
Radiatorer er i pæn stand og der er ikke 
oplyst problemer med opvarmningen. 
Radiatorventiler er integreret og primært 
med faste følere. 
 
Materiale: 
- Radiatorer er hvide panelradiatorer 
 
Generelt: 
Radiatorerne er generelt i god stand. 
 

 Der er ingen bemærkninger. 

 
 

Den nederste del af nedløbsbrønd er 
udført med synlig PVC-rør. 
Dette betragtes som et svigt. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
 

 
Blok 17. 
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2.9 Dørtelefonanlæg 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Porttelefonanlæg 
 
Materiale: 
- Videx strømforsyning varenr. 520M 
- Videx 5 tryks modul Alu. varenr: 8845A 
- Videx 4+1 forstærker 2 tryk Alu. varenr: 

8837-2A  
- Videx udv. Box til 1x3 moduler Alu. 

varenr.: 8883A 
 
Generelt: 
Der er konstateret skade, da der er flere 
steder, hvor 3B har udskiftet dørtelefoner, 
da de er blevet tilført meget vand og 
desårsag er gået i stykker over tid. 
Enkelte steder er de forsøgt fuget i 
toppen, men vand løber bag på 
facadeplader, hvilket gør denne løsning 
overflødig.  
 

 Dørtelefoner er placeret ude i 
facadepladerne, hvilket har betydet, at 
3B har udskiftet mange af 
dørtelefonerne, da der ved regn løber 
vand på indvendig side af pladerne og 
direkte ned i elektronikken i 
dørtelefonerne.  
 
Dette er konstateret overalt i 
Egedalsvænge.  
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2.10 Belysning 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Pullerter i terræn 
 
Materiale: 
- Cylindrisk pullertlampe i lakeret 

aluminium, grafitgrå med jordanker 
- Med to 500 mm høje lysspalter i 

toppen, afskærmet med opaliseret 
slagfast akryl 

- Tæthedsklasse IP55  
- Med udskifteligt LED-modul, 3000 K, 

systemforbrug: 2x14W 
 
Generelt: 
Bygherre oplyser, at flere pullerter har 
været utætte, som har medført 
vandindtrængning.  
 

 Ved besigtigelsestidspunktet var der 
ingen bemærkninger til pullerter. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Lys i trappeopgange 
 
Materiale: 
Opgange i nr. 23 og 25. 
- Armaturhus i glasfiberarmeret polyester 

med konventionel forkobling. Monteret 
direkte på loft eller i wire 

- Isolationsklasse: I 
- Kapslingsklasse: IP65 
- PIR tænding 
 
Generelt: 
Der er ingen bemærkninger til belysning i 
trappeopgange.  
 

 Der er ingen bemærkninger.  

Bygningsdel: 
Belysning i kælder 
 
Materiale: 
- Bevægelsesmeldere i gangarealer, 

controller og lys  
 
Generelt: 
Der er ingen bemærkninger til belysning i 
kælder.  
 
 

 Der er ingen bemærkninger.  
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2.11 Trappeopgange 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Terrazzogulve, gelænder og 
opgangsdøre 
 
Materiale: 
- Nye terrazzogulve i trappeopgang i  

nr. 23-25 
- Gelænder i lakeret træ 
- Opgangsdøre med glasudskæring og 

sparkeplade 
 
Generelt: 
Der er ingen bemærkninger til 
trappeopgange.  
 
 
 
 

 Der er ikke konstateret nogen fejl og 
mangler i trappeopgange. 
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2.12 Opgang nr. 23 – tidssvarende boliger 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Vinduer & døre 
 
Materiale hoveddøre: 
- Hoveddøre er af træ/træ med lyd- og 

brandegenskaber som EI30 og 35dB 
 
Generelt: 
Lydliste, som er placeret under dør, bliver 
ikke aktiveret ved lukning. Dette er blot et 
spørgsmål om justering, som kan 
udbedres ved at dreje på en pal.  
 
Nr. 23, st. tv.:  
Tætningslisten under hoveddøren er 
defekt.  
 
Nr. 23, st. th.:  
Tætningsliste under hoveddøren har 
ingen virkning, men skal blot justeres. 
 
Nr. 23, 1. th.:  
Tætningslisten under hoveddøren 
mangler. 
 
Nr. 23, 3. tv:  
Hoveddør er ikke i vage.  
 
Nr. 23, 3. th:  
Hoveddør er ikke i vage. 
 
 
 

X Fastgørelse af vinduer skal 
undersøges, da disse formentlig ikke 
er udført jf. leverandørens anvisning. 

 
Nr. 23, st. tv. 
 

 
Nr. 23, st. th. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Materiale vinduer: 
- Vinduer og døre i træ-aluminium og 

certificeret iht. DS/EN ISO 9001 
 
Typer: Faste vinduer, kip-dreje vinduer, 
kip-dreje døre, topvende vindue, 
sidehængt udadgående, sidehængt 
indadgående og vippe-vende vindue. 
 
Vinduesplade: 20 mm vandfast 
spånplade med højtrykslaminat RAL9010 
hvid.  
 
Generelt: 
Vinduer er ikke fastskruet jf. 
montagevejledningen, men virker på 
trods af dette upåklageligt. 
 
Nr. 23, 2. th.:  
Der er manglende akryl- og 
malerafslutning under vinduesplade. 
Tilmed oplyser beboer, at der er 
kuldeproblemer i dette område. 
 
Nr. 23, 3. tv:  
Vindue er ikke placeret i vater, men det 
giver på nuværende tidspunkt ikke 
lukningsproblemer. Dette kan 
fremadrettet blive et problem, hvis 
hængselside giver sig yderligere. 
 
Nr. 23, 3. th:  
I værelse mod gården slutter udvendig 
fuge ikke tæt mod vindue.  
  
 

 
Nr. 23, st. th. 
 

 
Nr. 23, 2. th. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Materiale indvendige døre: 
- 40 mm MA baderumsdør med massiv 

indlægsplade og med aluminiumskanter 
påført med lim på alle 4 kanter og med 
18 mm luft under dørblad 

- 40 mm massive med melaminkanter på 
4 sider og malet overflade med 8 mm 
luft under dørblad 

- Rustfri stålskinne 40 x 3 mm 
  
Generelt: 
Nr. 23, st. th.:  
1 stk. indvendig dør er registreret ude af 
lod.  
  

Nr. 23, 3. tv. 
 

 
Nr. 23, 3. th. 
 



     
Afd. 24245 Egedalsvænge og afd. 24273 Egelunden Side 55 af 129 

5 års eftersynsrapport - helhedsplan Dato 02.12.2019 

    

Arkhus Bygningsrådgivning A/S  CVR nr. 32 64 49 29  Tlf. 8882 6336  info@arkhus.dk 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Altan/fransk altan/karnap 
 
Materiale frank altaner: 
- Lysninger i 13 mm og 9 mm gipsplade  
- Gulv som eksisterende  
- Sålbænk og inddækninger i 1,5 mm alu-

profil 
- Fuge/tætning indvendig med elastisk 

MS polymer 
- Fugeunderlag/stopning med mineraluld, 

fugefilt  
- Fuge/tætning udvendig i forkomprimeret 

fugebånd i koksgrå 
- Ved sålbænk er der brugt silikone fuge  
- Værn er malet stål 
 
Generelt: 
Nr. 23, st. tv.:  
Det gående dørblad har sat sig, hvilket 
medfører at tætningsliste i bunden støder 
på gulv og dermed har løsrevet sig. 
Hængsler, som fastholder værn til parti, 
har en del rust og malingen er løs. 
 
Nr. 23, st. th.: 
Det gående dørblad hænger. Hængsler, 
som fastholder værn til parti, har en del 
rust og malingen er løs. Udvendig 
ilmodbånd lukker ikke tæt. 
 
Nr. 23, 1. tv.:  
Det gående dørblad har sat sig, hvilket 
medfører at tætningsliste i bunden støder 
på gulv og dermed har løsrevet sig. 
 

x Hængsler på de runde karnapvinduer 
bør undersøges, da disse virker for 
underdimensioneret og svage. 
 
 
 
  

 
Nr. 23, st. tv. 
 

 
Nr. 23, st. tv. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Hængsler, som fastholder værn til parti, 
har en del rust og malingen er løs. 
Alu-kappe på det runde karnapvindue er 
sluppet. 
 
Nr. 23, 1. th.: 
Det gående dørblad hænger. Hængsler, 
som fastholder værn til parti, har en del 
rust og malingen er løs. Tilmed er 
værnfastgørelse delvis ikke til stede. 
Udvendig ilmodbånd lukker ikke tæt. 
  
Nr. 23, 2. th.:  
Det gående dørblad har sat sig, hvilket 
medfører at tætningsliste i bunden støder 
på gulv og dermed har løsrevet sig. 
Hængsler, som fastholder værn til parti, 
har en del rust og malingen er løs. 
 
Nr. 23, 3. tv.:  
Det gående dørblad har sat sig og er 
generelt ikke i lod. 
 
Nr. 23, 3. th.:  
Der er konstateret vandgennem-
trængning i bunden af det gående 
dørblad. Hængsler, som fastholder værn 
til parti, har en del rust og malingen er 
løs. 
 
Materialer altan: 
- Lysninger i 13 mm og 9 mm gipsplade  
- Gulv som eksisterende  
- Sålbænk og inddækninger i 1,5 mm alu-

profil 

 
Nr. 23, st. tv. 
 

 
Nr. 23, st. th. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

- Fuge/tætnings indvendig med elastisk 
MS polymer 

- Fugeunderlag/stopning med mineraluld, 
fugefilt 

- Fuge/tætning udvendig i forkomprimeret 
fugebånd i koksgrå  

- Ved sålbænk er der brugt silikone fuge  
- Værn 
 
Generelt: 
Ingen bemærkninger. 
 
Materialer karnap: 
- Skeletkonstruktion 
- 15 mm Promatect H.  
- 10 mm afstandslister i fibercement.  
- 2 mm alu kassetter i RAL 9010 med 

sinus eller trapezplade forstærkning.  
- sålbænk i 1,5 mm alu-profil.  
- 0,2 mm PE-folie 
- 2 lag gips. 
 
Gulv 
- -21 mm massiv bøg 
- 19 mm gulv gips.  
 
Generelt: 
Nr. 23, 2. tv.:  
Det runde karnapvindue er umiddelbart 
udført med underdimensioneret 
hængsler. Generelt er der vanskeligheder 
med at åbne vindue pga. vinduets tunge 
vægt. 
 
 
 

 
Nr. 23, st. th. 
 

 
Nr. 23, st. th. 



     
Afd. 24245 Egedalsvænge og afd. 24273 Egelunden Side 58 af 129 

5 års eftersynsrapport - helhedsplan Dato 02.12.2019 

    

Arkhus Bygningsrådgivning A/S  CVR nr. 32 64 49 29  Tlf. 8882 6336  info@arkhus.dk 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 23, 1. tv. 
 

 
Nr. 23, 1. tv. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 23, 2. th. 
 

 
Nr. 23, 3.tv.  
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 23, 3. th. 
 

 
Nr. 23, 3. th.  
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Gulve 
 
Materiale trægulve: 
- 22x129mm massivt bøgeparket 
- 40x39mm strøer 
- Bløde plast kiler 
 
Generelt: 
Ingen bemærkninger. 
 
Materiale flisegulve: 
- Rako Type Taurus 147 x 147 mm 

uglaseret. 
- Fugemørtel PCI Megafug.  
- Elastisk fuge: PCI Silcoferm S  
 
Generelt: 
Nr. 23, st. tv.:  
I badeværelse er der umiddelbart ikke 
den ønskede højdeforskel på 30 mm fra 
overkant gulv ved badeværelsesdør og 
overkant gulvafløb.  
 
Nr. 23, st. th.: 
I badeværelse er der umiddelbart ikke 
den ønskede højdeforskel på 30 mm fra 
overkant gulv ved badeværelsesdør og 
overkant gulvafløb.  
 
Nr. 23, 1. tv.:  
I badeværelse er der umiddelbart ikke 
den ønskede højdeforskel på 30 mm fra 
overkant gulv ved badeværelsesdør og 
overkant gulvafløb.  Derudover har 
flisesokkel løsrevet sig. 

x Der bør undersøges om der er et 
konkret svigt forbundet til det 
manglende fald og om teorien på de 
mindre end 30 mm højdeforskel er 
rigtig. Dette kan kontrolleres ved 
vaterpas. 
 

 
Nr. 23, st. tv. 
 

 
Nr. 23, st. th.  
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Nr. 23, 1. th.:  
I badeværelse er der umiddelbart ikke 
den ønskede højdeforskel på 30 mm fra 
overkant gulv ved badeværelsesdør og 
overkant gulvafløb.  
Fuge på 2 stk. fliser ved gulvet har 
løsrevet sig og er delvis ikke til stede. 
 
Nr. 23, 2. tv.:  
I badeværelse er der umiddelbart ikke 
den ønskede højdeforskel på 30 mm fra 
overkant gulv ved badeværelsesdør og 
overkant gulvafløb.  
 
Nr. 23, 2. th:  
I badeværelse er der umiddelbart ikke 
den ønskede højdeforskel på 30 mm fra 
overkant gulv ved badeværelsesdør og 
overkant gulvafløb.  
 
Nr. 23, 3. tv:  
I badeværelse er der umiddelbart ikke 
den ønskede højdeforskel på 30 mm fra 
overkant gulv ved badeværelsesdør og 
overkant gulvafløb.  
 
Nr. 23, 3. th:  
I badeværelse er der umiddelbart ikke 
den ønskede højdeforskel på 30 mm fra 
overkant gulv ved badeværelsesdør og 
overkant gulvafløb.  
 

 
Nr. 23, 1. tv.  
 

 
Nr. 23, 1. th.  
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 23, 1. th.  
 

Bygningsdel: 
Vægge og lofter 
 
Materiale indvendige gipsvægge: 
- 2 x standard gipsplade som Gyproc 
- Loft- og bundskinne som Gyproc SKP 

95 og lægter Gyproc ER 95, c/c 450 
mm 

- Mineraluld 95 mm 
 
Materiale nedhængte lofter: 
- 1 lag, Standard gipsplade som Gyproc 

GNE 13 normal Ergo 
- Bære og tværskinner udføres i 1 

niveau, 25 mm høje pr. 300 mm c/c 
 
Generelt: 
Der blev ikke konstateret fejl og mangler 
ved besigtigelsen.  

 Der er ingen bemærkninger.   
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Køkken 
 
Materiale køkken: 
- Låger som HTH Concept bøg laminat 

(model XT), laminat låger 
- Skuffer med fronter som låger 
- Dobbeltsidede metalsider og 16 mm 

bund. Rullebeslag med fuldt udtræk 
- Bordplade som kompakt laminat hvid 
 
Generelt: 
Nr. 23, 1. th.:  
Skabslåger i køkken hænger og giver på 
nuværende tidspunkt ikke udfordringer 
ved åbning. 
 
Nr. 23, 3. tv.:  
Skabslåger i køkken hænger og giver på 
nuværende tidspunkt ikke udfordringer 
ved åbning.  
 
 
Nr. 23, 3. th.:  
Skabslåger i køkken hænger og giver på 
nuværende tidspunkt ikke udfordringer 
ved åbning.  
 
 
 
 

 Hængsler bør justeres, da det 
fremadrettet kan resultere i, at låger 
støder på hinanden og dermed giver 
skrammer. 
 

 
Nr. 23, 3. tv. 
 

 
Nr. 23, 3. th. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Elinstallationer 
 
Materiale elinstallationer: 
- 230V stikkontakt i underlag 
- 50 mm LK lampeudtag 
- 50 mm LK afbryder og stikkontakt 
 
Generelt: 
Nr. 23, st. tv.:  
Stikkontakt i badeværelse til 
vaskemaskine er opsat oven på dåse. 
Dåsen skal fjernes og stikkontakten 
genopsættes.   
 
Nr. 23, st. tv.:  
Stikkontakt på altan er ikke opsat med 
den korrekte type kabel. Installationen 
skal udføres med korrekt kabel.  
 
Nr. 23, 2. tv.:  
Der mangler dæksel på lampeudtag.  
 
Nr. 23, 3. tv.:  
Afbryder og stikkontakt sidder løs og skal 
fastgøres. 
 
 
 

   

 
Nr. 23, st. tv. 
 

 
Nr. 23, st. tv. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 23, 2. tv.  
 

 
Nr. 23, 3. tv. 
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2.13 Opgang nr. 2, 4 og 11 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Vinduer & franske døre 
 
Materiale: 
- Vinduer og døre i træ-aluminium og 

certificeret iht. DS/EN ISO 9001 
 
Typer: faste vinduer, kip-dreje vinduer, 
kip-dreje døre, topvende vindue, 
sidehængt udadgående, sidehængt 
indadgående og vippe-vende vindue. 
 
Vinduesplade: 20 mm vandfast 
spånplade med højtrykslaminat RAL9010 
hvid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Generelt: 
Nr. 2 st. mf: 
Alu-kappe på det runde karnapvindue er 
sluppet og er formentlig en 
produktionsfejl. Dette betragtes som et 
svigt. 
 
Nr. 4, st. tv.:  
Soveværelsesdør er utæt og der er 
vandindtrængning desårsag. 
 
Nr. 4, st. th.: 
Soveværelsesdør mangler cylinder 
rosette til lås. Døren er tilmed utæt.   
 

x 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Fastgørelse af vinduer skal 
undersøges, da disse formentlig ikke 
er udført jf. leverandørens anvisning. 

 
Nr. 2, st. mf. 
 

 
Nr. 4, st. tv. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Nr. 4, 1. tv.:  
Vinduesplade mangler fastgørelse og 
sidder derfor løst. 
 
Nr. 4, 1. tv.:  
Soveværelsesdør er ude af lod og vater 
og der er vandindtrængning desårsag.  
 
Nr. 4, 2. tv.:  
På vindue i værelse, som ligger længst 
væk var gården, er håndtag løst.  
 
Nr. 4, 2. tv.: Dør i køkken, soveværelse 
og 2 stk. værelser er ikke i lod og er 
desårsag utætte. 
 
Nr. 4, 2. th.:  
I 3 stk. værelser er dørene ude af lod og 
desårsag utætte. 
 
Nr. 4, 3. tv.:  
Soveværelsesdør er ude af lod og vater, 
og der er vandindtrængning desårsag. 
Der er tilmed rust på værn. 
 
Nr. 4, 3. th.:  
I værelse ved entre er vindue ude af lod 
og vater og lukker derfor skævt. 
  
Nr. 4, 3. th.:  
Dør i soveværelse er ude af lod og er 
derfor utæt. 
 
 
 
 

 
Nr. 4, st. th. 
 

 
Nr. 4, 1. tv.  
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Nr. 11, 3. tv.: 
Maling har sluppet konstruktionen i form 
af bobler eller faldet af i flager, så 
konstruktionen er blotlagt. 
Skaden skyldes muligvis en ''utæthed'', 
som medfører, at der kan trænge fugt ind 
bag malingen. 
 
 
 
 
 

 
Nr. 4, 1. tv.  
 

 
Nr. 4, 2. tv. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 4, 2. tv. 
 

 
Nr. 4. 2. th. 
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Arkhus Bygningsrådgivning A/S  CVR nr. 32 64 49 29  Tlf. 8882 6336  info@arkhus.dk 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 4. 2. th. 
 

 
Nr. 4, 3. tv. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 4, 3. tv. 
 

 
Nr. 4, 3. th. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Nr. 4, 3. th. 
 

 
Nr. 11, 3. tv. 
 



     
Afd. 24245 Egedalsvænge og afd. 24273 Egelunden Side 74 af 129 

5 års eftersynsrapport - helhedsplan Dato 02.12.2019 

    

Arkhus Bygningsrådgivning A/S  CVR nr. 32 64 49 29  Tlf. 8882 6336  info@arkhus.dk 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Gulve 
 
Materiale: 
- 3x40 mm mat alu skinne til overgang 

mellem eksisterende og nyt gulv 
- 21 mm massiv bøg 
- Gulvlim  
 
Generelt: 
Nr. 4, st. tv.:  
Ved soveværelsesdør er gulv opfugtet. 
 
Nr. 4, 1. tv.:  
Ved soveværelsesdør er gulv opfugtet. 
 
Nr. 4, 2. tv.:  
Ved soveværelsesdør er gulv opfugtet. 
 
Nr. 4, 2. th.:  
Ved karnapdør er gulv opfugtet. 
 
Nr. 4, 2. th.:  
I 3 værelser er gulve opfugtet ved 
dørene. 
 
Nr. 4, 3. th.:  
Ved soveværelsesdør er gulv opfugtet. 
 
 

x Der kan være mistanke om, at der 
ikke er udført korrekt tætning og 
isolering i overgangen mellem gulv og 
parti. 
 
Opfugtningen skyldes formentlig en 
mangelfuld tætning i form af 
dampspærre eller mangelfuld isolering 
i det pågældende område. Område 
bør derfor undersøges nærmere ved 
optagning af gulvbræt. 

 
Nr. 4, st. tv. 
 

 
Nr. 4, 1. tv. 
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Arkhus Bygningsrådgivning A/S  CVR nr. 32 64 49 29  Tlf. 8882 6336  info@arkhus.dk 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 4. 2. tv.  
 

 
Nr. 4. 2. th.  
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Nr. 4. 2. th.  
 

 
Nr. 4, 2. th.  
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Arkhus Bygningsrådgivning A/S  CVR nr. 32 64 49 29  Tlf. 8882 6336  info@arkhus.dk 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 4, 3. th. 
 

Bygningsdel: 
Malerbehandling - vægge og lofter 
 
Materiale indvendige gipsvægge: 
- Pletspartling 2 gange 
- Armering, spartling af samlinger og 

slibning 
- Grunding af vægge 
- Tapetklister 
- Beklædning med Rutex fin 
- 2 gange maling 
 
Generelt: 
Der er ikke konstateret nogen fejl og 
mangler.  
 

 Der er ingen bemærkninger.  
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2.14 Opgang nr. 20, 22, 24, 25 og 28 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Vinduer & franske døre 
 
Materiale: 
- Vinduer og døre er i træ/alu og 

certificeret iht. DS/EN ISO 9001 
 
Typer: faste vinduer, kip-dreje vinduer, 
kip-dreje døre, topvende vindue, 
sidehængt udadgående, sidehængt 
indadgående og vippe-vende vindue. 
 
Vinduesplade: 20 mm vandfast 
spånplade med højtrykslaminat RAL9010 
hvid.  
 
Generelt: 
Nr. 20, st. th.: 
Malingen har sluppet konstruktionen i 
form af bobler eller faldet af i flager, så 
konstruktionen er blotlagt. 
Skaden skyldes muligvis en ''utæthed'', 
som medfører, at der kan trænge fugt ind 
bag malingen. 
 
Nr. 22, st. tv.: 
Vindue i værelse nær entre kan ikke 
lukkes, da partiet er ude af lod. 
 
Nr. 22, 1. mf.:  
Dør er ude af lod.  
 

x 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Fastgørelse af vinduer skal 
undersøges, da disse formentlig ikke 
er udført jf. leverandørens anvisning. 

 
Nr. 20, st. th. 
 

 
Nr. 22, st. tv. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Nr. 22, 1. th.:  
Dør i soveværelse er meget stram ved 
lukning, hvilket kan skyldes, at karm ikke 
er i lod og at dørblad dermed skal vrides 
ved lukning.  
 
Nr. 22, 2. mf.:  
Spalteventilen på døren mangler.   
 
Nr. 22, 3. tv.:  
I værelse sidder vinduesplade løs og 
mangler generelt at blive fastgjort. 
 
Nr. 22, 3. tv.:  
Dør i soveværelse er ude af lod og er 
desårsag utæt. 
 
Nr. 24, st. mf.: 
Alu-kappe er sluppet. 
 
Nr. 24, st. th.:  
Alu-kappe er sluppet. 
 
Nr. 25, 2. tv.: 
Dørblad har slået revne, som 
sandsynligvis skyldes en produktionsfejl. 
 
Opgangsdør 25: 
Rosette mangler omkring dørlås. 

 
Nr. 22, 1. mf. 
 

 
Nr. 22, 2. mf. 
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Arkhus Bygningsrådgivning A/S  CVR nr. 32 64 49 29  Tlf. 8882 6336  info@arkhus.dk 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 22, 3. tv. 
 

 
Nr. 22, 3. tv.  
 



     
Afd. 24245 Egedalsvænge og afd. 24273 Egelunden Side 81 af 129 

5 års eftersynsrapport - helhedsplan Dato 02.12.2019 

    

Arkhus Bygningsrådgivning A/S  CVR nr. 32 64 49 29  Tlf. 8882 6336  info@arkhus.dk 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 24 st. th. 
 

 
Nr. 25 2. tv. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Opgang 25. 
 

Bygningsdel: 
Gulve 
 
Materiale: 
- 3x40 mm mat alu skinne til overgang 

mellem eksisterende og nyt gulv 
- 21 mm massiv bøg 
- Gulvlim  
 
Generelt: 
Nr. 22, 1. tv.: 
Gulv har tendens til at knirke meget i 
pågældende område, hvilket kan være på 
grund af fugtpåvirkning. Der er generelt 
tegn på skade af gulv fra vandpåvirkning.  
 
 

x Der kan være mistanke om, at der 
ikke er udført korrekt tætning og 
isolering i overgangen mellem gulv og 
parti. Opfugtningen skyldes formentlig 
en mangelfuld tætning i form af 
dampspærre eller mangelfuld isolering 
i det pågældende område. Område 
bør derfor undersøges nærmere ved 
optagning af gulvbræt. 
 

 
Nr. 22, 1. tv. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Nr. 25 3. th.: 
Fuge under bundstykke er udført under 6 
mm og er delvist ikke til stede, hvilket er 
modstridende ift. montagevejledningen. 
 
Nr. 28, 1. th.: 
Fuge under bundstykke er udført under 6 
mm og er delvist ikke til stede, hvilket er 
modstridende ift. montagevejledningen. 
 

 
Nr. 28, 1. th. 
 

Bygningsdel: 
Malerbehandling - vægge og lofter 
 
Materiale indvendige gipsvægge: 
- Pletspartling 2 gange 
- Armering, spartling af samlinger og 

slibning 
- Grunding af vægge 
- Tapetklister 
- Beklædning med Rutex fin 
- 2 gange maling  
 
Generelt: 
Der er ikke konstateret fejl og mangler.  
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2.15 Opgang nr. 31 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Vinduer & franske døre 
 
Materiale: 
- Vinduer og døre i træ-aluminium og 

certificeret iht. DS/EN ISO 9001 
 
Typer: faste vinduer, kip-dreje vinduer, 
kip-dreje døre, topvende vindue, 
sidehængt udadgående, sidehængt 
indadgående og vippe-vende vindue. 
 
Vinduesplade: 20 mm vandfast 
spånplade med højtrykslaminat RAL9010 
hvid.  
 
Generelt: 
Nr. 31, 1. th.:  
På køkkendør sidder gummiliste i bunden 
løs og døren lukker dermed ikke tæt. 
Hængsler, som fastholder værn til parti, 
har en del rust og malingen er løs. Dette 
er tilfældet for 3 stk. partier i denne 
lejlighed. 
 
Nr. 31, 1. tv.:  
Hængsler, som fastholder værn til parti, 
har en del rust og malingen er løs. Dette 
er tilfældet for 3 stk. partier i denne 
lejlighed. 
 
 
 

x 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Fastgørelse af vinduer skal 
undersøges, da disse formentlig ikke 
er udført jf. leverandørens anvisning. 

 
Nr. 31, 1. tv.  
 

 
Nr. 31, 1. th. 
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Arkhus Bygningsrådgivning A/S  CVR nr. 32 64 49 29  Tlf. 8882 6336  info@arkhus.dk 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Nr. 31, 2. tv.:  
Hængsler, som fastholder værn til parti, 
har en del rust og malingen er løs, hvilket 
er tilfældet for 1 stk. parti i denne 
lejlighed. 
På køkkendør sidder gummiliste i bunden 
løs og døren lukker dermed ikke tæt. 
 
Nr. 31, 2. th.:  
Hængsler, som fastholder værn til parti, 
har en del rust og malingen er løs, hvilket 
er tilfældet for 1 stk. parti i denne 
lejlighed. Dør i værelse er ude af lod. 
 
Nr. 31, 3. th.:  
Dør i soveværelse er ude af lod.  
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 31, 1.th. 
 

 
Nr. 31, 2. tv. 
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Arkhus Bygningsrådgivning A/S  CVR nr. 32 64 49 29  Tlf. 8882 6336  info@arkhus.dk 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 31, 2. tv.  
 

 
Nr. 31, 2. tv.  
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 31, 2. th. 
  

 
Nr. 31, 3. th. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Gulve 
 
Materiale: 
- 3x40 mm mat alu skinne til overgang 

mellem eksisterende og nyt gulv 
- 21 mm massiv bøg 
- Gulvlim  
 
Generelt: 
Nr. 31, 1. th.:  
I soveværelse, værelse og køkken er gulv 
opfugtet omkring døre. 
 
 
 

x Der kan være mistanke om, at der 
ikke er udført korrekt tætning og 
isolering i overgangen mellem gulv og 
parti. Opfugtningen skyldes formentlig 
en mangelfuld tætning i form af 
dampspærre eller mangelfuld isolering 
i det pågældende område. Området 
bør derfor undersøges nærmere ved 
optagning af gulvbræt. 
 

 
Nr. 31, 1. th.  
 

 
Nr. 31, 1. th. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 31, 1. th. 
 

Bygningsdel: 
Malerbehandling - vægge og lofter 
 
Materiale indvendige gipsvægge: 
- Pletspartling 2 gange 
- Armering, spartling af samlinger og 

slibning 
- Grunding af vægge 
- Tapetklister 
- Beklædning med Rutex fin 
- 2 gange maling  
 
Generelt: 
Der er ikke konstateret fejl og mangler.  
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2.16 Opgang nr. 33 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Vinduer & franske døre 
 
Materiale: 
- Vinduer og døre i træ-aluminium og 

certificeret iht. DS/EN ISO 9001 
 
Typer: faste vinduer, kip-dreje vinduer, 
kip-dreje døre, topvende vindue, 
sidehængt udadgående, sidehængt 
indadgående og vippe-vende vindue. 
 
Vinduesplade: 20 mm vandfast 
spånplade med højtrykslaminat RAL9010 
hvid.  
 
Generelt: 
Der er generelt tegn på svigt, da der er 
udfordringer med et stort antal døre og 
vinduer.  
 
Nr. 33, st. th.:  
Låsen på døren i første værelse i entre er 
ødelagt og kan derfor ikke låse.  
 
Nr. 33, st. th.:  
Døren i karnap i køkkenet er skæv.   
 
Nr. 33, 2. th.:  
I køkkenet er døren utæt og der er 
vandgennemtrængning. 
 
 

x 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Fastgørelse af vinduer skal 
undersøges, da disse formentlig ikke 
er udført jf. leverandørens anvisning. 
 

 
Nr. 33, st. th. 
 

 
Nr. 33, st. th.  
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Nr. 33, 2. th.:  
I soveværelset er døren utæt og der er 
vandgennemtrængning. 
 
Nr. 33, 2. th.:  
I værelse i entre er døren utæt og der er 
vandgennemtrængning. 
 
Nr. 33, 3. th.:  
Det runde karnapvindue i værelse åbner 
ikke korrekt. Det trænger til justering. 
Tilmed virker beslag til at være 
underdimensioneret. 
 
 
 
 

 
Nr. 33, 2. th.  
 

 
Nr. 33, 2. th.  

 



     
Afd. 24245 Egedalsvænge og afd. 24273 Egelunden Side 92 af 129 

5 års eftersynsrapport - helhedsplan Dato 02.12.2019 

    

Arkhus Bygningsrådgivning A/S  CVR nr. 32 64 49 29  Tlf. 8882 6336  info@arkhus.dk 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 33, 2. th.  

 

 
Nr. 33, 3. th.  
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Gulve 
 
Materiale: 
- 3x40 mm mat alu skinne til overgang 

mellem eksisterende og nyt gulv 
- 21 mm massiv bøg 
- Gulvlim  
 
Generelt: 
Nr. 33, st. th.: 
Gulv ved karnapdør er opfugtet. Der har 
været kraftig vand- og fugtpåvirkning, 
hvilket kan have medført svamp i gulv og 
omfattende skader.  
 
Nr. 33, 2. th.: 
I køkkenet er gulv opfugtet.   
 
Nr. 33, 2. th.: 
I soveværelset er gulv opfugtet.   
 
Nr. 33, 2. th.: 
I værelse i entre er gulv opfugtet.   
 

x Der kan være mistanke om, at der 
ikke er udført korrekt tætning og 
isolering i overgangen mellem gulv og 
parti. Opfugtningen skyldes formentlig 
en mangelfuld tætning i form af 
dampspærre eller mangelfuld isolering 
i det pågældende område. Område 
bør derfor undersøges nærmere, ved 
optagning af gulvbræt 
 
 

 
Nr. 33. st. th. 
 

 
Nr. 33. 2. th.  
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 33. 2. th.  

 
Nr. 33. 2. th.  
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Malerbehandling af vægge og lofter 
 
Materiale indvendige gipsvægge: 
- Pletspartling 2 gange 
- Amering, spartling af samlinger og 

slibning 
- Grunding af vægge 
- Tapetklister 
- Beklædning med Rutex fin 
- 2 gange maling  
 
Generelt: 
Der er ikke konstateret fejl og mangler.  
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2.17 Opgang nr. 34 og 38 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Vinduer & franske døre 
 
Materiale: 
- Vinduer og døre i træ-aluminium og 

certificeret iht. DS/EN ISO 9001 
 
Typer: faste vinduer, kip-dreje vinduer, 
kip-dreje døre, topvende vindue, 
sidehængt udadgående, sidehængt 
indadgående og vippe-vende vindue 
 
Vinduesplade: 20 mm vandfast 
spånplade med højtrykslaminat RAL9010 
hvid 
 
Generelt: 
Der er generelt tegn på svigt, da der er 
udfordringer med et stort antal døre og 
vinduer.  
 
Nr. 34, st. tv.:  
Vindue i soveværelse kan ikke lukke.  
 
Nr. 34, st. tv.:  
Beboer oplyser, at der kommer vand ind 
på gulvet i køkken, fordi døren er utæt.  
På udvendigt værn er beslag med rust. 
 
Nr. 34, st. th.:  
Vinduesplade i børneværelse er med 
stort hak og er formentlig almindelig 
ælde.  

x 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Fastgørelse af vinduer skal 
undersøges, da disse formentlig ikke 
er udført jf. leverandørens anvisning. 
 
 

 
Nr. 34. st. tv.  
 

 
Nr. 34. st. th.  
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Nr. 34, st. th.:  
Dør i stuen mangler gummiliste.  
 
Nr. 34, 2. th.:  
På udvendigt værn er beslag med rust. 
 
 
 
 
 

 
Nr. 34. st. th.  
 

 
Nr. 34, st. tv. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 34, 2. th. 
 

Bygningsdel: 
Gulve 
 
Materiale: 
- 3x40 mm mat alu skinne til overgang 

mellem eksisterende og nyt gulv 
- 21 mm massiv bøg 
- Gulvlim  
 
Generelt: 
Nr. 38, st. th.: 
Fuge under bundstykke er udført under 6 
mm og er delvist ikke til stede, hvilket er 
modstridende ift. montagevejledningen. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Malerbehandling af vægge og lofter 
 
Materiale indvendige gipsvægge: 
- Pletspartling 2 gange 
- Amering, spartling af samlinger og 

slibning 
- Grunding af vægge 
- Tapetklister 
- Beklædning med Rutex fin 
- 2 gange maling 
 
Generelt: 
Der er ikke konstateret fejl og mangler.  
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2.18 Opgang nr. 44 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Vinduer & franske døre 
 
Materiale: 
- Vinduer og døre i træ-aluminium og 

certificeret iht. DS/EN ISO 9001 
 
Typer: faste vinduer, kip-dreje vinduer, 
kip-dreje døre, topvende vindue, 
sidehængt udadgående, sidehængt 
indadgående og vippe-vende vindue 
 
Vinduesplade: 20 mm vandfast 
spånplade med højtrykslaminat RAL9010 
hvid 
 
Generelt: 
Der er generelt tegn på svigt, da der er 
udfordringer med et stort antal døre og 
vinduer.  
 
Nr. 44, st. tv.:  
I begge værelser i entre er vinduer meget 
besværlige at åbne og trænger til 
justering.  
 
Nr. 44, st. tv.:  
I køkkenet er døren ude af lod.  
 
Nr. 44, st. th.:  
I køkken er døren ude af lod og skraber 
på gulvet. Beboer oplyser at det trækker 
ind i bunden af døren. 

x 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Fastgørelse af vinduer skal 
undersøges, da disse formentlig ikke 
er udført jf. leverandørens anvisning. 
 
 

 
Nr. 44, st. tv. 
 

 
Nr. 44, st. th. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Nr. 44, 1. tv.:  
I køkkenet er døren ude af lod og kan 
ikke lukke.   
 
Nr. 44, 2. tv.: 
På udvendigt værn er beslag med rust. 
 
Nr. 44, 2. mf.:  
I stuen er døren ude af lod. 
 
Nr. 44, 2. th.:  
I børneværelse i entre binder vindue.  
 
Nr. 44, 3. tv.:  
I soveværelset mangler der ilmodbånd 
udvendigt.  
 
Nr. 44, 3. mf.:  
Døren i stuen er ude af lod. 
 
Nr. 44. 3. th.:  
I børneværelse kan vindue ikke lukkes.  
 
 
  
 
 
 
 

 
Nr. 44, 1. tv. 
 

 
Nr. 44, 2. tv. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 44, 2. mf. 
 

 
Nr. 44, 3. tv. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 44, 3. mf. 
 

 
Nr. 44, 3. th. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Gulve 
 
Materiale: 
- 3x40 mm mat alu skinne til overgang 

mellem eksisterende og nyt gulv 
- 21 mm massiv bøg 
- Gulvlim  
 
Generelt: 
Der er generelt tegn på skade af gulv fra 
vandpåvirkning.  
 
Nr. 44, 1. tv.:  
I køkkenet er gulv opfugtet nær døren.   
 
Nr. 44, 2. mf.:  
I stuen er gulvet opfugtet nær døren. 
 
Nr. 44, 2. th.:  
I køkkenet er gulv opfugtet nær døren.   
 
Nr. 44, 3. tv.:  
I soveværelset er gulvet opfugtet nær 
døren. 
 
Nr. 44, 3. mf.:  
I køkken og stuen er gulv nær døre 
opfugtet.  
 

x Der kan være mistanke om, at der 
ikke er udført korrekt tætning og 
isolering i overgangen mellem gulv og 
parti. Opfugtningen skyldes formentlig 
en mangelfuld tætning i form af 
dampspærre eller mangelfuld isolering 
i det pågældende område. Område 
bør derfor undersøges nærmere, ved 
optagning af gulvbræt 

 
Nr. 44, 2. mf. 
 

 
Nr. 44, 2. th. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 44, 3. tv. 
 

 
Nr. 44, 3. mf. 
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Bygningsdel: 
Malerbehandling af vægge og lofter 
 
Materiale indvendige gipsvægge: 
- Pletspartling 2 gange 
- Armering, spartling af samlinger og slibning 
- Grunding af vægge 
- Tapetklister 
- Beklædning med Rutex fin 
- 2 gange maling 
 
Generelt: 
Der er ikke konstateret fejl og mangler.  
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2.19 Opgang nr. 46 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Vinduer & franske døre 
 
Materiale: 
- Vinduer og døre i træ-aluminium og 

certificeret iht. DS/EN ISO 9001 
 
Typer: faste vinduer, kip-dreje vinduer, 
kip-dreje døre, topvende vindue, 
sidehængt udadgående, sidehængt 
indadgående og vippe-vende vindue 
 
Vinduesplade: 20 mm vandfast 
spånplade med højtrykslaminat RAL9010 
hvid 
 
Generelt: 
Der er generelt tegn på svigt, da der er 
udfordringer med et stort antal døre og 
vinduer.  
 
Nr. 46. 2. tv.:  
Vindue i værelse længst fra gården kan 
ikke lukke.  
 
Nr. 46. 3. mf.:  
Vindue har løst beslag.  
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Fastgørelse af vinduer skal 
undersøges, da disse formentlig ikke 
er udført jf. leverandørens anvisning. 
 

 
Nr. 46, 2. tv. 
 

 
Nr. 46, 3. mf. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Gulve 
 
Materiale: 
- 3x40 mm mat alu skinne til overgang 

mellem eksisterende og nyt gulv. 
- 21 mm massiv bøg 
- Gulvlim  
 
Generelt: 
Der er lavet utroligt store huller i gulvet fra 
radiatorrør. Dette har ingen anden 
betydning end at det rent kosmetisk ikke 
ser kønt ud. Der er forsøgt med store 
rosetter, men det er ikke tilstrækkeligt.   
 
Nr. 46. st. tv.:  
I stuen er der store huller i gulvet, hvor 
radiatorrør føres igennem. Rosetter 
dækker ikke hullerne. 
 
Nr. 46. st. th.:  
I spisestuen er der store huller i gulvet, 
hvor radiatorrør føres igennem. Rosetter 
dækker ikke hullerne.  
 
Nr. 46. 2. tv.:  
I værelser er der store huller i gulvet, hvor 
radiatorrør føres igennem. Rosetter 
dækker ikke hullerne. 
 

  

 
Nr. 46, st. tv. 
 

 
Nr. 46, st. th. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 46, 2. tv. 
 

Bygningsdel: 
Malerbehandling af vægge og lofter 
 
Materiale indvendige gipsvægge: 
- Pletspartling 2 gange 
- Armering, spartling af samlinger og 

slibning 
- Grunding af vægge 
- Tapetklister 
- Beklædning med Rutex fin 
- 2 gange maling 
 
Generelt: 
Der er ikke konstateret fejl og mangler.  
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2.20 Opgang nr. 47 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Vinduer & franske døre 
 
Materiale: 
- Vinduer og døre i træ-aluminium og 

certificeret iht. DS/EN ISO 9001 
 
Typer: faste vinduer, kip-dreje vinduer, 
kip-dreje døre, topvende vindue, 
sidehængt udadgående, sidehængt 
indadgående og vippe-vende vindue 
 
Vinduesplade: 20 mm vandfast 
spånplade med højtrykslaminat RAL9010 
hvid 
 
Generelt: 
Der er generelt tegn på svigt, da der er 
udfordringer med et stort antal døre og 
vinduer.  
 
Nr. 47.  st. tv.:  
I værelse er håndtag på døren løst.  
 
Nr. 47. st. th.:  
I værelse ved entre rammer døren på 
overgangsskinne ved åbning. I værelse 
ved entre er døren ude af lod.  
 
Nr. 47. 1. tv.:  
I soveværelse er døren ude af lod og 
utæt.  
 

x 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Fastgørelse af vinduer skal 
undersøges, da disse formentlig ikke 
er udført jf. leverandørens anvisning. 
 

 
Nr. 47, st. tv. 
 

 
Nr. 47, st. th. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Nr. 47. 3. mf.:  
Dørblad i stuen går meget stramt.  
 
 
 

 
Nr. 47, st. th. 
 

 
Nr. 47, 1. tv. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 47, 3. mf. 
 

Bygningsdel: 
Gulve 
 
Materiale: 
- 3x40 mm mat alu skinne til overgang 

mellem eksisterende og nyt gulv 
- 21 mm massiv bøg 
- Gulvlim  
 
Generelt: 
Der er generelt tegn på skade af gulv fra 
vandpåvirkning.  
 
Der er lavet utroligt store huller i gulvet fra 
radiatorrør. Dette har ingen anden 
betydning end, at det rent kosmetisk ikke 
ser kønt ud. Der er forsøgt med store 
rosetter, men dette er ikke tilstrækkeligt.   
 

x Der kan være mistanke om, at der 
ikke er udført korrekt tætning og 
isolering i overgangen mellem gulv og 
parti. Opfugtningen skyldes formentlig 
en mangelfuld tætning i form af 
dampspærre eller mangelfuld isolering 
i det pågældende område. Område 
bør derfor undersøges nærmere, ved 
optagning af gulvbræt 
 
 
 

 
Nr. 47, 1. tv. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Nr. 47. 1. tv.:  
I værelse og soveværelse er der store 
huller i gulvet, hvor radiatorrør føres 
igennem. Rosetter dækker ikke hullerne.  
 
Nr. 47. 1. mf.:  
I køkken er gulv opfugtet ved døren.  
 
Nr. 47. 3. tv.:  
I køkken er gulv opfugtet ved døren.  
 
Nr. 47. 3. mf.:  
I køkken er gulv opfugtet ved døren.  
 
Nr. 47. 3. th.:  
I værelse er der store huller i gulvet, hvor 
radiatorrør føres igennem. Rosetter 
dækker ikke hullerne.  
 
 
 
 

 
Nr. 47, 1. mf. 
 

 
Nr. 47, 3. tv. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
Nr. 47, 3. mf. 
 
 

 
Nr. 47, 3. th. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Malerbehandling af vægge og lofter 
 
Materiale indvendige gipsvægge: 
- Pletspartling 2 gange 
- Armering, spartling af samlinger og 

slibning 
- Grunding af vægge 
- Tapetklister 
- Beklædning med Rutex fin 
- 2 gange maling 
 
Generelt: 
Der er ikke konstateret fejl og mangler.  
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2.21 Opgang nr. 52 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Vinduer & franske døre 
 
Materiale: 
- Vinduer og døre i træ-aluminium og 

certificeret iht. DS/EN ISO 9001 
 
Typer: faste vinduer, kip-dreje vinduer, 
kip-dreje døre, topvende vindue, 
sidehængt udadgående, sidehængt 
indadgående og vippe-vende vindue 
 
Vinduesplade: 20 mm vandfast 
spånplade med højtrykslaminat RAL9010 
hvid 
 
Generelt: 
Der er generelt tegn på svigt, da der er 
udfordringer med et stort antal døre og 
vinduer.  
 
Nr. 52.  st. tv.:  
Smalt vindue i soveværelse lukker skævt 
i og er formentlig ude af lod. 
 
Nr. 52. st. tv.:  
I køkken og stuen er døre ude af lod og 
svære at lukke.  
 
Nr. 52. 1. mf.:  
I stuen binder døren meget.  
 
 

x 
   
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Fastgørelse af vinduer skal 
undersøges, da disse formentlig ikke 
er udført jf. leverandørens anvisning. 
 
 

 
Nr. 52, st. tv. 
 

 
Nr. 52, st. tv. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

 
 

 
Nr. 52, 1. mf. 
 

Bygningsdel: 
Gulve 
 
Materiale: 
- 3x40 mm mat alu skinne til overgang 

mellem eksisterende og nyt gulv 
- 21 mm massiv bøg 
- Gulvlim  
 
Generelt: 
Der er ikke konstateret fejl og mangler.  
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Malerbehandling af vægge og lofter 
 
Materiale indvendige gipsvægge: 
- Pletspartling 2 gange 
- Armering, spartling af samlinger og 

slibning 
- Grunding af vægge 
- Tapetklister 
- Beklædning med Rutex fin 
- 2 gange maling 
 
Generelt: 
Der er ikke konstateret fejl og mangler.  
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2.22 Opgang nr. 53 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Vinduer & døre 
 
Materiale: 
- Vinduer og døre i træ-aluminium og 

certificeret iht. DS/EN ISO 9001 
 
Typer: faste vinduer, kip-dreje vinduer, 
kip-dreje døre, topvende vindue, 
sidehængt udadgående, sidehængt 
indadgående og vippe-vende vindue 
 
Vinduesplade: 20 mm vandfast 
spånplade med højtrykslaminat RAL9010 
hvid 
 
Generelt: 
Der er generelt tegn på svigt, da der er 
udfordringer med et stort antal døre og 
vinduer.  
 
Nr. 53. st. tv.:  
I det ene værelser hænger døren og er 
derfor ude af lod. 
 
Nr. 53. st. mf.:  
Lås på døren virker ikke.  
 
Nr. 53. st. mf.:  
Tætningsliste sidder løs.  
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Fastgørelse af vinduer skal 
undersøges, da disse formentlig ikke 
er udført jf. leverandørens anvisning. 
 

 
Nr. 53, st. tv. 
 

 
Nr. 53, st. mf. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Nr. 53. st. th.:  
I det ene værelse i entre lukker smalt 
vindue ikke korrekt. 
 
Nr. 53. 1. tv.:  
Rundt karnapvindue i værelse kan ikke 
sidde på sikkerhedshasp, som virker 
underdimensioneret.  
 
Alu-kappe er desuden sluppet på 
udvendig side. 
 

 
Nr. 53, st. th. 
 

 
Nr. 53, 1. tv. 
 
 



     
Afd. 24245 Egedalsvænge og afd. 24273 Egelunden Side 121 af 129 

5 års eftersynsrapport - helhedsplan Dato 02.12.2019 

    

Arkhus Bygningsrådgivning A/S  CVR nr. 32 64 49 29  Tlf. 8882 6336  info@arkhus.dk 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Gulve 
 
Materiale: 
- 3x40 mm mat alu skinne til overgang 

mellem eksisterende og nyt gulv 
- 21 mm massiv bøg 
- Gulvlim  
 
Generelt: 
Der er ikke konstateret fejl og mangler.  
 

   
 

 

Bygningsdel: 
Malerbehandling af vægge og lofter 
 
Materiale indvendige gipsvægge: 
- Pletspartling 2 gange 
- Armering, spartling af samlinger og 

slibning 
- Grunding af vægge 
- Tapetklister 
- Beklædning med Rutex fin 
- 2 gange maling 
 
Generelt: 
Der er ikke konstateret fejl og mangler.  
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2.23 Opgang nr. 65 

Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Vinduer & franske døre 
 
Materiale: 
- Vinduer og døre i træ-aluminium og 

certificeret iht. DS/EN ISO 9001 
 
Typer: faste vinduer, kip-dreje vinduer, 
kip-dreje døre, topvende vindue, 
sidehængt udadgående, sidehængt 
indadgående og vippe-vende vindue 
 
Vinduesplade: 20 mm vandfast 
spånplade med højtrykslaminat RAL9010 
hvid 
 
Generelt: 
Der er konstateret svigt ved døren, som 
bør eftergås og justeres.  
 
Nr. 65. st. th.:  
Der er rust på beslag. 
 
Nr. 65. 2. mf.:  
Dør i stuen sidder skævt og skraber på 
gulv. 

x 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Fastgørelse af vinduer skal 
undersøges, da disse formentlig ikke 
er udført jf. leverandørens anvisning. 
 

 
Nr. 65, st. th. 
 

 
Nr. 65, 2. mf. 
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Mangler konstateret ved 5 års eftersynet: 
Skal undersøges 

nærmere: 
Bemærkninger: Fotodokumentation: 

Bygningsdel: 
Gulve 
 
Materiale: 
- 3x40 mm mat alu skinne til overgang 

mellem eksisterende og nyt gulv 
- 21 mm massiv bøg 
- Gulvlim  
 
Generelt: 
Der er ikke konstateret fejl og mangler. 
 

   

Bygningsdel: 
Malerbehandling af vægge og lofter 
 
Materiale indvendige gipsvægge: 
- Pletspartling 2 gange 
- Armering, spartling af samlinger og 

slibning 
- Grunding af vægge 
- Tapetklister 
- Beklædning med Rutex fin 
- 2 gange maling 
 
Generelt: 
Der er ikke konstateret fejl og mangler. 
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3 Konklusion 

Generelt set er totalrenoveringen udført i en udemærket byggeteknisk kvalitet. Der er dog konstateret fejl og mangler, som kræver øget 
opmærksomhed og udbedring. Disse fejl og mangler vil fremgå som en samlet konklusion under nedenstående opdeling for 
bygningsdelene: 

Sokkel: 
Sokkel af eternitplader: 
Det er konstateret, at sokkelsamlinger er udført uden EPDM bånd eller mellemskinne, så det bagvedliggende skelet af træ kan 
registreres. Dette betragtes som et svigt og det er tilmed også et svigt, at der umiddelbart er anvendt et organisk materiale ved jord som 
underlag for beklædning. Der behov for yderligere undersøgelser for endeligt at kunne konstatere dette. 
 
Sokkel af puds: 
Det er konstateret, at armeringsnet stedvis helt er blotlagt, hvilket formentlig kan skyldtes, at pudsen er ætset væk af saltene fra den 
tilstødende MgO plade. Dette vil derfor betragtes som skade forårsaget af et svigt. Derudover er der registreret manglende afslutninger 
på sokkelpuds, som ikke støder op til bygningsdele - specielt i områder omkring døre. Dette har ikke noget med selve ætsningen at gøre, 
men er udelukkende et byggeteknisk svigt. 
 
Belægning 
Flisebelægning: 
Der er konstateret et enkelt sted, hvor flisebelægning ligger ujævnt, hvilket betragtes som almindelig ælde og er formentlig kommet på 
grund af manglende vedligeholdelse. Ujævn flisebelægning er ikke konstateret flere steder og derfor er vurderingen, at det ene sted 
skyldes brugeradfærd.  
 
Asfaltbelægninger: 
Der er konstateret en byggeteknisk skade forårsaget af et svigt. Det øverste slidlag i form af AB6t er udført i et lag over omkringliggende 
græs/jordbelægning. Dette medfører, at asfaltbelægningens kanter sprækker, da disse ikke opretholdes af jord. 
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Klimaskærm 
Facadeplader: 
Bygherre har anmeldt en reklamation vedr. korrosion af facadeplader. Reklamationen fastholdes, idet det bemærkes, at der er indgået 
suspensionsaftale gældende til 4. april 2020. Som følge af reklamationen kan arbejdsgarantien ikke kvitteres. 
 
MgO-plader: 
Bygherre har anmeldt en reklamation vedr. anvendelse af MgO-plader og der er indgået forlig, der indebærer at MTH foretager 
udbedring. MTH har stillet særskilt arbejdsgaranti vedrørende dette forhold. 
 
Tag- og loftkonstruktion: 
Der er konstateret et byggeteknisk svigt i loftrummet. Der er under gangbro ikke etableret den tilstrækkelige ventilationsspalte på 50 mm, 
hvilket er et krav for at der ikke opstår skimmelvækst eller lignende. 
 
Pladefundamenter: 
Der mangler dokumentation for geotekniske undersøgelser, som understøtter de statiske beregninger. 
 
Vinduer & døre 
Hoveddør: 
Der mangler generelt korrekt lydtætning af hoveddøre, i form af lyd-/tætningsliste i bunden. Lydliste er til stede, men bliver ikke aktiveret, 
hvorfor at denne kræver at blive indstillet korrekt. Det er ganske få steder registreret, at disse lydlister er defekte, hvilket fremgår af 
rapporten. Ovenstående skal betragtes som et svigt. 
 
Vinduer: 
Vinduer fremstår ved første øjekast i god stand. Dog kan det konstateres, at en del vinduer går meget stramt og stedvis ikke kan lukke 
tilstrækkeligt. Derudover bliver der som følge af Byggeskadefondens 5 års rapport stillet spørgsmålstegn til fastgørelsen af disse. Der 
mangler fortsat fastgørelse i top- og bundkarm, hvilket er et krav jf. leverandørens montagevejledning. 
Der er konstateret en del løse vinduesplader, som ikke er fastgjort tilstrækkeligt. Der er tilmed stedvist konstateret manglende ilmodbånd, 
som ikke lukker tæt til partiet og facadelysning. Ovenstående skal betragtes som et svigt. 
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Indvendige døre: 
Indvendige døre er generelt ude af lod, hvor hængselside hænger. Denne skævhed medfører ikke problemer med åbning på nuværende 
tidspunkt, men kan give udfordringer i fremtiden, såfremt at disse hænger yderligere. Ovenstående skal betragtes som et svigt. 
 
Altan/fransk altan/karnap 
Fransk altaner:  
Det er generelt, at de gående dørblade hænger, hvilket formentlig skyldes at karme er ude af lod. Dette giver nogle udfordringer med 
åbning, da bundliste går på gulv. Dette har resulteret i, at denne bundliste stedvis er løsnet sig. Ovenstående skal betragtes som et 
svigt. 
 
Fastgørelsen af disse franske altaner er skjult og formentlig udført med vinkelbeslag. Det bør undersøges om årsagen til, at karme er ude 
af lod, kan skyldtes at saltene fra MgO-pladerne kan have svækket disse vinkelbeslag, hvilket medfører at karme sætter sig. 
 
De runde karnapvinduer er generelt meget tunge og udført med plastikbeslag, som virker underdimensioneret og ikke tilstrækkelige for at 
bære dette tunge parti. Ovenstående er blot en antagelse og kan ikke endeligt betragtes som et svigt, men bør undersøges nærmere. 
 
Derudover er det registreret, at den udvendige alu-kappe stedvist er sluppet, hvilket betragtes som et svigt. 
 
Der er på karnappartier konstateret defekt malingslag, hvilket betragtes som skade forårsaget af et svigt. 
 
Gulve 
Trægulve: 
Trægulve i de tidsvarende boliger er generelt udført i god stand. Hvor der er etableret franske altaner, er der nedlagt gulvbrædder i 
denne lysninger, som tilstøder eksisterende gulv og parti. Disse gulvbrædder viser tegn på opfugtninger, hvilket formentlig er på grund af 
manglende isolering eller tætning af dampspærre. Ligeledes er bundfuge ikke udført tilstrækkeligt, da denne delvist ikke er til stede eller 
er mindre end 6 mm. Dette vil derfor blive betragtet som en skade forårsaget af et svigt.  
 
Flisegulve: 
Det er registreret, at højdeforskellen mellem overkant gulv og overkant afløb umiddelbart er noget mindre end 30 mm. Dette er et krav jf. 
diverse anvisninger. Det kan ikke endeligt konstateres om dette er overholdt, men kan endeligt konstateres ved oplægning af vaterpas. 
Formodningen er, at der er tale om et svigt. 
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Der er derudover registreret få steder, hvor fliser er knækket og hvor fuger ikke er intakte og til stede. Dette betragtes som almindelige 
ælde og er formentlig kommet på grund af manglende vedligeholdelse. 
 
Vægge og lofter 
Indvendige gipsvægge: 
Der er ingen bemærkninger til de indvendige gipsvægge. 
 
Nedhængte lofter: 
Der er ingen bemærkninger til de nedhængte lofter. 
 
Køkken: 
Køkkener fremstår generelt i fin stand, dog med få køkkenlåger, som hænger og formentlig blot kan justeres på plads. Dette betragtes 
som almindelig ælde. 
 
Vand- og afløbsinstallationer: 
Der er konstateret et svigt vedrørende brandisolering omkring rør i kælderen og loftrum. Samtlige gennemføringer skal eftergås og 
brandmanchetter skal monteres.   
 
Elinstallationer i lejligheder (opgang 23): 
Der er konstateret enkelte stikkontakter og afbrydere, som sidder løst og skal fastgøres. Dette vil ofte være betragtet som almindelig 
ælde, da disse ved brug kan løsne sig. Derudover mangler der 1 sted dæksel på lampeudtag. 
 
På de gamle altaner er der af beboer opsat stikkontakt, men hvor denne ikke er udført med korrekt kabel. Dette har ikke noget med 
entreprenør at gøre, men er blot en orientering til bygherre. 
 
Varmeinstallationer: 
I opgang nr. 23 er der konstateret et svigt ved tætning mellem fliser og ventilboks på badeværelser. Disse er ikke fuget korrekt og der er 
risiko for, at vand kan løbe bag om fliser og opfugte væggen.  
I rørskakte er der konstateret svigt, da varmefordelingsrør ikke er isoleret.  
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Ventilation: 
Bygherre har anmeldt en reklamation vedr. ventilation og der er igangsat syn og skøn. Reklamationen fastholdes og som følge af 
reklamationen, kan arbejdsgarantien ikke kvitteres. 
  
Solceller: 
Der er konstateret skade på solcellepaneler, da det kunne konstateres med termografering med drone, at flere celler er defekte og 
anlæggene ikke fungerer korrekt.   
 
Dørtelefon:  
Der er konstateret skade, da der er flere steder, hvor 3B har udskiftet dørtelefoner pga. vandindtrængning og dermed gået i stykker over 
tid. Enkelte steder er de forsøgt fuget i toppen, men vand løber ned bag facadeplader, hvilke gør denne løsning overflødig.  
 
Trappeopgange: 
Der er ingen bemærkninger til trappeopgange. 


