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2 Forord 

Nærværende byggetekniske 5 års eftersynsrapport beskriver udførelsen af det indvendige arbejde, som er udført i bebyggelsen – afd. 24245 
Egedalsvænge.  
 
Baggrunden for nærværende rapport er en byggeteknisk gennemgang, der er udført af Patrick Jørgensen fra Topdahl rådgivende ingeniører og 
arkitekter. 
Rapporten er udfærdiget på grundlag af det besigtigede. Besigtigelse af klimaskærmen er foretaget indvendigt i boliger.   
Der er i forbindelse med registreringen ikke foretaget destruktive indgreb. Der er benyttet informationer fra den udarbejdet 5 års rapport af 
Byggeskadefonden. Der er tilmed anvendt oplysninger fra kommunens BBR-register (Bygge- og Boligregistrering). 

 
Rapportens indhold omfatter følgende:  

• Karnapper 

• Franske altaner 

• Yderdøre 

• Vinduer 

• Klimaskærm 

• Gulve 

• Køkkener 
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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 den af Byggeskadefonden udarbejdede 5 års eftersynsrapport samt Topdahl’ egen registrering indvendigt.  
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2.1 Egedalsvænge opgang nr. 1 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 1. st. tv.: 
Dørblad i stue ud til haven er meget skævt. 
 
Nr. 1. st. th.: 
Fugen under døren i køkkenet mangler.  
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 1. 1. th.:  
Beslag på vindue i soveværelse er ødelagt, 
og bør udskiftes.  
 
Nr. 1. 2. tv.:  
Bremse på dør i soveværelse virker ikke.  
Der mangler skruer på værn ved fransk 
altandør. 
 
Nr. 1. 2. th.:  
Bremse på dør i soveværelse virker ikke.  
 
Nr. 1. 3. tv.:  
Håndtag på fransk altandør i køkken er 
meget løst.  
 
Nr. 1. 3. mf.:  
Der mangler skrue på værn ved fransk 
altandør. 
Dør i køkken er ude af lod med 10 mm.  
Vindue i værelse er ude af lod.  
 
Nr. 1. 3. th.:  
Bremse på dør i køkken virker ikke.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 

Ingen bemærkninger  

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  

Ingen bemærkninger  
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2.2 Egedalsvænge opgang nr. 2 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. th.: 
Der mangler afsluttende gummiliste i 
hjørnet på soveværelsesdør.  
 
 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 2. 1. mf.:  
Bremse på dør i køkken virker ikke og 
dørblad er meget skævt.  
 
Nr. 2. 1.  th.: 
Bremse på dør i soveværelse virker ikke. 
 
Nr. 2. 2. mf.:  
Bremse på dør i ene værelse virker ikke og 
der mangler fuge under døren. 
 
Nr. 2. 2. th.: 
Dør i soveværelse er utæt og der ses rust 
på værn.  
Håndtag i ene værelse på vindues er løst.  
 
Nr. 2. 3. tv.: 
Bremse på dør i ene værelse virker ikke. 
 
Nr. 2. 3. mf.:  
Bremse på dør i køkken virker ikke. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 

Generelt: 
Nr. 2. 2. th.: 
Gulv er kraftigt opfugtet i soveværelse.  
 

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.  

 

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  

 

Ingen bemærkninger  
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2.3 Egedalsvænge opgang nr. 3 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 3. st. tv.: 
Bremse på dør i soveværelse virker ikke og 
lås på døren virker ikke, kan ikke låse.  
 
 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 3. 1. th.:  
Dør i soveværelse er ude af lod med 6 
mm.  
 
Nr. 3. 2. th.: 
Gummiliste hænger løst fra vindue i 
værelse og udvendig gummifuge under 
vindue slutter ikke tæt.  
Skrue på værn er boret igennem karm ved 
fransk altan.  
 
Nr. 3. 3. mf.: 
Bremse på dør i soveværelse virker ikke. 
 
Nr. 3. 3. th.: 
Dørblad i soveværelse er meget skævt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

mailto:info@topdahl.dk


Side 15 af 178 
 

Topdahl ApS – Ingeniører og Arkitekter, Marielundvej 48 – 2730 Herlev - tlf. 33 313 313 - cvr 30066855- www.topdahl.dk - info@topdahl.dk 

 
 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 

Ingen bemærkninger  

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  

 

Ingen bemærkninger  
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2.4 Egedalsvænge opgang nr. 5 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 5. st. tv.: 
Bremse på dør i køkken virker ikke. 
 
Nr. 5. 1. tv.:  
Bremse på dør i køkken virker ikke. 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 5. 1. mf.:  
Bremse på dør i køkken virker ikke. 
 
Nr. 5. 1. th.:  
Dørblad i soveværelse er meget skævt. 
 
Nr. 5. 2. tv.:  
Der mangler afsluttende fuge under fransk 
altandør, samt udvendigt omkring partiet.  
 
Nr. 5. 3. mf.:  
Bremse på dør i køkken virker ikke. 
 
Nr. 5. 3. th.: 
Beboer oplyser fransk altandør er 
utætheder, hvilke har medført vand på 
gulv i soveværelse og køkken.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 

Generelt:  
Nr. 5. 1. th.:  
Gulv i soveværelset er kraftigt opfugtet  
 

Nr. 5. 3. th.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter 
vandpåvirkning i soveværelse og køkken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

 

Ingen bemærkninger  
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2.5 Egedalsvænge opgang nr. 6 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 6. st. th.: 
Bremse på dør i værelse virker ikke. 
 
 
 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 6. 2. tv.: 
Rundt vindue i børneværelse er 
børnesikring i stykker og det samme i 
andet værelse med rundt vindue.  
Dørblad i køkken er meget skævt.  
 
Nr. 6. 2. th.: 
Dørblad i soveværelse er meget skævt og 
rammer på gulv. Der mangler fuge under 
parti.  
 
Nr. 6. 3. tv.:  
Dørblad i soveværelse er meget skævt og 
rammer på gulv, samt håndtag er meget 
løst.  
Bremse på dør i køkken virker ikke. 
 
Nr. 6. 3. th.:  
Håndtag på køkkendør sidder løst.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 

Generelt: 
Nr. 6. 1. th.: 
Gulv under radiator I soveværelse og 
værelse mangler understøtning. Det er 
meget blødt at træde på.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

 

Ingen bemærkninger  
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2.6 Egedalsvænge opgang nr. 7 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 7. 2. mf.: 
Der mangler fuge under fransk dørparti i 
stue, samt dørblad er meget skævt.  
 
 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt: 
Nr. 7. st. th.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand. Der 
er begyndende skimmeldannelse.  
 
Nr. 7. 1. th.: 
Gulv er medtaget efter vand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

 

Ingen bemærkninger  
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2.7 Egedalsvænge opgang nr. 8 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 8. 3. tv.: 
Dørblad i soveværelse er meget skævt.  
 
 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt: 
Nr. 8. st. tv.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand.  
 
Nr. 8. 3. tv.: 
Gulv er helt ødelagt foran fransk 
altandør.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 

 

mailto:info@topdahl.dk


Side 29 af 178 
 

Topdahl ApS – Ingeniører og Arkitekter, Marielundvej 48 – 2730 Herlev - tlf. 33 313 313 - cvr 30066855- www.topdahl.dk - info@topdahl.dk 

 
 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

 

Ingen bemærkninger  
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2.8 Egedalsvænge opgang nr. 9 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 9. st. tv.: 
Dørblad ud mod haven er meget skævt og 
beboer oplyser at døren også er utæt.  
 
 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 9. st. th.: 
Vindue i soveværelse åbner og lukker 
meget ringe, dette bør undersøges.  
Bremse på dør i køkken og dør mod haven 
virker ikke. 
 
Nr. 9. 1. th.: 
Bremse på dør i soveværelse virker ikke 
samt dørblad er meget skævt.  
 
Nr. 9. 2. tv.: 
Dørblad i køkken og i værelse er skævt. 
 
Nr. 9. 3. tv.: 
Bremse på dør i køkken virker ikke, samt 
der er rust på værn.  
 
Nr. 9. 3. th.: 
Vindue i værelse mangler fastgørelse, det 
sidder løst.  
Låsetøj på vindue i værelse er defekt. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt: 
Nr. 9. st. th.: 
Gulv I køkken er medtaget efter 
vandpåvirkning.  
 
Nr. 9. 1. th.: 
Gulv I soveværelse er medtaget efter 
vandpåvirkning.  
 
Nr. 9. 2. tv.: 
Gulv I værelse er medtaget efter 
vandpåvirkning.  
 
 
 
 
 
 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

 

Ingen bemærkninger  
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2.9 Egedalsvænge opgang nr. 10 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 10. st. tv.: 
Køkkenvindue er skævt i karm.  
 
Nr. 10. 2. th.: 
Gummiliste under dør sidder løst og er 
skubbet ud.  

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 

Ingen bemærkninger  

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  

Ingen bemærkninger  
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2.10 Egedalsvænge opgang nr. 11 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 11. st. tv.: 
Vindue i værelse åbner meget dårligt, 
dette bør undersøges nærmere.  
 
Nr. 11. 1. tv.: 
Dørblad i køkken er skævt 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 11. 1. mf.: 
Bremse på dør i værelse virker ikke, og der 
er rust på værn.  
 
Nr. 11. 1. th.: 
Der mangler skrue på værn. 
 
Nr. 11. 3. mf.: 
Der er rust på værn. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt:  
Nr. 11. st. tv.: 
Gulv i køkken er medtaget efter 
vandpåvirkning.  
 
 
Nr. 11. 1. tv.: 
Gulv i køkken er medtaget efter 
vandpåvirkning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

 
 

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  

 

Ingen bemærkninger  
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2.11 Egedalsvænge opgang nr. 12 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 12. st. tv.: 
Dørblad i værelse mod haven er skævt. 
 
Nr. 12. 1. th.: 
Bremse på dør i køkken virker ikke 

 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 12. 2. tv.:  
Dørblad i soveværelse er skævt 
Bremse på dør i køkken virker ikke 

 
Nr. 12. 3. tv.:  
Der mangler afslutning på gulv i værelse. 
Dampspærre er blottet. Mangler 
afsluttende arbejde.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 

Ingen bemærkninger  

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  

 
 
 

Ingen bemærkninger  
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2.12 Egedalsvænge opgang nr. 13 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 13. st. tv.: 
Beboer oplyser om utætte vinduer og 
døre i hele boligen. Forholdet bør 
undersøges nærmere.  
 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 13. 1. tv.: 
Der er rust på værn.  
Bremse på dør i værelse virker ikke 
 
 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 

Ingen bemærkninger  

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  

 

Ingen bemærkninger  
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2.13 Egedalsvænge opgang nr. 14 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 14. 2. tv.: 
Der er målt skævhed i vindue, forholdet 
bør undersøges nærmere.  
Bremse på dør i lille værelse virker ikke. 
 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 14. 3. tv.: 
Dørblad i soveværelse er skævt 
Bremse på dør i køkken virker ikke 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt:  
Nr. 14. st. tv.: 
Gulv I værelse er medtaget efter 
vandpåvirkning.    
 
Nr. 14. 1. th.: 
Gulv I værelse er medtaget efter 
vandpåvirkning.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

 

Ingen bemærkninger  
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2.14 Egedalsvænge opgang nr. 16 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 16. st. tv.: 
Brystningsplade under stort vinduesparti i 
stuen bag radiator sidder løst. Pladen skal 
fastgøres.  
Fuge på dør er revnet.  
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 16. 1. th.: 
Rundt vindue i værelse kan ikke åbne og 
der mangler fuge omkring vindue.  
Der er rust på værn.  
Dørblad i køkken er meget skævt og går på 
gulv.  
Der mangler fuge under dørparti i værelse. 
Gummiliste under dør sidder løst.   
 
Nr. 16. 2. mf.: 
Der er rust på værn.  
 
Nr. 16. 2. th.: 
Der er rust på værn.  
Gulv i værelse er medtaget efter 
vandpåvirkning 
 
Nr. 16. 3. th.: 
Der er rust på værn.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Nr. 16. 1. th.: 
Gulv I soveværelse er medtaget efter 
vandpåvirkning 
 
Nr. 16. 2. th.: 
Gulv i værelse er medtaget efter 
vandpåvirkning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

 
 

Ingen bemærkninger  
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2.15 Egedalsvænge opgang nr. 18 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 18. st. tv.: 
Gummiliste sidder løst. 
 
Nr. 18. st. th.: 
Dør I soveværelse er meget stram og 
trænger til justering.  

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 18. 1. tv.: 
Dør I soveværelse er meget stram og 
trænger til justering.  
Bremse på dør i værelse virker ikke 
 
Nr. 18. 1. tv.: 
Dør i værelse er revnet flere steder.  
 
Nr. 18. 2. tv.: 
Der er rust på værn.  
 
Nr. 18. 2. th.: 
Beboer oplyser at dør er utæt og der 
kommer vand ind på gulvet ved slagregn. 
Der er rust på værn.  
 
Nr. 18. 3. tv.: 
Der er rust på værn.  
Bremse på dør i værelse virker ikke 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt: 
Nr. 18. st. tv.: 
Gulv I soveværelse er medtaget efter 
vandpåvirkning 
 
Nr. 18. st. th.: 
Gulv I soveværelse er medtaget efter 
vandpåvirkning 
 
Nr. 18. 3. tv.: 
Gulv I værelse er medtaget efter 
vandpåvirkning 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

 

Ingen bemærkninger  
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2.16 Egedalsvænge opgang nr. 20 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. tv.: 
Smalt vindue i soveværelse i samme parti 
som terrassedør, kan ikke lukke.  
Terrassedør i soveværelse er skæv.  
 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 20. st. tv.: 
Der er rust på værn.  
 
Nr. 20. 1. th.: 
Der er rust på værn.  
Gummiliste på dør i børneværelse sidder 
løst og skal skiftes.  
 
Nr. 20. 2. tv.: 
Dørblad i soveværelse er skævt og går på 
gulvet.  
Der er rust på værn.  
 
Nr. 20. 2. th.: 
Vindue i soveværelse er skævt.  
Der er rust på værn.  
 
Nr. 20. 3. tv.: 
Der er rust på værn.  
Der mangler gummilister under dør i 
værelse.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt:  
Nr. 20. st. tv.: 
Gulv er helt ødelagt foran terrassedør. 
 
Nr. 20. st. th.: 
Gulv I værelse er medtaget efter 
vandpåvirkning.   
 
Nr. 20. 2. th.: 
Gulv i værelse ved gennemføring af 
radiatorrør, er der skåret meget store 
huller. Rosetter dækker ikke huller.  
 
Nr. 20. 3. tv.: 
Gulv er helt ødelagt foran fransk altandør 
 
 
 
 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

 

Ingen bemærkninger  
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2.17 Egedalsvænge opgang nr. 24 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 24. st. th.: 
Håndtag på dør ud til haven er meget løst.  
 
Nr. 24. 1. tv.: 
Gummiliste under køkkendør er i stykker 
og lukker derfor ikke tæt.  

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 24. 1. th.: 
Bremse på dør i køkken virker ikke 

Dørblad i soveværelse er skævt og døren 
har flere store revner.  
 
Nr. 24. 2. tv.: 
Dørblad i værelse er skævt 
 
Nr. 24. 3. tv.: 
Dør i soveværelse åbner og lukker meget 
stramt og trænger til justering.  
Vindue i soveværelse er skævt og bør 
undersøges.  
 
Nr. 24. 3. mf.: 
Bremse på dør i køkken virker ikke 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt: 
Nr. 24. 2. tv.: 
Gulv i værelse ved gennemføring af 
radiatorrør, er der skåret meget store 
huller. Rosetter dækker ikke huller.  
 
Nr. 24. 2. th.: 
Gulv I værelse er medtaget efter 
vandpåvirkning.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen bemærkninger  
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2.18 Egedalsvænge opgang nr. 25 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vand- og afløbsinstallationer  
 
Materiale:  
Afløb plast og vandrør i PEX med 
afspærringsventil til armatur  
 
Generelt: 
Installationer til køkkenvaske ser generelt 
fine ud. Der er ikke konstateret nogen fejl 
udover almindelig vedligeholdelse såsom 
rensning af afløb.  
 

Fordelerrør isoleres.   

 
 

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

Ingen bemærkninger  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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

Ingen bemærkninger  

Bygningsdel:  
Vinduer, franske døre, indvendige døre 
& døre  
 
Materiale:  
- Hoveddøre er af træ/træ med lyd- og 
brandegenskaber som EI30 og 35dB  
 
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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.  
 
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. 25. 1. th.: 
Rundt vindue i værelse kan ikke åbne og 
mangler børnesikring.  
Dørblad i stue er meget skævt. 
 
Nr. 25. 2. tv.: 
Der er rust på værn.  
Dørblad i børneværelse er skævt. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 25. 2. th.: 
Hoveddør er skæv og kræver justering.  
Dørblad i børneværelse er skævt og har 
revner.  
Dørblad i køkken er skævt. 
Dørblad i soveværelse er skævt. 
 
Nr. 25. 3. tv.: 
Dørblad i børneværelse er meget skævt, 
hvilke gør at døren slet ikke kan lukke, den 
er åben konstant deraf. 
Bremse på dør i soveværelse virker ikke. 
 
Nr. 25. 3. th.: 
Dørblad i køkken er skævt. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

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. 25. st. tv.: 
I badeværelse er der umiddelbart ikke den 
ønskede højdeforskel på 30 mm fra 
overkant gulv ved badeværelsesdør og 
overkant gulvafløb.  
 
Nr. 25. 1. th.: 
I badeværelse er der umiddelbart ikke den 
ønskede højdeforskel på 30 mm fra 
overkant gulv ved badeværelsesdør og 
overkant gulvafløb.  

Bøgeparket gulve: 
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. 
 
Flisegulve: 
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.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 25. 2. tv.: 
I badeværelse er der umiddelbart ikke den 
ønskede højdeforskel på 30 mm fra 
overkant gulv ved badeværelsesdør og 
overkant gulvafløb.  
 
Nr. 25. 2. th.: 
I badeværelse er der umiddelbart ikke den 
ønskede højdeforskel på 30 mm fra 
overkant gulv ved badeværelsesdør og 
overkant gulvafløb.  
 
Nr. 25. 3. tv.: 
I badeværelse er der umiddelbart ikke den 
ønskede højdeforskel på 30 mm fra 
overkant gulv ved badeværelsesdør og 
overkant gulvafløb.  
Gulv I soveværelse er medtaget efter 
vandpåvirkning 
 
Nr. 25. 3. th.: 
I badeværelse er der umiddelbart ikke den 
ønskede højdeforskel på 30 mm fra 
overkant gulv ved badeværelsesdør og 
overkant gulvafløb.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

 
 

Ingen bemærkninger  

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 
 

Hængsler bør justeres, da det 
fremadrettet kan resultere i, at låger 
støder på hinanden og dermed giver 
skrammer.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Generelt: 
Nr. 25. 3. th.: 
Køkkenlåger hænger, og har brug for 
justering.  
 

 
 

Bygningsdel:  
Elinstallationer  
 
Materiale elinstallationer:  

• 230V stikkontakt i underlag  

• 50 mm LK lampeudtag  

• 50 mm LK afbryder og stikkontakt  
 

Ingen bemærkninger  
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2.19 Egedalsvænge opgang nr. 26 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 26. 1. mf.: 
Ilmodbånd slutter ikke tæt udvendigt på 
fransk altandør.  
 
 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 26. 2. tv.: 
Håndtag på vindue i værelse er meget 
stramt, og fungerer ikke korrekt.  
Bremse på dør i køkken virker ikke 

 
Nr. 26. 2. mf.: 
Gummiliste under dør slutter ikke tæt og 
er i ringe stand.  
 
Nr. 26. 2. th.: 
Dørblad i køkken er skævt 
Bremse på dør i køkken virker ikke 

Dørblad i soveværelse er skævt 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt: 
Nr. 26. 2. th.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand. 
 
Nr. 26. 3. th.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand. 
 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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 

  
 

Ingen bemærkninger  
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2.20 Egedalsvænge opgang nr. 27 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 27. 1. th.: 
Der er rust på værn. 
 
Nr. 27. 2. tv.: 
Dørblad i værelse er skævt 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 27. 2. mf.: 
Der er rust på værn 
 
Nr. 27. 3. th.: 
Der er rust på værn 
 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt: 
Nr. 27. 2. mf.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand. 
 
Nr. 27. 3. th.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand i 
køkken. 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  

 

Ingen bemærkninger  
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2.21 Egedalsvænge opgang nr. 28 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 28. 1. tv.: 
Dørblad i værelse er skævt 
 
 
 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 28. 2. tv.: 
Der er store sprækker i dør, samt dørblad 
i værelse er skævt 
Bremse på dør i værelse virker ikke 

 
Nr. 28. 2. th.: 
Dørblad i soveværelse er skævt og skraber 
på gulvet.  
 
Nr. 28. 3. mf.: 
Der mangler fuge under dørparti.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt: 
Nr. 28. 3. mf.: 
Gulv er helt ødelagt foran fransk altandør 
 

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. 

 

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  

 

Ingen bemærkninger  
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2.22 Egedalsvænge opgang nr. 29 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 29. st. th.: 
Sidevindue I dørparti i værelse kan ikke 
lukke.  
Fuge under terrassedør er kraftigt 
misfarvet.  
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 29. 1. tv.: 
Der er rust på værn.  
Beboer oplever træk fra vindue i værelse, 
forholdet bør undersøges.  
 
Nr. 29. 3. tv.: 
Dørblad i børneværelse er skævt. 
Bremse på dør i køkken virker ikke 
 
Nr. 29. 3. th.: 
Der er rust på værn 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt: 
Nr. 29. 3. th.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand. 
 

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. 

 

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  

 

Ingen bemærkninger  
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2.23 Egedalsvænge opgang nr. 30 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 30. 1. tv.: 
Lås på dør i soveværelse er defekt.  
 
Nr. 30. 2. th.: 
Bremse på dør i køkken og soveværelse 
virker ikke. 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 30. 3. th.: 
Dørparti er skævt, forholdet bør 
undersøges.  
  

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt: 
Nr. 30. 1. tv.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand. 
 
Nr. 30. 1. mf.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand. 
 
 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

 

Ingen bemærkninger  
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2.24 Egedalsvænge opgang nr. 32 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 32. 1. tv.: 
Låsetøj på vindue i værelse er defekt og 
vindues lukker dårligt.  
 
 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 32. 1. th.: 
Dørparti er skævt, forholdet bør 
undersøges.  
 
Nr. 32. 2. mf.: 
Bremse på dør i værelse virker ikke 

 
 

 
 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt: 
Nr. 32. 1. th.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand.   
 
Nr. 32. 3. tv.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand. 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

 

 
 

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  

 

Ingen bemærkninger  
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2.25 Egedalsvænge opgang nr. 35 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 35. st. th.: 
Beboer oplyser at der kommer vand ind 
igennem altandør ved slagregn, selvom 
døren er lukket. Forholdet bør 
undersøges.  
  

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 35. 1. tv.: 
Skrue fra værn er boret ind igennem karm.  
 
Nr. 35. 2. tv.: 
Dørblad i soveværelse er skævt 
 
Nr. 35. 3. mf.: 
Dørblad i værelse er skævt 
 
Nr. 35. 3. th.: 
Rundt vindue er ødelagt omkring 
bevægelige dele. Træet er ødelagt.  
Beboer oplyser at der kommer vand ind 
ved altandør i køkken når der er slagregn, 
selvom døren er lukket. Forhold bør 
undersøges.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt: 
Nr. 35. 2. tv.: 
Gulv I soveværelse og køkken er 
medtaget efter vandpåvirkning 
 
Nr. 35. 3. mf.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand. 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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: 
Nr. 35. 3. tv.: 
Der er gule mærker i hjørner omkring 
dørpartier. Forholdet bør undersøges.  
 
Nr. 35. 3. th.: 
Der er kraftig opfugtning af hjørne i 
køkken ud mod ydervæg. Forholdet bør 
undersøges.  
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2.26 Egedalsvænge opgang nr. 36 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 36. st. tv.: 
Håndtag på terrassedør mod haven er 
meget løst.  
Bremse på dør i køkken virker ikke 
 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 36. 1. th.: 
Bremse på dør i køkken og soveværelse 
virker ikke 

 
Nr. 36. 2. mf.: 
Der mangler isolering og fuge under 
dørparti. 
 
Nr. 36. 2. th.: 
Dørblad i værelse er skævt 
 
Nr. 36. 3. tv.: 
Dørblad i børneværelse er skævt 
 
Nr. 36. 3. th.: 
Der mangler gummilister under altandør. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt: 
Nr. 36. st. tv.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand. 
 
Nr. 36. 1. tv.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand i 
køkken. 
 
Nr. 36. 1. th.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand i 
køkken. 
 
Nr. 36. 2. mf.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand i 
køkken. 
 
Nr. 36. 3. th.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand i 
køkken. 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

  
 

Ingen bemærkninger  
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2.27 Egedalsvænge opgang nr. 37 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 37. st. tv.: 
Dørblad i soveværelse er skævt 
 
Nr. 37. 1. tv.: 
Dørblad i soveværelse er skævt 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 37. 1. th.: 
Håndtag er meget stramt på vindue i 
værelse.  
 
Nr. 37. 3. tv.: 
Gummiliste mangler på dør i køkken.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt: 
Nr. 37. st. tv.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand. 
 
Nr. 37. 1. tv.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand. 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen bemærkninger  
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2.28 Egedalsvænge opgang nr. 38 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 38. st. tv.: 
Dørblad i værelse er skævt og skraber på 
gulv.  
 
 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 38. 1. th.: 
Dørparti er skævt. Forholdet bør 
undersøges nærmere.  
 
 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt: 
Nr. 38. st. tv.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand i 
køkken. 
 
Nr. 38. 1. mf.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand i 
køkken. 
 
 
 
 
 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

  
 

Ingen bemærkninger  
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2.29 Egedalsvænge opgang nr. 39 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 39. 1. th.: 
Dørblad i soveværelse er skævt 
 
Nr. 39. 1. th.: 
Der mangler udvendig ilmodbånd i 
værelse. 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 39. 3. th.: 
Der mangler indvendig fuge under 
dørparti i køkken.  
 

 
 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt: 
Nr. 39. 3. th.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand i 
soveværelse.  
 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

  
 

Ingen bemærkninger 
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2.30 Egedalsvænge opgang nr. 40 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 40. 1. th.: 
Dørblad i værelse er skævt. 
Der mangler fuge under dørparti. Isolering 
er blottet.  
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt: 
Nr. 40. st. th.: 
Gulv i værelse ved gennemføring af 
radiatorrør, er der skåret meget store 
huller. Rosetter dækker ikke huller.  
 
 

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. 

 

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   

Ingen bemærkninger  
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2.31 Egedalsvænge opgang nr. 41 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 41. st. tv.: 
Vindue i værelse er skævt. Forholdet bør 
undersøges.  
Dørblad i køkken er skævt. 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 41. 1. th.: 
Dørblad i soveværelse er skævt. 
Bremse på dør i soveværelse virker ikke. 
 
Nr. 41. 2. th.: 
Dørblad i værelse er skævt. 
Bremse på dør i værelse virker ikke. 
 
Nr. 41. 3. tv.: 
Dørblad i soveværelse er skævt. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt: 
Nr. 41. 1. th.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand i 
soveværelset.  
 
Nr. 41. 2. th.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand i 
køkken.  
 
Nr. 41. 3. th.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand i 
værelse.  
 
 
 
 
 
 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

  
 

Ingen bemærkninger  
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2.32 Egedalsvænge opgang nr. 42 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 42. st. tv.: 
Der er en stor revne over kassen til vindue 
i det ene værelse.  
Fransk altandør er skæv. Forholdet bør 
undersøges. 
  

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 42. 1. mf.: 
Dør i værelse er ude af lod.  
 
Nr. 42. 2. tv.: 
Greb på vindue i værelse fungerer ikke 
korrekt, er meget stramt.  
 

 
 
 
 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt: 
Nr. 42. 3. mf.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand. 
 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

  
 

Ingen bemærkninger  
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2.33 Egedalsvænge opgang nr. 43 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 43. st. th.: 
Dørblad i værelse er skævt 
 
Nr. 43. 2. mf.: 
Bremse på dør i værelse virker ikke 

 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 43. 3. th.: 
Dørblade i værelse og køkken er skævt 
 
 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt: 
Nr. 43. 2. tv.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand. 
 
Nr. 43. 2. mf.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand. 
 
Nr. 43. 3. th.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand. 
 

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. 

 
 

 
 

mailto:info@topdahl.dk


Side 126 af 178 
 

Topdahl ApS – Ingeniører og Arkitekter, Marielundvej 48 – 2730 Herlev - tlf. 33 313 313 - cvr 30066855- www.topdahl.dk - info@topdahl.dk 

 
 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

  
 

Ingen bemærkninger  
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2.34 Egedalsvænge opgang nr. 45 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 45. st. th.: 
Terrassedør mangler gummiliste under.  
Lille sideparti i dørparti kan ikke lukke. Står 
åbent konstant.  
 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 45. 1. th.: 
Ilmodbånd er ødelagt flere steder på 
udvendig side af dørparti.  
 
Nr. 45. 2. tv.: 
Der er en stor bule udvendigt på 
køkkenvindue.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 

Ingen bemærkninger  

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  

  
 

Ingen bemærkninger  
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2.35 Egedalsvænge opgang nr. 48 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 48. st. tv.: 
Terrassedør fungerer ikke korrekt. Lås er 
ødelagt.  
 
 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 48. 1. th.: 
Gummiliste under altandør er i stykker. 
Den hænger løst når døren står åbent.  
Dør i køkken er skæv. Forhold bør 
undersøges.  
 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 

Ingen bemærkninger  

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  

  

Ingen bemærkninger  
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2.36 Egedalsvænge opgang nr. 49 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 49. st. tv.: 
Beboer oplyser, at vindue i børneværelse 
og vindue i værelse er utæt og at der 
kommer vand ind ved slagregn.  
Forholdet bør undersøges.  

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

I soveværelse mangler der gummiliste 
under dørparti.  
 
Nr. 49. st. th.: 
Vindue I værelse nær entre er skævt. 
Forhold bør undersøges.  
Dørblad i værelse er skævt.  
 
Nr. 49. 1. tv.: 
Altandør I køkken er med revner flere 
steder.  
 
Nr. 49. 1. th.: 
Skrue fra værn er boret igennem karm.  
 
Nr. 49. 2. mf.: 
Der mangler fuge under dørparti i køkken. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt: 
Nr. 49. 2. mf.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand i 
køkken.  
 
Nr. 49. 2. th.: 
Gulv i værelse er kraftigt medtaget efter 
vand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

  
 

Ingen bemærkninger  
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2.37 Egedalsvænge opgang nr. 50 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 50. 1. tv.: 
Spalteventil på vindue i værelse er 
ødelagt.  
 
 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 50. 1. mf.: 
Gummiliste under terrassedør sidder helt 
løst, og hænger efter døren.  
Dørblad er ude af lod.  
 
Nr. 50. 1. th.: 
Der mangler gummilister under altandør.  
 
Nr. 50. 2. th.: 
Dørblad i køkken er skævt 
 
Nr. 50. 3. mf.: 
Dørblad i køkken er skævt og der mangler 
gummilister under dør.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt: 
Nr. 50. 2. th.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand i 
børneværelse. 
 
Nr. 50. 3. mf.: 
Gulv er kraftigt medtaget efter vand 
 
Nr. 50. 3. th.: 
Gulv i værelse ved gennemføring af 
radiatorrør, er der skåret meget store 
huller. Rosetter dækker ikke huller.  
 
 
 
 
 
 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

  
 

Ingen bemærkninger  
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2.38 Egedalsvænge opgang nr. 51 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 51. st. th.: 
Der mangler fuge indvendigt omkring 
dørparti.  
 
Nr. 51. st. th.: 
Dørblad i værelse er skævt 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 51. 3. th.: 
Bremse på dør i soveværelse virker ikke 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt:  
Nr. 51. 3. th.: 
Gulv i soveværelse er medtaget efter 
vandpåvirkning.    
 

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. 

 

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  

  
 

Ingen bemærkninger  
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2.39 Egedalsvænge opgang nr. 55 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 55. st. tv.: 
Altandør i værelse nær entre åbner og 
lukker dårligt, den trænger til justering.  
Dørblad er skævt og går på listen.  
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 55. st. mf.: 
Bremse på dør i stuen virker ikke. 
 
Nr. 55. st. th.: 
Bremse på dør i køkken virker ikke. 
Dørblad i køkken er skævt og går på gulv.  
 
Nr. 55. 1. tv.: 
Dørblad i børneværelse er skævt. 
Håndtag på vindue i køkken er defekt.  
 
Nr. 55. 2. th.: 
I værelse nær entre kan vindue ikke lukke 
fordi greb er defekt.  
I køkken kan vindue ikke lukke fordi greb 
er defekt.  
 
Nr. 55. 3. mf.: 
Bremse på dør i stue virker ikke. 
Dørblad i stue er også skævt. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim 
 
Generelt:  
Nr. 55. st. mf.: 
Gulv I soveværelse er medtaget efter 
vandpåvirkning 
 
Nr. 55. 2. th.: 
Gulv i værelse ved gennemføring af 
radiatorrør, er der skåret meget store 
huller. Rosetter dækker ikke huller.  
 
Nr. 55. 3. mf.: 
Gulv er helt ødelagt foran fransk altandør 
    
 
 
 
 
 
 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

  
 

Ingen bemærkninger  

 

mailto:info@topdahl.dk


Side 147 af 178 
 

Topdahl ApS – Ingeniører og Arkitekter, Marielundvej 48 – 2730 Herlev - tlf. 33 313 313 - cvr 30066855- www.topdahl.dk - info@topdahl.dk 

 
 

2.40 Egedalsvænge opgang nr. 57 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 57. 2. th.: 
Bremse på dør i soveværelse virker ikke 

 
Nr. 57. 3. th.: 
Dørblad i soveværelse er skævt 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim    

Ingen bemærkninger  

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  

  

Ingen bemærkninger  
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2.41 Egedalsvænge opgang nr. 59 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 59. st. tv.: 
Under dørparti i soveværelse mangler der 
fuge, og dampspærre er synlig.  
 
 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 59. st. mf.: 
Der mangler fuge under dørparti i stuen og 
spalteventil er ødelagt.  
 
Nr. 59. 1. mf.: 
Håndtag på vindue fungerer ikke.  
 
Nr. 59. 2. tv.: 
Vindue i køkken har problemer med at 
lukke. Låsetøj defekt.  
 
Nr. 59. 2. mf.: 
Der mangler fuge under dørparti.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim    
 

Ingen bemærkninger  

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  

  
 

Ingen bemærkninger  
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2.42 Egedalsvænge opgang nr. 61 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 61. st. tv.: 
Vindue i værelse åbner og lukker dårligt, 
beslag er skæve.  
 
 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 61. st. th.: 
Bremse på dør i værelse virker ikke 

 
Nr. 61. 1. tv.: 
Greb på vindue i værelse er meget stramt.  
 
Nr. 61. 1. th.: 
Greb på vindue i værelse er meget stramt.  
 
 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim    
 
Generelt: 
Nr. 61. st. th.: 
Gulv i værelse ved gennemføring af 
radiatorrør, er der skåret meget store 
huller. Rosetter dækker ikke huller.  
 
Nr. 61. 3. mf.: 
Gulv er helt ødelagt foran fransk altandør 
 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

 
 

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  

  
 

Ingen bemærkninger  
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2.43 Egedalsvænge opgang nr. 63 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 63. st. tv.: 
Bremse på dør i værelse virker ikke 
 
Nr. 63. st. th.: 
Dørblad i soveværelse er skævt 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 63. st. th.: 
Dørblad i soveværelse er skævt. 
Greb på vindue i værelse er meget stramt 
og skal justeres eller udskiftes.  
 
 
 
 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen bemærkninger  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

  
 
 

Ingen bemærkninger  
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2.44 Egedalsvænge opgang nr. 67 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 67. st. tv.: 
Vinduesramme i køkken er skævt. 
Forholdet bør undersøges.  
 
Nr. 67. st. th.: 
Bremse på dør i soveværelse virker ikke 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 67. 1. mf.: 
Spalteventil på dør er ødelagt.  
 
Nr. 67. 2. tv.: 
Bremse på dør i soveværelse virker ikke. 
Dør i køkken er ude af lod.  
 
Nr. 67. 2. th.: 
Bremse på dør i soveværelse virker ikke. 
Dør i køkken er ude af lod.  
 
Nr. 67. 3. tv.: 
Bremse på dør i soveværelse virker ikke. 
 
Nr. 67. 3. th.: 
Gummiliste hænger løst på vindue i 
værelse.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim    
 
Generelt: 
Nr. 67. 1. th.: 
Gulv I soveværelse er medtaget efter 
vandpåvirkning 
 
Nr. 67. 3. th.: 
Gulv I soveværelse er medtaget efter 
vandpåvirkning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 

 
 

mailto:info@topdahl.dk


Side 161 af 178 
 

Topdahl ApS – Ingeniører og Arkitekter, Marielundvej 48 – 2730 Herlev - tlf. 33 313 313 - cvr 30066855- www.topdahl.dk - info@topdahl.dk 

 
 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

  
 

Ingen bemærkninger  
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2.45 Egedalsvænge opgang nr. 69 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 69. 1. tv.: 
Spalteventil på dør virker ikke.  
 
 
 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 69. 3. th.: 
Bremse på dør i soveværelse virker ikke 
Gummiliste under altandør er løs og 
ødelagt.  
Der mangler udvendig fuge omkring 
altandør, isolering er blotlagt. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim    
 

Ingen bemærkninger  

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  

  
 

Ingen bemærkninger  
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2.46 Egedalsvænge opgang nr. 71 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 71. st. th.: 
Vindue i værelset er skævt. Forholdet bør 
undersøges.  
 
 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 71. 1. tv.: 
Vindue I børneværelse er skævt. 
Forholdet bør undersøges.  
Køkkendør er skæv. Forholdet bør 
undersøges.   
 
Nr. 71. 1. th.: 
Vindue i ene værelse er skævt. Forholdet 
bør undersøges.  
Bremse på dør i køkken virker ikke, og 
køkkendør er ude af lod.  
 
Nr. 71. 2. mf.: 
Bremse på dør virker ikke 
 
Nr. 71. 3. tv.: 
Dørblad i soveværelse er skævt og 
rammer gulv.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim    
 
Generelt: 
Nr. 71. 2. mf.: 
Gulv I soveværelse er medtaget efter 
vandpåvirkning 
 

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. 

 

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  

  

Ingen bemærkninger  
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2.47 Egedalsvænge opgang nr. 73 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 73. st. tv.: 
Dørblad i værelse er skævt 
 
 
 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 73. st. tv.: 
Der er målt skævhed på dør i soveværelse. 
Forholdet bør undersøges.  
 
Nr. 73. 2. tv.: 
Vindue i køkken er skævt. Forholdet bør 
undersøges. 
 
Nr. 73. 3. th.: 
Vindue i køkken er skævt. Forholdet bør 
undersøges. 
 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim    
 
Generelt: 
Nr. 73. st. tv.: 
Gulv I soveværelse er medtaget efter 
vandpåvirkning. 
 
 
 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 73. 3. tv.: 
Gulv I soveværelse er medtaget efter 
vandpåvirkning 
 

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  

  

Ingen bemærkninger  
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2.48 Egedalsvænge, opsamlingsadresser 

Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Vinduer & franske døre  
 
Materiale:  
Vinduer og døre i træ-aluminium:  
Vinduer og døre skal være DVC-mærkede 
og tilbydes med 10 års garanti. Produ-
centens kvalitetsstyrings system skal 
være certificeret iht. DS/EN ISO 9001.  
 
Beslag skal leve op til vindues industriens 
tekniske bestemmelser pkt. 8.8.1 
 
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. 22. 3. th.: 
Dørblad i værelse er skævt 
 

Fastgørelse af vinduer skal undersøges, 
da disse formentlig ikke er udført jf. 
leverandørens anvisning.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 31. st. tv.: 
I værelse i bolig svarende til mf. Virker 
bremse på dør i ikke 

Vindue i køkken kan ikke lukke.  
 
Nr. 31. st. th.: 
Dør i soveværelse mangler fuge.  
Smalt vindue i dørparti er meget skævt og 
rammer på karm.  
 
Nr. 31. 3. tv.: 
Beboer oplyser at altandør i køkken er 
skæv og at der kommer vand ind når der 
er regn. Forholdet bør undersøges.  
Bremse på dør i køkken virker ikke 
 
Nr. 33. 1. mf.: 
Bremse på dør i værelse virker ikke 
 
Nr. 33. 2. mf.: 
Spalteventil er ødelagt.  
 
Nr. 34. 3. tv.: 
Beboer oplyser at altandør i køkken er 
skæv og at der kommer vand ind når der 
er regn. Forholdet bør undersøges.  
Bremse på dør i køkken virker ikke 
Dørblad i soveværelse er skævt 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Nr. 42. st. th.: 
Dørblad i køkken er skævt. 
Sidevindue i dørparti åbner meget skævt 
og går på rammen.  
 
Nr. 44. 3. tv.: 
Dørblad i soveværelse er skævt og 
rammer på gulv.  
 
Nr. 46. 3. tv.: 
Der mangler fuge over vindue.  
 
Nr. 47. st. th.: 
Dørblad i værelse og køkken er skævt og 
rammer på gulv. 
 
Nr. 65. st. tv.: 
Bremse på dør i soveværelse virker ikke 
 
Nr. 65. 3. mf.: 
Der mangler fuge under dør i stue.  
Dørblad i stue er skævt og rammer gulv.  
 
Nr. 65. 3. th.: 
Bremse på dør i soveværelse virker ikke. 
Altandør i køkken mangler gummiliste i 
bunden.  
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

Bygningsdel:  
Gulve  
 
Materiale:  

• 3x40 mm mat alu skinne til 
overgang mellem eksisterende og 
nyt gulv  

• 21 mm massiv bøg 

• Gulvlim    
 
Generelt: 
Nr. 22. 3. th.: 
Gulv I værelse er medtaget efter 
vandpåvirkning. 
 
Nr. 33. 1. mf.: 
Gulv I værelse er medtaget efter 
vandpåvirkning. 
 
Nr. 33. 2. mf.: 
Gulv I værelse er medtaget efter 
vandpåvirkning. 
 
Nr. 34. 3. tv.: 
Gulv I værelse og køkken er medtaget 
efter vandpåvirkning. 
 
 

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. 
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Mangler konstateret ved 
5 års eftersynet: 

Bemærkninger Fotodokumentation: 

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  

  

Ingen bemærkninger  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@topdahl.dk


Side 176 af 178 
 

Topdahl ApS – Ingeniører og Arkitekter, Marielundvej 48 – 2730 Herlev - tlf. 33 313 313 - cvr 30066855- www.topdahl.dk - info@topdahl.dk 

 
 

3 Konklusion 

Vinduer & døre  
Hoveddør: Døre fremstod generelt i god stand ved besigtigelsen. Kun en enkelt dør var skæv i bladet. 
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. 
Ovenstående skal betragtes som et svigt. 
 
Indvendige døre:  
Der er ingen bemærkninger til de indvendige døre.  
 
Altan/fransk altan/karnap  
Franske altaner:  
Det er konstateret, at de gående dørblade hænger mange steder, 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.  
 
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. 
  
Gulve  
Trægulve:  
Trægulve i de tidssvarende boliger er generelt udført i god stand.  
Hvor der er etableret franske altaner i hele bebyggelsen, er der nedlagt gulvbrædder i disse 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. Dette vil 
derfor blive betragtet som en skade forårsaget af et svigt.  
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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. Formodningen er, at der er tale om et svigt. 
 
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.  
 
Elinstallationer i lejligheder (opgang 25):  
Der er ingen bemærkninger til elinstallationer. 
 
Varmeinstallationer:  
I opgang nr. 25 er der konstateret svigt, da varmefordelingsrør ikke er isoleret. 
 
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. 
 
Trappeopgange:  
Der er ingen bemærkninger til trappeopgange. 
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