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Fagforeningernes Boligforening  
v/ Fællesadministrationen 3B 
Kronprinsessegade 14 
1306 København K 
 
 

Den  23. januar 2004  J.nr.  151-S053-S  Mie Byrdal 
Telefon direkte  3376 2174 
E-post  mib@bsf.dk  

1-års eftersyn af Fagforeningernes Boligforening, Søndergårds Allé 200-238, 2760  Måløv 

I får som bygningsejere hermed konklusionen på 1-års eftersynet af bebyggelsen, som nu er 
afsluttet fra Byggeskadefondens side. 
I kan i dette brev læse om: 

• Byggetekniske bemærkninger til de registrerede svigt. 

• Hvad skal I som bygningsejere gøre efter 1-års eftersynet? I skal bl.a. reklamere over 
eventuelle svigt over for de ansvarlige og eventuelle garantistillere. Læs mere herom i 
Vejledning til bygningsejer m.v. af 4. september 1998 samt Notat om bygningsejers 
opfølgning af 1-års eftersynet af 29. august 2002, som begge vedlægges. 

• Gruppering af byggetekniske svigt. Her står, i hvilket omfang fonden mener, at de 
registrerede svigt bør udbedres. 

Eftersynet er gennemført i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse  
nr. 822 af 15. oktober 1997 om eftersyn af byggeri under Byggeskadefonden. 
 
Byggetekniske bemærkninger til de registrerede svigt 
Bemærkningerne i dette brev drejer sig kun om byggetekniske forhold og uoplyste forhold af 
byggeteknisk karakter. Hvis der er udført et supplerende, detaljeret eftersyn (C-eftersyn), indgår 
oplysningerne herfra også i vores bemærkninger. 
Der er ikke bemærkninger om mindre betydende forhold i eftersynsrapporten. På den anden side 
kan vores bemærkninger også indeholde generelle oplysninger og erfaringer, vi har fra andre 
byggerier.  
Vi skønner for hvert bygningsemne den byggetekniske risiko, som er en vurdering af 
sandsynligheden for, at et svigt fører til skade, sammenholdt med en vurdering af omfanget af en 
skade, hvis den opstår. Vi beskriver også, hvad I skal gøre, for at svigt ikke fører til byggeskade. 
Vi tager i dette brev ikke stilling til, hvem der har ansvaret for de registrerede svigt eller skader. 
 
Kvalitetssikring generelt 
Der er under mange emner rapporteret om manglende kvalitetssikringsdokumentation. Den 
manglende dokumentation medfører efter fondens opfattelse usikkerhed om den konkrete 
udførelse og bør som minimum derfor udløse en skærpet driftsindsats med hyppig kontrol for 
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eventuelle tegn på skade i eller omkring den pågældende konstruktion, med indgreb såfremt 
dette viser sig. Den manglende dokumentation kan som et alternativ til den øgede driftsindsats 
forlanges fremlagt. 
 
Emne 1: Byggegrube, fundamenter og kælder 
Der er registreret væsentlige byggetekniske svigt ved en eller flere af bygningsdelene under 
emnet. Byggeskadefonden skønner samlet, at risikoen er middel.     
 
1.2 Liniefundamenter: 
Der mangler sokkelpuds på sydvest-siden af bolig nr. 13, og der er desuden registreret revner 
ligeledes ved bolig nr. 13. Soklerne er udført af blokke af letklinkerbeton. Letklinkerbetonblokke 
er ikke vandtætte uden pudsning eller grovgrunding.Vand kan derfor trænge ind i konstruktionen 
og give skader på soklen. 
Soklerne vandtætnes f.eks. ved udvendig grovgrunding, som foreskrevet af Leca og i SBI-
anvisning 189. Revne tætnes. 
Ifølge geoteknisk rapport skal fundamenter udføres med 3 Y12 i top og bund. Der foreligger 
ingen dokumentation, om fundamenterne er udført som projekteret. 
Dokumentationen for udførelsen fremskaffes, og hvis dette ikke er muligt, øges driften i form af 
hyppige eftersyn for tegn på evt. revner og sætningsskader. Hvis dette registreres, gribes der 
straks ind med udbedrende foranstaltninger. 
 
Beboerne har oplyst til eftersynsfirmaet, at der er foretaget terrænændring, efter at 
fundamenterne er blevet støbt. Det fremgår ikke af det udleverede materiale, om fundamenterne 
på sydvest-siden af boligerne 8- 14 herefter er ført til frostfri dybde. Dette giver anledning til 
mindre frosthævninger og dermed revner i vægge m.v. 
Der skal i forbindelse med 1-års gennemgangen fremskaffes dokumentation for at 
fundamenterne er ført til frostfridybde. Er fundamenterne ikke ført til frostfri dybde, skal 
fundamenterne, for at  undgå skader, føres til frostfri dybde, eller der skal isoleres uden for 
fundamenterne, så frosten ikke kan nå ned til fundamenternes underkant. 
 
    
 
Emne 2: Bærende og stabiliserende konstruktioner 
Der er registreret væsentlige byggetekniske svigt ved en eller flere af bygningsdelene under 
emnet, Byggeskadefonden skønner samlet, at risikoen er stor.     
 
2.4 Ydervægge 
2.5 Indervægge 
2.8 Tagværker 
Der er konstateret revner i vægge og mellem vægge og lofter. Revnerne forekommer 
overvejende i samlinger mellem de enkelte væg- og loftskassetter dvs. som følge af bevægelser 
mellem disse.  
Bevægelserne kan være fremkaldt af fugt- eller temperaturændringer i konstruktionerne eller 
som følge af utilstrækkelig konstruktiv forbindelse mellem de enkelte elementer. 
 
Ved eftersynet blev der foretaget åbninger i taget for inspektion af forankringer mellem tag- og 
vægkassetter. Herved blev følgende registreret: 
•Samlinger mellem gavle og tag (2 steder): Ved den ene gavl manglede forankringer på en 
strækning svarende til 50% af gavlens længde. Ved den anden gavl var forankringer udført på 
hele længden. 
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•Samlinger mellem indervægge og tag (6 steder): Ved 2 vægge fandtes forankringer medens der 
ved 2 andre vægge fandtes forankringer i væggenes ene halvdel. I disse vægges anden halvdel 
fandtes ingen forankringer. Endelig blev der ved 2 vægge ikke registreret nogen forankringer. 
 
•Samlinger mellem lejlighedsskel og tag (2 steder): Begge steder var forankringer udført på hele 
væglængden. 
 
•Samlinger mellem lav facade og tag (4 steder): Forankringer blev registreret alle steder. 
 
•Samlinger mellem høj facade og tag (5 steder): 3 steder blev registreret forankringer medens 
der ingen forankringer blev registreret ved 2 inspektionssteder. 
 
Eftersynet viser således, at der på en del strækninger ikke er udført de projekterede konstruktive 
forbindelser mellem tagkassetter og underliggende vægge. 
 
Generelt foreligger der ikke fyldestgørende projekt for konstruktive samlinger mellem 
elementer. Ligeledes er der ikke projekt for forankringer mellem væg- henholdsvis 
facadeelementer og underliggende terrændæk og fundamenter. 
 
Der foreligger ikke tilstrækkeligt dokumentationsmateriale vedrørende udførelsen af samlinger 
mellem elementer samt af forankringer til terrændæk og fundamenter. 
 
Den manglende dokumentation indebærer yderligere mulighed for, at der i bygningerne er 
indbygget konstruktive svigt udover de ved C-eftersynet registrerede. 
 
Følgerne af manglende konstruktiv sammenhæng og forankring til terrændæk og fundament er, 
at kravene til stabilitet i henhold til ”Norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner” – DS 
409 med tilknyttede normer ikke er opfyldt. 
 
Bygningernes (boliger + fælleshus) konstruktive sammenhæng skal udbedres. Der skal således 
indbygges nødvendige samlinger og forankringer og det skal dokumenteres, at 
bygningsreglementets krav om styrke og stabilitet af bygningerne er opfyldt. 
    
 
Emne 3: Ydervægge 
Der er registreret væsentlige byggetekniske svigt ved en eller flere af bygningsdelene under 
emnet. Byggeskadefonden skønner samlet, at risikoen er middel.     
 
3.4 Indvendig lette og udvendig lette ydervægge, normalkonstruktion 
Få steder er facadetegl knækket ved hjørner. Det giver mulighed for vandindtrængning, med 
opfugtning af bygningsdelen tilfølge og mulighed for skimmeldannelse. 
Facadetegl gennemgås, og knækkede facadetegl udskiftes i nødvendigt omfang. 
 
Der er anvendt andre beslag for fastgørelse af facadetegl end projekteret. I forbindelse med 1-års 
gennemgangen, skal der fremskaffes dokumentation på at fastgørelsesbeslagene er godkendt af 
leverandøren, og produktgarantien ikke bortfalder. Hvis dette ikke er muligt skal fastgørelsen af 
facadeteglen ændres, så den er udført i henhold til projektet og efter leverandørens anvisninger.  
 
Endvidere henvises der til punktet "Kvalitetssikring generelt". 
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Emne 4: Tage 
Der er registreret væsentlige byggetekniske svigt ved en eller flere af bygningsdelene under 
emnet. Byggeskadefonden skønner samlet, at risikoen er middel.     
 
4.2 Ventilerede paralleltage 
Der er anvendt skumgummistrimler, for at lukke mellem profilerede tagflade og sternprofil. 
Disse strimler sidder flere steder løst, eller er blæst delvis ud. Vand og fygesne kan derfor trænge 
ind i tagrummet gennem utæthederne og forårsage vandskader. Desuden konstaterede eftersynet, 
at undertaget ikke er ført ned i tagrende, men ned under selve tagrenden. Derfor vil indtrængen 
vand i konstruktionen ikke blive ledt væk fra undertaget og videre ned i tagrenden, men i stedet 
ned gennem alu-udhænget. Dette giver nedsat levetid for udhænget, og selve undertaget  - 
grundet den unødige opfugtning. Endvidere kan der ske store vandskader på tagkonstruktionen, 
hvis undertaget ikke er helt tæt. Det er vigtigt at undertaget er helt tæt nu og i fremtiden, specielt 
på paralleltage, hvor inspektion ikke er muligt fra indersiden. 
Tagene gennemgås for utætheder mv. og tætnes i nødvendigt omfang. Undertaget føres ned i 
tagrende, så evt. vand fra undertag kan afledes på korrekt vis. Driften øges i form af hyppige 
eftersyn på tagfladerne for utætheder, løse skumstrimler samt indtrængning af vand.  
 
Endvidere henvises der punktet "Kvalitetssikring generelt". 
 
4.6 Ovenlys inkl. inddækninger 
Der foreligger ingen detaljer, beskrivelse eller kvalitetssikring omkring etableringen af ovenlyset 
i foyeren i fælleshuset. I forbindelse med 1-års gennemgangen fremskaffes der dokumentation 
på at tilslutningerne omkring ovenlyset er udført korrekt. Der henvises til punktet 
"Kvalitetssikring generelt". 
 
4.7 Gennemføringer i øvrigt 
Eftersynet konstaterede at dampspærre ikke er afsluttet korrekt ved aftræksrør i fælleshus.  
Følgen er, at fugtig luft fra boligerne trænger op i tagkonstruktionen og kondenserer. Fugten 
giver mulighed for råd, skimmel eller egentligt svampeangreb. 
Der udføres en effektiv tætning af dampspærren omkring gennemføringerne. 
 
    
 
Emne 5: Vådrum 
Der er registreret væsentlige byggetekniske svigt ved en eller flere af bygningsdelene under 
emnet. Byggeskadefonden skønner samlet, at risikoen er middel.     
 
5.1 Terrændæk 
5.3 Ydervægge 
5.4 Indervægge 
Der mangler dokumentation for, at der er udført vandstandsende membran i vådzoner i henhold 
til bygningsreglementet og By og Byg Avisning 200 - Vådrum. 
Hvis membranen ikke er udført, kan det medføre, at vand trænger ud i de bagvedliggende 
konstruktioner og opfugter dem. 
På grund af den eventuel manglende membran kræves øget drift ved, at eftersynet med fugerne 
skærpes, og at de tilstødende konstruktioner holdes under forøget opsyn for fugtskjolder. Der 
skal ved 1-års gennemgangen afklares, om membranen er udført og i hvilket omfang. 
 
Flisebeklædningen i bruseniche (i en enkelt efterset bolig) er ikke før til loft, som vist i By og 
Byg Anvisning 200 - Vådrum. 
Det betyder, at det malede glasvæv ofte bliver vandbelastet, og det er det ikke egnet til. 
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Flisebeklædningen udvides, eller driften øges i form af aftørring af fugtigt glasvæv. Levetiden 
for vandbelastede overflader med glasvæv må påregnes at være nedsat. 
 
Badeværelset er delvist opbygget af gipspladevægge beklædt med formentlig vandstandsende 
membran og fliser. Fondens erfaringer viser, at denne opbygning ved direkte vandpåvirkning 
kræver særlig opmærksomhed i driften. Selv små utætheder kan forårsage opfugtning af 
bagvedliggende bygningsdele. 
Der forelå ved eftersynet utilstrækkelig dokumentation på, at bygningsdelen er forskriftsmæssig 
udført. 
Det anbefales, at der gennemføres skærpede eftersyn af bygningsdelen. Så snart utætheder 
observeres i flisebeklædningen og andre overflader med direkte vandpåvirkning, bør der straks 
sættes ind med udbedring. 
 
5.7 Vandinstallationer (gennemføringer m.v.) 
Der henvises til rapporten. 
 
    
 
Emne 6: Afløb i jord og i bygning 
Der er ikke registreret bygningsdele under emnet med byggetekniske svigt af væsentlige 
betydning og omfang. Der har været tilstrækkelige oplysninger om alle væsentlige forhold.    
    
 
Emne 7: Vand, varme og ventilation 
Der er registreret væsentlige byggetekniske svigt ved en eller flere af bygningsdelene under 
emnet. Byggeskadefonden skønner samlet, at risikoen er middel.     
 
7.2 Vand, fordeling (rør, ventiler m.v.) 
7.4 Varme, fordeling (rør, ventiler m.v.) 
Der henvises til rapporten.    
 
Emne 8: Beton i udsat miljø 
Der er ingen bygningsdele under dette emne.    
    
 
Emne 9: Bygningsdele i øvrigt 
Der er ingen bygningsdele under dette emne.    
    
 
Hvad skal I som bygningsejere gøre efter 1-års eftersynet? 
Vi tager i dette brev ikke stilling til, hvem der har ansvaret for de registrerede svigt. 
I skal som bygningsejere reklamere over registrerede svigt, skader og manglende oplysninger. 
Eksempel på, hvordan et reklamationsbrev kan formuleres indgår i Notat om bygningsejers 
opfølgning af 1-års eftersynet. Reklamationsbreve skal sendes til alle tænkeligt ansvarlige, f.eks. 
sælgere, rådgivere og/eller entreprenører. Læs mere herom i kapitel 2, 3 og 4 i vedlagte 
”Vejledning om anmeldelse af byggeskade”. De ansvarlige skal i samarbejde med jer snarest 
muligt udbedre svigt og mangler. 
Der er yderligere oplysninger i vedlagte "Notat om bygningsejers opfølgning af 1-års eftersynet" 
af 2. september 2002 og “Vejledning til bygningsejer, kommune og eftersynsfirma” afsnit 9, side 
12.  
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5-års eftersyn 
Om knap 4 år sender vi et skema til jer, hvor I skal oplyse, om I har reklameret, og om de 
ansvarlige har udbedret eventuelle svigt og mangler. De oplysninger skal vi bruge til at 
planlægge 5-års eftersynet.   
 
 
 
Særlige bemærkninger til kommunen 
Kommunen som bygningsmyndighed skal henlede opmærksomheden specielt til Emne 2: 
Bærende og stabiliserende konstruktioner idet der er konstateret overordentlig stor usikkerhed 
omkring stabiliteten i husene samt i fælleshuset.  
 
 
Yderligere oplysninger 
Hvis I har spørgsmål vedrørende 1-års eftersynet, skal I ikke henvende jer til eftersynsfirmaet, 
men til undertegnede Mie Byrdal.  
Direkte telefonnummer og E-postadresse står på side 1. 
Kopi af dette brev er sendt til Dausgaard & Nyboe, Rådgivende ingeniørfirma ApS og til 
Ballerup Kommune, som også har fået kopi af eftersynsrapporten. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jens Dons Mie Byrdal 
Teknisk chef Teknisk sagsansvarlig 
 
Bilag 
Gruppering af byggetekniske svigt ( vedhæftet ) 
Rapport fra 1-års eftersynet med bilagsmappe 
C-synsrapport i 2 eksemplarer 
Vejledning til bygningsejer, kommune og eftersynsfirma af 4. sept. 1998  
Notat om bygningsejers opfølgning af 1-års eftersynet af 29. august 2002 med eksempel på 
reklamationsbrev 
Bekendtgørelse om skadedækning fra Byggeskadefonden 
Vejledning om anmeldelse af byggeskade af februar 2003 
BYG-ERFA blade 
 



 

Byggeskadefonden Bilag 
 

Studiestræde 50, 1554 København V 
Telefon 3376 2000, Telefax 3376 2010 
E-post bsf@bsf.dk, www.bsf.dk 

 

Den  23. januar 2004 
J.nr.  151-S053-S  

 
 
Gruppering af byggetekniske svigt 
Grupperingen sker på grundlag af A-eftersynet, eventuelle C-eftersyn og supplerende informationer 
indhentet hos eftersynsfirmaet samt fondens erfaringer.  
Er der tilstrækkelige oplysninger sker grupperingen ud fra en vurdering af den betydning, omfang og 
risiko, bygningsemnets svigt har. Mangler der oplysninger, sker grupperingen ud fra fondens erfaringer 
med svigtets betydning, omfang og risiko i lignende bygningsdele.  
 
Ved manglende oplysninger  forstås, at der mangler et projekt med detaljer og beskrivelse af emnets 
bygningsdele, og/eller at der mangler kontrol- eller tilsynsnotater, der bekræfter, at ikke-synlige 
bygningsdele er i overensstemmelse med projektet. 

 
Byggeskadefondens vurdering Grupper 

Bygningsemner 1 2 3 4 5 
Emne 1: Byggegrube, fundamenter og kælder     X     
Emne 2: Bærende og stabiliserende konstruktioner     X     
Emne 3: Ydervægge     X     
Emne 4: Tage     X     
Emne 5: Vådrum     X     
Emne 6: Afløb i jord og i bygning X         
Emne 7: Vand, varme og ventilation   X       
Emne 8: Beton i udsat miljø           
Emne 9: Bygningsdele i øvrigt           

 
Gruppe 1 
Bygningsemnet er intakt eller har mindre væsentlige byggetekniske svigt eller byggeskade af ubetydeligt 
omfang. Der har været tilstrækkelige oplysninger om alle bygningsdele. Normalt vedligehold er 
tilstrækkeligt. 
 
Gruppe 2 
Bygningsemnet har mindre væsentlige byggetekniske svigt eller byggeskade af meget beskedent omfang, 
og/eller der mangler oplysninger om nogle mindre væsentlige bygningsdele. Manglende oplysninger bør 
fremskaffes. De registrerede og eventuelle ikke-synlige svigt kan enten udbedres eller forebygges ved 
øget drift. 
 
Gruppe 3 
Bygningsemnet har væsentlige byggetekniske svigt eller byggeskade men af mindre omfang, og/eller der 
mangler oplysninger om væsentlige bygningsdele. Manglende oplysninger skal fremskaffes. De 
registrerede og eventuelle ikke-synlige svigt skal udbedres. 
 
Gruppe 4 
Bygningsemnet har byggetekniske svigt eller byggeskade i stort omfang. Der er stor sandsynlighed for, 
at der udvikles en byggeskade, eller at en byggeskade udvikles yderligere. Der skal foretages udbedring i 
forlængelse af eftersynet.  
 
Gruppe 5 
Bygningsemnet har byggetekniske svigt eller byggeskade, der er alvorlige og af betydning for 
personsikkerheden. Der skal omgående gribes ind med forebyggende foranstaltninger. 

 


