
 

 

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

Den  23. oktober 2007  J.nr.  151-S053-K  Kai Møller Pedersen 
Telefon direkte  3376 2177 
E-post  kmp@bsf.dk  

5 års eftersyn af afd. 3071, Kløvermarken, Søndergårds Allé 200-238, 2760 Måløv 
 
I får som bygningsejere hermed konklusionen på 5-års eftersynet af bebyggelsen, som nu er af-
sluttet fra Byggeskadefondens side. 
I kan i dette brev læse om: 
• Byggetekniske bemærkninger til de registrerede svigt. 
• Hvad skal I som bygningsejere gøre efter 5-års eftersynet? I skal bl.a. reklamere over even-

tuelle svigt over for de ansvarlige og eventuelle garantistillere. Læs mere herom i "Vejled-
ning for bygningsejere - opfølgning af 5-års eftersyn" som vi vedlægger. 

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

Eftersynet er gennemført i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse  
nr. 635 af 15. juni 2006 om eftersyn af byggeri under Byggeskadefonden. 
 
 
Byggetekniske bemærkninger 
5-års eftersynet vedrører kun bygningsemner, hvor I har påpeget skade, eller hvor vi ved 1-års 
eftersynet vurderede, det var nødvendigt at foretage udbedring. Ved 1-års eftersynet placerede vi 
disse emner i grupperne 3, 4 eller 5. I nogle tilfælde foretager vi et supplerende, detaljeret efter-
syn (C-eftersyn), hvis det er nødvendigt. 
I vores bemærkninger skønner vi for hvert emne 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 bygge-
skade. 
Vi tager i dette brev ikke stilling til, hvem der har ansvaret for de registrerede svigt eller skader. 
5-års eftersynet vedrører ikke emner, der ved 1-års eftersynet blev registreret uden svigt eller 
med mindre byggetekniske svigt, som eventuelt kunne klares ved øget drift. Ved 1-års eftersynet 
placerede vi disse emner i grupperne 1 eller 2.  
1-års eftersynsrapporten og vores bemærkninger til denne gælder fortsat, hvis andet ikke fremgår 
af 5-års eftersynsrapporten eller vores bemærkninger. 



 

 
 
Manglende kvalitetssikring af det udførte 
Ved 1-års eftersynet blev under mange emner rapporteret om manglende kvalitetssikringsdoku-
mentation, og i 1-års brevet af 23. januar 2004 bad vi jer derfor om at fremskaffe det manglende 
dokumentationsmateriale. 
Forud for 5-års eftersynet oplyser I på statuskortet, at de manglende oplysninger er fremskaffet 
for flere emners vedkommende.  Ved 5-års eftersynet registreres imidlertid igen manglende do-
kumentationsmateriale under mange emner.  Jeres opfølgning på 1-års eftersynet følger således 
ikke retningslinierne i vore vejledninger, herunder Vejledning for bygningsejere om forberedelse 
af 5-års eftersyn, hvor det blandt andet hedder, at bygningsejer ved 5-års eftersynet overfor efter-
synsfirmaet skal fremlægge dokumentationsmateriale, som blev efterlyst i fondens  brev om 1-
års eftersynet.  Eftersyn af skjulte eller delvis skjulte bygningsdele kan ikke ske fyldestgørende 
ved direkte besigtigelse i bygningen, men kan kun ske indirekte via eftersyn af kvalitetssikrings-
dokumentationen for disse bygningsdele.  Derfor er materialet om kvalitetssikringsdokumentati-
on vigtigt for vore eftersyn. 
Den manglende dokumentation for skjulte eller delvis skjulte bygningsdele medfører efter vores 
opfattelse tvivl om, hvorvidt den konkrete udførelse af de pågældende bygningsdele er for-
skriftsmæssig.  Tvivlen bør som minimum fremover udløse en øget vedligeholdelsesindsats i 
form af hyppige eftersyn, således at eventuelle tegn på skade i eller omkring de pågældende 
bygningsdele opdages så tidligt som muligt.  Såfremt der ved eftersyn observeres tegn på skade 
eller andre unormale forhold, skal der gribes ind med nødvendig undersøgelse af bygningsdelene 
for at fastlægge behov for at gennemføre afhjælpende og udbedrende tiltag. 
 
 
Emne 1: Byggegrube, fundamenter og kælder 
Der er ikke registreret byggetekniske svigt eller byggeskader i de inspicerbare bygningsdele un-
der dette emne.  Som ved 1-års eftersynet var heller ikke ved 5-års eftersynet fremlagt dokumen-
tation for, at der er foretaget forskriftsmæssig kvalitetssikring og kontrol af udførelsen af væsent-
lige skjulte bygningsdele under emnet - heller ikke hvad angår eventuel kontrol foretaget siden 
1-års eftersynet. 
 
Der henvises til foranstående afsnit om Manglende kvalitetssikring af det udførte. 
 
      
Emne 2: Bærende og stabiliserende konstruktioner 
Der er ikke ved 5-års eftersynet registreret byggetekniske svigt eller byggeskader i de inspicer-
bare bygningsdele under dette emne.  Ved 1-års eftersynet blev konstateret væsentlige byggetek-
niske svigt i de skjulte konstruktive samlinger mellem de lette tag- og vægelementer. 
Som ved 1-års eftersynet var heller ikke ved 5-års eftersynet fremlagt dokumentation for, at der 
er foretaget forskriftsmæssig kvalitetssikring og kontrol af udførelsen af væsentlige skjulte byg-
ningsdele under emnet.  Dette gælder også dokumentation for art og omfang af afhjælpningen af 
de alvorlige konstruktive svigt, som efter det oplyste er blevet foretaget af den ansvarlige entre-
prenør siden 1-års eftersynet. 
 
Der henvises til foranstående afsnit om Manglende kvalitetssikring af det udførte.  
 
      
Emne 3: Ydervægge 
Der er registreret byggetekniske svigt eller byggeskader under dette emne. Her fremhæves alene: 
 



 

Som ved 1-års eftersynet var heller ikke ved 5-års eftersynet fremlagt dokumentation for, at der 
er foretaget forskriftsmæssig kvalitetssikring og kontrol af udførelsen af væsentlige skjulte byg-
ningsdele under emnet.  Der henvises til foranstående afsnit om Manglende kvalitetssikring af 
det udførte.  
 
 
3.5 Udvendige døre 
3.6 Vinduer 
Der blev ved eftersynet oplyst, at der er set tegn på, at stopning/isolering i kalfatringsfugerne er 
mangelfuld.  Dette kan dels give trækgener og dels give kondens med deraf følgende opfugtning 
af tilstødende bygningsdele. 
 
Det bør indarbejdes i vedligeholdelsesplanen, at kalfatringsfugernes stopning eftergås og supple-
res i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse og udskiftning af kalfatringsfugens ud-
vendige fuge. 
 
3.8 Uopvarmede udestuer 
Det er registreret, at de påbyggede udestuer ikke synes at tillade den forudsatte funktion af de for 
boligventileringen nødvendige friskluftventiler i boligens vinduer. 
 
Det bør gennem driftsinstruktioner eller via etablerede ventiler sikres, at der i udestuerne er en-
ten vinduer eller vægventiler med en tvangsåbning til det fri, som kan sikre, at udestuerne tilla-
der tilstrækkelige mængder af frisk udeluft ledt ind i boligerne via boligvinduernes ventiler.  An-
tagelig kan for eksempel 2 stk. ventiler af hver 200 cm2 til det fri i hver udestue sikre en tilfreds-
stillende boligventilation, men beboervaner kan have stor indflydelse herpå og kan betinge større 
ventiler/åbninger etableret. 
Indeklimaet i boliger med påbygget udestue bør holdes under skærpet observation, og der bør 
gribes ind med ventilationsforbedrende foranstaltninger, hvis der konstateres utilfredsstillende 
indeklimaforhold i boligen. 
 
 
Emne 4: Tage 
Der er registreret byggetekniske svigt eller byggeskader under dette emne. Her fremhæves alene: 
 
4.10 Tagrender og tagnedløb 
Det registrerede tagnedløb uden forbindelse til regnvandssystemets afløbsstuds skal ændres, så 
der opnås forskriftsmæssig og sikker afledning af tagvandet. 
 
 
Emne 5: Vådrum 
Der er ikke ved 5-års eftersynet registreret byggetekniske svigt eller byggeskader i de inspicer-
bare bygningsdele under dette emne.   
Som ved 1-års eftersynet var heller ikke ved 5-års eftersynet fremlagt dokumentation for, at der 
er foretaget forskriftsmæssig kvalitetssikring og kontrol af udførelsen af væsentlige skjulte byg-
ningsdele under emnet.  Dette gælder også dokumentation for i hvilket omfang der er udført for-
skriftsmæssig vådrumsmembran på de af meget fugtfølsomme materialer opbyggede vægge.   
Byggeskadefonden skønner samlet, at risikoen er middel. 
 
Der henvises til foranstående afsnit om Manglende kvalitetssikring af det udførte.   



 

 
      
Emne 6: Afløb i jord og i bygning 
Der er registreret væsentlige byggetekniske svigt eller byggeskader under dette emne. Bygge-
skadefonden skønner samlet, at risikoen er middel. Her fremhæves alene: 
 
6.2 Afløb i bygning 
Der er registreret flere svigt ved afløbsarrangementet fra sikkerhedsventilernes overløb.  Der 
henvises til rapportens udførlige tekst.  Forholdet blev desværre ikke registreret ved 1-års efter-
synet. 
Afløb fra sikkerhedsventiler skal udmunde frit over en drypkop, så vandafledning fra ventilen 
(f.eks. ved den periodiske kontrol af ventilens funktion) umiddelbart kan konstateres. 
 
Sikkerhedsventilernes afløbsarrangement bør ændres, så det bliver i overensstemmelse med gæl-
dende normer og regler. 
 
6.3 Dræn og afvanding 
Der er ved eftersynet fremkommet oplysning om, at der i forbindelse med tøbrud eller kraftig 
nedbør kommer til at stå vand i gruben under teknikskabene.  Bunden i disse skabe er slags 
plastkasse, hvis bund befinder sig omkring 0,6 m under såvel boligernes gulve som terrænni-
veau.  Vandets vej til teknikskabenes forsænkede bundgruber kendes ikke, men den i rapporten 
foreslåede mulighed, at grusfyldet omkring vand- og varmestikledninger leder vand fra terrænets 
øvre lag til bundgruberne, hvor vandet trænger ind gennem utætte ledningsgennemføringer, er 
efter vores opfattelse en sandsynlig mulighed. 
Store mængder fugt i teknikskabene vil fremme korrosion på VVS- og El-installationer i skabet 
og dermed bidrage til at reducere disse installationers levetid.  Desuden vil vandet øge luftfug-
tigheden i boligen generelt, hvilket dels kan medføre skadelig opfugtning af bygningsdele og 
dels kan forringe boligens indeklima i sundhedsmæssig henseende.   
 
Der skal træffes de nødvendige foranstaltninger til at hindre, at der står vand i gruberne under 
teknikskabene. 
Enten skal gruberne og installationsgennemføringerne i dem gøres fuldstændig vandtætte, eller 
der kan for eksempel etablere et dræn- og afvandingssystemsystem omkring bygningerne, som 
kan bortdræne vandet, inden det når frem til gruberne.  For at et omfangsdræn kan sikre dette, 
anser vi det for nødvendigt at etablere en særlig grus- eller stendrænforbindelse mellem stikled-
ningerne og omfangsdrænet, hvor drænet passerer stikledningerne. 
 
 
Emne 7: Vand, varme og ventilation 
Der er registreret mindre væsentlige byggetekniske svigt eller byggeskader under dette emne. 
 
7.2 Vand- fordeling (rør- ventiler m.v.) 
Der henvises til rapporten. 
 
7.4 Varme- fordeling (rør- ventiler m.v.) 
Vedrørende vandindtrængning i plastgruberne under teknikskabene henvises til vore bemærk-
ninger under bygningsdel 6.3. 
 
7.5 Ventilation- forsyning (mekanisk anlæg) 
Udestuernes uheldige indflydelse på boligernes mulighed for ventilering og luftskifte er behand-
let under bygningsdel 3.8, hvortil der henvises. 
 



 

 
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 5-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 fejl, mangler, svigt, skader og manglende 
oplysninger. Vi har vedlagt et eksempel på et reklamations- og rykkerbrev. Reklamationsbreve 
skal sendes til alle tænkeligt ansvarlige, f.eks. rådgivere og underrådgivere, entreprenører og un-
derentreprenører, leverandører og eventuelt sælger, hvis hele bebyggelsen er solgt på skøde. Læs 
mere herom på side 2-3 i vedlagte "Vejledning for bygningsejere - opfølgning af 5-års eftersyn". 
De ansvarlige skal i samarbejde med jer snarest muligt udbedre svigt og mangler.  
 
 
Yderligere oplysninger 
Hvis I har spørgsmål vedrørende 5-års eftersynet, skal I ikke henvende jer til eftersynsfirmaet, 
men til undertegnede Kai Møller Pedersen.  
Direkte telefonnummer og E-postadresse står på side 1. 
Kopi af dette brev er sendt til Wissenberg AS og til Ballerup Kommune, som også har fået kopi 
af eftersynsrapporten. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jens Dons      Kai Møller Pedersen 
Teknisk chef      Teknisk sagsansvarlig 
 
 
Bilag 
Gruppering af byggetekniske svigt (vedhæftet) 
Rapport fra 5-års eftersynet  
Vejledning for bygningsejere - opfølgning af 5-års eftersyn, august 2006 
Eksempel på reklamationsbrev og rykkerbrev (eksempel kan hentes på www.bsf.dk) 
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Gruppering af byggetekniske svigt 
Grupperingen sker på grundlag af A-eftersynet, eventuelle C-eftersyn og supplerende informati-
oner indhentet hos eftersynsfirmaet samt fondens erfaringer.  
Er der tilstrækkelige oplysninger sker grupperingen ud fra en vurdering af den betydning, om-
fang 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 (Ingen bygningsdele)           
Emne 9: Bygningsdele i øvrigt (Ingen bygningsdele)           

 
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 udvik-
les en byggeskade, eller at en byggeskade udvikles yderligere. Der skal foretages udbedring i forlængelse af eftersy-
net.  
 
Gruppe 5 
Bygningsemnet har byggetekniske svigt eller byggeskade, der er alvorlige og af betydning for personsikkerheden. 
Der skal omgående gribes ind med forebyggende foranstaltninger. 
 


