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Til afdelingsbestyrelsen. - 
 
Vi har i afd. 3071 Kløvermarken den 14. november 2007 modtaget kopi af 
byggeskadefondens rapport vedr. 5-års gennemgang. 
 
De væsentligste punkter er: 
• Manglende kvalitetssikringsrapporter 
• Vand i teknikskabe. 
• Manglende isolering i vinduer og døre. 
• Afløb i bygning..  

 
Byggegruppen har gennemgået rapporten og har følgende kommentarer: 
 
Det er et generelt problem, at der mangler dokumentation for kvalitetssikring af det 
udførte. 
 
Det fremgår at der ved 5-års gennemgangen, ligesom ved 1-års gennemgangen 
mangler dokumentation under mange emner og at opfølgningen på 1-års eftersynet 
således ikke følger byggeskadefondens vejledninger. 
  
Vi er bekendt med, at byggechef Erik Præstegaard på møde 17/6 2004 hos 
entreprenøren fik udleveret 2 kasser med ringbind og en CD med 
dokumentationsmateriale. Vi undrer os derfor over at det fornødne materiale ikke er 
fremsendt til byggeskadefonden for længst.  
 
Det fremgår også, at der ikke foreligger dokumentation for udbedring af fejl og mangler 
efter 1-års gennemgangen. Det er således ikke efterbevist at udbedring er sket 
forskriftmæssigt.  
 
Det fremgår af vejledningen fra byggeskadefonden, at bygningsejeren mister sine 
rettigheder overfor de ansvarlige og ikke får dækning i byggeskadefonden, hvis der 
udvises passivitet.  
 
Emne 3.  
3.6 Vinduer og døre.  
 
Det fremgår af rapporten at det ved 1-års gennemgangen blev påtalt, at der ikke 
foreligger kvalitetsdokumentation. Specielt manglende dokumentation for isolering i 
fuger er nævnt.  
 
Mangelfuld stopning/isolering i kalfatringsfugerne kan dels give trækgener og dels give 
kondens med deraf følgende opfugtning af tilstødende bygningsdele.  
 
Beboerne har siden indflytningen klaget over problemer med manglende isolering. Vi 
har senest med Erik Præstegaard aftalt at få en tømrer udefra til at rette vores døre og 
vinduer så de er mere tyverisikret. Samtidig har vi ønsket at få foretaget den 
nødvendige isolering.  
 
Med udtalelsen fra byggeskadefonden er vi af den opfattelse at garantistiller, bør 
afholde denne udgift.   
 
3.8 Uopvarmede udestuer.  
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Det er registeret, at de påbyggede udestuer er udført uden systematiske/veldefinerede 
friskluftventiler. Dette medfører at friskluftventilerne i de bagvedliggende vinduer i 
bygningsfacaden ikke fungerer, når udestuen er lukket ud mod det fri. 
 
Antagelig kan f.eks. 2 stk. 200 cm2 ventiler til det fri sikre en tilfredsstillende 
boligventilation.  
 
Vi har vanskeligt ved at se, hvordan denne ventilation kan etableres, men imødeser et 
forslag.  
 
Emne 4 Tage.  
 
I rapporten er taget et foto af vindskeder. Det viser tyndpladekanter fastgjort til 
underliggende trækonstruktion, der er håndværksmæssigt dårligt udført med små 
skruer og dårlig tilpasning. 
 
Det bør også overvejes om temperaturbevægelser i aluprofiler løsner eller knækker 
skruerne på sigt.  
 
Afdelingen har tidligere gjort Erik Præstegaard opmærksom på problemet efter en 
vindskede faldt ned i stormvejr.  
 
Vi forventer at dette allerede er anmeldt som fejl til garantistiller.  
 
 
4.10 Tagrender, afløb.  
 
Ved hus nr. 206 når tagnedløbet ikke ned i kloak men stumper 5 cm.  
 
Det registrede nedløb skal ændres, så der opnås forskriftmæssig og sikker afledning af 
tagvandet.  
 
Emne 6. Afløb i jord og bygning.  
 
6.2 Afløb i bygning.  
 
Der er registeret flere svigt ved afløbsarrangementet fra sikkerhedsventilernes overløb.  
 
Dette gælder i alle huse og i fælleshuset i teknikskabene.  
 
Afløb fra sikkerhedsventiler skal udmunde frit over en drypkop, så vandledning fra 
ventilen umiddelbart kan konstateres.  
 
Sikkerhedsventilernes afløbsarrangement bør ændres, så det bliver i 
overensstemmelse med gældende normer og regler.  
 
Forholdet er ikke registreret ved 1-års gennemgangen.  
 
Siden indflytningen har flere beboere klaget over lugtgener fra teknikskabet, og har 
anført det ved indflytningsrapport i de enkelte huse.. Vi har fået den besked, at vi skulle 
hælde glycerin i det åbne rør i teknikskabet.  
 
Vi forventer at dette bliver rettet nu efter byggeskadefondens forskrifter. 
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6.3. Dræn og afvanding.  
 
Afdelingen har store problemer med, at der i forbindelse med tøbrud eller kraftigt 
nedbør kommer vand i teknikskabene. 
 
I rapporten står der, at store mængder fugt i teknikskab vil fremme korrosion på vvs og 
el-installationer og reducere disse installationers levetid. Desuden vil vandet øge 
luftfugtigheden af bygningsdele dels forringe boligens indeklima.  
 
Der skal træffes de nødvendige foranstaltninger til at hindre at der står vand i gruberne 
under teknikskabene.  
 
Enten skal gruberne og installationsgennemføringerne gøres fuldstændige vandtætte 
eller der kan f.eks. etableres et dræn og afvandingssystem omkring bygningerne, som 
kan bortdræne vandet, inden det når frem til gruberne. For at et omfangsdræn kan sikre 
dette, anser byggeskadefonden det for nødvendigt at etablere en særlig grus elle 
stendrænforbindelse mellem stikledningerne om omfangsdrænet, hvor drænet passerer 
stikledningerne.  
 
Forholdet er medtaget i 1-årsrapporten under emne 7- vand, varme og ventilation.   
 
Her står: Utætheder ved samlinger i teknikskabe detekteres ikke automatisk, idet 
udsivende vand vil samle sig i kasse under teknikskabet.  
 
Der er intet foretaget for at ændre forholdene siden. 
 
I forbindelse med tøbrud i marts 2007 fik vi første gang vand i teknikskabene og har haft 
det flere gange siden i forbindelse med voldsomt regnvejr. Vi har fra afdelingen siden 
presset på for at få afhjulpet dette problem. Vi forventer nu at der er tilstrækkelig 
dokumentation overfor garantistiller til at arbejdet kan gå i gang og betales som et svigt 
efter 1-års gennemgangen.  
 
 
I vejledning fra byggeskadefonden vedr. opfølgning på 5-års eftersyn står bl.a. 
 
Ejeren er ansvarlig for at følge op på alle svigt ved 5-års eftersynet også dem, der 
allerede blev registreret ved 1-års gennemgangen.  
 
Bygningsejeren mister sine rettigheder overfor den ansvarlige og får ikke dækning i 
byggeskadefonden, hvis der udvises passivitet.  
 
Vi er af den opfattelse, at der er udvist passivitet på opfølgningen efter 1-års 
gennemgangen ved at der ikke er fremsendt den fornødne dokumentation, som 
påpeget i følgebrevet.  
 
Det er vigtigt, at dette ikke gentager sig efter 5-års gennemgangen. 
 
Byggegruppen den 21/11 2007.  
 
Børge Lobeck og Kirsten Valgreen  
 


