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Kløvermarken – Finansiering af udgifter til udbed-
ringer af byggefejl (B)  
 

Til   - Byggeudvalget den 28. november 2017 

Dato og ansvarlig - 28. november 2017/ Mette Thiberg 

 

Byggeudvalget skal tage stilling til finansiering af udgifter til udbedring af byggefejl i afdeling Klø-

vermarken. 

 

Beslutningspunkt 

Byggeudvalget skal beslutte, om det skal indstilles til organisationsbestyrelsen, 

 

1. A) at dispositionsfonden yder tilskud til afdeling Kløvermarken til dækning af sagsomkost-

ninger på 100.000 kr. inkl. moms til udbedring af byggefejl, grundet manglende opfølgning 

på Byggeskadefondens 1- og 5-års eftersyn, eller 

B) at dispositionsfonden yder tilskud til afdeling Kløvermarken til dækning af henholdsvis             

a          sagsomkostninger og delvis dækning af afdelingens udbedringsomkostninger på i alt             

c          200.000 kr. inkl. moms til udbedring af byggefejl, grundet  manglende opfølgning på            

c          Byggeskadefondens 1- og 5-års eftersyn, eller 

C) at dispositionsfonden dækker alle sags- og udbedringsomkostninger på i alt 400.000kr.,  

c          grundet manglende opfølgning på Byggeskadefondens 1- og 5-års eftersyn. 

 

 
Problemstilling  
Afdelingen 3071 Kløvermarken blev opført i 2003. Ved både 1-års eftersynet i 2004 og 5-års efter-

synet i 2007 påtalte Byggeskadefonden (BSF), at der i afdelingen var et byggeteknisk svigt, efter-

som undertaget ikke er ført til tagrende, som det skal. Desuden har der manglet kvalitetssikrings-

dokumentation for udførelsen af taget, som er beklædt med trapezplader af aluminium. Der er i 

administrationen i tiden herefter ikke blevet fulgt op på BSF påtale om byggeteknisk svigt. 

 

I 2015 var mange af de skruer, som tagpladerne er fastgjort til lægterne med knækket på grund af 

galvanisk korrosion. 3B meldte samme år denne skade til BSF. 

 

BSF godkendte i juni 2016 at betale håndværker- og rådgiverudgifterne til at rette fejlen med tag-

pladernes fastgørelse, bortset fra 5 pct. selvrisiko, som afdelingen selv skal betale. Det er en for-

udsætning for dækningen, at afdelingen selv betaler og udbedrer opbygningen af den såkaldte 

tagfod, så undertaget føres til tagrenden. Egenbetalingen for tagfodens udbedring betragtes af 

BSF som en ekstraordinær omkostning som resultat af, at der ikke er blevet fulgt op på BSF’s 1-
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års eftersyn. En medvirkende årsag til, at udbedringen er blevet udskudt kan være, at den davæ-

rende entreprenør på projektet gik konkurs i perioden mellem 1-års og 5-års eftersynet.  

 

Løsning 
Udgifterne til udbedring af byggeskaderne på både tag og tagfod beløber sig til i alt ca. 1,06 mio. 

kr. inkl. moms. Afdelingen skal selv afholde 5 pct. af håndværker- og rådgiverudgifterne på renove-

ring af taget, udgifter til ombygning af tagfod samt udgifter til byggesagshonorar og revision. Det 

betyder, at det vil koste afdelingen i alt 366.000 kr. inkl. moms at udbedre byggeskaderne (se øko-

nomiafsnit). Afdelingen har i budget 2018 henlagt i alt 200.000 kr. til udbedring af tag og tagfod. 

Arbejdet forventes udført ultimo 2017 til primo 2018. 

 

På baggrund af administrationens manglende opfølgning på 1- og 5-års eftersynet ønsker afdelin-

gen, at dispositionsfonden skal dække afdelingens ekstraudgifter, da administrationen ikke har 

forholdt sig til påtalen i BSF’s 1- og 5-års eftersynsrapporter. På afdelingsmødet den 19. maj 2017 

blev det således besluttet at: ”[Afdelings]Bestyrelsen pålægges at tilvejebringe den mest optimale 

økonomiske løsning for Kløvermarken, som består af en kombination af henlæggelser, optagelse 

af realkreditlån og økonomisk tilskud fra 3B. Om nødvendigt søges juridisk bistand til ansvarspla-

cering.” 

 

Det er administrationens vurdering, at hvis entreprenøren ikke var gået konkurs, ville denne med 

stor sandsynlighed være blevet pålagt at udbedre byggefejlene uden merudgift for byggesagen.  

 

I perioden fra ibrugtagning og frem til i dag er der tilsyneladende ikke sket skade på andre kon-

struktionsdele som konsekvens af de påpegede fejl, og afdelingen har derfor ikke lidt direkte tab 

som følge af den manglende udbedring. BSF havde indledningsvist reduceret dækningen med den 

begrundelse, at restlevetiden på taget var reduceret da taget pt. har siddet i 14 år. Undersøgelser 

gennemført af BSF rådgiver har dog vist, at de eksisterende tagplader kan genanvendes og derfor 

opnår afdelingen fuld dækning fra BSF ved valg af løsning med genanvendelse af de eksisterende 

tagplader. Det er administrationens vurdering at afdelingen ved valg af denne løsning bør påbe-

gynde opsparing til udskiftning i henhold til almindelig vedligeholdelsesplan  (taget har efter udbed-

ring en estimeret restlevetid på ca. 15 år).   

 

På baggrund af ovenstående foreslår administrationen, at dispositionsfonden yder tilskud til afde-

lingens udgifter til ombygning af taget, enten i form af nedenstående forslag 1, 2 eller 3:  

 

Forslag 1: 

Administrationen anbefaler at dispositionsfonden yder tilskud til afdelingens ekstraordinære udgif-

ter til ombygning af taget på i alt 100.000 kr. inkl. moms, fordelt som følger (afrundede tal): 

 

Byggesagshonorar 27.000 kr. 

Revision 5.000 kr.  

5 pct. egenbetaling af BSF’s dækning 37.000 kr.  
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Uforudseelige udgifter 31.000 kr.  

I alt 100.000 kr.  

 

Forslag 2: 

Alternativt skal dispositionsfonden yde et tilskud på 200.000 kr. inkl. moms til at dække både eks-

traudgifter samt tilskud til udbedringen af tagfoden, som ikke er omfattet af BSF’s dækning. Det 

betyder at afdelingen alene skal afholde de 200.000 kr. som afdelingen har henlagt til udbedringen 

og derfor ikke skal optage realkreditlån til udbedringen (afrundede tal):  

 

Byggesagshonorar 27.000 kr. 

Revision 5.000 kr.  

5 pct. egenbetaling af BSF’s dækning 37.000 kr.  

Udestående som afdelingen ellers skulle finansiere med realkreditlån 

Uforudseelige udgifter 

97.000 kr. 

34.000 kr. 

I alt  200.000 kr.  

 

Forslag 2 skal ses i lyset af, at administrationen ikke har fulgt op på dele af Byggeskadefondens 

bemærkninger i eftersynsrapporterne, til trods for at afdelingen flere gange har gjort opmærksom 

på bl.a. problemerne med tagfoden. 

 

Forslag 3: 

Indstillingen har været sendt til afdelingen inden behandlingen i Byggeudvalget. Afdelingen gør 

gældende at de oprindeligt har henvendt sig til administrationen for at få løst de af BSF påpegede 

problemer. Afdelingen mener følgelig at afdelingen er uforskyldte i sagens økonomiske konse-

kvenser og at afdelingen derfor er berettiget til at få dækket  alle afdelingens sags- og udbedrings-

omkostninger, som ikke er omfattet af BSF’s dækning. 

 

Samlet byggesag 1.064.000 kr. 

BSF’s dækning 

Uforudseelige udgifter 

-698.000 kr. 

34.000 kr. 

Udestående udgifter til udbedring af tag og tagfod 400.000 kr. 

 

Økonomi 
Ved valg af forslag 1 skal dispositionsfonden yde et tilskud til afdelingen på 100.000 kr. Det vil be-

tyde en huslejeforhøjelse på 5,88 kr./m2/år. Den nuværende husleje i afdelingen er pr. den 1. janu-

ar 2018 1.231 kr./m2/år for de almindelige boliger og 1.010 kr./m2/år for medejerboligerne. 

 

Ved valg af forslag 2 skal dispositionsfonden yde et tilskud til afdelingen på 200.000 kr. 

Der vil ikke ske huslejeforhøjelse. 

 

Ved valg af forslag 3 skal dispositionsfonden yde et tilskud til afdelingen på 400.000 kr. 

Der vil ikke ske huslejeforhøjelse. 
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Udgifterne til udbedringen af hele byggeskaden er fordelt som følger (afrundede tal): 

 

Samlet byggesag: 

Udgifter inkl. moms 

Tilbud tag 521.000 kr. 

Tilbud tagfod 222.000 kr. 

Uforudsete udgifter (10 pct.) 75.000 kr. 

Rådgivning MW 214.000 kr. 

Byggesagshonorar (3B) 27.000 kr. 

Revision 5.000 kr. 

Samlet byggesum 1.064.000 kr.  

 

BSF’s dækning: 

Tilbud tag og rådgivning 735.000 kr. 

Afdelingens egenbetaling (5 pct.) -37.000 kr. 

BSF’s dækning i alt 698.000 kr. 

 

Udestående udgifter til udbedring af tag og tagfod: 

Samlet byggesag 1.064.000 kr. 

BSF’s dækning -698.000 kr. 

Udestående udgifter til udbedring af tag og tagfod 366.000 kr. 

 

Administrationens forslag til finansiering af de udestående udgifter til udbedring af tag og tagfod: 

Henlæggelser til udbedring af tag og tagfod 200.000 kr. 

Optagelse af 30-årigt realkreditlån 97.000 kr. 

Tilskud fra 3B dispositionsfond til ekstraudgifter*  69.000 kr. 

Total 366.000 kr.  

* Byggesagshonorar, revision og afdelingens egenbetaling på 5 pct.  

 

Videre proces  
Hvis Byggeudvalget godkender indstillingen, vil den blive forelagt organisationsbestyrelsen den 7. 

december 2017. 

 

Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen orientere afdelingsbe-

styrelsen om den valgte løsning og i den forbindelse redegøre for de økonomiske konsekvenser for 

afdelingen.  

 

Bilag 

1. Budget, finansiering og huslejekonsekvenser efter licitation pr. 1. november 2017. 


