
  

Referat fra møde med 3B byg  
 

Dato: Onsdag den 27. januar 2015 kl. 9.00 
Sted: Mødelokalet på områdekontoret Vest 
Deltagere: Projektleder fra 3B byg Claus Norup 
(CN) 
Fra driften Lasse Asp (LAS) og Peter Hvam (PH) 

 
 
 
 
 
Referat sendt ud den 06. februar 2015 
      

Dagsorden: 
 
 

      
1. Byggeskaden i afdelingen Grønhøj 3064 

 
2. Byggeskaderne i Kløvermarken 3071 
  

 
Ad 1. Byggeskaden i afdelingen 
Grønhøj 3064 

 

  
CN oplyste, at rapporten omkring taghætteproblematikken 
var afleveret til byggeskadefonden, og at CN anbefalede, 
at der blev udført en scanning af taget for fugtskader under 
tagpappen. Dette blev besluttet, idet en sådan rapport vil 
kunne understøtte rapporten til byggeskadefonden. CN 
igangsætter.  
 
PH har sammen med afdelingens tømmerfirma gennem-
gået alle tagflader på blokkene, og der er i den forbindelse 
foretaget registrering af alle taghætter, hvor der kunne 
konstateres brud, eller begyndende brud på taghætterne 
ved tagfladen. 
 
PH fremstiller en oversigt til CN. 
 
Det blev ligeledes aftalt, at der omgående blev udført mid-
lertidige reparationer de 3 steder, hvor der kommer vand 
ned i boligerne, og at der fuges omkring samtlige taghætter 
hvor der er registeret brud, eller begyndende brud.   
 
Alle udgifter til konstateringerne, og til det forebyggende 
arbejde forsøges taget ind i sagen til byggeskadefonden 
 
Svartiden hos byggeskadefonden er pt. ca. 6 måneder 
  

 
Ad 2. Byggeskaderne i Kløvermarken 
3071 

 
Mht. de løsnede skruer på tagene, så vil CN få undersøgt, 
om årsagen til de knækkede skruer (skruehoveder), kan 
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være opstået pga. galvanisk tæring, dvs. en kemisk forbin-
delse imellem skruer og tætningsskiver. CN sender ek-
sempler på skruer og tætningsskiver til en metalulogisk un-
dersøgelse.   
 
Det er samtidig konstateret, nogle af skruerne ikke har væ-
ret skruet ordentlig i, dvs. at det i forbindelse med lægning 
af taget ikke har været tilstrækkelig opmærksomhed på 
pladsering af lægterne. 
 
Det må dog her også konstateres, at denne problemstilling 
har været bemærket i forbindelse med 1 og 5. års gen-
nemgangen, til syne ladende uden yderligere aktion. 
 
Mht. kondensvandet fra underduen, der løber bag om tag-
renderne og ned på spær enderne, så blev det aftalt, at 
LAS undersøger, om der er en mulig alternativ løsning, f. 
eks. behandling af spær enderne med en relevant træbe-
handlings væske. 
 
LAS kontakter det tømrerfirma, der har udført afdækningen 
af problemstilingen i samråd med CN og driften. 
 
CN har lavet kladde til notat, som skal vedlægges anmel-
delse til byggeskadefonden, når og hvis vi når så langt. 
 
Alle udgifter til konstateringerne, og til det forebyggende 
arbejde forsøges taget ind i sagen til byggeskadefonden. 
 
Svartiden hos byggeskadefonden er også her pt. ca. 6 må-
neder 
 
 
 

 


