
 1 

 
 
 
NOTAT 
 
 
Afdeling: 3071 Kløvermarken  
 
Projekt: Udestående forhold med garantistiller 
 
Dato: 15. maj 2007/rev. 21.maj 2007- udfærdiget af Erik Præstegaard.   
Det der er skrevet med kursiv er byggegruppens kommentarer skrevet den 1/12 2007. - KV 
 
 
Varmesystemet 
Der mangler at blive opsat snavsefilter og udskiftning af hovedcirkulationspumpe samt reparation af 
isolering.  
 
Garantistiller har på møde den 9/8 2007 hensat 10.000 kr. til afhjælpning af mangler ved varmesystem 
Arbejdet er ikke igangsat (1.12.07). 
 
STM-vinduer og døre 
Manglende indbrudssikkerhed på grund af forkert montage. Kiler, klodser og skruer ikke efter 
leverandørens anvisninger. Forkert montage skal afhjælpes. Afdelingen/driften oplyser: 

– ” I forbindelse med indbrud i flere huse er vi blevet gjort opmærksom på, døre og vinduer ikke 
slutter tilstrækkeligt tæt og det har derfor været muligt for tyvene at komme ind ved brug af et 
koben. Politiet har gjort os opmærksom på at dørene ikke sluttede tæt nok og derfor ville vi i 
afdelingen have påsat en liste. Efterfølgende har vi i afdelingen haft besøg af en repræsentant 
fra dør- og vinduesfirmaet, der har konstateret at vinduer og døre ikke er monteret korrekt og 
derfor ikke har den fornødne stabilitet. Bl.a. mangler der klodser og kiler, ligesom fastgøring af 
skruer ikke er i overensstemmelse med fabrikkens beskrivelse. Vi ønsker naturligvis dette rettet 
og mener dette bør rejses som en krav overfor garantistiller.” 

–  
Garantistiller har 2/10 2007 henvist til STM, idet man mener der er tale om en fejl ved udformning af 
døre, Vinduer i et stykke. STM afviser og meddeler at vinduer og døre er produceret og leveret i 
overensstemmelse med vinduesindustriens foreskrifter. Det betyder at begge parter afviser. Afdelingen 
ønsker arbejdet udført hurtigst muligt og samtidig få vinduerne isoleret. Efter aftale med Præstegaard 
er der indhentet tilbud på arbejdets udførelse.  
 
Efter tilbuddet er modtaget har vi modtaget byggeskadefondens rapport, hvor der påpeges manglende 
stopning/isolering i kalfaltringsfuger. Det betyder risiko for kondens med deraf følgende opfugtning af 
tilstødende bygningsdele. Afdelingen ønsker derfor at der sker en udspecificering af regning fra tømrer, 
så der fortsat under henvisning til byggeskadefondens rapport stilles krav til garantistiller om betaling af 
isolering.  
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Skærmtegl 
Der mangler udskiftning af ca. 30 forkert monterede skærmtegl. 
Garanti fra leverandør mangler. 
 
Garantistiller har på møde den 9/8 2007 afsat 10.000 kr. til skærmtegl. 
 
Ventilatorer 
I garantiperioden er hidtil udskiftet 5 stk. Udgiften viderefaktureres til garantistiller. 
Jfr. Præstegaards møde den 9/8 2007 skal spørgsmålet om ventilatorer medtages under 5-års eftersyn 
(2 % af garantisum). 
 
Vandafledning fra carporte 
Mangelfuld løsning med ”bagfald” til brønde. 
Jfr. møde 9/8 2007 medtages under 5-års eftersyn (2% garantisum). Afdelingen vil anbefale at det 
udføres samtidig med dræn, hvor der alligevel skal graves. 
 
Sti ud til kommende (forsinket) affaldsordning 
Grundet kommunens forsinkelser med etablering af den endelige affaldsordning er anlæg af en stump 
sti blevet udskudt; men hører med til totalleverancen. 
 
Betaling af udlæg 
Afdelingen har afholdt flere udgifter som udlæg, der skal betales af garantistiller. 
 
Kalfatringsfuger 
Afklaret i forhold til garantistiller. Behandles i forbindelse med  STM-vinduer og døre. 
Jfr. Vinduer og døre. – Afd. ønsker  at denne sag genoptages med krav til garantistiller jfr. 
byggeskadefondens rapport vedr. dette punkt. Dette blev første gang rejst i forbindelse med 1-års 
gennemgang. Vi mener derfor det er omfattet af 1-årsgarantien. 
 
 
Stern 
Mangelfuld opsætning afsløret ved stormen i januar 2007. Skal afhjælpes. 
 
I byggeskadefondens rapport er der taget fotos af vindskeder, der viser tyndpladekanter fastgjort til 
underliggende trækonstruktion, der er håndværksmæssigt dårligt udført med små skruer og dårlig 
tilpasning.  Afdelingen forventer, at opretning medtages i forbindelse med 5-års gennemgangen.  
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Tage 
Kommunens endelige godkendelse af byggeriet indeholder for afdelingen en risiko for, at der vil blive 
stillet krav om behandling af overfladen, så den reflekterende egenskab fjernes. Denne risiko skal 
overføres til garantistiller indtil den af totalentreprenøren lovede patinering har fundet sted.    
 
Garantistiller har ved møde med Præstegaard nævnt et beløb på 60.000 kr. til afhjælpning af denne  
Fejl. (gælder dette vindskeder inkl.?) Kommunen har tidligt gjort opmærksom på fejl med reflekterende 
tage og udsat at give endelig byggetilladelse med den begrundelse. Afdelingen er derfor af den 
opfattelse, at det er omfattet af 1-årskravet.  
 
Kontante økonomiske krav og modkrav, boet efter EBN. 
Endelig afklaring mangler. 
 
 
 
Omplantning af hæk ved carport. 
Kravet fastholdes. Medtages under betaling af udlæg. 
 
Fejl i elektriske installationer. 
Forholdet omkring spændingsfald fastholdes ved 5- års eftersynet. 
 
Garantistiller har på møde den 9/8 2007 afsat kr. 80.000 til elektriske installationer.  
 
Reklamation Junckers. 
Emcon har den 22.07.2005 fremsendt Junckers reklamationsrapport. Med baggrund i Dominias brev af 
9/8 2005 fastholdes kravet. 
 
Garantistiller har ved møde den 9/8 2007 med Præstegaard afsat kr. 30.000 til Juncker gulve af 1-års 
garantien.  
 
Utæthed i teknikskabe 
Ved skrivelse af 9/3 2007 er reklameret over vandindtrængen.  
 
Afdelingen har store problemer med, at der i forbindelse med tøbrud og kraftigt nedbør kommer vand i 
teknikskabene. Det fremgår af byggeskadefondens rapport at der skal træffes de nødvendige 
foranstaltninger for at hindre, at der står vand i gruberne under teknikskabene. – 
Da forholdet om utætheder i teknikskabe er medtaget i 1-års rapport fra byggeskadefonden er 
afdelingen af den opfattelse at dette er et krav efter 1-årsgarantien.  
 
Garantistiller har på møde med Præstegaard anslået et beløb på 160.000 kr. til udbedring af denne fejl.  
Jens Wichmann har efterfølgende fremsendt et forslag til nyt dræn lang alle huse. Afd. kender ikke det 
økonomiske overslag herfor.  
 
I byggeskadefondens rapport fremsendt den 23. oktober 2007 er der medtaget følgende nye punkter, 
som ikke tidligere har været fremført  
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Det drejer sig om:  
 
Punkt 6.2 Afløb i bygning.  
 
Der er registreret flere svigt ved afløbsarrangementet fra sikkerhedsventilernes overløb. Dette gælder i 
alle huse og i fælleshuset.  
 
Sikkerhedsventilernes afløbsarrangement bør ændres, så det bliver i overensstemmelse med 
gældende normer og regler.  
 
Siden indflytningen har flere beboere klaget over lugtgener fra teknikskabet.  
 
Vi forventer at dette forhold nu bliver rettet efter byggeskadefondens foreskrifter.  
 
Punkt 3.8. Uopvarmede udestuer.  
 
Ved 3 huse er der opført udestuer. Disse er uden systematiske/veldefinerede friskluftventiler. Dette 
medfører, at de bagvedliggende vinduer i bygningsfacaden ikke fungerer, når udestuen er lukket ud 
mod det fri.  
 
Afdelingen imødeser et forslag til, hvordan dette problem kan løses.  
 
Punkt 4.10 Tagrender, afløb. 
 
Ved hus nr. 206 når tagnedløbet ikke ned i kloak, men stumper 5 cm. Det registrede forhold skal 
ændres, så der opnås forskriftmæssig og sikker afledning af tagvandet.  
 
Til ovennævnte fejl og mangler kommer beboermangellister, som afdelingens byggegruppe snarest vil 
udfærdige sammen med inspektør Stig Kristensen.  
 
Måløv den 1/12 2007.  
 


