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Til driftschef Simon Bødker   Måløv, den 10. februar 2022 
 
Manglende skærpet tilsyn 
Kløvermarken har siden sidste tilsyn 30. oktober 2019, rapport vedlægges, (Skærpet tilsyn - 30-10-
2019) rykket for næste tilsyn i 2020 – se vedlagte liste status udestående sager fra 18. januar 2022, 
hvor det under #1 fremgår alle de gange vi har rykket for nyt tilsyn. 
 
Møde 18. januar 2022 
På mødet den 18. januar – hvor du og Alex deltog – fik vi oplyst, at der fremover kun er 2 typer tilsyn: 

1. Teknisk gennemgang hvert år. Der foretages af driften. 
2. Ekstern granskning hvert 5. år. Denne opgave er af 3B udliciteret til Rambøll. 

Vi fik også oplyst, at Rambøll kommer i foråret 2022 og foretager den eksterne granskning, der skulle 
have været foretaget i 2021. 
 
Skærpet tilsyn 
Vi kan ikke se, at de nye tilsyn – nævnt ovenfor – at de dækker det skærpede tilsyn som 
Byggeskadefonden har pålagt byggeriet i Kløvermarken. 
 
Byggeskadefonden  
Byggeskadefonden har stillet krav til byggeriet i Kløvermarken om skærpet tilsyn og øget 
vedligeholdelse i den 20-årige periode som fonden dækker, dvs. i dækningsperioden 28.02.2003 – 
28.02.2023. 
 
Skærpet tilsyn nu 
Vi forventer i Kløvermarken derfor, at det skærpede tilsyn gennemføres nu, så Byggeskadefondens 
krav til byggeriet i Kløvermarken kan genoprettes. 
 
Konsekvens 
Hvis der på grund af de manglende skærpede tilsyn i 2020 og 2021 er opstået skader som kræver 
udbedring, forventer vi, at 3B/KAB dækker disse, da Kløvermarken adskillige gange har påpeget, at 
der skulle udføres skærpet tilsyn jfr. ovennævnte liste over udstående sager.  
 
Rapport 
Der vedlægges her det skema (3071 skema skaerpet tilsyn 20180817) der skal anvendes ved tilsynet, 
der også beskriver, hvor stor en andel af boligmassen, der skal gennemgås. Det er samme format om 
rapporten vedlagt ovenfor fra 30. oktober 2019. 
 
Udgift til skærpet tilsyn 
Vi forventer, at udgiften afholdes af 3B/KAB – sådan som vi fik oplyst fra Steffen Morild den 26. juni 
2014 og som det også har været ved tidligere tilsyn – da kravet om skærpet tilsyn er stillet af 
Byggeskadefonden, fordi 3B ikke afleverede alle kvalitetssikringsdokumenter til Byggeskadefonden.  
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