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Beskrivelse
Beskrivelse af ejendommen
Ejendommen, som tilhører A/B Skoleholdergården af 1997 er opført i 1934 i 5 etager med 43 opgange. Heraf
har to opgange også en fælles køkkentrappe, mens resten kun har hovedtrappe.
Der er i iht. www.ois.dk (BBR) i alt 398 * bolig- og erhvervsenheder, idet erhvervsenhederne er i stueetagen
mod gaden.
Taget er belagt med lertegl, facaderne er af gule mursten, vinduerne af træ/alu med termoruder. Ud for 209
af lejlighederne er altaner.
I stueetagen mod gården er 18 garager.
Kælderen rummer cykelkældre, 7 fællesvaskerier, tørrerum, cykelværksted, tidligere fyrrum og 4
varmecentraler i drift.
Det bebyggede areal er 4.916 kvm og det samlede bygningsareal 24.983 kvm.
Der er et fælleshus fra 2003 i gården, opført i træ og med tagpap på taget.
* Tallet stemmer ikke overens med foreningens oplysninger.
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Vedligeholdelsesplan, A/B SKOLEHOLDERGÅRDEN AF 1997

Stamdata
Nedenfor er A/B SKOLEHOLDERGÅRDEN AF 1997’s ejendomsoplysninger gældende pr. 11-04-2019:
Ejendomsnummer 45447
Kommunenavn København NV
Foreningsnavn A/B SKOLEHOLDERGÅRDEN AF 1997
Matr. nr. 1078
Opført år 1934
Bygningsareal 24583 m2
Bebygget areal 4916 m2
Boligareal 23956 m2
Erhvervsareal 403 m2
Kælderareal 4916 m2
Etager 5
Tagareal 0 m2
Energimærke gyldighed: Ugyldig
Antal bolig-/erhvervsenheder: 398
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Vedligeholdelsesplan, A/B SKOLEHOLDERGÅRDEN AF 1997

Vejledning til vedligeholdelsesplanen
Vedligeholdelsesplanen er et dynamisk dokument, som anvendes i arbejdet med drift og vedligeholdelse af
ejendommen. Planen er udarbejdet, så den dækker en 10-års periode, men det anbefales, at den opdateres
hvert 5 år, så planen hele tiden fremstår med aktuel vedligeholdelsesinformation.
Hvis der er opstået væsentlige drifts- eller vedligeholdelsesmæssige ændringer i 5-års perioden, kan det være
nødvendigt at justere planen tidligere i forhold til den nye situation.
Planen opdeler og prioriterer vedligeholdelsesarbejder i den rækkefølge, det vurderes hensigtsmæssigt i
bygningsmæssig og økonomisk forstand.
IMinEjendom kan planen løbende opdateres så den giver et retvisende billede af bygningsdelenes aktuelle
tilstand og økonomien i vedligeholdelsesbudgettet.
Alle arbejder i vedligeholdelsesplanen opdeles efter Drift (D), Vedligehold (V) og Forbedring (F). Nedenfor ses
en nærmere beskrivelse af de 3 kategorier.
Ønsker I byggeteknisk bistand til løbende ajourføring af vedligeholdelsesplanen, renoveringsopgaver m.v.,
tilbyder MinEjendom dette. Se mere om abonnementer m.v. på minejendom.dk.

Vedligehold (V) Vedligehold omfatter løbende vedligehold, der traditionelt både omfatter
forebyggende planlagt vedligehold og afhjælpende vedligehold. Begge dele har til
formål længst muligt at opretholde bygningsdelenes levetid, udseende og funktioner.
Afhjælpende vedligehold er erfaringsmæssigt dyrere end planlagt vedligehold.

Drift (D) Drift omfatter eftersyn, inspektion og tjek, som udføres af ejendommens ejer,
ejendomsinspektør, vicevært, tekniker eller entreprenør.
Herudover indeholder Drift abonnementsordninger til f.eks. varmeanlæg, ventilation
og lignende.

Forbedring (F) Forbedring omfatter opretningsarbejder, som også kan benævnes som genopretning
eller total forbedring eller udskiftning af nedslidte bygningsdele. Herudover omfatter
det moderniserings- eller forbedringsarbejder, der bibringer ejendommen nye
kvaliteter og funktioner, fx isolerings- og badeværelsesarbejder, etablering af nye
tekniske installationer og faciliteter.

Bygningsdelens tilstand vurderes sommeget god

Bygningsdelens tilstand vurderes sommiddel
Bygningsdelens tilstand vurderes sommindre god

Bygningsdelens tilstand vurderes som kritisk
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Vedligeholdelsesplan, A/B SKOLEHOLDERGÅRDEN AF 1997

Grundlag for vedligeholdelsesplanen
Ejendommen er gennemgået visuelt for skader og mangler. Der er samtidig udført vedligeholdelsesplan med
tilstandsvurderinger af bygningsdele ved hjælp af målinger, mekanisk kontrolmetode med tilhørende digital
fotoregistrering. Der er kun foretaget vurdering af de dele, der kunne besigtiges frit uden brug af værktøj for
demontering, stillads, stige og lift m.v.
Alle udvendige bygningsdele samt indvendige fællesarealer på ejendommen er gennemgået for skader, svigt
og eventuelle mangler. Det være sig facader, sokler, trapper, vinduer og sålbænke, eventuel kælder, samt
tagkonstruktion inkl. gennemgang af tilgængelige spær og trækonstruktioner. Komplettering af alle
ovennævnte bygningsdele herunder vinduer, tagrender, nedløb osv. indgår samtidig i registreringen og
vurderingen.
Tekniske installationer herunder vand, varme, ventilation, el og afløb er kun visuelt gennemgået.
Alle priser, der indgår i vurderingen, er ekskl. moms hvor intet andet er nævnt. Priserne er med basis i
erfaringspriser hos MinEjendom.
Alle priser er oplyst ud fra en vurdering på vedligeholdelsesplanens udførelsestidspunkt. Det skal præciseres,
at de endelige udførelsespriser først kan fastlægges efter tilbudsindhentning fra udførende entreprenør(er),
rådgivere m.v. I prioriteringen af hvornår de enkelte renoverings- og vedligeholdelsesaktiviteter skal finde
sted, er der ikke taget stilling til ejendomsejerens økonomiske budget.
MinEjendom, samt det firma som har udarbejdet vedligeholdelsesplanen, kan i den forbindelse ikke stilles til
ansvar for budgetter- og prisers rigtighed.
Ejendomsdata er hentet fra Bygnings- og Bolig Registret (BBR). Såfremt der er fejl i disse data, påhviler det
ejendomsejeren at få disse rettet i BBR registeret.
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Vedligeholdelsesplan, A/B SKOLEHOLDERGÅRDEN AF 1997

Noter til vedligeholdelsesplanen
Det anbefales, at ejendommens ejer(e), -såfremt der ikke er etableret en aftale med en byggerådgiver, -laver
en løbende besigtigelse og vurdering af de enkelte bygningsdeles tilstand og udarbejder en prioritering af,
hvilke arbejder der bør laves hvornår. Dog gøres opmærksom på, at renoveringsarbejder, som kræver f.eks.
opstilling af stillads, kombineres, så generelle omkostninger til brug af hjælpemidler i udførelse af de enkelte
arbejder holdes så lave som muligt.
I forbindelse med renoveringsopgaver anbefales det at rådføre sig med MinEjendom til varetagelse af
ejendomsejerens interesser og forpligtigelser som bygherre. MinEjendom kan uforpligtende kontaktes for en
vurdering af rådgivningens omfang i forbindelse med en opgave. Kontakt MinEjendom via minejendom.dk.
I forbindelse med udarbejdelse af vedligeholdelsesplanen er det ikke, med mindre andet er anført, vurderet
om de omtalte bygningsdele indeholder miljøproblematiske stoffer som f.eks. asbest, bly, PCB, tungmetaller
m.m. Dette kræver en særskilt undersøgelse.
Forud for renoveringsarbejder er ejendommens ejer(e) jf. gældende lovgivning forpligtiget til, at få foretaget
de nødvendige miljøundersøgelser af berørte bygningsdele. Økonomi forbundet med miljøundersøgelser,
samt håndtering og bortskaffelse af eventuelle miljøproblematiske stoffer, er ikke, med mindre andet er
anført, indeholdt i vedligeholdelsesplanen.
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Vedligeholdelsesplan, A/B SKOLEHOLDERGÅRDEN AF 1997

Konklusion på ejendommens tilstand
Ejendommen, som tilhører A/B Skoleholdergården af 1997, er overordnet i god vedligeholdelsestilstand.
Tag og tagkonstruktion er i god stand, idet tagbelægningen er fra ca. år 2000.
Facader af murværk er i god stand efter nylig omfugning af de nederste partier.
Vinduerne af træ/alu fungerer, men de har mange år på bagen, og det er besluttet at skifte til nye ifm. et
forestående altanprojekt. Døre af træ i stueetagen, garageporte m.v. er vel vedligeholdt med maling.
Fundamenter er i god stand. Kælderen er tør, bortset fra ét sted, som der er taget hånd om allerede.
Faldstammerne er fornyet omkring 2016 og derfor i god stand. Stigestrengene er af rustfrit stål, fornyet i
1997-98 og derfor også ok. Kloaknettet er i orden, for det er renoveret i 2010.
Opgangene mod gaden er - bortset fra to - belagt med terrazzo, som overordnet er i god stand; men mange
steder trænger indgangspartierne til renovering omkring måttebakkerne; det samme gælder skraberistene
udenfor.
De fire varmecentraler kører tilfredsstillende ud fra de givne vilkår. Imidlertid er centralvarmeanlægget af
en-strengs type, hvorfor afkølingen ikke er særlig god. Ved omhyggelig justering af alle led i varmecentralen
kan foreningen dog muligvis undgå at betale et evt. strafgebyr til HOFOR. Som den radikale løsning kunne
foreningen installere et helt nyt to-strengsanlæg, hvor radiatorerne samtidigt flyttes ud under vinduerne for
bedre varmefordeling i rummene end nu.
Opvarmning af varmt brugsvand fungerer fint. Varmtvandsbeholderne er dog rigeligt store ift. behovet,
hvorfor vandet står længere i beholderne end normalt anbefalet.
Altanerne på ejendommen er i god stand; det er oplyst, at foreningen forbereder at sætte flere og større
altaner op.
Fælleshuset i gården er overordnet i god stand. Foreningen skal forberede sig på, at tagbelægningen af
tagpap formentlig skal fornys få år efter planperiodens udløb.
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Vedligeholdelsesplan, A/B SKOLEHOLDERGÅRDEN AF 1997

Bygningsdelskort oversigt

Bygningsdel Opdateret
01 Belægning på gadeside 09-04-2019
02 Belægning på gårdsiden 09-04-2019
04 Kælder og fundament 10-04-2019
05 Kældergulv 09-04-2019
06 Facade mod gade 09-04-2019
07 Facade mod gård 10-04-2019
08 Brandkamme og skorstene 08-04-2019
09 Etageadskillelse 09-04-2019
10 Tagkonstruktion 09-04-2019
11 Tagrender og nedløb 09-04-2019
12 Yderdøre 09-04-2019
13 Vinduer 10-04-2019
14 Hovedtrapper 11-04-2019
15 Bagtrapper 08-04-2019
16 Udvendige trapper 09-04-2019
17 Portgennemgang 09-04-2019
18 Tagbelægning 11-04-2019
19 Afløb 11-04-2019
20 Vandinstallation 09-04-2019
21 Varmeanlæg 11-04-2019
22 El-installation 09-04-2019
24 Ventilation 11-04-2019
25 Altaner 08-04-2019
26 Øvrige bygninger 11-04-2019
27 Opdatering af vedligeholdelsesplan 10-04-2019
I nummerering af bygningsdelskort, er de relevante kort for ejendommen medtaget. Derfor kan der i nummerrækken
mangle enkelte løbenumre.
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Vedligeholdelsesplan, A/B SKOLEHOLDERGÅRDEN AF 1997

. Sidst opdateret 09-04-2019
Kræver arbejdet
stillads/lift

Nej
01 Belægning på gadeside

Beskrivelse Belægningen på gadesiden er fortovsbelægning af betonfliser og asfalt, på nogle
strækninger er også chaussésten i en række mellem fliserne.
Fliserne ligger overordnet ganske pænt, kun et mindre antal er knækket. Asfalten er
overordnet også pæn, med enkelte revner og lunker.
Omkring brønde for tagnedløb er overfladen også plan de fleste steder.

Vedligehold Årligt gennemgås belægninger for ujævnheder, lunker, revner og knækkede overflader.
Alle belægninger skal have fald væk fra bygningen. Konstateres vandpytter i belægninger,
rettes belægningsområdet op.
Belægninger bør holdes fri for efterårets blade, og vinterperiodens saltning bør
minimeres eller erstattes med f.eks. grus, da saltning kan være hårdt over for belægninger
og bygningens facader. Mursten, puds og fuger kan smuldre som en konsekvens heraf.
Afløbsriste skal renses løbende efter behov.
Fuger mellem fliser og andre belægningssten efterfyldes efter behov. Knækkede fliser
skiftes ud med fliser, som er nøjagtig magen til de øvrige fliser (obs. betonens farve);
underlaget under de knækkede fliser kontrolleres for bæreevne og forbedres om
nødvendigt på passende vis.
OBS.: Vedligehold af offentlige belægninger kan henhøre under kommunen.

Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
Udskifte knækkede fliser, inkl.
forbedring af underlag - antal er
skønnet

50 stk. Kr. 1.000,00 Kr. 50.000,00

Samlet sum ekskl. moms Kr. 50.000,00
Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2019 Forventet levetid 20-40 år

Eftersynsinterval 3 år
Vedligeholdsinterval 5 år
Næste vedligehold 2024
Pris for næste vedligehold Kr. 10.000,00
Hensættelse Kr. 0,00
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Fotoregistrering
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Vedligeholdelsesplan, A/B SKOLEHOLDERGÅRDEN AF 1997

. Sidst opdateret 09-04-2019
Kræver arbejdet
stillads/lift

Nej
02 Belægning på gårdsiden

Beskrivelse Belægning i gården er udført som asfalt og på enkelte arealer er der fliser, bl.a. foran
fælleshuset. Asfalten er overordnet i god stand.
Flisebelægningen er begroet med alger, såkaldt "flisepest", som er opstået over flere år
uden vedligeholdelse.
Der er etableret bede og legeplads med afgrænsning mod asfaltarealerne.
Afvanding af overfladevand er etableret ved afløb i belægningen.
Udvendige trappenedgange til kældre er udført i beton og i fin stand med afløb i bunden
af arealerne.

Vedligehold Årligt gennemgås belægninger for ujævnheder, lunker, revner eller knækkede overflader.
Alle belægninger skal have fald væk fra bygningen.
Konstateres vandpytter i belægninger, rettes området op. Fuger mellem belægningssten
efterfyldes efter behov.
Knækkede fliser skiftes ud, og underlag under de knækkede fliser kontrolleres for
bæreevne, der om nødvendigt forbedres på passende vis.
Fliserne foran fælleshuset renses for flisepest - der findes specialfirmaer hertil, hvis man
ikke selv vil gøre det -, og hvert forår skal belægningen imprægneres for, at algerne ikke
kommer igen. Få mere nøjagtig pris af firmaet, når de har renset fliserne første gang.
Vinterperiodens saltning bør minimeres eller erstattes med f.eks. grus, da saltning kan
være hårdt over for belægninger og bygningens facader. Fliser, puds og fuger kan smuldre
som en konsekvens heraf.
Belægninger holdes fri for efterårets blade, og afløbsriste renses et par gange om året.

Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
Rense fliseterrasse foran
fælleshuset for flisepest

1 stk. Kr. 6.000,00 Kr. 6.000,00

Samlet sum ekskl. moms Kr. 6.000,00
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Vedligeholdelsesplan, A/B SKOLEHOLDERGÅRDEN AF 1997

Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2019 Forventet levetid 20-40 år

Eftersynsinterval 1 år
Vedligeholdsinterval 1 år
Næste vedligehold 2020
Pris for næste vedligehold Kr. 5.000,00
Hensættelse Kr. 0,00

Fotoregistrering
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Vedligeholdelsesplan, A/B SKOLEHOLDERGÅRDEN AF 1997

. Sidst opdateret 10-04-2019
Kræver arbejdet
stillads/lift

Nej
04 Kælder og fundament

Beskrivelse Fundamenterne under ydervægge og skillevægge i kælderen er murværk, som indvendigt
er pudset, asfaltbehandlet og malet. Fundamenterne har indlejret en fugtspærre over ét
af de nederste skifter.
Det er muligt, at dele af fundamenterne også har afsnit af beton, da dette materiale var
velkendt i 1930’erne, men pga. pudsoverfladen indvendigt er det svært at afgøre alene ved
en besigtigelse. Det har heller ikke større betydning for vedligeholdelsen. På ydersiden af
bygningen er spor af et betonfundament, se foto.
Overfladerne er delvis afskallet mange steder, hvilket ikke er kønt; men byggeteknisk er
det uden større betydning.
Kælderen er - bortset fra et enkelt hjørne - overalt tør.
Der er ikke observeret sætningsskader i fundamenterne i de kældre, hvor de er besigtiget.
Der er heller ikke fundet revner i facaderne, bortset fra ubetydeligheder.
I kælderen er syv vaskerier, som hver dækker flere lokaler. I det vaskeri, som er
besigtiget, er overflader af vægge og gulv pæne som udtryk for, at belastningen fra fugt
i fundamenter og nedefra er lille.

Vedligehold Kældervægge og fundamenter eftergås for pudsafskalninger, saltudblomstringer og
skjolder på vægge, som kan være tegn på fugtpåvirkninger. Læg en hånd på murværket
og mærk, om det virker vådt og undersøg, om træværk virker opfugtet - evt. vha. en syl
og/eller fugtmåler.
Det vurderes, om kælderen er tilstrækkeligt godt ventileret. "Kælderlugt"eller muldlugt kan
være tegn på for dårlig udluftning i forhold til belastningen af fugt fra bl.a. tørring af tøj,
opstigende grundfugt og andet.
Overflader skal være fri for skimmelvækst, og vægge skal generelt holdes fri for
indvendige forsatsvægge, isolering, tapet og diffusionstæt maling.
Derudover frarådes at placere møbler og opbevare gods direkte op ad ydervægge i ældre
kældre. Generelt frarådes at opbevare organiske materialer i ældre kældre pga. risikoen
for angreb af skimmelsvamp.

Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
Samlet sum ekskl. moms Kr. 0,00
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Vedligeholdelsesplan, A/B SKOLEHOLDERGÅRDEN AF 1997

Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2025 Forventet levetid 50-100 år

Eftersynsinterval 3 år
Vedligeholdsinterval 10 år
Næste vedligehold 2035
Pris for næste vedligehold Kr. 10.000,00
Hensættelse Kr. 0,00

Fotoregistrering
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Vedligeholdelsesplan, A/B SKOLEHOLDERGÅRDEN AF 1997

. Sidst opdateret 09-04-2019
Kræver arbejdet
stillads/lift

Nej
05 Kældergulv

Beskrivelse Kældergulvet er udført som støbt beton, der visse steder har mørke misfarvninger, hvoraf
nogle formentlig kan tilskrives påvirkning af fugt nedefra. Andre kan blot være snavs.
Der er formodentlig ikke kapillarbrydende lag under kældergulvene, som i den rå form
har få synlige revner i de rum, som er besigtiget. Revnerne vurderes ikke at være af kritisk
karakter.
I det vaskerum, som er besigtiget, er gulvet malet og i fin stand.

Vedligehold Kældergulve eftergås for revner, huller og områder, der lyder hult. Sådanne områder
kan være tegn på, at underlaget er undermineret fx pga. kloakledninger, som er faldet
sammen. Det kan også skyldes, at underlaget har sat sig, hvorved der kommer et hulrum.
Kældergulvet skal være udført med fald mod evt. afløb.
Der er afsat et mindre beløb til reparationer af kældergulv efter behov.

Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
Reparation af revner og huller
diverse steder i kældergulv

1 stk. Kr. 10.000,00 Kr. 10.000,00

Samlet sum ekskl. moms Kr. 10.000,00

Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2024 Forventet levetid 20-50 år

Eftersynsinterval 3 år
Vedligeholdsinterval 10 år
Næste vedligehold 2034
Pris for næste vedligehold Kr. 20.000,00
Hensættelse Kr. 0,00
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Fotoregistrering
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. Sidst opdateret 09-04-2019
Kræver arbejdet
stillads/lift

Nej
06 Facade mod gade

Beskrivelse Facade mod gaden fremstår i blank mur af gule sten i pæn stand, alderen taget i
betragtning (opført 1934).
Der er ikke en egentlig sokkel, men det er muligt, at de nederste sten er af en type, som er
brændt hårdere end de øvrige.
Fugerne er de originale med pletvise reparationer, idet dog den nederste del af
murværket i niveau med kældervinduerne er omfuget 100%.
Der er kun truffet få og ubetydelige revner, og ingen af dem ser ud til at skyldes sætninger
i fundamenterne.

Vedligehold Murede facader gennemgås for manglende mørtelfuger, algebegroninger, revnedannelser
og /eller fugtpåvirkninger.
Der holdes øje med, om mindre revner udvikler sig. Ved større revner eller revner, som
udvikler sig, anbefales at kontakte en rådgiver for klarlægning af årsag og metode til
udbedring, herunder at iværksætte foranstaltninger, så revnerne om muligt ikke opstår
igen.
Fuger opretholdes og skiftes, hvor huller eller revner er opstået. Fuger omkring vinduer og
døre skal være intakte og slutte tæt i alle hjørner.
Ved opfugtet facade er det vigtigt at kende til årsagen. Der kan være tale om opstigende
grundfugt, utæthed i tagrende, nedløbsrør, vandrør m.v. Det anbefales at kontakte en
rådgiver, hvis årsagen til fugten ikke er åbenlys.
Revner i sålbænke eller gesimser skal udbedres jævnligt for, at underliggende facademur
ikke bliver fugtig, da dette kan medføre frostsprængninger.
Ved forvitrede teglsten vurderes, om disse skal udskiftes. Årsagen til skaderne klarlægges
for at forebygge, at de opstår igen. Der skal udvises stor forsigtighed med tøsalt, som
ødelægger murstenene.
Hvis ambitionsniveauet for ejendommens vedligeholdelsestilstand sættes højt, kan
man overveje at rense facaderne skånsomt for bysnavs. Arbejdet udføres mest praktisk
(og bedst økonomisk) samtidigt med, at stillads er oppe i anden anledning, f.eks. til
udskiftning af vinduer. Prisen vil da blive i størrelsesordenen 250 kr. pr. kvm. plus moms
og rådgivning.
Beløbet i budgettet er til ad hoc reparationer, typisk omfugning.

Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
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Samlet sum ekskl. moms Kr. 0,00

Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2019 Forventet levetid 40-80 år

Eftersynsinterval 2 år
Vedligeholdsinterval 5 år
Næste vedligehold 2024
Pris for næste vedligehold Kr. 10.000,00
Hensættelse Kr. 0,00

Fotoregistrering
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Vedligeholdelsesplan, A/B SKOLEHOLDERGÅRDEN AF 1997

. Sidst opdateret 10-04-2019
Kræver arbejdet
stillads/lift

Nej
07 Facade mod gård

Beskrivelse Facade mod gården fremstår i blank mur af gule sten i pæn stand, alderen taget i
betragtning (opført 1934).
Der er ikke en egentlig sokkel, men det er muligt, at de nederste sten er af en type, som er
brændt hårdere end de øvrige.
Fugerne er de originale med pletvise reparationer, idet dog den nederste del af
murværket i niveau med kældervinduerne er omfuget 100%.
Der er kun truffet få og ubetydelige revner, og ingen af dem ser ud til at skyldes sætninger
i fundamenterne.

Vedligehold Murede facader gennemgås for manglende mørtelfuger, algebegroninger, revnedannelser
og /eller fugtpåvirkninger.
Der holdes øje med, om mindre revner udvikler sig. Ved større revner eller revner, som
udvikler sig, anbefales at kontakte en rådgiver for klarlægning af årsag og metode til
udbedring, herunder at iværksætte foranstaltninger, så revnerne om muligt ikke opstår
igen.
Fuger opretholdes og skiftes, hvor huller eller revner er opstået. Fuger omkring vinduer og
døre skal være intakte og slutte tæt i alle hjørner.
Ved opfugtet facade er det vigtigt at kende til årsagen. Der kan være tale om opstigende
grundfugt, utæthed i tagrende, nedløbsrør, vandrør m.v. Det anbefales at kontakte en
rådgiver, hvis årsagen til fugten ikke er åbenlys.
Revner i sålbænke eller gesimser skal udbedres jævnligt for, at underliggende facademur
ikke bliver fugtig, da dette kan medføre frostsprængninger.
Ved forvitrede teglsten vurderes, om disse skal udskiftes. Årsagen til skaderne klarlægges
for at forebygge, at de opstår igen. Der skal udvises stor forsigtighed med tøsalt, som
ødelægger murstenene.
Hvis ambitionsniveauet for ejendommens vedligeholdelsestilstand sættes højt, kan
man overveje at rense facaderne skånsomt for bysnavs. Arbejdet udføres mest praktisk
(og bedst økonomisk) samtidigt med, at stillads er oppe i anden anledning, f.eks. til
udskiftning af vinduer. Prisen vil da blive i størrelsesordenen 250 kr. pr. kvm. plus moms
og rådgivning.
Beløbet i budgettet er til ad hoc reparationer, typisk omfugning.

Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
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Samlet sum ekskl. moms Kr. 0,00

Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2019 Forventet levetid 40-60 år

Eftersynsinterval 2 år
Vedligeholdsinterval 5 år
Næste vedligehold 2024
Pris for næste vedligehold Kr. 10.000,00
Hensættelse Kr. 0,00

Fotoregistrering
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. Sidst opdateret 08-04-2019
Kræver arbejdet
stillads/lift

Nej
08 Brandkamme og skorstene

Beskrivelse Brandkammene over taget er sat i stand i forbindelse med udskiftningen af
tagbelægningen omkring år 2000. Derfor er de i fin stand.
Mellem brandkamme og tagbelægning er etableret zinkinddækning, som ser ud til at være
i intakt og i nydelig stand.

Vedligehold Brandkamme eftergås jævnligt for revner, huller i fuger, manglende afdækningssten og
inddækninger, som sidder løst.
I budgettet er forudsat, at brandkammene ikke kræver vedligeholdelse i planperioden, da
de er ret nye.

Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
Samlet sum ekskl. moms Kr. 0,00

Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2019 Forventet levetid 50-80 år

Eftersynsinterval 3 år
Vedligeholdsinterval 7 år
Næste vedligehold 2026
Pris for næste vedligehold Kr. 0,00
Hensættelse Kr. 0,00

Fotoregistrering
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. Sidst opdateret 09-04-2019
Kræver arbejdet
stillads/lift

Nej
09 Etageadskillelse

Beskrivelse Etageadskillelsen mellem kælder og stueetagen er udført som støbt betondæk, der kun
enkelte steder er isoleret. På oversiden er trægulv.
De øvrige etageadskillelser er en typisk bjælkelagskonstruktion med "puds på rør"på
undersiden og trægulv på oversiden.
Gulvet i loftsrummet har de steder, det er besigtiget, på oversiden små riste, som
indikerer, at der er indblæst granulat af mineraluld som isolering i etageadskillelsen her.

Vedligehold Etageadskillelser eftergås for fugtige pletter og gennembrydninger ved
rørgennemføringer m.v.
Evt. revner eller huller i puds på underside lukkes.
Træværk eftergås for fugtophobning, evt. vha. syl og fugtmåler.
Gennemføringer i etageadskillelser skal være lukket brandmæssigt korrekt.
Det har været undersøgt, om det var attraktivt at isolere etageadskillelsen nedefra
for at reducere varmetab fra og fodkulde i stuelejlighederne, men arbejdet ville blive
uforholdsmæssigt kostbart. I stedet overvejes nu at hæve temperaturen i kælderen om
vinteren.

Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
Samlet sum ekskl. moms Kr. 0,00

Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2019 Forventet levetid 40-80 år

Eftersynsinterval 5 år
Vedligeholdsinterval 10 år
Næste vedligehold 2029
Pris for næste vedligehold Kr. 0,00
Hensættelse Kr. 0,00
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Fotoregistrering
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. Sidst opdateret 09-04-2019
Kræver arbejdet
stillads/lift

Nej
10 Tagkonstruktion

Beskrivelse Tagkonstruktionen er opbygget som saddeltagskonstruktion med synlige spær. Spærene
er rettet op ved påsømning af spærtræ ifm, at tagbelægningen er skiftet omkring år 2000.
Der er fast undertag med udluftning via ventilationshuller i undersiden
Tagrummet virker vel udluftet, og en stikprøvemåling af fugtindhold i træet viste lav værdi.

Vedligehold Tagkonstruktion gennemgås løbende for synlige utætheder eller skjolder på spær,
undertag og ved sammenbygninger og gennemføringer.
Tagkonstruktionen gennemgås for evt. tegn på fugtophobninger, råd, svamp eller
insektangreb. Træværk skal være hårdt og intakt. Undersøgelsen kan med fordel udføres
vha. syl og fugtmåler. I tvivlstilfælde må tilkaldes rådgiver med særlige kompetencer.
Det sikres, at installationer og anlæg i tagrummet, der ligger på den kolde side af evt.
isolering, er isoleret, så frostsprænger og kondensering på rør undgås.
Det sikres, at tagkonstruktionen er ventileret tilstrækkeligt. Det kan være ved kip, tagfod,
vha. særskilte taghætter og/eller vha. ventilation igennem tagbelægningen.
Der er budgetsat beløb til ad hoc reparationer eller forbedringer.

Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
Samlet sum ekskl. moms Kr. 0,00

Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2019 Forventet levetid 20-40 år

Eftersynsinterval 2 år
Vedligeholdsinterval 7 år
Næste vedligehold 2026
Pris for næste vedligehold Kr. 10.000,00
Hensættelse Kr. 0,00
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Fotoregistrering
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. Sidst opdateret 09-04-2019
Kræver arbejdet
stillads/lift

Nej
11 Tagrender og nedløb

Beskrivelse Tagrender og -nedløb er udført i zink, og nederste del af nedløbene er udført i forzinket
stål.
Mod gaden står nogle nedløb i murniche, hvorved de er beskyttet mod slag.
Der kunne ikke konstateres utætheder, da besigtigelsen skete i tørvejr.
Tagrender og -nedløb er fornyet, da den nye tagbelægning blev lagt på og er derfor i god
stand.

Vedligehold Tagrender og nedløb efterses hvert efterår for evt. blade og skidt, som skal fjernes
således, at vandet uhindret kan løbe til kloak.
Tagrender og nedløb gennemgås årligt for utætheder, defekte samlinger, fastgørelser og
korrekt tilslutning til brønd.
Det sikres, at tagrender opretholder tilstrækkeligt fald mod tagnedløb.
Ved overgang til kinnekullerender sikres, at disse holdes rene, og at evt. lunker rettes op.
Utætheder kan opdages ved, at facade mod tagrende eller nedløb er opfugtet, eller at
muren ligefrem er gennemblødt. Ved længere tids utæthed kan komme algebegroninger,
hvor vandet rammer facaden, og indvendigt kan komme skimmelvækst.
Der er afsat beløb i budgettet til ad hoc vedligehold i begrænset omfang. Inkl. udgifter til
lift.

Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
Samlet sum ekskl. moms Kr. 0,00

Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2019 Forventet levetid 15-30 år

Eftersynsinterval 1 år
Vedligeholdsinterval 5 år
Næste vedligehold 2024
Pris for næste vedligehold Kr. 15.000,00
Hensættelse Kr. 0,00
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Fotoregistrering
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. Sidst opdateret 09-04-2019
Kræver arbejdet
stillads/lift

Nej
12 Yderdøre

Beskrivelse Yderdøre er udført i træ og i god stand, alderen taget i betragtning. De er malerbehandlet
indenfor de seneste par år.
Dørpumper på yderdøre vurderes i god stand.
Låse, greb og besætning er i rimelig god stand.
Bund- og slaglister er i varierende stand, dog overvejende gode.

Vedligehold Malede yderdøre af træ skal have en lukket og tæt overfladebehandling, så træet er
beskyttet mod opfugtning.
Da alle yderdørene er malerbehandlet indenfor de sidste par år (2016-2018) og sidder
beskyttet et stykke inde i facaden, vil malingen holde i mange år endnu. Derfor er der ikke
afsat midler til malerbehandling i indeværende planperiode. Men foreningen skal være
forberedt på, at yderdørene skal malerbehandles i begyndelsen af næste planperiode. For
budgettal henvises til fakturaerne for den malerbehandling, som netop er udført; husk
tillæg for inflation med 2 % om året.
Træet gennemgås for længere tids opfugtning og, om det er nedbrudt af råd.
Yderdøre kontrolleres for, om de slutter tæt, eller der er behov for justering og smøring.
Tætningslister skal være hele og elastiske.
Bundstykker, dørpumper, greb og låse eftergås og vedligeholdes om nødvendigt.

Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
Malerbehandling af garageporte 18 stk. Kr. 5.000,00 Kr. 90.000,00
Samlet sum ekskl. moms Kr. 90.000,00

Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2024 Forventet levetid 10-15 år

Eftersynsinterval 3 år
Vedligeholdsinterval 6 år
Næste vedligehold 2030
Pris for næste vedligehold Kr. 500.000,00
Hensættelse Kr. 0,00
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Fotoregistrering
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. Sidst opdateret 10-04-2019
Kræver arbejdet
stillads/lift

Nej
13 Vinduer

Beskrivelse Vinduer mod gård og gade er ca. 25 år gamle (oplyst i tidligere vedligeholdelsesrapport
at være fra 1993) og af træ/alu. Standen er rimelig god, dog er der oplyst om gener fra
kuldebro i fugerne mod murværket, og at lukketøjet er slidt nogle steder.
I vinduer er der ikke monteret friskluftsventiler. Ruderne er almindelige termoruder, og
der er ikke - som ellers ofte er tilfældet - trykt mærke, årstal m.v. indvendigt i alu-kanten.
Malingen på den udvendige side er bleget af lyset og det øvrige vejrlig efter de mange
leveår.
Vinduerne til kælderetagen er malet sidste år samtidigt med dørene, og ristene er
renoveret.
Foreningen har oplyst at der pågår vinduesprojekt i foreningen, hvorfor det ikke er
medtaget i nedenstående budget.

Vedligehold Vinduer med rammer og karme af træ/aluminium skal som udgangspunkt ikke
vedligeholdes på den udvendige aluminiumoverflade.
Det anbefales dog jævnligt at vaske aluminiumsoverfladen af med f.eks. autoshampoo og
at følge producentens anvisninger for øvrig vedligeholdelse, herunder at smøre og justere
de gående dele.
Det er oplyst, at foreningen har sat et projekt i gang om at skifte vinduerne. I den
forbindelse kan foreningen overveje, at de ny vinduer bliver med friskluftventiler,
energiruder og evt. glas, der renser sig selv. Og at vælge en åbne/lukkemekanisme, der
byder på mange års og let og lydefri funktion frem for lavest mulig pris her og nu.
Vinduerne til kældervinduerne sidder beskyttet bag metalgitteret, og de trænger
formentlig først til malerbehandling i 2027, dog tidligere på udsatte facader (mod syd og
øst)

Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
Malerbehandling af kældervinduer,
inkl. riste sættes i stand

187 stk. Kr. 3.000,00 Kr. 561.000,00

Samlet sum ekskl. moms Kr. 561.000,00
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Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2027 Forventet levetid 10-30 år

Eftersynsinterval 2 år
Vedligeholdsinterval 7 år
Næste vedligehold 2034
Pris for næste vedligehold Kr. 500.000,00
Hensættelse Kr. 0,00

Fotoregistrering
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. Sidst opdateret 11-04-2019
Kræver arbejdet
stillads/lift

Nej
14 Hovedtrapper

Beskrivelse Der er 43 hovedtrappeopgange, hvoraf de 41 er med trapper af beton med belægning af
terrazzo, mens de sidste 2 trapper er bygget af træ (Degnestavnen 1 og Birkedommervej
56). På trapperne af træ er trin er belagt med linoleum med forkanter af aluminiumslister.
Af de 43 opgange er 16 sat i stand for nylig og i fin stand. Resten - dvs. 27 - er i mindre god
stand, og de sættes løbende i stand af murer og maler. Hvis man fortsætter med f.eks. 8
trapper om året, bliver man færdig om 3,5 år fra nu.
I et par af de trappeopgange, som ikke er sat i stand, er pudsen faldet af døren nederst på
væggen ved indgangsdøren.
I indgangsreposer er udskæringer for måtter; mange steder er måttebakken og den
omgivende terrazzo gået i stykker.
Vanger, stødtrin, balustre, fenderlister, håndlister, vinduesplader m.m. er de fleste steder i
god stand. Døre til lejligheder er i brandsikrede og malermæssigt vedligeholdt.
Der er bevægelsescensor på trappebelysningen, og energipærer.
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Vedligehold I trappeopgange holdes der øje med revner, pudsafskalninger, huller og skjolder på
vægge og undersider af trappeløb. Revner og puds repareres, og evt. sættes filt eller væv
op. Skjolder på vægge og undersider kan skyldes utætheder.
Årsagen til, at pudsen falder af væggene ved indgangspartierne, vurderes umiddelbart at
være fugt, som stiger op fra muren nedenunder. Dvs., at skaden med sikkerhed vil opstå
igen efter få år, hvis foreningen ikke sørger for forebyggende tiltag, inden der pudses og
males på murværket. Det anbefales at kontakte rådgiver for en nærmere vurdering af
mulighederne, herunder at fastslå, hvor fugten kommer fra.
Trappeværn, rækværk og gelænder eftergås for, om de er stabile og tilstrækkeligt fastgjort,
og om der er behov for vedligehold af overfladebehandlingen.
Trappetrin eftergås for løse forkanter, nedslidte trin, huller i belægning eller nedslidt
lakering. Belægninger ved indgang eftergås for revner eller huller.
Trappeopgange skal være fri for effekter og affald, som kan udgøre en sikkerhedsrisiko og
fordi, trapperne er flugtveje i tilfælde af brand.
De nye måttebakker kan være af rustfrit stål - en bagatel dyrere end almindeligt stål, men
de holder meget længere. Bunden af måttebakken kan males med den gummihud, som
også benyttes i vådrum for at beskytte betonen i bakken mod tøsalt.
Årsagen til, at terrazzonen buler op, må afdækkes, og ny opbuling forebygges, før der
støbes ny terrazzo.
Der er afsat beløb i 2024 til reparation af flytteskader.

Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
Standsning og forebyggelse af fugt
i vægge i indgangspartier før murer
reparationer. Skønnet antal

10 opg. Kr. 5.000,00 Kr. 50.000,00

Reparation af murer, før maler, af
hovedtrapper. Skønnet beløb

27 opg. Kr. 10.000,00 Kr. 270.000,00

Istandsættelse af hovedtrapper
ved maler. Ejendommens
erfaringstal fra 2018.

27 opg. Kr. 55.000,00 Kr. 1.485.000,00

Reparation af terrazzo og nye
måttebakker, skønnet antal

20 opg. Kr. 10.000,00 Kr. 200.000,00

Samlet sum ekskl. moms Kr. 2.005.000,00
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Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2019 Forventet levetid 10-20 år

Eftersynsinterval 2 år
Vedligeholdsinterval 5 år
Næste vedligehold 2024
Pris for næste vedligehold Kr. 15.000,00
Hensættelse Kr. 0,00

Fotoregistrering
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Kræver arbejdet
stillads/lift

Nej
15 Bagtrapper

Beskrivelse Der er én bagtrappe i ejendommen. Trappen er bygget af beton og fælles for de to
opgange med hovedtrapper bygget af træ (Degnestavnen 1, Birkedommervej 56)
Trappeopgangen virker - i modsætning til resten af ejendommen - temmelig snavset.
Under det snavsede ydre er malingen i ganske god stand.
Døre til lejligheder er i brandsikrede og malermæssigt vedligeholdt.
Der er bevægelsescensor på trappebelysningen, og de gamle Columbustryk er ikke pillet
ned. Der hænger flere tykke el-kabler ud ad en bakke ved en dør øverst.

Vedligehold I trappeopgange holdes der øje med revner, pudsafskalninger, huller og skjolder på
vægge og undersider af trappeløb. Revner og puds genoprettes og evt. filt eller væv sættes
op.
Trappeværn, rækværk og gelænder eftergås for, om de er stabile og tilstrækkeligt fastgjort,
og om der er behov for vedligehold af overfladebehandlingen.
Trapper eftergås for løse forkanter, nedslidte trin og huller i belægning. Belægninger ved
indgang eftergås for revner eller huller.
Trappeopgangen skal være fri for effekter og affald, som kan udgøre en sikkerhedsrisiko
og fordi, opgangene skal fungere som flugtveje i tilfælde af brand.
Bortset fra pletreparationer er ikke afsat midler til malerbehandling af trappeopgangen i
planperioden.

Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
Ekstraordinær rengøring vægge,
lofter, paneler etc. etc. og
opskuring af linoleumsgulv

4 dage Kr. 4.000,00 Kr. 16.000,00

Ekstraordinær pletmaling efter
rengøring

1 dag Kr. 4.000,00 Kr. 4.000,00

Samlet sum ekskl. moms Kr. 20.000,00
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Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2019 Forventet levetid 10-20 år

Eftersynsinterval 3 år
Vedligeholdsinterval 10 år
Næste vedligehold 2029
Pris for næste vedligehold Kr. 50.000,00
Hensættelse Kr. 0,00

Fotoregistrering
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Kræver arbejdet
stillads/lift

Nej
16 Udvendige trapper

Beskrivelse Udvendige trapper ved hovedindgange mod gaden består af beton, som de fleste steder
er i god stand. Enkelte steder er tydelige afskalninger. Der er skraberiste af galvaniseret
stål i mange af disse trapper; nogle steder er risten fjernet og hullet fyldt ud med beton.
På gårdsiden er indgangspartier med bund af mursten i ret pæn stand, alderen taget i
betragtning.
Der er også enkelte større forsænkninger af beton, hvorfra der er indgange til kælder og
toiletter. Disse forsænkninger er i god stand.

Vedligehold Udvendige trapper efterses årligt for revner og pudsafskalninger på trin eller flader, og
om nødvendigt repareres.
Ristehuller i trapper mod gaden renses for skidt og blade og eftergås.
Skraberistene kan genforzinkes, og rammen omkring kan fornys. Eller hullerne kan fyldes
ud med beton. Der er afsat beløb hertil i budgettet.
Det kontrolleres, at vand ledes uhindret til afløb.
Indgangspartier af mursten mod gården beskyttes mod tøsalt, som erfaringsvis bevirker,
at de fleste typer af mursten forvitrer.
Der er afsat beløb til ad hoc reparationer i planperioden.

Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
Skraberiste og rammer renoveres,
inkl. murerarbejde

25 stk. Kr. 3.000,00 Kr. 75.000,00

Samlet sum ekskl. moms Kr. 75.000,00

Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2020 Forventet levetid 30-60 år

Eftersynsinterval 3 år
Vedligeholdsinterval 8 år
Næste vedligehold 2028
Pris for næste vedligehold Kr. 10.000,00
Hensættelse Kr. 0,00
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Fotoregistrering
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Nej
17 Portgennemgang

Beskrivelse Der er to portgennemgange - mod Degnestavnen (to porte) og Præstelængen (1 port,
med trapper), begge i god stand. Der er "gulv-belægning af chaussésten i portene mod
Degnestavnen og af mursten mod Præstelængen.
Alle porte har gitterlåger med elektrisk motor, som efter det oplyste fungerer
tilfredsstillende.
Der er enkelte afskalninger i vægge og lofter.
Der står mange skraldecontainere i den ene port mod Degnestavnen.

Vedligehold De 3 porte eftergås regelmæssigt for funktionsduelighed og rust, og fastgørelser,
lukkefunktion og hængsler vedligeholdes med smøring og andet fornødent. Det er oplyst,
at der er en vedligeholdelsesaftale på mekanik og elektronik for disse porte.
Revner, udfældninger eller afskalninger i portdæk, belægninger og vægge udbedres
løbende.
Opmagasinering i portgennemgange - herunder henstilling af cykler og skraldecontainere
- frarådes, da gennemgangene skal fungere som flugtvej.

Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
Regelmæssigt eftersyn og
vedligeholdelse af åbne-lukke
mekanik og -elektronik. Og diverse
småreparationer

3 stk. Kr. 2.000,00 Kr. 6.000,00

Samlet sum ekskl. moms Kr. 6.000,00

Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2019 Forventet levetid 20-40 år

Eftersynsinterval 1 år
Vedligeholdsinterval 1 år
Næste vedligehold 2020
Pris for næste vedligehold Kr. 6.000,00
Hensættelse Kr. 0,00
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Fotoregistrering
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18 Tagbelægning

Beskrivelse Tagbelægningen er røde lertegl på en saddeltagskonstruktion af oprindelige spær, der
er rettet op med påforede brædder. Belægningen er fornyet omkring år 2000 og i god
stand. Et mindre afsnit af taget har været brændt et par år efter fornyelsen; afsnittet er
genetableret, og belægningen er udefra set magen til det øvrige tag.
Tagvinduer er også nye, ligesom zinkhætter over ventilationsskakte.
Under tagfladen er fast undertag med udluftning gennem ventilationshuller.
Overordnet er taget tæt, og luften i tagrummet, der er besigtiget, virker tør. Men der
blev oplyst tegn på utætheder omkring gennemføringer af grå plastrør, ca. Ø10 cm.
Ejendomsfunktionæren kender disse utætheder.
Det er ikke muligt at se belægningen indefra pga. undertaget.

Vedligehold Tagbelægningen gennemgås for ødelagte områder og utætheder. Det kontrolleres,
om tagbelægningens overflade er modstandsdygtig over for vandindtrængning, og at
belægningen hverken er porøs, sidder løst eller har løftet sig.
Inddækninger og belægning skal ligge jævnt og være tilstrækkeligt fastgjort.
Inddækninger, fuger, løskanter og tagvinduer gennemgås for utætheder, tæring og
forskudte samlinger.
Render og inddækninger langs vinduer og samling af tagflader renses for skidt og blade.
Mindre begroninger af mos og lav er ikke skadeligt. Store mospuder, som kan trænge ind
mellem tagsten, fjernes med hænderne eller tilsvarende. Hvis man af kosmetiske årsager
ønsker begroningerne væk, kan man vande med algefjerner og lade regn og blæst gøre
resten af arbejdet.
Afsat beløb i 2026 er tiltænkt ad-hoc arbejder, inkl. lift.

Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
Reparation af utætte
gennemføringer, inkl. liftleje - skøn

10 stk. Kr. 10.000,00 Kr. 100.000,00

Samlet sum ekskl. moms Kr. 100.000,00
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Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2019 Forventet levetid 30-60 år

Eftersynsinterval 3 år
Vedligeholdsinterval 7 år
Næste vedligehold 2026
Pris for næste vedligehold Kr. 25.000,00
Hensættelse Kr. 0,00

Fotoregistrering
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Nej
19 Afløb

Beskrivelse Faldstammer blev besigtiget i kælder og i fire lejligheder. Faldstammerne er fornyet i 2016
og derfor i god stand overalt.
Imange af faldstammerne er monteret rottespærre af typen "fat lady"i kælderen - enkelt,
effektivt og driftsikkert.
Det er oplyst, at kloaknettet er gennemgribende renoveret i 2010, hele ejendommen.

Drift Faldstammer holdes under almindelig observation for eventuelle utætheder. Der skal
være tilstrækkelig fald mod afløb. Det kontrolleres jævnligt, at afløb hverken er stoppet
eller lugter som følge af udtørret vandlås.
I lejligheder skal afløbsskåle og riste ligge i niveau med omkringliggende gulvniveau, riste
skal ligge korrekt og være intakte. Den omkringliggende fuge skal være korrekt udført,
intakt og modstandsdygtig for vandindtrængning.
Faldstammer eftergås løbende for tegn på utætheder. Hvis faldstammer er udført med
vakuumventil, kontrolleres to gange årligt, at den ikke har sat sig fast.
Udvendige riste og kloakdæksler skal ligge i niveau med omkringliggende belægning og
være intakte. Det kontrolleres, om der er behov for rensning af brønde og ledninger.
Sunket overfladebelægning kan være tegn på, at en underliggende kloakledning er
kollapset.
Er der installeret pumpebrønde eller højvandslukke, efterprøves disse årligt. Er der ikke
installeret højvandslukke, skal det overvejes, om der kunne være behov for dette. Pumper
og højvandslukker skal være MK-godkendte.
For at kunne afgøre, om det fremover kan betale sig at udskifte en hel faldstamme ad
gangen - eller større dele af en faldstamme -, kan foreningen opstille et skema over
præcis de strækninger af faldstammerne, som er skiftet ud indenfor de sidste 10 år. I
skemaet indføres tillige kommende udskiftninger, alt med årstal og priser i muligt omfang.
Tilsvarende skema etableres for kloakledninger.
Da kloakerne er helt nye, er der ingen grund til at få udført TV inspektion før i næste
planperiode.
Der er afsat et årligt beløb til småreparationer.

Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
Samlet sum ekskl. moms Kr. 0,00
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Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2019 Forventet levetid 60-80 år

Eftersynsinterval 1 år
Vedligeholdsinterval 1 år
Næste vedligehold 2020
Pris for næste vedligehold Kr. 3.000,00
Hensættelse Kr. 0,00

Fotoregistrering
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Nej
20 Vandinstallation

Beskrivelse Vandinstallationen er besigtiget i udvalgte lejligheder og i kælderen og overalt fundet i god
stand. Stigestrengene for vamt og koldt vand er fornyet lige før årtusindeskiftet og er nu
af rustfrit stål.
Der er ikke individuelle forbrugsmålere for vand i ejendommen.
Varmtvandsanlægget er fordelt på de 4 varmecentraler, som hver rummer en
varmtvandsbeholder på flere 1.000 liter. Vandet varmes op med spiraler indvendigt i
beholderne. Disse beholdere er fra starten af 1990’erne (mærkeplade på to af dem siger
1993) og i tilfredsstillende stand. Varmtvandsbeholderne er dog rigeligt store ift. behovet,
hvorfor vandet står længere i beholderne end normalt anbefalet.
Rør i varmecentralerne er overordnet i god stand. En del områder af isoleringen
appellerer til at sættes i bedre stand og males ovenpå hessian-dækket.
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Drift Installationerne skal holdes under observation for udskiftning af utætte eller tilstoppede
rør (med kalk) som led i det almindelige vedligehold af bygningen.
Vandinstallationer eftergås løbende for tæringer, og det kontrolleres, at armaturer og
toiletter ikke løber.
Rør og anlæg skal være isoleret i uopvarmede rum og skunkrum for at forhindre varmetab
fra varmtvandsrør og for, at der på koldtvandsrør ikke dannes kondensvand udvendigt på
rørene i lune perioder og sker frostsprængninger i kolde perioder.
Varmtvandsbeholdere slammes regelmæssigt ud og renses årligt for kalk. Der er afsat
beløb til årlig vedligeholdelse (rensning for kalk 4 x 3.000 kr., ad hoc reparationer og
forbedringer 8.000 kr.).
For at forbedre afkølingen af fjernvarmevandet og dermed undgå at betale strafgebyr
til HOFOR kan foreningen lade en ekspert vurdere mulighederne for øget afkøling af det
fjernvarmevand, der bruges til opvarmning af varmt brugsvand. Eksperten kan samtidigt
undersøge mulighederne for øget afkøling af den del af fjernvarmevandet, som bruges til
rumopvarmning. Firma Schødt A/S kan henvise til en sådan ekspert, som hurtigt kan være
en god forretning, da foreningen i følge det oplyste hvert år betaler et betydeligt beløb i
strafgebyr pga. ringe afkøling.
Der er afsat beløb til at sætte isolering i stand og male, hvor dette er fornødent.
Udbedringer af defekte vandinstallationer skal udføres af autoriseret VVS-installatør.
Dette bl.a. fordi sammenblanding af materialer i ledningsnettet (galvaniseret jern,
messing, rustfrit stål, kobber m.v.) udført uden fornøden sagkundskab medfører korrision
med utætheder til følge.
For fremadrettet at have overblik over nye og gamle ledningsføringer i ejendommen
kan foreningen opstille et skema over præcis de ledninger, som er udskiftet. I skemaet
indføres tillige kommende udskiftninger, alt med årstal og priser i muligt omfang. Samme
skema kan anvendes til øvrige forsyningsledninger f.eks. faldstammer.

Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
Sætte isolering af rør i fire VC’er i
stand, malerbehandling af isolering
m.v. Skøn

4 stk. Kr. 5.000,00 Kr. 20.000,00

Udsyring af varmtvandsbeholdere 4 stk. Kr. 8.000,00 Kr. 32.000,00
Samlet sum ekskl. moms Kr. 52.000,00
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Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2019 Forventet levetid 15-25 år

Eftersynsinterval 1 år
Vedligeholdsinterval 1 år
Næste vedligehold 2020
Pris for næste vedligehold Kr. 32.000,00
Hensættelse Kr. 0,00

Fotoregistrering
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Nej
21 Varmeanlæg

Beskrivelse Der er etableret centralvarme i bygningen fra fire uafhængige varmecentraler.
Centralvarmeanlæggene er lukkede én-strengsanlæg med alle radiatorer i midten af
lejlighederne omkring en fælles streng. Der er omløb i loftsrummet.
Varmen fra fjernvarmevandet overføres til vandet i centralvarmeanlægget via
pladevekslere.
Ved gennemgangen er ikke iagttaget utætheder, og der er ikke oplyst om sådanne.
Der er spædevandsanlæg i alle fire varmecentraler.
Anlæggene fungerer efter hensigten og ser umiddelbart ud til at være i orden; dog er
afkølingen efter det oplyste ikke særlig god, hvilket formentlig kan tilskrives, at der er tale
om et en-strengsanlæg (isf. to-strengs).
Anlæggenes afkøling kan aflæses på en årlig opgørelse fra HOFOR.

Drift Radiatorer og varmerør skal årligt eftergås for tæringer og utætheder. Termostater
gennemgås for, om stiften har sat sig fast. Når varmesæsonen starter, udluftes radiatorer.
Rør og anlæg i uopvarmede rum skal som udgangspunkt være isoleret. Det er særligt
vigtigt på uopvarmede loft- og skunkrum. Det kan dog være en fordel at opvarme i
fugtbelastede kældre i forhold til at minimere risikoen for skimmelvækst.
Varmeveksleren skal efterses og renses med regelmæssige mellemrum. Det anbefales
at have en serviceaftale med et firma herom i samme aftale, som angår rensning af
varmtvandsbeholderen m.v.
Vicevært Palle Christensen har udtrykt ønske om mindre opgraderinger på de 4
varmeanlæg. Der henvises til viceværten for detaljer herom.
Det anbefales at søge anlæggene fin-tunet af en ekspert samtidig med, at også
brugsvandsanlæggene vurderes mhp. maksimering af virkningsgraden. Hvis missionen
lykkes, kan udgifterne til ekspert og optimering blive en god forretning, idet det er oplyst,
at foreningen årligt betaler et betydeligt gebyr pga. af for lille afkøling. Firma Schødt A/S
kan henvise til en sådan ekspert.
Aom alternativ kan foreningen overveje at lade det enstrengs-varmeanlæg fjerne og i
stedet installere et helt nyt to-strengsanlæg med radiatorer under vinduerne. Herved kan
afkølingen og varmefordelingen i lejlighederne forbedres. Firma Søren Schødt kan henvise
til en ekspert, som kan opstille den mulige økonomi i et sådant scenarie.
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Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
Teknisk gennemgang og justering
(fin-tuning) af 4 varmeanlæg. Groft
skøn

28 timer Kr. 1.000,00 Kr. 28.000,00

Årligt eftersyn af varmeanlæg,
rensning af vekslere efter behov

4 stk Kr. 3.500,00 Kr. 14.000,00

Mindre opgraderinger af
varmeanlæg

4 stk. Kr. 5.000,00 Kr. 20.000,00

Samlet sum ekskl. moms Kr. 62.000,00

Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2019 Forventet levetid 15-25 år

Eftersynsinterval 1 år
Vedligeholdsinterval 2 år
Næste vedligehold 2021
Pris for næste vedligehold Kr. 14.000,00
Hensættelse Kr. 0,00

Fotoregistrering
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Nej
22 El-installation

Beskrivelse El-installationer er kun besigtiget stikprøvevis, uden at der er registreret eller oplyst om
fejl.
På køkkentrappen hænger tykke ledninger uden forskriftsmæssig fastgørelse til væggen -
se foto. Der kan være en del andre steder i ejendommen, hvor ledningsføringen også kun
opfylder "en fri fortolkning"af gældende regler herfor.
Telefonanlæg ved hoveddøre er næsten nyt.
Der er netop nu ved at blive installeret IT netværk i ejendommen.

Drift HFI/HPFI relæer for fællesarealer testes.
Afbryder, klemkasser og kabler eftergås visuelt for, om de sidder løse. Derudover
vedligeholdes og udskiftes defekte lyskilder, helst til energisparende lyskilder.
Foreningen bør få lavet et el-eftersyn af de fælles installationer. Eftersyn og evt.
efterfølgende arbejder på el-installationen skal udføres af en autoriseret elektriker.
Svagstrømsanlæg (f.eks. telefonanlæg og antenne) vedligeholdes af ansvarlige ejer
(ejendomsejer og/eller signal-udbyder).
Foreningen må forudse, at det om en årrække kan blive vanskeligt at vedligeholde
dørtelefonanlæg pga. mangel på reservedele.
Det anbefales - hvis det ikke allerede er tilfældet - at ejendommen etablerer et godt
samarbejde med ét el-installatørfirma i en længere årrække således, at medarbejderne
kan lære installationerne at kende.

Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
El-eftersyn af fælles installationer 1 stk. Kr. 15.000,00 Kr. 15.000,00
Opretning af eventuelle fejl
og mangler konstateret ved
el-eftersynet. Skøn

25 stk. Kr. 2.000,00 Kr. 50.000,00

Samlet sum ekskl. moms Kr. 65.000,00
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Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2019 Forventet levetid 10-25 år

Eftersynsinterval 1 år
Vedligeholdsinterval 5 år
Næste vedligehold 2024
Pris for næste vedligehold Kr. 8.000,00
Hensættelse Kr. 0,00

Fotoregistrering
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. Sidst opdateret 11-04-2019
Kræver arbejdet
stillads/lift

Nej
24 Ventilation

Beskrivelse Ventilation fra ejendommens køkkener og toiletter er udført som naturligt aftræk med
kanaler placeret side om side til alle lejligheder. Aftræk er ført til tagrummet, hvor de er
sluttet til vandrette rør med aftræk ud gennem teglhætter i begge sider af taget.
Aftrækkene er i nogle lejligheder suppleret med emhætter i køkkener og mekanisk udsug
fra toiletrum.
Der er ikke oplyst om problemer med manglende ventilation i boligerne.

Drift Ventilationskanaler og installationer i bygningen renses/efterses efter behov af firmaer
med dette som deres speciale.
Aftræk bør være ført op over tag for at undgå lugtgener.
Det kan overvejes at etablere fælles mekanisk udsugning med ventilatorer installeret i
tagrum for at forbedre ventilationen i hele ejendommen.

Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
Rensning af ventilationskanaler
for naturligt aftræk, 2 kanaler pr.
lejlighed

430 Lejligheder Kr. 600,00 Kr. 258.000,00

Samlet sum ekskl. moms Kr. 258.000,00

Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2025 Forventet levetid 10-20 år

Eftersynsinterval 1 år
Vedligeholdsinterval 5 år
Næste vedligehold 2030
Pris for næste vedligehold Kr. 12.500,00
Hensættelse Kr. 0,00
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Fotoregistrering
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. Sidst opdateret 08-04-2019
Kræver arbejdet
stillads/lift

Nej
25 Altaner

Beskrivelse På ejendommens facader er monteret 209 altaner, som i 2016 er efterset af et rådgivende
ingeniørfirma.
Firmaet fandt altanerne i god stand. Der er ikke ved besigtigelsen oplyst eller iagttaget
forhold, som giver anledning til at ændre denne vurdering.

Drift I notatet fra det rådgivende ingeniørfirma anbefales altanerne efterset på ny i 2021, og at
der afsættes 150.000 kr. til injicering af revner i undersiden af betonbunden i altanerne. I
budgettet er afsat midler til at følge disse anbefalinger, da de umiddelbart forekommer
fornuftige. Der er ikke observeret forhold, som tilsiger yderligere opmærksomhed på
altanerne end anbefalet i notatet.
Rækværk og værn eftergås, om det er forsvarligt fastgjort, om det sidder løst, eller der er
tegn på, at materialerne er ved at blive nedbrudte.
Det sikres, at altanbund, membran og belægning er tæt og intakt, uden revner og lunker.
Vand må ikke kunne løbe ind på facaden eller være hindret i at bevæge sig mod afløb eller
udspyr og væk fra bygningen.
Såfremt der registreres uregelmæssigheder, revner, brud eller lignende, kan det være
risikabelt at benytte altanen. Kontakt rådgiver for en nærmere vurdering.

Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
Eftersyn af altaner ved rådgiver 1 skøn Kr. 12.000,00 Kr. 12.000,00
Injicering af revner i beton. Afsat
beløb.

1 skøn Kr. 150.000,00 Kr. 150.000,00

Samlet sum ekskl. moms Kr. 162.000,00

Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2021 Forventet levetid 30-50 år

Eftersynsinterval 1 år
Vedligeholdsinterval 5 år
Næste vedligehold 2026
Pris for næste vedligehold Kr. 5.000,00
Hensættelse Kr. 0,00
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Fotoregistrering
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. Sidst opdateret 11-04-2019
Kræver arbejdet
stillads/lift

Ja
26 Øvrige bygninger

Beskrivelse Til ejendommen hører et fælleshus, der rummer en stor sal med tilhørende køkken,
toiletter og diverse mindre rum.
Fælleshuset er opført i 2003, facaden er af træ, og taget belagt med tagpap.
Fælleshuset er overordnet i god stand ude og inde. Facadebeklædningen er
nåletræsbrædder "på klink", hvori træet forekommer en smule tørt. Vinduerne er træ/træ,
og malingen er ok.

Vedligehold Tagflader, tagrender og nedløbsrør renholdes for skidt og løvfald. Tagpap efterses for
revner og utætheder.
Træbeklædninger males udvendigt efter behov.
Revner, fuger, pudsafskalninger i vægge udbedres løbende.
Det er næppe nødvendigt at malerbehandle bygningens facade mere end 1 x i
planperioden, da udhænget over facaderne er stort. Tidspunktet vælges efter behov, vel
om et par år. Budgettallet er dog placeret senere (af IT tekniske grunde).
Vinduerne er næsten nymalede og forudsættes ikke malerbehandlet før i starten af næste
planperiode, da udhænget er stort. Dog kan det være nødvendigt at malerbehandle
vinduerne i taghætten, der er mere udsat for vejrlig.
Tagpappet er fra bygningens opførelse i år 2003, og foreningen anbefales derfor at
afsætte midler til nyt tagpap i slutningen af indeværende planperiode. Tagpaps levetid
er normalt 25-35 år.

Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
Oliebehandling af facade
af brædder på klink. Inkl.
udhængsbrædder og materialer.
Omkring år 2021

220 m2 Kr. 150,00 Kr. 33.000,00

Nyt tagpap på hele bygningen 150 m2 Kr. 700,00 Kr. 105.000,00
Malerbehandling af facadebrædder
og vinduer i taghætten. Omkring år
2021

1 stk. Kr. 10.000,00 Kr. 10.000,00

Midlertidige
sikkerhedsforanstaltninger
mod nedstyrtning ifm. arbejde på
taget, skøn

1 stk. Kr. 20.000,00 Kr. 20.000,00
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Samlet sum ekskl. moms Kr. 168.000,00

Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2029 Forventet levetid 50-80 år

Eftersynsinterval 1 år
Vedligeholdsinterval 5 år
Næste vedligehold 2034
Pris for næste vedligehold Kr. 10.000,00
Hensættelse Kr. 0,00

Fotoregistrering
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. Sidst opdateret 10-04-2019
Kræver arbejdet
stillads/lift

Nej
27 Opdatering af vedligeholdelsesplan

Beskrivelse Nærværende vedligeholdelsesplan er et dynamisk dokument, som er tiltænkt at være
grundlag for arbejdet med det fremadrettede vedligehold af Jeres ejendom.
Planen opdeler og prioriterer vedligeholdelsesarbejderne i den rækkefølge, det vurderes
at være hensigtsmæssig i byggeteknisk forstand. Planperioden er de kommende 10-år,
men det anbefales, at planen opdateres mindst hvert 5 år.
Hvis der opstår væsentlige drifts- eller vedligeholdelsesmæssige ændringer i 5-års
perioden, kan det være nødvendigt at justere vedligeholdelsesplanen. Det kan
eksempelvis være i forlængelse af renoveringsarbejder eller, hvis der er skader, som
udvikler sig.

Vedligehold Hvis der spørgsmål til vedligeholdelsesplanen eller ønske om at udføre dele af de
opgaver, som er i planen, kan MinEjendom kontaktes via hjemmesiden MinEjendom.dk
eller på tlf. 2799 9000.
Besøg også MinEjendom.dk og prøv vores APP, hvor jeres vedligeholdelsesplan allerede er
integreret.

Opgave Mængde Enhed Enh. pris Pris I alt
Opdatering af vedligeholdelsesplan 1 stk Kr. 20.000,00 Kr. 20.000,00
Samlet sum ekskl. moms Kr. 20.000,00

Prioritering Driftsoplysninger
Arbejdet anbefales udført første gang: 2024 Forventet levetid 5 år

Eftersynsinterval 1 år
Vedligeholdsinterval 5 år
Næste vedligehold 2029
Pris for næste vedligehold Kr. 20.000,00
Hensættelse Kr. 0,00

Fotoregistrering
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Tilstandsoversigt

Betegnelse Tilstand Første Aktivitet
01 Belægning på gadeside Middel 2019
02 Belægning på gårdsiden Meget god 2019
04 Kælder og fundament Middel 2025
05 Kældergulv Middel 2024
06 Facade mod gade Middel 2019
07 Facade mod gård Middel 2019
08 Brandkamme og skorstene Meget god 2019
09 Etageadskillelse Middel 2019
10 Tagkonstruktion Meget god 2019
11 Tagrender og nedløb Meget god 2019
12 Yderdøre Meget god 2024
13 Vinduer Meget god 2027
14 Hovedtrapper Middel 2019
15 Bagtrapper Middel 2019
16 Udvendige trapper Middel 2020
17 Portgennemgang Meget god 2019
18 Tagbelægning Meget god 2019
19 Afløb Meget god 2019
20 Vandinstallation Middel 2019
21 Varmeanlæg Middel 2019
22 El-installation Middel 2019
24 Ventilation Middel 2025
25 Altaner Middel 2021
26 Øvrige bygninger Meget god 2029
27 Opdatering af vedligeholdelsesplan Meget god 2024
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10 års vedligeholdelsesbudget
Omkostninger fordelt pr år og bygningsdel - Beløb er anført i kr. 1000 ekskl. moms, hvor intet andet er nævnt.
Vedligeholdelse
Bygningsdelskort Tidligere 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Sum
01 Belægning på gadeside 0 50 0 0 0 0 10 0 0 0 0 60
02 Belægning på gårdsiden 0 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51
04 Kælder og fundament 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 Kældergulv 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
06 Facade mod gade 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
07 Facade mod gård 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
08 Brandkamme og skorstene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 Etageadskillelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tagkonstruktion 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
11 Tagrender og nedløb 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
12 Yderdøre 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90
13 Vinduer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561 0 561
14 Hovedtrapper 0 2.005 0 0 0 0 15 0 0 0 0 2.020
15 Bagtrapper 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
16 Udvendige trapper 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 10 85
17 Portgennemgang 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60
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18 Tagbelægning 0 100 0 0 0 0 0 0 25 0 0 125
26 Øvrige bygninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Opdatering af
vedligeholdelsesplan

0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20

Vedligeholdelse sum i alt/år 0 2.187 86 11 11 11 191 11 46 572 21 3.147

Driftsrutiner
Bygningsdelskort Tidligere 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Sum
25 Altaner 0 0 0 162 0 0 0 0 5 0 0 167
24 Ventilation 0 0 0 0 0 0 0 258 0 0 0 258
21 Varmeanlæg 0 62 0 14 0 14 0 14 0 14 0 118
22 El-installation 0 65 0 0 0 0 8 0 0 0 0 73
19 Afløb 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
20 Vandinstallation 0 52 32 32 32 32 32 32 32 32 32 340
Vedligeholdelse sum i alt/år 0 179 35 211 35 49 43 307 40 49 35 983

Total
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Tidligere 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Sum
Samlet sum ekskl. moms 0 2.366 121 222 46 60 234 318 86 621 56 4.130
Samlet sum inkl. moms 0 2.958 151 278 58 75 293 398 108 776 70 5.163
Samlet sum inkl. moms pr. m2
(i hele kr.)

0 121 6 11 2 3 12 16 4 32 3 212

Yderligere info
Gennemsnit pr. år inkl. moms pr. m2 (i hele kr.) 21
Samlet bolig- og erhvervsareal 24359 m2
Alle beløb er, hvor intet andet er anført, uden byggerådgivning m.v.
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Guide til det videre forløb
At vedligeholde og renovere sin ejendom kan være en uoverskuelig opgave, men med MinEjendom er derhjælp at hente.Ved brug af jeres digitale ejendomsdata kan MinEjendom hjælpe jer med at vedligeholde og renovere på enny og let måde.Nedenfor er beskrevet forløbet i forbindelse med gennemførelse af en renoveringsopgave via MinEjendom.Har I behov for en nærmere drøftelse om jeres renoveringssag, kan I kontakte os via minejendom.dk.

Generelt Når I skal renovere jeres ejendom, anbefaler vi ved byggeopgaver over kr.
250.000,- ekskl. moms, at I kontakter MinEjendom. Dette er for at jeres
opgave kan blive konkretiseret og bestemt omfangsmæssigt i forhold til
jeres budget og det byggeteknisk fornuftige.

Byggerådgivning Ved større renoveringsopgaver anbefales bistand fra en byggerådgiver.
Dette kan MinEjendom også hjælpe med.
Når jeres renoveringsopgave er konkretiseret, udarbejder MinEjendom
tilbud på byggerådgivning. Af større renoveringsopgaver som
MinEjendom’s byggerådgiver kan løse er blandt andet:

• Tagrenovering
• Vinduesrenovering
• Facaderenovering
• Renovering af kældre
• Renovering af trappeopgange
• Nye altaner

MinEjendom’s byggerådgivere hjælper jer med:
• Ansøgning om byggetilladelse
• Udbud og tilbudsindhentning fra håndværkere
• Udarbejdelse af kontrakter
• Ansøgning om byfornyelse
• Analyse af vinduesrenovering kontra nye vinduer
• Tilsyn under udførelse
• Økonomi-, tids-, og kvalitetsstyring
• Byggeledelse
• Afleveringsforretning
• 1- og 5-års eftersyn
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Hvad gør jeg nu? Via jeres vedligeholdelsesplan, kender vi jeres ejendomsdata og
vedligeholdelsesopgaver. Hvis I ønsker at følge planen og få opgaverne
lagt i system og udført, skal I kontakte MinEjendom og vi kan sammen
lægge en plan for hvordan I kommer bedst videre.

SCHØDT A/S · Lersø Parkallé 40, 2100 København Ø · tlf. 3393 1550 · schodt.dk Side 65 af 69



Vedligeholdelsesplan, A/B SKOLEHOLDERGÅRDEN AF 1997

Beboervejledning
Nedenfor beskrives anbefalinger til løbende eftersyn og daglig brug af ejendommen.
Generelt Generelt er det hensigtsmæssigt løbende at efterse ejendommen.

Det kan i større ejendomme fx ske ved ansættelse af en vicevært eller
lignende. Men med jævne mellemrum må det anbefales at lade en
byggerådgiver gennemgå ejendommen og fremkomme med forslag til
vedligeholdelse eller reparation i form af en vedligeholdelsesplan. Har
man allerede en vedligeholdelsesplan, anbefales det, at den opdateres
efter større renoveringsarbejder og minimum med 5 års interval.

Skorstene Skorstene benyttes oprindeligt til aftræk for varmeinstallation og
brændeovne. Gennem tiderne er det blevet normalt, at skorstene
nedlægges og anvendes til f.eks. føringsveje for antenne/tlf. eller som
ventilationskanaler. Det er derfor vigtigt at afklare, hvilken anvendelse
skorstene har i dag og at informere alle om brugen og mulighederne.

Gulve i badeværelser Gulve i badeværelser bør jævnligt efterses, specielt i badeområder.
Fuger i ind- og udvendige hjørner efterses, og tilslutninger til gulvafløb
kontrolleres både omkring risten og i kanterne under selve risten.
Gulvafløb med indbygget vandlås skal jævnligt efterses og renses for hår
og sæberester, for at vandet kan ledes bort og for at undgå ophobning
på gulvet. Risten på gulvafløbet fjernes, vandlåsen løftes op og renses.
Vandlås og rist genmonteres.

Toiletter For at faldstammeanlægget kan fungere tilfredsstillende er det af stor
vigtighed, at der kun skylles det papir ud i toilettet, som naturligt bruges
ved toiletbesøg.
Der må aldrig skylles babybleer, hygiejnebind, kattegrus, syrer eller
lignende ud i toilettet, da det kan stoppe anlægget med store udgifter
til følge. Har man en lejlighed med gennemgående faldstammer, er det
vigtig at eventuelle utætheder og/eller rustgennemslag straks meddeles
rette vedkommende.

Vandhaner På vandhaner sidder der for enden typisk et filter (perlator), som skal
renses for kalksten og opsamlede partikler. Rensningen bør foretages ca.
1 gang pr. måned, alt efter vandets hårdhed og forbrug. Nye vandhaner
kan have keramiske skiver uden gummipakninger. Det er derfor ikke
nødvendigt på denne type at skifte pakninger.
Filteret kan skrues af med hånden. Kan dette ikke lade sig gøre, må der
anvendes værktøj med et stykke stof som mellemlæg.
Filteret lægges i afkalkningsmiddel eller eddikesyre i ca. 2 timer, derefter
skylles det grundigt og skrues på med hånden. Følg altid producentens
anvisninger.
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Ventilation I ældre ejendomme kan ventilationen til hver bolig være etableret
ved selvstændige lodrette rørføringer, som har aftræk til det fri. I
forbindelse med moderniseringer er ventilationsanlægget ofte koblet på
en central ventilationsmotor på spidsloft. Ved denne løsning er anlægget
indreguleret, og der er kun behov for yderligere justeringer, når fagfolk
foretager eftersyn af anlægget.
Ventilationsrør bør jævnligt renses hvad enten der er adgang til det fri
eller ventilationsanlæg. For at bibeholde opsatte emhætters maksimale
effekt, skal emhættens filtre renses ca. hver anden måned, alt efter
behov/brug. Filtrene, der er placeret på undersiden af emhætten,
udtages ved at trække den fjederbelastede knap tilbage. Rengøringen
foretages grundigt med sæbevand og gennemskylning. Det skal
sikres, at genmonteringen efter vask foregår korrekt, således at
filtrene sidder rigtigt. Monter aldrig emhætter eller elektroniske
ventilatorer i etageejendomme uden først at konsultere ejendommens
vedligeholdelseskontakt.

Udluftning Udluftning af boligen er vigtig for at opnå et godt indeklima og forhindre
skimmelvækst.
Har man friskluftsventiler monteret i vinduer og døre, bør disse være
åbne året rundt. Det er ligeledes en god idé året rundt at udlufte boligen
med kortvarigt gennemtræk 3 gange dagligt (bl.a. efter bad).
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Betingelser og vilkår
Nedenstående betingelser er gældende for alle vedligeholdelsesplaner implementeret i MinEjendom. Sammebetingelser er gældende for den virksomhed eller rådgiver som har udført vedligeholdelsesplanen, herefterkaldet rådgiveren.Den/de ejendomsejere, der har en vedligeholdelsesplan implementeret i MinEjendom, er efterfølgendeomtalt som "brugeren".
Generelt En vedligeholdelsesplan beskæftiger sig med ejendommens tilstand og

vedligehold.
Rådgiveren yder rådgivning om ejendommens byggetekniske tilstand og
foretager en byggeteknisk gennemgang af ejendommen, som resulterer i
en vedligeholdelsesplan. Vedligeholdelsesplanen kan danne grundlag for
renovering og vedligeholdelse af ejendommen fremadrettet.
En vedligeholdelsesplan kan ikke træde i stedet for egentlig
byggerådgivning i forbindelse med gennemførelse af renoveringsopgaver.
Vedligeholdelsesplanen skal ses som et redskab til identificering og
prioritering af vedligeholdelses- og renoveringsarbejderne.

Hvad omfatter en
vedligeholdelsesplan?

En vedligeholdelsesplan skaber klarhed over ejendommens
fysiske tilstand, og med den baggrund kan rådgiveren udarbejde
vedligeholdelsesforslag gældende for en 10-års periode.
Vedligeholdelsesplaner i MinEjendom omfatter følgende:

• Gennemgang af ejendommen
• Prioritering af vedligeholdsarbejder 10 år frem
• Økonomisk overslag
• Forslag til vedligehold af bygningsdele
• Akut eller ad hoc vedligehold
• Drifts- og vedligeholdelsesrutiner
• Eftersyn og overvågning

En vedligeholdelsesplan omfatter ejendommens tilgængelige
fællesarealer og udvendige tilgængelige bygningsdele, der kan besigtiges
uden brug af stiger, lift og lignende. Ejendommens beboelses- og
erhvervslokaler besigtiges stikprøvevis efter nærmere aftale. Andre
bygninger på grunden, som f.eks. garager og udhuse, medtages normalt
ikke i planen.
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En vedligeholdelsesplan omfatter elle ejendommens faste synlige
dele på fællesarealer - fra fundamentet til skorstenen. El-, Vvs- og
afløbsinstallationer er typisk skjulte installationer og vurderes derfor kun
for synlige fejl og skader. Det vurderes ikke, om bygningsindretning m.v.
er ulovlige.
Vedligeholdelsesplanen medtager den vedligeholdelse, som skønnes
nødvendig de næste 10 år for at undgå skader.
For nærmere beskrivelse af, hvad en vedligeholdelsesplan omfatter,
henvises til eksempel på www.vedligeholdelsesplan.dk.
En vedligeholdelsesplan medtager ikke skjulte fejl og mangler. Ved skjulte
fejl og mangler forstås forhold, som ikke kan ses af rådgiveren, uden
at denne skal lave indgreb i ejendommens konstruktioner eller flytte
genstande og lignende.

Rettigheder og ansvar Kunden har ret til, til eget brug, at anvende vedligeholdelsesplanen som
rådgiveren udarbejder.
MinEjendom har i øvrigt alle rettigheder til materialet. MinEjendom og
rådgiveren som har udarbejdet vedligeholdelsesplanen har således
også ret til at anvende udarbejdede vedligeholdelsesplaner ved fx
markedsføring af MinEjendom og rådgiverens virksomheder.
Rådgiverens overslag på priser på i vedligeholdelsesplanen er baseret
på et skøn og er således alene vejledende. Hverken MinEjendom eller
rådgiveren kan ikke drages til ansvar før økonomiske skøn, som senere
viser sig urealiserbare.
Såfremt der ønskes bindende priser, indhentes pristilbud fra udførende
håndværkere. MinEjendom kan være behjælpelig med dette i forbindelse
med udbud af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver.
Rådgiverens vurdering af, hvornår forskellige aktiviteter på ejendommen
skal udføres i løbet af en 10-års periode, er baseret på ejendommens
tilstand på besigtigelsestidspunktet, samt forventninger til almindelig
slitage og er alene vejledende. Ejendommens ejer(e) skal derfor selv sørge
for jævnlig kontrol af, om den konkrete slitage på ejendommen giver
anledning til ændring af tidspunkterne for udførelse af aktiviteterne.
MinEjendom og rådgiveren er ikke ansvarlig for opfyldelse af eventuelle
myndighedskrav til selve vedligeholdelsesplanen, eller arbejder anført
heri.
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