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1.0 FORMÅL OG GENERELLE BEMÆRKNINGER 
 

Denne byggetekniske vurdering skal betragtes 
som en generel overordnet vurdering af ejendom-
mens bygningsdele og installationer. Vurderingen 
er baseret på en visuel gennemgang af ejendom-
men.  
 
Besigtigelse af ejendommen blev foretaget tirsdag 
d. 19. november 2013, og der blev ved gennem-
gangen registreret 2 repræsentative lejligheder. 
Indvendig besigtigelse blev udelukkende foretaget 
af ejerforeningen, beliggende Lyneborggade 21-
33, mens andelsforeningen udelukkende blev be-
sigtiget fra udvendig side. 
 
Tilstandsvurderingen beskriver bebyggelsen Sado-
lingparken, beliggende på Lyneborggade 13-33 og 
Oldenborggade 2-4 matr. nr. 633, Ejerlav: Sund-
byøster, København. 
 
Besigtigelsen omhandler tag, facader, trappeop-
gange, kælder og lejligheder inklusiv installationer. 
 
Facader og tagflader besigtiges fra tagvinduer og 
fra terræn. Eventuelle mangler eller skader i skjulte 

bygningsdele, utilgængelige eller aflåste rum og 
ikke besigtigede områder er ikke omfattet af gen-
nemgangen. 
 
Formålet med tilstandsvurderingen er at give en 
overordnet beskrivelse af bebyggelsens stand og 
samtidig omtale nødvendige vedligeholdelsesar-
bejder, der bør udføres inden for en 20-årig perio-
de. Disse arbejder prisfastsættes som overslags-
priser med prisbasis medio 2013. Alle priser er 
ekskl. moms. 
 
Det skal understreges, at budgettet er et overslag 
og har til formål at vurdere det samlede økonomi-
ske billede af ejendommen. Priserne er vejleden-
de. Dertil skal lægges uforudselige udgifter (ca.10 
%), teknisk rådgivning (ca.15 %) og moms (25 %). 
 
Overslagspriserne tillægges de ovennævnte til-
lægspriser i vedligeholdelsesplanen under afsnit 6. 
Vedligeholdelsesplanen er en prioriteret 20 års 
plan med budgetoversigt for de registrerede tiltag.  
 

 
 

2.0 BEBYGGELSENS ANVENDELSE OG FUNKTION 

 
Ejendommen er beliggende på Lyneborggade 13-
33 og Oldenborggade 2-4, 2300 København S. 

Ejendommen er opført i 2006. Siden opførelsen er 
der foretaget mindre renoveringsarbejder: 

 Porten tilhørende E/F er udskiftet. 

 Etageadskillelse i P-kælder er blevet parti-
elt efterisoleret omkring installationsgen-
nemføringer. 

 Der er eftermonteret kælderdøre mod P-
kælder. 

 Adgangsdøre og kælderdøre er løbet ble-
vet eftergået og justeret. 

 Løbende reparationer af dørtelefonanlæg. 

Bebyggelsen består ifølge BBR-meddelelsen af 
131 boliger fordelt på 6 etager. I alt anføres det 
samlede boligareal for hele ejendommen til 12.782 
m². Herudover er der en kælder på 2.511 m² der 
anvendes til P-kælder, varmecentral og opbeva-
ring. 
 
I bebyggelsen er der 13 hovedtrapper med tilhø-
rende elevator. Trapper løber fra terræn til tag. Fra 
p-kælder er der 2 porte mod Lyneborggade samt 
flere udvendige kælderdøre. 
 
Oplysninger ifølge BBR-meddelelse: 
Samtlige 131 lejligheder har eget køkken og bad. 
 
Lejligheder og brugsvand opvarmes samlet ved 
fjernvarme. 
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3.0 OVERORDNET KONKLUSION 

Efter at have gennemgået ejendommen, kan det 
konstateres, at den overordnet fremstår i fin stand. 
Ejendommen er opført i 2006, og alle bygningsdele 
er derfor forholdsvis nye, og vurderes generelt at 
have en lang resterende levetid. 

 
Taget er opbygget som et fladt tag i 3 niveauer, 
belagt med tagpap. Taget fremstod i fin stand, men 
der blev registeret misfarvninger/vækst på områder 
af taget. Det anbefales at afrense taget for mos-
dannelser, da disse i større omfang kan nedsætte 
tagets levetid. Ejendommen har en fælles tagter-
rasse placeret over gavl i E/F. Denne var udført 
med trædæk og håndliste. Disse bør undergå lø-
bende oliering for at sikre træværkets normerede 
levetid. 

 
Ejendommens kælder er opført i 2 niveauer. På 
øvre niveau, der anvendes til P-kælderen, blev der 
registreret enkelte betonafskallinger på de bæren-
de søjler og bjælker. Disse anbefales udbedret 
snarest for at undgå forværringer. 

 
Facader er opført i betonelementer, og fremstod 
med en malet overflade. Facader fremstod i fin 
stand, og der blev ikke registeret nogen skader på 
facaderne. Facaderne var opført med dilatations-
fuger. Disse fremstod pt. i fin stand, men vurderes 
at skulle udskiftes over en 20-årig periode. Faca-
der var udført med træbeklædning mod tagetagen, 
samt med trælameller mod kælder. Træbeklæd-
ningen bør undergå løbende overfladebehandling 
for at sikre deres normerede levetid. 

 
Vinduerne i ejendommen er udført i træ/alu med 
termoruder. Træ/alu vinduer er forholdsvis vedli-
geholdelsesfrie på udvendig side, og bør kun un-
dergå almindelig løbende vedligehold i form af 
smøring, justering mv. Termoruder har en norme-
ret levetid på 25-35 år. 

 
Udvendige døre mod trapperum er udført i alu 
med glasfelt. Der opleves problemer med ad-
gangsdørene, da de med jævne mellemrum hæn-
ger, og skal justeres. Da det oplyses som værende 
et tilbagevendende problem, kan der foretages en 

nærmere undersøgelse om muligheden for efter-
montering eller udskiftning af hængslerne, da dette 
på sigt kan være rentabelt. Medtaget er et afsæt-
ningsbeløb til dette på 1 stk. hoveddør. Mod P-
kælderen har ejendommen fået eftermonteret stål-
døre, udført med trælameller. Kælderdørenes fast-
gøring vurderes ikke tilstrækkelig, da flere døre 
hang og ramte på når de lukkes. Der blev også 
registreret et enkelt beslag der var defekt, og var 
blevet erstattet. Det anbefales at få monteret nye 
større beslag på kælderdørene, for at sikre til-
strækkelig bæring af døre.

 
Hovedtrapperne i ejendommen løber fra terræn til 
tag. Hovedtrapper er udført i terrazzo på trin og 
reposer, mens indgangsreposer var udført med 
klinkebelægning. Besigtigede hovedtrapper og 
trapperum fremstod i fin stand, og bør udelukken-
de undergå almindelig løbende vedligehold. Trap-
perumene vurderes at skulle undergå malerbe-
handling ca. hvert 10. år, eller efter behov. 

 
Til ejendommen er der tilknyttet to porte fra Lyne-
borggade til P-kælder, mod henholdsvis ejer- og 
andelsforeningen. Porten mod E/F er udført som 
en lukket ledhejseport med motor og automatik, 
mens porten mod A/B er udført som en sidehængt 
stålport. Portene fremstod i fin stand, men må 
forventes at skulle undergå løbende justering, 
samt eftergang af motor og automatik mv. 

 
Ejendommens varmecentral fremstod i fin stand. 
Lejligheder opvarmes af fjernvarme via gulvvarme, 
mens enkelte lejligheder har supplerende radiato-
rer. Det blev oplyst at enkelte af ejendommens 
luftudladere var begyndt at tære. Medtaget er der-
for en udskiftning af ejendommens resterende 
luftudladere.

 
Ejendommens installationer var ført skjult i instal-
lationsskakter, hvilke besværliggjorde en besigti-
gelse. Ejendommens installationer er fra ejen-
dommens opførelse, og vurderes at have en lang 
resterende levetid ved løbende vedligeholdelse.
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4.0 BEBYGGELSENS STAND 

(01) Tag 

Forhold: 

 Tagkonstruktionen er udført som et fladt tag. 

 Taget er beklædt med tagpap. 

 Tagrender og -nedløb er udført i zink. 

 Taglejligheder har egen tagterrasse. 

 Ejendommen har fælles tagterrasse i E/F mod gavl. 

    

Registrering – Tiltag: 

 Taget er fra ejendommens opførelse og fremstod i fin stand. På enkelte områder fremstod taget 
misfarvet i form af algevækst. Vækst i form af alger og lignende er hovedsageligt et æstetisk pro-
blem, hvorimod lidt større vækst som mos og anden lav bevoksning, kan nedsætte tagets levetid. 
Det anbefales derfor at større områder med alger/mos afrenses. 

 Tagbelægningen vurderes at have en lang resterende levetid. Det anbefales dog at eftergå taget 
omkring samlinger og gennemføringer ca. hvert 6.-8. år. Medtaget er et afsætningsbeløb til gen-
nemgang og tætning af disse. 

 Levetiden på tagpappen er afhængig af flere parametre, bl.a. kvaliteten af tagpappen og arbejdes 
udførelse. Et korrekt udført tagpaptag, udlagt i 2 lag har en ca. levetid på 40-50 år. 

 Taglejligheder har egen tagterrasse mod gade og gård. Disse er udført med trædæk og håndliste af 
træ. Det anbefales at træværket på tagterrasser undergår en årlig oliering. Udgift til dette vurderes 
dog at påhvile den enkelte andelshaver/ejer. 

 Ejendommen har en tagterrasse placeret over ejerforeningens gavl. Denne er ligeledes udført med 
trædæk og håndliste af træ. Disse bør ligeledes undergå årlig lakering, for at sikre træværkets lan-
ge normerede levetid. Beløb medtaget til dette er medtaget under drift. 

Prisoverslag for tiltag ekskl. moms: 

1. Eftergang af samlinger og gennemføringer (afsætningsbeløb):  kr. 20.000,- 

 

Tillæg til ejendommens fællesudgifter jf. driftsplan ekskl. moms: 

 Drift udgør årligt:  kr. 6.000,- 
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(02) Kælder  /  fundering 

Forhold: 

 Fundamentet vurderes udført i beton. 

 Kælderen er opført i bærende søjler og bjælker hvorpå der er udlagt betonelementer 

 Kældergulv er udført med belægning af SF sten i P-kælder, mens øvrige gulve er støbt i beton. 

 Indvendige kældervægge er udført i beton. 

 Kælderen anvendes til installationsrum, P-kælder og opbevaring. 

   

 

Registrering – Tiltag: 

 Kælderen er udført i 2 niveauer. Øvre kælder anvendes til parkeringskælder for biler og cykler, 
mens nedre kælder anvendes til pulterrum og installationsrum. 

 Parkeringsarealet er udført med trælameller for at holde uvedkommende ude, men er eller åben 
mod det fri. 

 Der blev registreret enkelte afskallinger og revnedannelser på betonen på de bærende søjler og 
bjælker. Disse anbefales udbedret for at undgå forværringer. 

Prisoverslag for tiltag ekskl. moms: 
1. Udbedring af betonskader på vægge, søjler og bjælker i P-kælder:  kr. 5.000,- 

 

Tillæg til ejendommens fællesudgifter jf. driftsplan ekskl. moms 

 Drift udgør årligt:  kr. 5.000,- 
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(03) Facader / sokkel 

Forhold: 

 Facader er udført i betonelementer. 

 Mod P-kælder er vægge udført som stålrammer med trælameller. 

 Mod taglejligheder er facader beklædt med træ lagt i klink. 

 Ejendommen er opført med altaner mod gade. 

 I andelsforeningen er der desuden delvist altaner mod gård. 

 

   

Registrering – Tiltag: 

 Facader er opført i betonelementer og er udført med betonaltaner mod gade og gård. Facader 
fremstod i fin stand, og der blev ikke registeret nogen skader eller defekter. 

 Facader var udført med elastiske dilatationsfuger i mellem betonelementerne. Dilatationsfugerne 
har en ca. levetid på 5-15 år, alt efter hvor de er monteret og hvor udsatte de er for vejrpåvirkninger. 
Dilatationsfugerne må derfor forventes at skulle udskiftes over en 20-årig periode.  

 Mod P-kælder var facader udført med trælameller. Disse fremstod vejrbidte, og bør undergå en ma-
lerbehandling/oliering inden for en kortere årrække. Det anbefales at udvendigt træværk undergår 
malerbehandling/oliering hvert 7.-8. år, for at sikre træværkets lange normerede levetid. Medtaget 
er en malerbehandling af trælameller mod P-kælder. 

 Udvendigt træværk mod tagetagen fremstod ligeledes en smule vejrbidt, og bør ligeledes undergå 
løbende behandling. Medtaget er en malerbehandling af udvendigt træværk mod tagetagen. 

 Det anbefales at få udført udvendige malerarbejder og lign. samtidigt på hele ejendommen (A/B og 
E/F), for at ejendommen holder sit ensartede visuelle udtryk.  

Prisoverslag ekskl. moms: 

1. Udskiftning af dilatationsfuger (afsætningsbeløb): kr. 15.000,- 

2. Malerbehandling af trælameller mod P-kælder (A/B):  kr. 70.000,- 

3. Malerbehandling af trælameller mod P-kælder (E/F):  kr. 90.000,- 

4. Malerbehandling af udvendigt træværk på tagetage (A/B):  kr. 45.000,- 

5. Malerbehandling af udvendigt træværk på tagetage (E/F):  kr. 55.000,- 

 

Tillæg til ejendommens fællesudgifter jf. driftsplan ekskl. moms: 

 Drift udgør årligt:  kr. 6.000,- 
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(04) Vinduer 

Forhold: 

 Ejendommen er opført med træ/alu vinduer. 

 Vinduerne fremstår i varierende størrelse og inddeling. 

 Sålbænke er udført i stål. 

    

Registrering – Tiltag: 

 Ejendommens vinduer fremstod i fin stand, og der blev ikke registeret nogen defekter eller skader 
på ejendommens vinduer. Alu vinduer er forholdsvis vedligeholdelsesfrie på udvendig side, og bør 
kun undergå almindelig løbende vedligehold i form af eftergang og justering efter behov. Beløb til 
dette er medtaget under løbende drift. 

 Termoruder har en levetid på 25-35 år. Vinduerne vurderes derfor at have en fortsat lang resteren-
de levetid ved løbende vedligehold. 

Prisoverslag ekskl. moms: 

1. Ingen tiltag medtaget. 

 

Tillæg til ejendommens fællesudgifter jf. driftsplan ekskl. moms: 

 Drift udgør årligt:  kr. 5.000,- 
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(05) Udvendige døre 

Forhold: 

 Ejendommen har følgende udvendige døre: 

 13 hoveddøre fra gade. 

 1 dør mod tag. 

 1 dør mod tagterrasse. 

 22 døre mod P-kælder. 

    

Registrering – Tiltag: 

 Udvendige døre mod trapperum er udført i alu og fremstod generelt i ok stand. Alu døre er for-
holdsvis vedligeholdelsesfrie på udvendig side, og hoveddøre skal derfor hovedsageligt undergå 
almindelig løbende justering og smøring efter behov.  

 Der oplyses om en del problemer med ejendommens hoveddøre, da disse er forholdsvis tunge. 
Dette medfører de over tid begynder at hænge, hvorefter de skal justeres. Udgifter til udbedring af 
dette er medtaget under den årlige drift, da det vurderes at undergå almindelig løbende vedligehold. 
Da det oplyses som værende et tilbagevendende problem kan muligheden for eftermontering af 
ekstra hængsler, eller udskiftning til kraftigere hængsler undersøges, da dette på sigt kunne være 
rentabelt. Der afsættes et afsætningsbeløb til undersøgelse og udskiftning af hængsler på 1 hoved-
dør. 

 Kælderdøre er udført i stål med trælameller. Trælamellerne fremstod en smule vejrbidte og bør un-
dergå løbende malerbehandling. Malerbehandling af trælameller på kælderdøre er medtaget under 
punkt 3.1 og 3.2. 

 Der opleves problemer med de eftermonterede kælderdøre, der ofte hænger, hvilke medfører de 
rammer på når de lukkes. Der blev registreret et enkelt beslag der var defekt, og efterfølgende var 
blevet erstattet. Eksisterende hængsler og beslag på kælderdørene vurderes ikke at være tilstræk-
kelige i forhold til dørenes vægt. For at løse problemet kan eksisterende beslag udskiftes til nye 
større beslag. En udskiftning kan eventuelt udelukkende foretages på udvalgte døre, der anvendes 
ofte i beboernes daglige færden. 

 Udvendige døre mod tag og tagterrasse var udført i alu. Disse døre fremstod i fin stand, og vurde-
res udelukkende til at skulle undergå almindelig løbende vedligehold. 

Prisoverslag ekskl. moms: 

1. Udskiftning af beslag på 1 stk. udvendig dør til P-kælder (afsætningsbeløb):   kr. 10.000,- 

2. Undersøgelse og udskiftning af hængsler på 1 stk. hoveddør (afsætningsbeløb):   kr. 20.000,- 

 

Tillæg til ejendommens fællesudgifter jf. driftsplan ekskl. moms: 

 Drift udgør årligt:  kr. 10.000,- 
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(06) Trapper 

Forhold: 

 Ejendommen har 13 hovedtrapper. 

 Hovedtrappen løber fra terræn til tag/tagbolig. 

   

 

Registrering – Tiltag: 

 Hovedtrapper var udført i terrazzo på trappeløb og reposer, indgangsreposer var udført med klinke-
belægning, og gelænder var udført som malet stålgelænder. 

 Trapperum var udført i malede betonelementer mens lofter var beklædt med akustikplader af træbe-
ton. Trapperum fremstod i god stand, og bør kun undergå almindelig løbende vedligeholdelse. 

 Trapperum bør normalt undergå en malerbehandling ca. hver 10. år, eller efter behov. Malerbe-
handling af trapperum er udelukkende af visuel karakter, og behovet er derfor et vurderingsspørgs-
mål. Medtaget er en malerbehandling af ejendommens trapperum. 

Prisoverslag ekskl. moms: 

1. Malerbehandling af 6 stk. trapperum (A/B):   kr. 240.000,- 

2. Malerbehandling af 7 stk. trapperum (E/F):   kr. 265.000,- 

 

Tillæg til ejendommens fællesudgifter jf. driftsplan ekskl. moms: 

 Drift udgør årligt:  kr. 5.000,- 
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(07) Porte og gennemgange 

Forhold: 

 Ejendommen har 2 porte mod Lyneborggade. 

    

Registrering – Tiltag 

 Porten i ejerforeningen er udført som en lukket ledhejseport med motor og automatik. Porten er 
tidsindstillet så den i perioder om morgenen og eftermiddagen står åben. 

 Porten i andelsforeningen er udført som en sidehængt gitterport i stål. 

 Portene fremstod begge i fin stand, og vurderes udelukkende til at skulle undergå almindelig løben-
de vedligehold i form af eftergang og justering af porte, motor og automatik. 

Prisoverslag ekskl. moms: 

1. Ingen tiltag medtaget 

 

Tillæg til ejendommens fællesudgifter jf. driftsplan ekskl. moms: 

 Drift udgør årligt:  kr. 5.000,- 
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(08) Etageadskillelser 

Forhold: 

 Etageadskillelser er udført som præfabrikerede betonelementer der spænder mellem bærende 
vægge. 

 I P-kælderen spænder betonelementerne imellem bærende betonbjælker. 

 Etageadskillelse mod P-kælder var partielt efterisoleret i områder. 

 
 
 
 
 
 
Registrering – Tiltag: 

 Etageadskillelser fremstod i fin stand, og der blev ikke registret nogen defekter på betonelementer-
ne. 

Prisoverslag ekskl. moms: 

1. Ingen tiltag medtaget 

 

Tillæg til ejendommens fællesudgifter jf. driftsplan ekskl. moms: 

 Drift udgør årligt:  kr. 1.000,- 
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(09) WC / Bad 

Forhold: 

 Alle lejligheder har eget bad og toilet. 

 Badeværelser er indrettet individuelt. 

 

   

Registrering – Tiltag: 

 Ejendommens badeværelser er opført i samme materialer men fremstod med varierende indretning. 
De besigtigede badeværelser fremstod i fin stand. Den enkelte andelshaver/ejer står selv for den 
løbende vedligeholdelse af disse. 

 Beboerne skal være opmærksomme på, at elastiske fuger i hjørner har en kortere levetid end hårde 
flisefuger, og disse bør udskiftes ca. hvert 5. år. 

Prisoverslag ekskl. moms: 

1. Ingen tiltag medtaget.  

 

Tillæg til ejendommens fællesudgifter jf. driftsplan ekskl. moms: 

 Drift udgør årligt:  kr. 0,- 
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(10) Køkkener 

Forhold: 

 Alle lejligheder har eget køkken. 

 Køkkener er indrettet individuelt. 

    

Registrering – Tiltag: 

 Køkkener i de besigtigede lejligheder fremstod generelt i god stand. 

 Det er den enkelte ejer/andelshavers eget ansvar at vedligeholde eget køkken.  

Prisoverslag ekskl. moms: 

1. Ingen tiltag medtaget. 

 

Tillæg til ejendommens fællesudgifter jf. driftsplan ekskl. moms: 

 Drift udgør årligt:  kr. 0,- 
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(11) Varmeforsyning 

Forhold: 

 Ejendommen opvarmes via fjernvarme. 

 Varmecentralen er placeret i kælder. 

 Lejligheder opvarmes via vandbåren gulvvarme. Enkelte lejligheder har supplerende radiatorer. 

 Der er placeret radiatorer i trapperum. 

     

Registrering – Tiltag: 

 Varmeanlægget er fra ejendommens opførelse, og fremstod i god og velholdt stand. Rørføringer, 
varmvandsbeholder og ventiler mv. fremstod alle godt isoleret, og der var anvendt gode produkter 
på pumper og øvrige komponenter. 

 Varmeanlægget vurderes at have en lang resterende levetid på +30 ved løbende vedligeholdelse. 
Det anbefales at få udført et årligt service af varmeanlægget. Her bør klimastat, ventiler mv. eftergå 
en funktionskontrol for herigennem at sikre sig, at komponenterne virker efter hensigten og er ind-
stillet korrekt. 

 En enkelt af ejerforeningens luftudladere blev oplyst til at være tæret, og skulle udskiftet. De reste-
rende luftudladere vurderes derfor ligeledes at skulle udskiftes over en 20-årig periode. Medtaget er 
en udskiftning af ejendommens luftudladere. 

Prisoverslag ekskl. moms: 

1. Udskiftning af 12 stk. luftudladere (A/B):   kr. 12.000,- 

2. Udskiftning af 15 stk. luftudladere (E/F):   kr. 15.000,- 

 

Tillæg til ejendommens fællesudgifter jf. driftsplan ekskl. moms: 

 Drift udgør årligt:  kr.20.000,- 
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(12) Afløb 

Forhold: 

 Ejendommens faldstammer er ført skjult. 

    

 
 
 
 
 
Registrering – Tiltag: 

 Ejendommens faldstammer var ført skjult i installationsskakter, hvilke besværliggjorde en besigtigel-
se. 

 Faldstammer vurderes udført i pvc, og vurderes at være fra ejendommens opførelse. 

 Ejendommens faldstammer var nyere og vurderes at have en fortsat lang resterende levetid. 

Prisoverslag ekskl. moms: 

1. Ingen tiltag medtaget   kr. XX.000,- 

 

Tillæg til ejendommens fællesudgifter jf. driftsplan ekskl. moms: 

 Drift udgør årligt:  kr. 3.000,- 
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(13) Kloak 

Forhold: 

 Ejendommens kloak kunne ikke registreres under gennemgangen. 

 

   

Registrering – Tiltag: 

 Det var under gennemgangen ikke muligt at besigtige kloakken, og fastlægge dennes tilstand.  

 Det anbefales at få foretaget en tv-inspektion af foreningens kloaknet ca. hvert 10. år, for at klar-
lægge standen af kloakken. Efterfølgende vil eventuelle skader blive prissat af rådgiver. 

 Der blev registreret en del brønde i P-kælderen. Det oplyses at der gentagne gange ifm. større 
regnvejr, har stået opstigende kloakvand op fra disse. Dette har bl.a. medført at enkelte styresy-
stemer til elevatorer er blevet oversvømmet og beskadiget. For at undgå dette fremover kan mulig-
heden for at skybrudssikre ejendommen i form af højvandslukker undersøges. Muligheden for dette 
afhænger bl.a. opbygningen af ejendommens kloaksystem, samt kommunale handlingsplaner. 

Prisoverslag ekskl. moms: 

1. Udgift til TV-inspektion:  kr. 35.000,- 

2. Nærmere undersøgelse af muligheden for skybrudssikring af P-kælder:  kr. 5.000,- 

 

Tillæg til ejendommens fællesudgifter jf. driftsplan ekskl. moms: 

 Drift udgør årligt:  kr. 3.000,- 
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(14) Vandinstallationer 

Forhold: 

 Føringer for koldt og varmt brugsvand er ført skjult i installationsskakte 

 Vandinstallationer i lejligheder er udført i pex rør. 

   

 

Registrering – Tiltag: 

 Brugsvandsinstallationerne var ført i installationsskakte hvilket besværliggjorde en besigtigelse. 

 Brugsvandsinstallationerne vurderes dog ud fra deres alder til at have en lang resterende levetid. 

Prisoverslag ekskl. moms: 

1. Ingen tiltag medtaget 

 

Tillæg til ejendommens fællesudgifter jf. driftsplan ekskl. moms: 

 Drift udgør årligt:  kr. 3.000,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sag: 1960 - Sadolinparken    Dato: 04.12.2013 
Emne: Tilstandsvurdering Rev. dato: 10.01.2014 

 Focus2 A/S   19/34 

(15) Gasinstallationer 

Forhold: 

 Ejendommen er ikke tilsluttet gasnettet. 

    

Registrering – Tiltag: 

 Ingen registrering foretaget. 

Prisoverslag ekskl. moms: 
1. Ingen tiltag medtaget. 

 

Tillæg til ejendommens fællesudgifter jf. driftsplan ekskl. moms: 

 Drift udgør årligt:  kr. 0,- 
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(16) Ventilation 

Forhold: 

 Ejendommen var opført med centralsug fra køkkener og badeværelser. 

 

 

 

 

Registrering – Tiltag: 

 Ejendommens udsugningsanlæg var placeret på tag. 

 Ejendommes udsugningsanlæg var velfungerende og fremstod i fin stand. Udsugningsanlæg bør 
udelukkende undergå almindelig løbende vedligehold, nødvendig for den løbende drift af anlægget. 

 Det anbefales at få renset aftrækskanaler ca. hvert 5.-7. år, da disse kanaler langsomt tilstoppes af 
smuds. Beløb til dette er medtaget under den årlige drift. 

Prisoverslag ekskl. moms: 

1. Ingen tiltag medtaget. 

 

Tillæg til ejendommens fællesudgifter jf. driftsplan ekskl. moms: 

 Drift udgør årligt:  kr. 10.000,- 
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(17) El-installationer 

Forhold: 

 Ejendommens el-installationer er fra ejendommens opførelse. 

 Lejligheder er udført med dørtelefonanlæg. 

 Hver opgang har egen elevator. 

 

 
   

 

Registrering – Tiltag: 

 Ejendommens el-installationer fremstod alle som værende nyere, og fremstod i fin stand.  

 Ejendommens elevatorer skal undergå løbende lovpligtige service efter producentens anvisning. 
Beløb til dette er medtaget under den årlige drift. 

Prisoverslag ekskl. moms: 

1. Ingen tiltag medtaget. 

 

Tillæg til ejendommens fællesudgifter jf. driftsplan ekskl. moms: 

 Drift udgør årligt:  kr. 100.000,- 
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(18) Øvrigt 

Forhold: 

 De besigtigede lejligheder fremstod generelt i fin vedligeholdelsesmæssig stand. 

 Beboerne forestår selv den indvendige vedligeholdelse i lejlighederne. 

Registrering – Tiltag: 

 Ingen tiltag medtaget. 

Prisoverslag ekskl. moms: 

1. Ingen tiltag medtaget. 

 

Tillæg til ejendommens fællesudgifter jf. driftsplan ekskl. moms: 

 Drift udgør årligt:  kr. 0,- 
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(19) Private friarealer 

Forhold: 

 Foreningen har et område i gården der er belagt med belægningssten og grønne arealer. 

    

Registrering – Tiltag: 

 Gårdarealet fremstod i fin stand. 

 I hjørnet af gården havde ejendommen et skur, beklædt i træ og med tagpap. Skuret fremstod i ok 
stand, men bør undergå løbende malerbehandling hvert 7.-8. år, for at beskytte træværket mod 
vejrpåvirkninger. 

 Ejendommen havde også en affaldsø placeret bagerst i gården. Denne var opført med træ-
skillevægge, der ligeledes bør undergå løbende malerbehandling.  

Prisoverslag ekskl. moms: 

1. Malerbehandling af træværk på skur: kr. 10.000,- 

2. Malerbehandling af træværk omkring affaldsø: kr. 5.000,- 

 

Tillæg til ejendommens fællesudgifter jf. driftsplan ekskl. moms: 

 Drift udgør årligt:  kr. 4.000,- 
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(20) Byggeplads/Stillads 

Forhold: 

 Når der skal gennemføres større renoveringsarbejder der involverer flere håndværkere, kan det væ-
re nødvendigt at etablere byggeplads med tilhørende skurforhold for håndværkere og materialer. 

 Ved arbejder i højden er der behov for der opsættes stillads eller lift. 

Registrering – Tiltag: 

 Til malerbehandling af udvendigt træværk er det forudsat at der gives adgang til tagterrasser fra de 
enkelte boliger. Udgift til lift er derfor ikke medtaget. 

1. Ingen tiltag medtaget 

 

Tillæg til ejendommens fællesudgifter jf. driftsplan ekskl. moms: 

 Drift udgør årligt:  kr. 0,- 
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5.0 Driftsplan  

   Tillæg til ejendommens fællesudgifter. Beløbene er ekskl. moms. 

Bygningsdel Anbefalet minimumsarbejder pr år Pris/år  Kr. 

 (01) Tag  Tagrender bør renses 1-2 gange årligt. 

 Besigtigelse fra gadeplan 1 gang årligt i kraftigt regnvejr. 

 Rensning af tagflader for lav vækst. 

 Eftergang af taggennemføringer og inddækninger 1 gang årligt 

6.000,- 

(02) Kældre og fundamenter  Visuel gennemgang af kælderrum og mindre reparationer. 5.000,- 

(03) Facader/sokkel  Facader og sokkel bør 1 gang årligt gennemgås for mindre revner og fugt-
skjolder/misfarvninger. 

 Mindre reparationer. 

6.000,- 

(04) Vinduer  Vinduer bør på den udvendige side jævnligt vaskes af med vand. 

 Kontrollere tætningslister 1 gang årligt. 

 Bevægelige dele skal smøres 1 gang årligt med syre fri olie. 

5.000,- 

(05) Udvendige døre  Døre bør på den udvendige side jævnligt vaskes af med vand. 

 Kontrollere og evt. udskifte tætningslister 1 gang årligt. 

 Bevægelige dele skal smøres 1 gang årligt med syre fri olie. 

10.000,- 

(06) Trapper  Primært kosmetisk vedligeholdelse af vægge lofter og belægninger. 5.000,- 

(07) Porte og gennemgange  Justering af porte. 

 Eftergang af automatik og motorer. 
5.000,- 

08) Etageadskillelser  Løbende visuel kontrol. 1.000,- 

(09) Wc/bad  Individuelle forhold. 0,- 

(10) Køkkener  Individuelle forhold. 0,- 

(11) Varmecentral/forsyning  Haner, samlinger, varmtvandsbeholder, veksler og pumper bør årligt eftergås. 

 Gennemgang af automatikken i anlægget, hvert 2. år 
20.000,- 

(12) Afløb  Afløb skal renholdes løbende i nødvendigt omfang. 3.000,- 

(13) Kloak  Renhold af kloakriste samt brønde. 3.000,- 

(14) Vandinstallationer  Løbende visuel kontrol, kælderventiler bør åbnes og lukkes 2 gange årligt. 3.000,- 

(16) Ventilation  Løbende visuel kontrol. 

 Rensning af aftrækskanaler. 
10.000,- 

(17) El-installationer  Kontrol af dette skal udføres 2 gange årligt (HFI/HPFI-relæ). 

 Serviceeftersyn af elevatorer efter producentens anvisning. 
100.000,- 

(18) Øvrigt  Ingen udgifter medtaget. 0,- 

(19) Private friarealer  Gennemgang af arealer. 4.000,- 

(20) Byggeplads/Stillads-Lift  Lift til brug ved rensning af tagrender. 0,- 

Sum, løbende vedligehold 186.000,- 

Sum, løbende vedligehold, inkl. moms 232.000,- 
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6.0 Vedligeholdelsesplan 

   Prioriteret 10 års plan med budget for registrerede tiltag.  
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7.0 BILLEDDOKUMENTATION 
 

  

 
Ejendommen set fra Lyneborggade og Frankrigsgade. 

 
Taget er udført som fladt tag belagt med tagpap. 

 
 

 

 
 
Taget fremstod generelt i fin stand. 

 
Enkelte områder fremstod dog med misfarvninger. 

 
  
Lejligheder i tagetagen har egen tagterrasse. Ejendommen har en fælles tagterrasse. Denne havde områ-

der med vækst af mos. Dette anbefales afrenset. 
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Ejendommen har tilknyttet kælder. Denne anvendes til pulter-
rum, installationsrum og parkeringsareal. 

Størstedelen af kælderen er åben og anvendes til parkering. 

 

 

 

Kælder anvendt til parkering af biler og cykler. Facade mod brandvej. 

 
 

 
 

Facade mod Lyneborggade. Facade mod Lyneborggade. 
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Gavl og gårdfacade. Gårdfacader. 

 

 
  
Gårdfacade. Gavl. 

 
 

 
 

Vinduestyper mod gård. Indgangsparti. 
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Hoveddøre er udført i alu. Løs tætningsliste på hoveddør. 

 
 

 
 

Udvendige døre mod P-kælder er udført i stål med trælamel-
ler. 

Eksempel på udvendig dør mod kælder der hænger. 

 
 

 
 

Defekt beslag på dør til P-kælder. Efterfølgende svejset nyt 
beslag på eksisterende. 

Udvendige døre mod tag er udført i alu. 
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Indvendige adgangstrapper er udført i terrazzo. 

 
Trappeløb i terrazzo. Gelænder udført i stål. 

 
 

 
 

Indgangsreposer udført med klinkebelægning. Kældertrappe i beton. 

 
 

 
 

Port mod Lyneborggade. Etageadskillelse mod P-kælder er udført i rå betonelementer.  
Der er foretaget partiel efterisolering af disse omkring installa-
tionsgennemføringer. 
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Etageadskillelser i lejligheder er udført i beton elementer og 
fremstår malede. 

Etageadskillelse i taglejlighed er udført i betonelementer 
beklædt med gips på loft.  

 
 

 
 

Varmvandsbeholder i kælder. Cirkulationspumpe. 

 
 

 
 

Ekspansionsbeholdere. Radiator i trapperum. 
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Kloak i kælder. Afvanding fra altaner. 

  
  

Vandinstallationer under vask. Føringer i installationsskakt. 

 
 

 
 

Lejligheder har centralsug fra badeværelse og køkken. El-skab i kælder. 
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Dørtelefonanlæg. Dørtelefon i lejlighed 

 
 

 
 

Der er elevatorer i samtlige opgange. Grønne arealer i gård. 

 

 
 

 
 

Affaldsø. Overdækket skur i gård. 

 



Sag: 1960 - Sadolinparken

Emne: Tilstandsvurdering   

Dato: 04.12.2013

Rev. dato: 10.01.2014

Nr Bygningsdel 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

01 TAGVÆRK

1.1 Eftergang af samlinger og gennemføringer (afsætningsbeløb) 20.000 20.000 20.000

02 FUNDAMENTER & KÆLDER

2.1 Udbedring af betonskader på vægge, søjler og bjælker 5.000

03 FACADER & SOKKEL

3.1 Udskiftning af dilatationsfuger (afsætningsbeløb) 15.000 15.000 15.000

3.2 Malerbehandling af trælameller mod P-kælder (A/B) 70.000 70.000 70.000

3.3 Malerbehandling af trælameller mod P-kælder (E/F) 90.000 90.000 90.000

3.4 Malerbehandling af udvendigt træværk på tagetagen (A/B) 45.000 45.000 45.000

3.5 Malerbehandling af udvendigt træværk på tagetagen (E/F) 55.000 55.000 55.000

04 VINDUER

05 UDVENDIGE DØRE

5.1 Udskiftning af beslag på 1 stk. udvendig dør til P-kælder (afsætningsbeløb) 10.000

5.2 Undersøgelse og udskiftning af hængsler på 1 stk. hoveddør (afsætningsbeløb) 20.000

06 TRAPPER

6.1 Malerbehandling af 6 stk. trapperum (A/B) 240.000 240.000

6.2 Malerbehandling af 7 stk. trapperum (E/F) 265.000 265.000

07 PORTE OG GENNEMGANGE

08 ETAGEADSKILLELSER

09 WC & BAD

10 KØKKEN

11 VARMEANLÆG

11.1 Udskiftning af luftudladere (A/B) 12.000

11.2 Udskiftning af luftudladere (E/F) 15.000

12 AFLØB

13 KLOAK

13.1 Udgift til TV-inspektion 35.000 35.000

13.2 Nærmere undersøgelse af muligheden for skybrudssikring af P-kælder 5.000

14 VANDINSTALLATIONER

15 GAS

16 VENTILATION

17 EL & SVAGSTRØM

18 ØVRIGE OMBYGNINGSARBEJDER

19 PRIVATE FRIAREALER

19.1 Malerbehandling af træværk på skur 10.000 10.000 10.000

19.2 Malerbehandling af træværk omkring affaldsø 5.000 5.000 5.000

20 BYGGEPLADS/STILLADS

Sum håndværkerudgifter pr. år 45.000 160.000 100.000 30.000 15.000 27.000 505.000 35.000 5.000 160.000 120.000 10.000 15.000 0 0 0 510.000 180.000 110.000 35.000 15.000 0

Uforudsete udgifter, 10% 4.500 16.000 10.000 3.000 1.500 2.700 50.500 3.500 500 16.000 12.000 1.000 1.500 0 0 0 51.000 18.000 11.000 3.500 1.500 0

Rådgiverhonorar, 15% 7.425 26.400 16.500 4.950 2.475 4.455 83.325 5.775 825 26.400 19.800 1.650 2.475 0 0 0 84.150 29.700 18.150 5.775 2.475 0

Moms, 25% 14.231 50.600 31.625 9.488 4.744 8.539 159.706 11.069 1.581 50.600 37.950 3.163 4.744 0 0 0 161.288 56.925 34.788 11.069 4.744 0

Sum byggearbejder 71.156 253.000 158.125 47.438 23.719 42.694 798.531 55.344 7.906 253.000 189.750 15.813 23.719 0 0 0 806.438 284.625 173.938 55.344 23.719 0

Årlig drift, inkl. moms 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500

SUM BYGGEARBEJDER SAMT ÅRLIG DRIFT 303.656 485.500 390.625 279.938 256.219 275.194 1.031.031 287.844 240.406 485.500 422.250 248.313 256.219 232.500 232.500 232.500 1.038.938 517.125 406.438 287.844 256.219 232.500

Priser er +/- 25%

6.0 Vedligeholdelsesplan
  Prioriteret 20 års plan med budget for registrerede tiltag. 
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