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Bestyrelsen (Referat - Ekstraordinært
bestyrelsesmøde i Provas–Haderslev
Forsyningsservice A/S og Provas–Haderslev
Spildevand A/S)
06-07-2020 15:00
Fjordagervej 32, Haderslev / Teams
Information:
Ved mødet er der følgende gæster:
Esben Meyer, rådgiver, Meyers Tegnestue
Tommy Schultz, projektingeniør, Provas
Peter Kjær Jessen, faglig koordinator, Haderslev Kommune, Anlæg og Ejendomme.
Afbud fra Søren Rishøj Jakobsen.
Ole Bang var indledningsvist kort med på telefon og deltog fra kl. 15:41.
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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Ekstraordinært møde kan afholdes, når bestyrelsen eller formanden finder det
nødvendigt.
Normalt skal bestyrelsesmøder indkaldes ved udsendelsen af dagsordenen 7
kalenderdage før mødets afholdelse. Dette varsel kan dog fraviges, hvis der er enighed
herom i bestyrelsen.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Afvikling af mødet samt mødets dagsorden blev godkendt.
Søren Rishøj Jakobsen havde forud for mødet meddelt formanden, at han kunne følge
indstillingerne i dagsordenen.

Punkt 2: Fugt og skimmelsvampe i Forsyningshusets
tagkonstruktion
Selskab
Provas–Haderslev Forsyningsservice A/S og Provas–Haderslev Spildevand A/S

Sagsindhold
Godkendelse af plan for håndteringen af fugt og skimmelsvampe i Forsyningshusets
tagkonstruktion.
Da alle medarbejdere er ansat i Provas–Haderslev Forsyningsservice A/S og Provas–
Haderslev Spildevand A/S ejer Forsyningshuset ligger beslutningskompetencen hos
bestyrelsen for Provas–Haderslev Forsyningsservice A/S, som personaleansvarlig, og
Provas–Haderslev Spildevand A/S, som bygningsansvarlig.

Sagsfremstilling
Forsyningshusets tagkonstruktion er opført med fejl og mangler, som har givet
fugtskader, der fortsat udvikler sig. Der er en større forekomst af skimmelsvampesporer
og risiko for at skimmelvækst vil brede sig til kontorlokalerne hurtigere end antaget i
2019.
Luften i kontorlokalerne har stadig et naturligt acceptabelt niveau af svampesporer, men
prøver af støv viser, at der i perioder af året må forventes et øget niveau.
Rådgiverens anbefaling er at tag og loft fornys i en helt ny og korrekt udgave.

Baggrund
Sidste år blev der udført en tætning af et ovenlysvindue. Ved dette arbejde blev der
konstateret let skimmelsvamp under tagpladerne, som dog ikke påvirkede indeklimaet.
Opgaven blev håndteret af CAWO med fagrådgivning fra Kiwa Bygningsanalyse. Der
blev foretaget en mindre undersøgelse som bl.a. konkluderede, at der formentlig var tale
om flere konkurrerende skadesårsager – herunder indtrængen af fugt samt brug af
forkert dampspærre. Samtidig vurderede rådgiveren, at der formentlig ikke skete en
eksponering af indeklimaet i kontorhuset med skimmelsvampesporer – problemerne var
til at håndtere (bilag).
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Anbefalingen var at forsøge at ventilere tagkonstruktionen samt få lavet en tæt tagflade
og efter 1 – 2 år følge udviklingen i fugtniveauet i tagkonstruktionen.
Nu hvor vi er i gang med en ombygning i huset har vi valgt at få verificeret den første
rapport, samtidig er tagrenoveringen planlagt til næste år. Her rådgives vi af Meyers
Tegnestue, der anvender OBH-gruppen som fagrådgiver.
Tirsdag den 30. juni modtog vi de verificerende rapporterne (bilag).
Sammenfattende er det nu tilsvarende rådgiverens vurdering, at tagkonstruktionen er
opført med fejl og mangler, der samlet set vil accelerere de fugtskader, der allerede
findes i tagkonstruktionen.
Der ses nu en noget større forekomst af skimmelsvampesporer og dermed en større
risiko for at skimmelvækst i tagkonstruktionen fortsætter med at søge ned i de
underliggende rum.
Den seneste byggetekniske rapport fortæller, at der er moderate til massive forekomster
af skimmel i tagrummet sammen med et nedadrettet tryk mod de underliggende lokaler,
hvor kontorlokalernes indeklima belastes negativt af skimmelsvampesporer. Luftprøver i
kontorlokalerne viser dog acceptable niveauer, men prøver af støv i lokalerne viser at der
i perioder af året må påregnes en øget risiko for eksponering af skimmelsvampe.
Rådgiverens anbefaling er at taget fornys i en helt ny og korrekt udgave, med en
forbedret isolering som et rigtig ventileret tag, samtidig med at overfladen ændres fra zink
til tagpap.

Hvad gør vi nu
Konkret står vi i den igangværende ombygning ved et etapeskift og ville planmæssigt på
mandag, 6. juli, påbegynde en flytning til den renoverede del af kontorhuset.
Beslutningen om håndtering af fugt og skimmelsvampe i tagkonstruktion kan justere på
denne tidsplan, hvorfor flytningen tidligst påbegyndes tirsdag den 7. juli.
Sagen drøftes i kontorområdets arbejdsmiljøgruppe mandag morgen.
Medarbejderne er kort orienteret om sagen og orienteret om, at vi er ved at læggen plan
som I behandler ved et bestyrelsesmøde mandag (bilag).
Som bygningsejer er vi er forpligtiget til at anmelde skimmelsvamp til
bygningsmyndigheden og til at udbedre forholdene. Denne anmeldelse afventer udfaldet
af bestyrelsesmødet.
Projektlederen fra kommunens store indeklimarenovering af Kløvermarksskolen (tidl.
Hjortebroskolen), Peter Kjær Jessen, har i dag bidraget ved et møde med rådgiveren for
at give os en ”second opinion”. Tilsvarende vil Peter Kjær Jessen deltage i
bestyrelsesmødet, mandag.
Ved bestyrelsesmødet vil vores rådgiver Esben Meyer, Meyers Tegnestue, præsentere
• problemstillingen
• konkrete løsningsforslag
• mulig tidsplan
• et oplæg til mere præcist budget.

Juridiske forhold
Forsikringsdækning
Skaden er anmeldt til vores forsikringsselskab, der har afvist dækning.
Forsikringsselskabet begrunder sit afslag i, at det fremgår af de udarbejdede rapporter, at
skaden blandt andet skyldes måden bygningen er opført på som har gjort, at taget er
utæt.
Forsikringen dækker ikke skade som følge af fejlkonstruktion, byggefejl, materialefejl eller
fejlmontering, forsikringsbetingelsernes punkt 26.1.1. Forsikringen dækker ikke skade
som følge af nedbør, der trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en
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umiddelbar følge af stormskade på bygningen, forsikringsbetingelsernes punkt 32.3.2.2
(bilag).

Ansvar hos oprindelige rådgiver og entreprenør
Reelt kan der gøres et ansvar gældende over for den oprindelige rådgiver og
entreprenør, der i 2004 udførte tagopgaven. Vores rådgiver anbefaler dog ikke, at vi gør
det, idet man vurderer at sagen vil være forældet.
Hvis vi gør ansvar gældende, skal det være som en syn og skønssag, med
domsafsigelse i voldgiftsretten. Her kan der forventes en samlet varighed af 1 til 2 år,
forventede sagsomkostning på 4 – 800.000 kr. samt en betydelig procesrisiko, idet det
kan være ganske vanskeligt at dokumentere ansvarsforholdene i en byggesag fra 2004.
Rådgiveren vurderer, at et krav mod den oprindelige rådgiver og entreprenør vil forhale
og fordyre processen samt have en væsentlig risiko for at være nyttesløst.

Sælgers ansvar
Provas–Haderslev Spildevand A/S har ved udskillelsen fra Haderslev Kommune i 2010
overtaget bygningen fra kommunen. En sælger hæfter som udgangspunkt for skjulte fejl
og mangler ved en bygning i 10 år fra overtagelsesdagen. Det vurderes således, at der
ikke vil kunne gøres krav gældende over for Haderslev Kommune.

Overordnet juridisk vurdering
Sagen er fredag kort drøftet med advokat Line Markert, Horten, der har modtaget
sagsfremstillingen og sagens bilag. Horten vender tilbage inden bestyrelsesmødet med
deres umiddelbare vurdering af sagen.

Lukket sag
Sagen er lukket af hensyn til virksomhedens økonomiske interesser.

Økonomiske forhold
Rådgiverens overordnede og foreløbige overslag på en ny korrekt ventileret
tagkonstruktion med zinkbeklædning tilsvarende den eksisterende var ved
rapportudarbejdelsen på ca. 6,5 mio. kr., idet omkostningerne blev vurderet at kunne
blive reduceret med omkring 1 mio. kr. ved at erstatte zinktaget med et pap tag.
Siden er der tilført to forhold; grundet det danske vejrlig, bygningens værdi og den ret
store tagflade anbefales det at lave en overdækning i forbindelse med
renoveringsarbejdet (estimeres til 1 mio. kr.) samtidig har rådgiveren arbejdet videre med
løsningsforslag og anbefaler et nyt loft under det eksisterende for at stoppe forureningen
af indeklimaet (estimeret til 350 t. kr.).
Budgettet som vi i dag er præsenteret for, ligger derfor på 6,5 – 7 mio. kr.
Der præsenteres et opdateret budget ved bestyrelsesmødet.

Procedure
Bestyrelsen, 6. juli 2020.
Indstilling
Direktøren indstiller, at
• Bestyrelsen drøfter sagen og godkender en plan for håndteringen af fugt og
skimmelsvampe i Forsyningshusets tagkonstruktion.
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Beslutning for Punkt 2: Fugt og skimmelsvampe i
Forsyningshusets tagkonstruktion
Parallelt med udsendelsen af dagsorden er rådgiverens rapport af 30. juni 2020
opdateret, hvad angår forslag til tidsplan samt økonomi. Den opdaterede rapport blev
udleveret og udsendt pr. mail under mødet (nyt bilag).

Rådgiverens præsentation
Med afsæt i den opdaterede rapport, præsenterede rådgiveren,
• Problemstilling
• Løsningsforslag
• Mulig tidsplan
• Budget.

Advokatvurdering
Siden fredag har Horten haft mulighed for at foretage en umiddelbar vurdering af
forsikrings- og ansvarsforhold (bilag). Advokatvurderingen er, at
• Forsikringsbetingelserne viser at der ikke er dækning, men at selve policen kan
vise noget andet. Dette er dog ikke sansynligt, men bør undersøges og er sat i
værk
• Der er en absolut forældelsesfrist på 10 år over aktører som måtte være årsag til
konstruktionsfejlen. Da arbejdet er udført i 2004 kan der ikke gøres krav gældende
• Der er en absolut forældelsesfrist på 10 år over for en sælger i forhold til skjulte fejl
og mangler. Da ejerskabet er overdraget i 2009/10, kan der ikke gøres krav
gældende.

Beslutning
Bestyrelsen drøftede sagen og besluttede, at
• Godkende oplægget til løsning og det præsenterede budget
• Iværksætte arbejdet
• Undersøge andre finansieringsmuligheder end hos Kommunekredit
• Sikre mulighed for senere at kunne inspicere forholdene i tagkonstruktionen ved
bygningsmæssig undersøgelser fx hvert 3-4 år som del af en vedligeholdelsesplan
for bygningen
• Undersøge hvem der har været rådgiver og entreprenør på opgaven i 2004.
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Kiwa Bygningsanalyse
En del af Kiwa lnspecta Den mark A/S

Provas - Haderslev Forsyningsservice A/S

Kolding afdeling & Laboratorier:
Plat invej 13
DK 6000 Kolding

Fjordagervej 32
6100 Haderslev

Søborg afdeling:
Vandtårnsvej 62A, st. CE, nr. 30
DK 2860 Søborg

Att.: Per Bruun

T: +45 75 50 83 00
E: dk. info.bygningsanalyse@kiwa com

Dato:

Den 03.04.2019, Kolding

Emne:

Sagsnr. 2019.12325.0001

www.kiwabygningsanalyse.dk

HW/ip

Skimmelsvampeundersøgelse af kontorlokaler Provas, Fjordagervej 32, 6100 Haderslev
Den 19.03.2019 har vi foretaget skimmelsvampeundersøgelse på ovennævnte adresse.

>

BAGGRUND
Der er tale om en større erhvervsejendom i to plan, som jf. det oplyste er opført i 2003. Ejendommen fungerer t il dagligt som administration for Provas. Ejendommen er opført med lette yder- og skillevægge, og facaden fremstår beklædt med overfladebehandlede stålplader. Tagkonstruktionen er udført med lav/svag hældning og belagt med zinkplader, se foto 1.
Forinden vores besigtigelse havde man demonteret enkelte loftplader i/omkring ovenlys i gavlkontoret. Dette skyldtes,
at man i en længere periode, havde registreret fugtindtrængning i/omkring ovenlyset. I forbindelse med arbejdet gJorde
tømreren Provas opmærksom på, at der på underside tagkrydsfiner var synlige misfarvninger/vækst af skimmelsvampe.
Provas kontaktede herefter undertegnede vedrørende ovenstående observationer.

FORMÅL
Formålet med vores besigtigelse er at undersøge tag konstruktionen for i den forbindelse at vurdere årsagen t il skimmelsvampevæksten samt udarbejde et forsalg til eventuelle fremtidige tiltag.
Som et led i ovenstående vurdering er der udtages indikationsprøver {KA) fra indem iljøet. Prøverne er udtaget som
dyrkningsprøver fra vandrette overflader i ejendommen og skal belyse eventuel kontaminering af indemiljøet med atypiske skimmelsvampesvampesporer fra erkendte skimmelsvampevækstområder i tagkonst ruktione n.
Undersøgelsesomfanget er aftalt på stedet med repræsentant fra Provas v/Per Bruun.

D

Kiwa lnspecta Denmark A/S
CVR-nr 29311889  Danske Bank Reg nr 9670  Kontonr 10731216  IBAN DK1530000010731216  BIC DABADKKK
Skabelon revideret den 02.01.2019
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DISKUSSION/KONKLUSION
Forinden vores besigtigelse har man i en længere periode haft problemer med fugti ndtrængning i/omkring ovenlys. Jf.
det oplyste skyldtes fugtindtræ ngningerne, at zinkpladerne stedvis har mindre revner/sprækker i områder, hvor pladerne er mekanisk fastgjort. Dermed trænger overfladevand ind via revner/spræ kker i zinkpladerne og efterfølgende via
skruehullerne.
Med baggrund i ovenstående hændelsesforløb er Provas bekymret for, at årsagen til den konstaterede vækst af skimmelsvampe i fortrinsvis tagkrydsfinerpladerne skyldes ovennævnte forhold.
Forinden vores ankomst havde tømreren som før nævnt demonteret enkelte loftplader i/omkring ovenlyset. Vi kunne
fra åbningen konstatere synlig vækst af skimmelsvampe i/på underside tag krydsfi nerplader samt på partielle dele af
gitterspærene, se foto 1. Fra området har vi udtaget prøven KA/T A 1 t il nærmere an alyse for vækst af skimmelsvampe,
se eventuelt senere.
I forlængelse af ovenstående kan desuden oplyses, at vi yderst sjældent anbefaler afrensning i ventilerede konst ruktioner, idet der umiddelbart efter afrensningen på ny vil etableres vækst af "naturligt forekom mende" skim melsvampearter (dog i langt mindre omfang). Jf. By og Byg-anvisning 204 og 205 er risikoen for eksponering af skimmelsvampe
svag, når væksten foregår i t ilstødende rum uden direkte luftadgang, som f.eks. det omhandlende loftrum. Der er dog

>

flere forudsætninger, som er væsentlige i sådan en bedømmelse.
I det aktuelle tilfælde er der ikke adgang fra brugsrummene til tagkonstruktionen. Derudover indgår forhold omkring
dampspærren i loftkonstruktionen. I dette tilfælde er det vores vurdering, at dampspærren, grundet byggeriets opførelsestidspunkt , kan/må forventes at være ganske funktionsdygtig. Vi har ikke undersøgt ventilationstorholdene i tagkonstruktionen nærmere i forbindelse med vores gennemgang - men det er oplyst af tømreren, at konstruktionen er ventilerede.
Ovennævnte forhold taler generelt for, at der formentlig ikke sker en eksponering af indeklimaet (skimmelsvampesporer fra tagrummet). Det er dog et forhold, som vi belyste nærmere ved udtagning af indikationsprøver (dyrkni ngsprøver) fra indeklimaet - brugsrummene. Alle dyrkningsprøverne KA2-KA9 viser ingen fo rurening af indeklimaet med atypiske skimmelsvampesporer, se senere for uddybende kommentarer.
Ved nærmere gennemgang af konstruktionsopbygningen kunne vi yderme re konstatere, at man har benyttet en såkaldt fugtadaptiv dampspærre (Hygrodiode). En f ugtadaptiv dampspærre er udviklet til uventi lerede konstruktioner, idet
den har en meget høj Z-værdi (diffusionsåben) i modsætning til alm indelige plastfolier Brugen af produktet har ligesom
almindelig plastfolie nogle forudsætninger, som skal være opfyldt.
Uventilerede træbaserede tage med fugtadaptiv dampspærre kræver, at der kommer sol på hele tagfladen, idet det er
solens opvarmning af taget, der driver fugten ned i bunden af tagkonstruktionen, hvor Hygrodioden kan optage fugten
og transportere den videre til indeluften. Hvis der er spring i tagfladen og/eller opbygninger på ta get, opstår der let permanente skyggeområder, hvor den drænende funktion reduceres betragteligt. Derudover skal hele tagkonstruktionen
udfyldes med isolering.
Valg af fugtadaptiv dampspærre kræver, at alle forudsætni nger herfor er opfyldt. I den forbindelse kan vi henvise til
BYG-ERFA Erfaringsblad 05 12 29 "Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode" . Se også art ikel fra
Byggeskadefonden "Uventilerede tagelementer med Hygrodiode dampbremse".
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PROVAS A/S
Fjordagervej 32, 6100 Haderslev

TAGUNDERSØGELSER

Meyers Tegnestue aps - danske ark. ● Østergade 13, 1 ● 6500 Vojens ● tlf. 7454 2206
Valseholmen 15-17 ● 2650 Hvidovre ● tlf. 3834 2206
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30. juni 2020.
Undersøgelser af tagkonstruktionen på Provas A/S’s bygning på Fjordagervej i Haderslev, er
foretaget i perioden maj/juni 2020.
Undersøgelserne omfatter indvendige og udvendige destruktive indgreb:
•
•
•
•

Den 14./18. maj 2020 - 2 steder i etape 01 i den igangværende kontorrenovering på første
sal, foretaget i lofterne.
Den 27. maj 2020 – 2 steder i etape 02 i den igangværende kontorrenovering på første sal,
foretaget i lofterne.
Den 05. juni 2020, er der udført udvendige destruktive indgreb i taget 5 steder.
OBH-rapport dateret den 26. juni 2020, med laboratorie undersøgelser og vurderinger på
skimmel i konstruktioner.

Når der i det efterfølgende nævnes – tagkonstruktion – omfatter det følgende bygningsdele:
Zinkpladerne udvendigt på taget.
Tagpappen.
Tagkrydsfiner pladerne – 18 mm krydsfiner.
Isolering – 200 mm mineraluld.
Et luftrum mellem underside krydsfinerplader og overside isolering på 250 - 220 mm.
Tagspær.
Hygrodioden.
Taget er opbygget af tagkassetter, som er et halvfabrikeret tagelement.
Når der i det efterfølgende nævnes lofter – omfatter det følgende bygningsdele:
Loftsforskalling.
Loftsplader af troldtekt.
Lister og inddækninger.
En hygrodiode – er en dampspærre, der skal lede kondens i konstruktionen bort.
Hygrodioder skal udføres med stor håndværksmæssig omhu, beskrevet i BYG ERFA således:
”Derfor skal alle plane samlinger have mindst 50 mm overlæg, samt være klemt og tapede. Er der
ikke fast underlag, skal samlinger tætnes med en af leverandøren anbefalet tape – mineraluld
anses ikke for et fast underlag”.
Hygrodioden, skal udføres så den kondensførende del af kunststoffilten ligger vinkelret på
taghældningen.
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Supplerende bemærkninger til NOTAT 01, efter yderligere destruktive indgreb i lofter – etape 01.
Tegnestuen har den 27. maj 2020 foretaget de i Notat 01 anbefalede undersøgelser i etape 02` s
lofter – omfattende:
•
•
•
•
•

3 destruktive indgreb i loftet, á ca. 1,0 m² hvert sted.
Fjernelse af dampspærre ca. 1,0 m².
Tilsidelægning af tilsvarende loftsisolering.
Afdækning af tagrummet.
Efterfølgende udbedring efter destruktive indgreb.

Resultaterne af disse destruktive undersøgelser er identiske med de resultater, der er refereret i
Notat 01. af 14./18. maj 2020 – med den forskel at der ikke blev målt større fugtindhold i
tagkonstruktionen end 18 til 23 %, mod tidligere målt mellem 25 og 45 %. Forskellen skyldes, at
der i denne undersøgelse er anvendt en indstiksmåler til registrering af fugt, den registrerer
fugtindholdet 4 til 6 mm inde i plader og træ.
I den første undersøgelse blev der anvendt en overflademåler som måler fugten i overflader,
endvidere har det været en tør periode, hvor der generelt sker udtørring.

Udvendige destruktive undersøgelse af tagkonstruktionen udført den 05. juni 2020.
Der er foretaget 5 destruktive indgreb i tagfladen:
•
•
•
•

Ved tagrenden.
Midt på taget.
Ved rytterlysene.
Ved kip.

Tagkonstruktionens opbygning:
Øverst - valsede zinkplader, på et lag svær tagpap, som er brændt fast på krydsfinerspladerne,
pladerne ligger igen af på hovedspærene.
Hovedspærene er placeret pr. ca. 100 cm fra midte til midte, der er fri luftadgang på tværs og på
langs i hele tagrummet, spærene spænder fra fod til kip.
Fra krydsfineren er der ca. 22-25 cm fri luft ned til oversiden af isoleringen.
Isolering 200 mm.
Under isoleringen er der en hygrodiode og spredt forskalling til lofterne.
Taget bæres af en krum gitterspærs opbygning, som er en del af et tagkasette system,
som blev anvendt ved husets opførelse, et system som er produceret af Tåsinge Træ, og som der
var en del interesse for i halvfemserne og nullerne.
Bemærkninger til det observerede:
Zinkpladerne fastholdes til tagpladerne ved et beslag, der benævnes ”glide hafter”, et beslag som
gør det muligt, at zinkpladerne kan arbejde i længderetningen under påvirkning af
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udetemperaturen – det er helt, som det skal være.
Hafterne er skruet fast til krydsfinerspladerne med skruer, disse skruer er ikke ”undersænkede”.
Det betyder, at skruehoveder er højere oppe end oversiden på glide hafts beslaget, hvilket igen
medfører, at zinken, når den arbejder frem og tilbage, slider på de for høje skruehoveder, og efter
nu ca. 15 års levetid, er der skrabet et utal af små huller i zinken inde i knækket i fals samlingerne.
Når det regner, løber der regnvand ned gennem de små huller og videre ned på pappen og derfra
ned i tagfoden.
Der henvises til efterfølgende fotos.
Fastholdelse af tagpladerne til spærene er gjort med riflede søm, som formentligt er skudt med
sømpistol ned gennem pladerne, det viser sig desværre, at rigtig mange søm er skudt ved siden af
og stritter frit ud ved siden af spæret, eller i kanten af samme.
Anbefalinger fra producenten om brug af forskellige typer tagkassetter er entydige - til kontorer,
boliger, institutioner med mere, må der ikke være et hulrum i konstruktionen. Hulrummet
muliggør fugtdannelser som påvirker tagkonstruktionen negativt, fugten sætter sig i træet, det
viser de mange fugtspor, der ses på pladernes undersider og i spærtræet, opbygningen er
simpelthen - forkert.
Der sker en utilsigtet fugtvandring i dette hulrum hen over et kalenderår, hvor fugten dannes i
vinterhalvåret, og når den relative fugt indhold ligger omkring de 75 til 85 %, er der god grobund
for dannelse af skimmelsvampe i tagkonstruktionen, der henvises til OBH`s rapport og laboratorie
undersøgelser omkring skimmel i tagkonstruktionen.
Der henvises til efterfølgende fotos.
Hygrodioden, lige under isoleringen, er ikke tæt, samlingerne er mangelfulde, og når de ikke er
tætte, muliggør de en fugtvandring nedad i tagkonstruktionen.
Når zinktaget opvarmes af solen, giver det en opdrift i den fugtholdige luft, som udfældes i
tagplader og spær, når temperaturen falder igen, hvilket sker forskelligt hen over tagfladen, med
henvisning til træers skygge og tagets krumning, sker vandringen nedad i konstruktionen.
Hvorledes skimmel dannes og udvikler sig i konstruktioner, henvises til OBH rapporten.
Konklusion:
1. Zinktaget er gennemhullet i alle false som følge af skruehoveders slitage i zinken – det
medfører utilsigtet regnvand gennem tagfladen, med efterfølgende fugt i
tagkonstruktionen.
2. Hulrummet på 220 – 250 mm i tagkonstruktionen er en fejl, i hele tagkonstruktionen
dannes der fugt i dette hulrum, når temperaturen svinger, der kan være koldt ved tagfoden
og varmt i kippen. Forholdet betyder, at konstruktionen nærmest kan være ”selv
forsynende” med fugt i tagkonstruktionen.
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3. Hygrodioden er utæt og den vender forkert. Den forhindrer ikke, at fugt kan trænge ned i de
underliggende rum, som det ellers er hensigten.
4. Fastholdelsen af tagpladerne er mangelfuld, alt for mange søm er skudt ved siden af spær
hovedet.
Sammenfattende er det rådgivers vurdering, at tagkonstruktionen er opført med fejl og mangler,
der samlet set vil accelerere de fugtskader, der allerede findes i tagkonstruktionen i dag.
OBH-rapporten fortæller, at der er moderate til massive forekomster af skimmel i tagrummet,
sammen med et nedadrettet tryk mod de underliggende lokaler. Dette er målt i en tør sommerperiode, var målinger foretaget i de regnfulde vintermåneder, ville der være et andet billede med
mere fugt og vandperler i træet.
Planlægning af afhjælpning anbefales iværksat, med henvisning til det sandsynlige krav fra
bygningsmyndigheden, som følge af en anmeldelse om skimmel i konstruktionerne.
Vores erfaringen er at kommunerne besvare en anmeldes med et krav om iværksættelse af en
planlægning, og en tidsplan – når situationen er som her.
Udbedring:
Efter mange års arbejde med større og mindre skimmelsager er det rådgivers erfaring, at metoden
med ”afrensning af eksisterende konstruktioner”, hvor der afrenses del for del, således at ”taget
skilles ad” og genindbygges efter afrensning, altid ender med et voldsomt anlægsbudget, som det
er problematisk at håndtere med de mange ukendte faktorer, en sådan renovering baserer sig på.
Rådgiver anbefaler:
Rådgiver anbefaler, at taget fornys i en helt ny og korrekt udgave, med en forbedret isolering som
et rigtig ventileret tag, samtidig med at overfladen ændres fra zink til en to lags papdækning.
Zinktaget, tagpappen, tagkrydsfineren, tagisoleringen og rytterlysene fjernes - hovedspærene
forbliver som de er, de afrenses. Hvorvidt hygrodioden skal fjernes, besvares ved en nærmere og
mere detaljeret overvejelse.
Det anbefales, at bygningsejer anmelder skaden til forsikringsselskabet.
Det anbefales, at der iværksættes planlægning af udbedringsarbejder umiddelbart.
Bygningsejer er forpligtiget at anmelde skimmelsvamp til bygningsmyndigheder, sammen med en
plan for udbedrin.
Det anbefales at udarbejde en strategi i forhold til medarbejderne, når der er konstateret skimmel
i taget.
Økonomi:
Det er altid vanskeligt at beregne et detaljeret anlægsbudget ved en renovering som denne.
Det kræver en mere detaljeret projektmæssig bearbejdelse.
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En overordnet og helt foreløbig vurdering baseret på erfaringspriser - omfattende en tagflade
inklusive krumningen som er på 1.243 m² og som er bygget i 2004.
I denne beregning er der medtaget et zinktag, for at få et overslag på det som findes i dag.
Der er forbehold for ikke kendte mangler, som ikke er kommet frem ved disse undersøgelser.
Det er forudsat, at der bygges en ny ventileret og korrekt tagkonstruktion, med zink som
beklædning, alternativt med pap som dækning.

Nedbrydning af tagkonstruktion, inklusive de særlige regler for
lovlig bortskaffelse af skimmelmaterialer

683.650 kr.

Nyt zinktag

1.864.500 kr.

Ny ventileret tagkonstruktion og mere isolering

1.025.475 kr.

Nye tagrender og opretning af facader efter destruktive nedbrydninger

155.000 kr.

Stilladser og sikkerhedsforanstaltninger

395.000 kr.

Miljøplads

200.000 kr.

Byggeplads

300.000 kr.

Nye rytterlys/ovenlys

350.000 kr.

Uforudseelige udgifter

400.000 kr.

Omkostninger, tilladelser, forsikringer, rådgiver,
laboratorie dokumentation

850.000 kr.

Sum eksklusive 25% moms

6.223.625 kr.

Ved at erstatte zinkpladen med to lags papdækning uden lister kan overslaget reduceres med ca.
1.1 mio. kr.
Risikobehæftede forhold:
Rådgiver er forpligtiget at afgive risikobehæftede forhold:
Der er konstateret igangværende skimmeldannelse i bygningens tagkonstruktion på Fjordagervej i
Haderslev.
Der er risiko for, at skimmelvækst i tagkonstruktionen vil fortsætte med at søge ned i de
underliggende rum, og at der udvikles mere skimmel i selve tagkonstruktionen.

Meyers Tegnestue ApS
den 30. juni 2020.
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1. Huller i zinktaget

Her ses zinktagpladen bukket opad – og den underliggende Glide Hafte ses med 3 skruehoveder. Disse
skruehoveder ses ikke at være undersænket – det vil sige glat med overside beslag – det betyder at
skruehovedet slider på zinken, når zinken udvider sig og trækker sig sammen, bestemt af vejret.
Over tid slides der hul i zinkpladen, det er det der er sket, med alt for mange små huller til følge.
Zinken ligger af på en svær pap, der skulle have været anvendt en special banevare, som zinken kan arbejde
på uden at der sker skader, og så skulle skruerne have været undersænkede.

6

Document key: 4cc5f256-a384-6e3f-87f1-23e225c8a3fa
Punkt 2, Bilag 2: Rapport 2020, Meyers Tegnestue, Tagundersøgelser.pdf

Eksempel på papspor på underside af zinkplader.

Hul i zinkplade.
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Her vises huller i zinkplader efter skruehoveder.
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Der er tidligere foretaget lapning af huller.

Utætte samlinger omkring rytterlys.
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2. og 3. Hulrum i Tagkonstruktion og Hygrodioder
Der henvises til skemaet herunder, der viser hvilke tagløsninger, der kan anvendes ved forskellige typer
bygninger, i dette tilfælde er der anvendt en type som er beregnet til tørre, uopvarmede lagerhaller – jf.
figur 4.2, eks. 1, konstruktionen skulle have været udført som vist i eksempel 2 i figuren.
På de efterfølgende sider vises fotos, inde fra tagkonstruktionen af tagplader og spær – fotoene viser
forskellige grader af spor efter opfugtning og begyndende demolering af tagplader.
I sommerperioden med meget varme og sol, er pladerne tørre og indeholder næsten ingen fugt, til
efteråret, gennem vinteren og i foråret vil plader og spær vise et uacceptabelt fugtindhold, hvilket de
tydelige aftegningerne viser.
I en varm sommer giver det ikke mening at måle luftfugtigheder, i vintermånederne vil det være et helt
andet billede – der vil med sandsynlighed kunne måles fra 75% op imod og over 85% relativt fugtindhold,
hvilket medfører risiko for fortsat udvikling af skimmel i konstruktionen.
Fugtaftegninger ses generelt over hele taget, og særligt op mod kippen, i andre områder ned mod
tagfoden.
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Hulrumme i Tagkonstruktionen er variende mellem 22-25 cm.

Begyndende nedbrydning af tagplade.
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Tagplader under nedbrydning.

Tagplader med spor efter opfugtning.
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Fugtspor på undersider af
tagplader og i spærhoved.
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Den sorte plastdug, som ses mellem forskallingsbrædderne, er hygrodioden – den er flere steder ikke tæt,
heller ikke tapet i samlingerne. Det muliggør fugtvandring ned i de underliggende rum, når fugttrykket i
tagkonstruktionen er nedad rettet.
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4. Fastgørelse af Tagplader
Fotoene viser eksempler på dele af tagplader, som er skåret ud af tagflade, og her ses det, at fastgørelsen
af pladerne er mangelfuld, de riflede søm ses i flere steder at være skudt ved siden af spærhovedet.
Det vurderes ikke at have den store betydning, med henvisning til de mange år taget har eksisteret.
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Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse

SAGSNAVN: Fjordagervej 32, 6100 Haderslev
Besigtiget

12-06-2020

Rekvirent

Meyers Tegnestue

Rapportdato

24-06-2020

Adresse

Østergade 13, 1.sal

Konsulent

Jimi Jørgensen

Telefon

76 78 45 98

Kontaktperson

Casper Drewa

Mail

jtj@obh-gruppen.dk

Mail

cd@meyers-tegnestue.dk

Godkendt af

BPU

Telefon

3834 2206

OBH sagsnummer

2020002156

Version

1. RAPPORT

6500 Vojens

Document key: 4cc5f256-a384-6e3f-87f1-23e225c8a3fa
Punkt 2, Bilag 3: Rapport 2020, OBH, Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse.pdf
2020002156 Fjordagervej 32, 6100 Haderslev

Den 12. juni 2020 har OBH Rådgivende Ingeniører A/S (i det følgende OBH) udført fugt1 - og skimmelsvampeundersøgelse af en tagkonstruktion i en bygning på ovenstående adresse.

Baggrund
Det besigtigede omhandler en erhvervsejendom, opført i 1960 jf. BBR-oplysninger, dog ombygget i
2004 og senest på besigtigelsestidspunktet, hvor en større ombygning pågår. Ejendommen danner
rammerne for forskellige arbejdsrelaterede funktioner dog primært kontorfaciliteter til medarbejderne i firmaet Provas A/S. For bygningens placering på grund, se rød markering på figur 1 herunder.

Figur 1 Matrikelafgrænsning, kilde: BBR

Flere undersøgelses- og forskningsresultater viser, at fugt er bedre korreleret med sundhedssymptomer end eksponering af mikrosvampe (pga. manglende dosis-respons sammenhæng). Tilstedeværelsen af fugt i bygninger er derfor problematisk i sig selv. Et dårligt indeklima kan medføre uoplagthed, træthed, hovedpine, irritation af slimhinder i øjne,
næse, svælg og luftveje, men kan også være årsag til eller forværre alvorlige sygdomme. Kilde: Sundhedsstyrelsen.
1

OBH Rådg. Ingeniører A/S
Miljø & Sundhed
Tel. +45 7021 7240

en del af OBH-Gruppen A/S
www.obh-gruppen.dk
side 2/20
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Ved besigtigelsen var foruden undertegnede, Casper Drewa fra Meyers tegnestue, som oplyser
følgende af relevans for undersøgelsen:
-

At man forinden nærværende undersøgelsen har udført en undersøgelse af tagkonstruktionen med følgende udfald:
o

Tagkonstruktionen er opført af uventilerede tagkassetter.

o

Tagfladen konstateres værende med stedvis huldannelse, samt begyndende huldannelse omkring zinktagets befæstelse.

o

Undertaget af krydsfinér konstateres generelt værende med misfarvninger på den
indvendige side

o

Beslag, søm og lignende metal i tagkonstruktionen er generelt med rustdannelse

-

At tagkonstruktionen er opført i 2004

-

At åbningerne i tagkonstruktionen (fra indvendige side) er udført ifm. forhenværende undersøgelse og efterfølgende lukket med tape.

-

At isoleringslaget i tagkassetterne ikke er tætsluttende til undertaget, hvorfor der i kassetterne er et hulrum på ca. 220 mm

-

At medarbejderne ikke umiddelbart har meldt om gener ifm. ophold i kontorarealerne.

Det var på besigtigelsestidspunktet ikke muligt at besigtige tagkonstruktionen udvendigt pga.
manglende adgangsforhold.

Formål
Formålet med besigtigelsen var indledningsvist at be- eller afkræfte tilstedeværelsen af vækstområder i tagkonstruktionen, gennem åbninger foretaget af rekvirenten, samt vurdering af eventuelle
skadesårsager. Foruden ovenstående er der udtaget luft- og støvprøver for vurdering af det mikrobiologiske indemiljø i kontorområderne i hhv. lokale 9 og 14. Det mikrobiologiske indemiljø karakteriseres ud fra antal og sammensætning af spiringsdygtige skimmelsvampesporer og resultatet af
de udtagne luft- og støvprøver bruges som udtryk for eksponeringsniveauet af skimmelsvampesporer, og dermed som udtryk for de umiddelbare sundhedsmæssige konsekvenser ved ophold i
lokalerne.

Bygningsdata
Opført: 2004 (jf. BBR-register)
OBH Rådg. Ingeniører A/S
Miljø & Sundhed
Tel. +45 7021 7240

en del af OBH-Gruppen A/S
www.obh-gruppen.dk
side 3/20
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Erhvervsareal: 2172 m2
Kælderareal: 156 m2
Tag: Buet tagkassetter med zink på tagpap.
Ydervægge: Stålpladebeklædning på bagvedliggende stålkonstruktion
Indervægge: Træskeletvægge med fibergips
Loft: Overvejende træbeton
Øvrigt: I tagkonstruktionen er der monteret rytterlys

Observationer og registreringer
Observationer
Ved besigtigelsen er der af rekvirenten udført to åbninger, for placering se bilag 2-3, hvori der konstateres generelle misfarvninger på det blotlagte træværk. Tegningsmateriale fremsendt af rekvirenten vidner om en tagkonstruktion af uventilerede tagkassetter med en lysvidde på ca. 8 m, og
med stedvise selvbærende rytterlys. Indvendigt fremstår loft-, vægge- og gulvoverflader uden misfarvninger. Hygrodioden® er monteret parallelt med taghældningen og sammenføjninger er tapet,
dog med stedvise utætheder, se foto 13. Ved destruktive indgreb i tagkonstruktionen konstateres
følgende konstruktionsopbygning, se i øvrigt bilag 2 for lokalisering af åbning 1-3.
Åbning 1-3 (udefra):
-

Zink (type af befæstelse og glidelag er ukendt)

-

Tagpap – 1 lag

-

Krydsfiner 15mm

-

Bjælkespær 440 mm, heraf:
o

Hulrum 220 mm

o

Mineraluld 200mm

-

Fugtadaptiv dampspærre (i det følgende omtalt som produktnavnet Hygrodiode ®)

-

Forskalling 25mm

-

Træbeton
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Fugtregistreringer
I tagkonstruktionen er der udført repræsentative træfugtmålinger i blotlagt træværk. Ved træfugtmåling i tagkrydsfinér registreres 9-11% træfugt (FK)2, se foto 6, 11 og 16 i bilag 1, og i spærtræet
måles 8-11% træfugt, se foto 5, 10 og 15. I begge tilfælde anses niveauet af fugt i træværket at
være på et normalt forventeligt niveau for årstiden, i kombination med Hygrodiodens® egenskaber,
se nedenstående afsnit. På besigtigelsestidspunktet måles rumluftens aktuelle fugtindhold til 10,40
g/m3, se foto 7. I hulrummet i tagkonstruktionen kan der ved spotmåling måles op til 10,44 g/m3
ved 20,3°C, se foto 17. Det betyder konkret, at der på besigtigelsestidspunktet var tilnærmelsesvis
fugtligevægt i rumluften i hhv. tagkonstruktionen og det underliggende rum.
Forudsætninger for brug af Hygrodiode®
I tagkonstruktionen er der anvendt en Hygrodiode® som til forskel fra andre dampspærrer, har den
egenskab at kunne ændre sin eftergivenhed i takt med årstidens relative luftfugtighed (RF), så
denne eksempelvis er åben i sommerhalvåret. Når tagfladen opvarmes om sommeren, ændres
damptrykket så denne er indadvendt, hvorved fordampning af ellers ophobet fugt, sker til lokaler
under. For princip se figur 2 herunder.

2 FK = Fugtkvote. Fugtkvoten er den korrigerede træfugtsprocent i henhold til producentens korrektionstabel for træsort,

temperatur mv. For kimtræ (Kerto og krydsfiner) anvendes desuden en korrektionsværdi som er fastsat på baggrund af
feltmålinger udført af Teknologisk Institut ved brug af dielektisk instiksmåler.
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Figur 2 Hygrodiodens funktion sommerhalvåret Kilde: BygErfa 05 12 29

For uventilerede tagkonstruktioner hvor Hygrodiode® er anvendt, gælder en række betingelser for
at sikre en fugtteknisk forsvarlighed i konstruktionen. Betingelser af relevans for undersøgelsen er
oplistet herunder (øvrige forudsætning fremgår af BygErfa 05 12 293):
-

At tagkonstruktionen generelt er udfyldt med isoleringsmateriale, og desuden af en type
som ikke optager fugt.

-

At tagkonstruktionen er udført med tætte samlinger.

-

At tagelementer opsat med hældning udføres under hensyntagen til at undgå indvendig
konvektion ved termisk opdrift af fugtholdig luft.

-

At fugtaktiv folie (blå striber) i Hygrodioden® fortrinsvis går vinkelret på taghældningen i
hældningstage.

Laboratorieresultater
I det følgende henvises til bilags-, prøve- og fotonumre. Bagest i rapporten findes en generel beskrivelse af skimmelsvampe, en beskrivelse af de fundne potentielt betydende skimmelsvampearter samt en notits om fugt.

3
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Luftprøver
Kimtal (KI)
ID
KI4
KI5

Lokation

Identifikation

Lokale 14, bord

Rhodotorula gær 15

Se foto 22

Sterilt mycelium 3

Lokale 9, bord

Penicillium sp. 1

Se foto 23

Cladosporium spp. 12

CFU/m3
180
230

Rhodotorula gær 10
Resultaterne fra kimtalsanalysen (totaltal) inddeles i følgende kategorier (SBi anvisning nr. 204):
<100 cfu/m3
100 – 300 cfu/m3
300 – 500 cfu/m3
>500 cfu/m3

Ingen risiko for sundhedsmæssig effekt. Anses for at være en forekomst på normalt baggrundsniveau.
Svag risiko for sundhedsmæssig effekt. Anses for at være en forekomst på normalt eller let forhøjet niveau.
Middel risiko for sundhedsmæssig effekt. Anses for at være en forekomst på let forhøjet niveau.
Stor risiko for sundhedsmæssig effekt. Anses for at være en forekomst på væsentligt forhøjet
niveau.

CFU (colony forming units) – spiringsdygtige skimmelsvampeenheder (primært sporer).

Støvprøver
Kontaktaftryk i støv (KA-S)
ID
KA-S6

Lokale/overflade

Identifikation

Lokale 14, reol

Aspergillus niger 10

Se foto 24

Penicillium spp. 22

CFU
>57

Cladosporium spp. 24
*Trichoderma viride >1
KA-S7

Lokale 9, reol

Aspergillus niger 20

Se foto 25

Penicillium spp. 20

53

Cladosporium spp. 13
Resultaterne fra aftryksanalyser i støv (totaltal) inddeles i følgende kategorier (SBi anvisning nr. 204):
0 - <10 cfu

Ringe forekomst af spiringsdygtige skimmelsvampesporer. Anses normalt for at være en forekomst
på normalt baggrundsniveau.

10 – 50 cfu

Moderat forekomst af spiringsdygtige skimmelsvampesporer. Kan skyldes en ophobning af skimmelsvampesporer i støv.

OBH Rådg. Ingeniører A/S
Miljø & Sundhed
Tel. +45 7021 7240

en del af OBH-Gruppen A/S
www.obh-gruppen.dk
side 7/20

Document key: 4cc5f256-a384-6e3f-87f1-23e225c8a3fa
Punkt 2, Bilag 3: Rapport 2020, OBH, Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse.pdf
2020002156 Fjordagervej 32, 6100 Haderslev

>50 cfu

Massiv forekomst af spiringsdygtige skimmelsvampesporer. Kan skyldes en ophobning af skimmelsvampesporer i støv eller tilstedeværelsen af skimmelsvampe vækstområde i umiddelbar nærhed af
udtagningsstedet.

CFU (colony forming units) – spiringsdygtige skimmelsvampeenheder (primært sporer).
*CFU for Tricoderma viride er ikke mulig at kvantificere præcist idet vækst og udbredelse af vækstkolonier er ustruktureret og usammenhængende.

Prøver fra bygningsoverflader/mulige vækstområder
kontaktaftryk (KA) og tapeaftryk (TA)
ID

Lokation

Identifikation

KA/TA1
Se foto 19

Tag, åbning 1, spærhoved

Penicillium spp. 50
Gær 10

KA/TA2
Se foto 20
KA/TA3
Se foto 21

Tag, åbning 2, krydsfiner Penicillium spp. 30
Tag, åbning 3, krydsfiner Penicillium spp. 200

CFU

Vækst

60

Vækst

30

Vækst

200

Vækst

Resultaterne fra aftryksanalyser på overflader (totaltal) inddeles i følgende kategorier (SBi anvisning nr. 204):
0 - <10 cfu

Ringe forekomst af spiringsdygtige skimmelsvampesporer. Anses normalt for at være en forekomst
på normalt baggrundsniveau.

10 – 50 cfu

Moderat forekomst af spiringsdygtige skimmelsvampesporer. Kan skyldes en ophobning af skimmelsvampesporer i støv.

>50 cfu

Massiv forekomst af spiringsdygtige skimmelsvampesporer. Kan skyldes en ophobning af skimmelsvampesporer i støv eller tilstedeværelsen af skimmelsvampe vækstområde i umiddelbar nærhed af
udtagningsstedet.

CFU (colony forming units) – spiringsdygtige skimmelsvampeenheder (primært sporer).

Fortolkning af prøveresultater
Luftprøver
Prøverne fra KI4 og KI5 er såkaldte øjebliksmålinger af indemiljøet, se foto 22-23. Ved aktiv opsamling over et minut opnås et billede af luftens indhold på det aktuelle besigtigelsestidspunkt.
Prøverne KI4 og KI5 er opsamlet i kontorlokalerne 9 og 14, hvoraf KI4 viser 180 cfu/m3 og KI5 viser 230 cfu/m3. På besigtigelsestidspunktet kan der ved øjebliksmålinger ses et normalt forventeligt niveau af skimmelsvampesporer i indeluften, set ift. den årlige variation af skimmelsvampespore i udeluften, jf. figur 3 senere i rapportenden. Det er muligt at der forinden prøveudtagningen er
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foretaget en udluftning af kontorarealet, hvilket kan medvirke til minimal sporeforekomst i luftprøverne og derved et falsk-negativt udslag.
Støvprøver
Prøverne KA-S6 og KA-S7 er støvprøver, dvs. aftryksprøver udtaget i støv fra vandrette overflader
repræsentative steder i lokale 9 og 14, se foto 24-25. Resultatet heraf repræsenterer den skimmelsvampemæssige belastning indeklimaet har været udsat for over den periode hvor støvet har ansamlet sig på den pågældende overflade. Prøverne viser en forekomst af skimmelsvampeslægterne Penicillium og Cladosporium samt de specifikke skimmelsvampeart Aspergillus niger og
Trichoderma viride, der anses som fugtskadeindikatorer. Prøverne KA-S6 og KA-S7 anses som
atypiske da artssammensætningen er ulig et normalt forventeligt baggrundsniveau ift. bygninger af
samme alder og anvendelse. På baggrund af artssammenfald med vækstområderne fundet i tagkonstruktionen, vurderes opkoncentreringen i støvprøverne at være afledt af disse vækstområder.
Prøver fra bygningsoverflader
Prøverne KA/TA1, KA/TA2 og KA/TA3 er udtaget fra synligt begroede konstruktionsoverflader gennem åbning 1-3, se foto 19-21. Prøverne viser alle ”vækst” – dvs. tilstedeværelsen af vækstområder/smittekilder. Prøverne domineres af skimmelsvampeslægten Penicillum spp. som i forekomster
tilsvarende den pågældende, anses som fugtskadeindikerende.
Omfang af skimmelsvampevækst
I omhandlede tilfælde har vi på baggrund af visuel vurdering samt analyseresultater af prøver udtaget på spærtræ og tagkrydsfiner anslået følgende omfang af skimmelsvampevækst i tagkonstruktionen:
Skjulte vækstområder i bl.a. tagkonstruktioner, kategoriseres som værende af stor risikobehæftelse i tilfælde hvor disse vækstområder overskriver >10 m2, dog forudsat at der er luftadgang mellem tagkonstruktionen og det underliggende lokale4. Overført betyder det at personophold i lokaler

4

SBi-anvisning 204 – Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger – Tabel 18

OBH Rådg. Ingeniører A/S
Miljø & Sundhed
Tel. +45 7021 7240

en del af OBH-Gruppen A/S
www.obh-gruppen.dk
side 9/20

Document key: 4cc5f256-a384-6e3f-87f1-23e225c8a3fa
Punkt 2, Bilag 3: Rapport 2020, OBH, Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse.pdf
2020002156 Fjordagervej 32, 6100 Haderslev

under tagkonstruktionen er forbundet med stor risiko for eksponering af skimmelsvampe, hvor tæthedsplanet ikke er tilstrækkelig.

Konklusion
Tagkonstruktionen:
Ved mikroskopi af de udtagne prøver KA/TA1, KA/TA2 og KA/TA3 konstateres moderat til massiv
vækst af skimmelsvamp, som på baggrund af tagkonstruktionens ensartethed vurderes at være
gældende i hele tagkonstruktionen udstrækning, dog med primær forekomst mod tagryggen.
Vækstområderne fundet i tagkonstruktionen vurderes afledt af flere konkurrerende skadesårsager
som søgt klarlagt i afsnittet ”vurdering af skadesårsag”.
Indeklima
Kontorlokalernes indeklima vurderes at belastes negativt af skimmelsvampesporer fra vækstområderne fundet i tagkonstruktionen, afledt af lufthuller i tæthedsplanet, særligt i perioder med nedadrettet damptryk. Luftprøverne KI4 og KI5 udtaget i lokalerne 9 og 14 er acceptable, dog vidner
støvprøver KA-S6 og KA-S7 om, at der i perioder af året må påregnes en øget risiko for eksponering af skimmelsvampe. Viden om sammenhænge mellem eksponeringens størrelse og helbredspåvirkning hos mennesker er sparsom. Der kan derfor ikke opstilles videnskabeligt fuldt underbyggede retningslinjer eller grænseværdier for, hvor længe ophold i bygninger med forskellige grader
af fugt og skimmelsvampevækst er uproblematisk. Helbredsproblemerne varierer endvidere alt efter, om personerne tilhører en særlig følsom gruppe eller ej.

Vurdeirng af skadesårsag
Som nævnt tidligere i rapporten, er anvendelsen af Hygrodiode® en risikobehæftede affærer, og
enkelte parametre konstateres værende udført i uoverensstemmelse med anbefalingerne, hvilket
er søgt klarlagt herunder.
Tæthedsplanet:
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Ifm. montering af Hygrodiode® fordres en stor opmærksomhed på tætte samlinger, særligt ved
gemmeføringer i tagkonstruktionen som anført i BygErfa5 ”Derfor skal alle plane samlinger have
mindst 50 mm overlæg samt være klemt og tapede. Er der ikke fast underlag, skal samlinger tætnes med en af leverandøren anbefalet tape (mineraluld anses ikke for et fast underlag).”
Hygrodioden® henstod på besigtigelsen med stedvise utætheder på trods af tapede samlinger, se
foto 13, som medfører en utilsigtet konvektion af varm og fugtig rumluft til tagkonstruktionens kolde
luftlag.
Termisk opdrift:
I forlængelse af ovenstående, kan opvarmning af tagfladen, medføre termisk opdrift af fugtholdig
luft, som ved afkøling resulterer i fugtudfældning i tagkonstruktionens øvre del. Dette sker som
følge af tagets hældning og det faktum at tagkassetterne ikke er udfyldt med mineraluld.
Hygrodiodens® montageretning:
En Hygrodiode® bør monteres således at kunststoffilten (blå striber) er udlagt vinkelret på taghældningen, således at kondens kan skal løbe korte afstande5. Det konstateres ved besigtigelsen
at Hygrodioden® er monteret modsat det anbefalede hvorfor kondens risikere at løbe helt til tagfoden. Det er altså ikke muligt at udnytte Hygrodiodens® egenskaber i områder hvor kondens ikke
har mulighed for at nå det vandsugende kunststoffilt.

Forslag til handlingsplan
Alle fugtkilder skal være fundet, årsagsbestemt og elimineret, herunder skal tagfladens udvendige
overflade efterses for åbninger/huller som kan medføre unødig opfugtning af tagkonstruktionen.
På baggrund af undersøgelsen, samt det faktum at anvendelsen af fugtadaptive dambremser er
forbundet stor risiko for følgeskader, er det vores vurdering af ejendommens tagkonstruktion ikke
egner sig til brug af Hygrodiode® eller lignende fugtadaptive dampbremser. Vi anbefaler at tagkonstruktionen omdannes til et traditionelt ventileret paralleltag, efter områderne med skimmelsvampevækst er nedbragt til et normalt forventeligt niveau for udeluftsventilerede tagkonstruktioner.

5
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Områder med skimmelsvampevækst
Vi anbefaler, at der benyttes fagfolk til nedenstående. Dvs. skadesbegrænsningsfirmaer som har
erfaring med fugtskader, herunder affugtning, skimmelsvampesaneringer og -rengøringer.


Inden nedenstående skimmelsanering og -rengøring iværksættes anbefaler vi, at der etableres arbejdszoner, adskilt mod tilstødende lokaler ved brug af støvvægge. OBH og/eller
sanitør kan eventuelt være behjælpelig med en konkret plan herfor. Arbejdsområdet skal
tømmes for indbo. Disse skal rengøres inden genbrug, se ”indbo og inventardele” nedenfor.



Inden nedenstående skimmelsanering og -rengøring iværksættes, anbefaler vi, at der etableres undertryk i det pågældende arbejdsområde. Dette udføres med luftrensere med afkast til det fri, og som har påmonteret/indbygget HEPA filter (H13). Tiltaget vil markant nedbringe mængden af skimmelsvampesporer i luften, som frigives til luften, når saneringen
iværksættes.



Tagkassetterne blotlægges så disse alene står med synligt træværk, herunder spær og undertag af krydsfinér. Lofter af træbeton kan henstilles til remontering, såfremt disse fremstår
uden misfarvning. Øvrige byggematerialer skal så vidt muligt fjernes fra saneringszonen i
lukkede plastsække for at undgå forurening/spredning til andre rum, når materialerne fjernes.



Efter demontering rengøres træværket ved støvsugning med støvsuger med mikrofilter
(HEPA min. H13). Der afvaskes grundigt med et dertil egnet desinfektionsmiddel som f.eks.
Protox HYSAN eller tilsvarende og jf. producentens anvisninger. Bemærk, at skimmelsvampevækst skal fjernes ved grundig dybdegående afvaskning og ikke blot sprøjtes med desinfektionsmiddel.
Alternativt kan der anvendes anerkendte mekaniske afrensningsmetoder som f.eks. tørdamp jf. MicroClean metoden eller tilsvarende.



Når ovenstående skimmelsanering er udført, skal der udføres kvalitetssikring af det udførte
arbejde jf. nedenstående afsnit ”Kvalitetssikring” og INDEN omdannelse til parallelventileret
tagkonstruktionen, se nedenfor. Kvalitetssikringen bør udføres 24-48 timer efter afsluttet
behandling.
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Støvede overflader/slutrengøring
Når ovenstående skimmelsvampesanering er udført, skal samtlige tilgængelige/lufteksponerede
vandrette overflader i de berørte lokaler rengøres ved støvsugning med støvsuger med HEPA filter
minimum H13 og ved aftørring med fugtig klud tilsat almindeligt rengøringsmiddel. Ved slutrengøringen skal der gøres brug af recirkulerende luftrensere (H13). Slutrengøringen bør ligeledes kvalitetssikres ved prøveudtagning af ekstern rådgiver inden lokaler igen tages i brug.

Indbo og inventardele
Lufteksponerede inventardele i lokalerne rengøres på almindelig vis, dvs. ved aftørring med let fugtig klud, støvsugning med støvsuger med mikrofilter eller vaskemaskine.
Alt indbo fjernes fra de berørte rum, således at spredning af sporer undgås. Inden genbrug skal
faste inventardele støvsuges med støvsuger med mikrofilter og aftørres grundigt med fugtig klud
på lufteksponerede overflader. Polstrede møbler, sarte tæpper, bøger og lignende støvsuges grundigt, hvis muligt. Gardiner, tæpper og andre tekstiler vaskes eller renses.

Generelle sikkerhedsforanstaltninger ved skimmelsvampesaneringer følges


Støvtæt heldragt/engangsdragt, type 5.



Til dragten tætsluttende handsker og fodtøj.



Friskluftudstyr med overtryksventilering til ansigtsmaske, batteridrevet ventilator med P3/
A2 filtre eller helmaske.



Eventuelt sikkerhedsbriller.

Vi henviser i øvrigt til By og Byg anvisning 205 ”Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst” fra Statens Byggeforskningsinstitut for detaljerede sikkerhedsforanstaltninger.

Kvalitetssikring
Efter afsluttende behandling er udført, og inden retablering, skal de udtages nye prøver på behandlede overflader i de berørte områder. For at kvalitetssikringen skal være retvisende, bør den foretages 24-48 timer efter behandlingen er afsluttet. Lokaler skal være forseglede indtil kvalitetssikringen
er foretaget.
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Ved kvalitetssikringen udtages tapeaftryk/mycometer prøver og kontaktaftryk. Tapeaftryk/mycometer prøver udtages for at sikre, at den konstaterede vækst af skimmelsvampe er fjernet, mens kontaktaftryk udtages for at kvalitetssikre om sanering og efterfølgende rengøring er udført tilfredsstillende. På tætte, relativ glatte materialer kan kontaktaftryk ligeledes afsløre om der i forbindelse med
skimmelsaneringen er sket en forurening med spiringsdygtige skimmelsvampesporer og myceliedele. Fremtræder kontaktaftrykkene med massiv forekomst af spiringsdygtige skimmelsvampe, skal
der foretages en ny rengøring, jf. By og Byg-anvisning 205.
Bemærk dog, at formålet med skimmelsvampesanering og –rengøring ikke er at opnå et sterilt og
bakteriefrit miljø, men at returnere overfladerne til et forventeligt og typisk niveau i indeklimaet.
Bemærk yderligere, at ovennævnte behandling ikke eliminerer muligheden for nye angreb. Skal risikoen for nye angreb minimeres, skal det sikres, at der ikke tilføres fugt til konstruktionerne, samt
at konstruktioner er tørre inden retablering.

Generelt omkring omdannelse til parallelventileret tagkonstruktion
Ifm. omdannelse til en parallelventileret tagkonstruktion bør omdannelsen udføres i overensstemmelse med anbefalinger i SBi-anvisning 224 – Fugt i bygninger, 2. udgave (2013) samt SBi-anvisning 273 – Tage (2019), og med særlig fokus på etableringen af det nye tæthedsplan, samt ventilationsåbninger i hhv. bunden og toppen af tagkassetterne – se bilag 3. Af fokuspunkter kan bl.a.
fremhæves:
-

At der i paralleltage med fast undertag skal etableres en ventilationsspalte med en højde på
min. 45 mm.6

-

At ventilationsåbninger skal udgøre 1/500 af det samlede bebyggede areal og desuden
være jævnt fordelt.6

BygErfa (27) 13 11 05 – Tagkonstruktioner med stor hældning – ventilation af tagrum, hanebåndslofter og
skunkrum.
6
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-

At der ved montering af en ny dampspærre, sikres en forsvarlig og langtidsholdbar lufttæthed ved samling af baner, omkring gennemføringer etc.7

Skimmelsvampeforklaring
Skimmelvækst opstår på bygningsdele, der er opfugtede over længere perioder. Opfugtningen i bygninger skyldes ofte uhensigtsmæssige brugsvaner, men der kan også være tale om opfugtning som
følge af vandskader, konstruktionsfejl og mangelfuld ventilation. Der kan f.eks. være tale om brud
på vandførende rør, kondensdannelser på kolde overflader, manglende dampspærre mm. Skimmelvækst er ofte skjult i konstruktioner – f.eks. i isoleringen i flade tage, bag paneler på vægge, på
bagsiden af gipsplader osv.
Der findes mange tusinde forskellige skimmelsvampearter. Blandt disse er mange ganske Harmløse, mens andre skimmelsvampe kan være stærkt generende og skabe indeklimaproblemer, når
de forekommer i indemiljøet. De indeklimatiske problemer, der kan opstå, skyldes både afgasning
af generende flygtige stoffer og frigivelse af skimmelsvampesporer til indeluften. Der er derfor tale
om principielt to sundhedsmæssige problemstillinger, som er forbundet med skimmelsvampene:

7

BygErfa (39) 15 12 29 – Dampspærre monteringsdetaljer
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Figur 3 Kurverne viser den årlige variation af normalt forekommende skimmelsvampe udendørs i 10- 25 m højde (SBI 204)

Allergi
Når skimmelsvampeoverfølsomme mennesker udsættes for skimmelsvampesporer og -fragmenter,
reagerer de i mere eller mindre grad med de symptomer, vi kender fra høfeber (snue, øjnene løber
i vand osv.) til akut astma. Hvis mennesker, der er disponerede for skimmelsvampeallergi, udsættes
for en stor koncentration af skimmelsporer og -fragmenter i længere tid, kan de udvikle allergiske
symptomer.

Afgasning og svampegift
Aktivt voksende skimmelsvampe afgasser flygtige stoffer – såkaldte mVOC’er – der kan give ubehagelige muglugte og således virke generende. Desuden kan nogle skimmelsvampe producere giftige stoffer – mycotoxiner – der optages i sporerne og i de bygningsmaterialer de vokser på. Ved
indånding af større mængder sporer kan disse stoffer frigives i lungerne og medføre helbredsmæssige gener som hud- og slimhindeirritation, udtalt træthed, vejrtrækningsbesvær, almen utilpashed
mm. Indånding af mycotoxiner i de mængder der forekommer i indemiljøet i ikke-industrielle sammenhænge – f.eks. i boliger og i kontorbygninger – anses dog normalt ikke for at give anledning til
sygdom, jf. Sundhedsstyrelsens udgivelse ”Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp – anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning” fra 2009.
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Mange allergener fra skimmelsvampe er proteiner med enzymatiske egenskaber. Disse findes i sporer, hyfer og fragmenter og bliver frigivet i større mængder under spiring og vækst. Sporernes spiringsevne er derfor vigtig for udviklingen af de allergiske reaktioner. Selvom ikke-spiringsdygtige
skimmelsvampe således frigiver færre allergener end spiringsdygtige skimmelsvampe, kan ikke-spiringsdygtige skimmelsvampe stadig spille en væsentlig rolle i skimmelsvamperelateret allergi og respiratoriske problemer, idet de også indeholder potentielle skadelige stoffer som glukaner og mycotoxiner.

Følgende potentielt betydende skimmelsvampearter/-slægter er fundet
Aspergillus niger er en af de mest almindeligt forekommende Aspergillus arter i naturen, hvor den
findes i jord og som karakteristiske sorte kolonier på frugt og grøntsager. Den trives ved relativt lave
fugtniveauer, hvorfor den kan optræde i boliger med mindre fugtskader. Aspergillus niger trives ved
relativt høje temperaturer, hvorfor den også er en af få kendte invasive og sygdomsfremkaldende
skimmelsvampe, som kan give anledning til sygdommen aspergillose og infektioner i luftvejene (toksisk pneumonitis – tærskerlunger) hos patienter med svækket immunsystem. Svampen kan fremkalde overfølsomhedsreaktioner.
Cladosporium spp. er den mest almindeligt forekommende skimmelsvamp i udendørs luft, hvor niveauerne er præget af store årstidsvariationer og topper om sommeren, hvorfor den ofte findes i
relativt store mængder i prøver udtaget i indeklimaet. Vækst af Cladosporium forekommer også i
boliger, hvor den ofte ses i forbindelse med kuldebroer i vindueslysninger og i tagrum med varierende fugtighed. Slægten kræver mindre fugt end de fleste andre skimmelsvampearter. Særligt på
grund af de store naturlige forekomster i både inde- og udeluft er Cladosporium den mest betydende
skimmelsvamp i forhold til overfølsomheds- og allergireaktioner.
Fungi Imperfecti (sterile skimmelsvampe) omfatter en udefineret gruppe af skimmelsvampe, der ikke
kan arts-/slægtsbestemmes, da de ikke producerer sporer. Deres rolle som allergifremkaldende eller
afgassende kendes derfor ikke. Det formodes dog, at de kan være allergifremkaldende.
Penicillium spp. er en skimmelsvampeslægt, som består af mange forskellige arter, hvoraf mange
har praktisk anvendelse inden for medicinal- og fødevareindustrien. Penicillium arter findes i et vist
omfang i naturen, hvorfor det ikke er unormalt at finde mindre mængder i støvprøver udtaget i sunde,
ikke-fugtskadede bygninger, men findes meget ofte i forbindelse med fugtskader. Da slægten typisk
ikke kræver megen fugt for at trives, anvendes den derfor ofte som en fugtskadeindikator, når den
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optræder i større mængder i en støvprøve. Penicillium slægten producerer mange og små sporer,
hvorfor disse spredes let i indeklimaet og ofte giver anledning til indeklimagener. Slægten kan ligeledes give anledning til overfølsomheds- og allergisymptomer hos udsatte personer. Nogle Penicillium arter kan, særligt i forbindelse med aktiv vækst, producere mycotoxiner og afgasse generende
stoffer.
Trichoderma viride er en af de mest almindeligt forekommende skimmelsvampe i naturen. Den forekommer primært på celluloseholdigt materiale som døde plantedele, på tapeter, tekstiler osv.
Skimmelsvampen finder stor anvendelse inden for industri og i forskningen. Trichoderma kan som
mange andre skimmelsvampe udløse allergiske reaktioner hos overfølsomme mennesker. Skimmelsvampen kan afgasse flygtige stoffer, der kan være generende i indeklimaet.

Undersøgelsesmetoder/prøvetyper
Kimtal
Luftprøver opsamles ved brug af en AIRWEL Biological air sampler, som opsamler luft med et
konstant flow på 100 l/min. Skimmelsvampesporer i den opsamlede luft overføres til dyrkningsplader
med V8 agar, som efterfølgende inkuberes ved stuetemperatur. Artssammensætning og antal (CFU)
af de resulterende kolonier evalueres efterfølgende ved mikroskopi. En sammenligning med reference af udeluft bør så vidt muligt altid foretages for at korrigere for udefrakommende belastning af
indeklimaet.

Kontaktaftryk
Eventuel forekomst af skimmelsvampesporer overføres til kontaktaftryksplader med V8 agar, som
efterfølgende inkuberes ved stuetemperatur. Artssammensætning og antal (CFU) af de resulterende
kolonier evalueres efterfølgende ved mikroskopi.

Tapeaftryk og materialeprøve
Eventuel forekomst af skimmelsvampevækst overføres til tapeaftryk, som efterfølgende analyseres
ved lysmikroskopi. Forekomsten af hyfer, mycelium og sporestande indikerer tilstedeværelsen af
skimmelsvampevækst.

Udstyr anvendt ved undersøgelsen
Indstiksmåler/træfugtsmåler
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Protimeter Mini – POL5702
Indstiksmåler til måling af træværk indirekte via resistansen. Instrumentet måler strømstyrken mellem to 8 mm uisolerede elektroder i kontakt med træet, som påtrykkes en spænding, og omsætter
strømmen til procentvist vandindhold (af totalvægt). For måling af fugt i forskellige dybder anvendes hammerelektrode med isolerede nåle (40 mm). Jo højere vandindhold i træet, jo lettere løber
strømmen mellem nålene. Træets fibre kan kun "bære" 28% (fibermætningspunktet), hvorfor fugt
over 28% er et udtryk for flydende vand i træets celler. I omregning fra modstand til træfugt indgår
korrektionsled for henholdsvis temperatur8-, træsort-, samt ved måling i limtræ (kerto/krydsfiner).
På grund af korrektionsledende kan der forekomme divergens mellem måleværdier fra fotodokumentation og angivne måleværdier i rapporten. Måleusikkerheden er ± 10% af den aflæste værdi.

Risiko for skimmelvækst

Ingen risiko

Middel eller svag risiko

Stor risiko

Relativ fugtighed i eller på materiale

<75%

75-85%

>85%

Tilsvarende træfugt

<16%

16-20%

>20%

Tabel B. Sammenhæng mellem træfugtprocent og relativ luftfugtighed

Relativ fugtmåler og termometer
Lufft XA1000 m. SDI-sensor
Måleinstrumentet anvendes til måling af relativ luftfugtighed (%RF), absolut fugtniveau (g/m³), temperatur (°C) samt bedømmelse af dugpunktstemperatur og kritisk overfladetemperatur. Data aflæses enten på stedet eller via SmartGraph3 i apparatets hukommelse. Måleinstrumentet er tilsluttet
en SDI klimasensor (Ø5 mm) som også anvendes til hygrometisk udligningsmåling i borehuller enten som spot med 12 mm plasthylstre (GE Protimeter BLD4750HS). Apparatet har en tilladt omgivelsestemperatur på mellem -20° og + 60°C. Måleusikkerhed ± 0,7°C og ± 2,0 %.

8

Instrumentet er kalibreret til 20°C. Der skal tillægges 0,5 % for hver 5°C undertemperatur og fratrækkes 0,5 % for hver
5°C overtemperatur.
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Bilag
Bilag 1: Fotos
Bilag 2: Plantegning
Bilag 3: Tværsnit

Aftaleforhold
Aftalegrundlaget er almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed ABR 18, med følgende præciseringer; Rådgiveren har tegnet forsikring hos Tryg, police nr.
670 4.538.714.445. Rådgiverens samlede ansvar er begrænset til tre gange honoraret uanset antallet af skader. ABR 18 § 49 stk. 2 Konventionalbod er ikke gældende.

Hvis der skulle være spørgsmål til rapporten eller ønske om yderligere assistance, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen
OBH Rådgivende Ingeniører A/S
Miljø & Sundhed

________________________
Jimi Teut Jørgensen
Indeklimarådgiver
Bygningskonstruktør mak.

OBH Rådg. Ingeniører A/S
Miljø & Sundhed
Tel. +45 7021 7240

en del af OBH-Gruppen A/S
www.obh-gruppen.dk
side 20/20

Document key: 4cc5f256-a384-6e3f-87f1-23e225c8a3fa
Punkt 2, Bilag 3: Rapport 2020, OBH, Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse.pdf

Bilag 1

Fotobilag

Sagsnummer: 2020002156
Foto 1
Oversigtsbillede
Lokale 30

Foto 2
Oversigtsbillede
Lokale 30

Foto 3
Oversigtsbillede
Åbning 1
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Bilag 1

Fotobilag

Sagsnummer: 2020002156
Foto 4
Oversigtsbillede
Åbning 1
Som anskueliggjort på
billedet, registreres
generelt misfarvning på
undertag af krydsfinér.

Foto 5
Fugtregistrering
Åbning 1
9,2% træfugt målt i
spærtræ, hvilket
betegnes som tørt.

Foto 6
Fugtregistrering
Åbning 1
9,5%(FK) træfugt målt i
spærtræ, hvilket
betegnes som tørt.
(FK): træfugtprocent er
korrigeret for limlag i
krydsfinér.
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Bilag 1

Fotobilag

Sagsnummer: 2020002156
Foto 7
Luftmåling
Åbning 1
56,6% RF ved 20,3°C =
absolut fugtindhold på
10,32 g/m³

Foto 8
Oversigtsbillede
Åbning 2

Foto 9
Oversigtsbillede
Åbning 2
Som anskueliggjort på
billedet, registreres
generelt misfarvning på
tagkrydsfinér.
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Bilag 1

Fotobilag

Sagsnummer: 2020002156
Foto 10
Fugtregistrering
Åbning 2
8,2% træfugt målt i
spærtræ, hvilket
betegnes som tørt.

Foto 11
Fugtregistrering
Åbning 2
8%(FK) træfugt målt i
spærtræ, hvilket
betegnes som tørt.
(FK): træfugtprocent er
korrigeret for limlag i
krydsfinér.

Foto 12
Luftmåling
Åbning 2
55% RF ved 20,1°C =
absolut fugtindhold på
9,54 g/m³
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Bilag 1

Fotobilag

Sagsnummer: 2020002156
Foto 13
Oversigtsbillede
Åbning 3

Foto 14
Oversigtsbillede
Åbning 3
Som anskueliggjort på
billedet, registreres
generelt misfarvning på
tagkrydsfinér.

Foto 15
Fugtregistrering
Åbning 3
11,4% træfugt målt i
spærtræ, hvilket
betegnes som tørt.
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Bilag 1

Fotobilag

Sagsnummer: 2020002156
Foto 16
Fugtregistrering
Åbning 3
11%(FK) træfugt målt i
tagkrydsfinér, hvilket
betegnes som tørt.
(FK): træfugtprocent er
korrigeret for limlag i
krydsfinér.

Foto 17
Luftmåling
Åbning 3
59,5% RF ved 20,3°C =
absolut fugtindhold på
10,44g/m³

Foto 18
Luftmåling
Kontor
53,4% RF ved 22,1°C =
absolut fugtindhold på
10,40g/m³
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Bilag 1

Fotobilag

Sagsnummer: 2020002156
Foto 19
Aftryksprøve
Åbning 1, spærtræ
Prøven benævnes:
KA/TA1

Foto 20
Aftryksprøve
Åbning 2, krydsfinér
Prøven benævnes:
KA/TA2

Foto 21
Aftryksprøve
Åbning 3, krydsfinér
Prøven benævnes:
KA/TA3
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Bilag 1

Fotobilag

Sagsnummer: 2020002156
Foto 22
Luftprøve
Lokale 14
Prøven benævnes:
KI4

Foto 23
Luftprøve
Lokale 9
Prøven benævnes:
KI5

Foto 24
Støvprøve
Lokale 14
Prøven benævnes:
KA-S6
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Bilag 1

Fotobilag

Sagsnummer: 2020002156
Foto 25
Støvprøve
Lokale 9
Prøven benævnes:
KA-S7
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Bilag 2 - Plantegning
Åbning 1
Opbygning:
-Zink
-Tagpap
-Krydsfiner 15mm
-Bjælkespær 440mm
-Mineraluld 200mm (220mm hulrum til krydsfinér)
-Fugtadaptiv dampspærre
-Forskalling 25mm
-Træbeton

KA-S6
KI4
Lokale 14

Fugtregistreringer:
Krydsfiner 9,5% TF (FK)
Bjælkespær 9,2% TF

Lokale 14

Åbning 2
Opbygning som åbning 1
Krydsfiner 8% TF (FK)
Åbning 3
Opbygning som åbning 1

Bjælkespær 8,2% TF

Krydsfiner 11% TF (FK)

KI5
Lokale 9

Bjælkespær 11,4% TF

KA-S7

Adresse: Fjordagervej 32, 6100 Haderslev
Signaturforklaring:
Note:
Vi gør opmærksom på at ovenstående plantegning, er udført som skitse og kan afvige fra aktuelle forhold
hvorfor målsætning, indretning mv. kun er vejledende
Note:
Grøn farve illustrerer acceptabel forekomst af skimmelsvampe
Rød farve illustrerer uacceptabel forekomst af skimmelsvampe typisk forårsaget af opfugtede bygningsdele

Fx

Fotovinkel

x GD

Dielektrisk GANN måling i væg

x TF

Træfugts måling
Forsatsvæg
Let skillevæg

09/06/2015 12:42:21

Destruktiv åbning i gulv/væg
Behandlingszone
Fugtige konstruktioner
Friskluftsventil
Emfang/mekanisk udsugning

V

Vækstområde

Ingen sporeforekomst

V

Ikke vækstområde

Ringe sporeforekomst

Luftprøve - forringet luftkvalitet

Moderat sporeforekomst

Luftprøve - acceptabel luftkvalitet

Massiv sporeforekomst

Luftprøve - Udvendig reference

DNA DNA

DNA analyse
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Bilag 3 - Tværsnit

Åbning 1+2

Åbning 3

Åbning 1:
Bjælkespær

V

Åbning 2:
Krydsfiner

V

Opbygning:
-Zink
-Tagpap
-Krydsfiner 15mm
-Bjælkespær 440mm
-Mineraluld 200mm (220mm hulrum til krydsfinér)
-Fugtadaptiv dampspærre
-Forskalling 25mm
-Træbeton

Opbygning som åbning 1+2
Krydsfiner 11% TF (FK)

V

Bjælkespær 11,4% TF

Fugtregistreringer:
Krydsfiner 8-9,5% TF (FK)
Bjælkespær 8-9% TF

Adresse: Fjordagervej 32, 6100 Haderslev
Signaturforklaring:
Note:
Vi gør opmærksom på at ovenstående plantegning, er udført som skitse og kan afvige fra aktuelle forhold
hvorfor målsætning, indretning mv. kun er vejledende
Note:
Grøn farve illustrerer acceptabel forekomst af skimmelsvampe
Rød farve illustrerer uacceptabel forekomst af skimmelsvampe typisk forårsaget af opfugtede bygningsdele

Fx

Fotovinkel

x GD

Dielektrisk GANN måling i væg

x TF

Træfugts måling
Forsatsvæg
Let skillevæg

09/06/2015 12:42:21

Destruktiv åbning i gulv/væg
Behandlingszone
Fugtige konstruktioner
Ventilationsåbning
Emfang/mekanisk udsugning

V

Vækstområde

Ingen sporeforekomst

V

Ikke vækstområde

Ringe sporeforekomst

Luftprøve - forringet luftkvalitet

Moderat sporeforekomst

Luftprøve - acceptabel luftkvalitet

Massiv sporeforekomst

Luftprøve - Udvendig reference

DNA DNA

DNA analyse
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Fra: Danny Søegaard <ds@rtm.dk>
Sendt: 2. juli 2020 13:53
Til: Harald-Åge Mortensen <hamo@provas.dk>
Cc: Lars Panduro <lp@rtm.dk>
Emne: Afvisning - VS: Provas A/S - Råd skade under pol 2065599 ( RTM 118052 ), skadenummer
2065599,10
Hej Harald-Åge
Gjensidige har modtaget vedhæftede bilag og yderligere bilag i andre mails.
Skaden har fået skadenummer 2065599,10.
Gjensidige kan ikke betale erstatning i sagen.
Det fremgår af de vedhæftede rapporter, at skaden blandt andet skyldes måden
bygningen er opført på. Dette har gjort, at taget er utæt.
Der er ikke oplyst nogen skadeårsager, som er dækket jævnfør betingelserne.
Forsikringen dækker ikke skade som følge af fejlkonstruktion, byggefejl, materialefejl
eller fejlmontering. Betingelserne punkt 26.1.1.
Forsikringen dækker ikke skade som følge af nedbør, der trænger igennem utætheder
og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af stormskade på bygningen.
Betingelserne punkt 32.3.2.2.
Sagen er nu afsluttet.

Venlig hilsen
Best regards

Danny Søegaard
Kunderådgiver

Tel. +45 4353 1444 | Dir. +45 4357 5106
E-mail ds@rtm.dk | Web http://www.rtm.dk

RTM A/S er med mere end 60 ansatte, den største danskejede forsikrings- og pensionsmægler i Danmark. Vi
samarbejder med alle forsikrings- og pensionsselskaber i Danmark. Internationalt er vi med i netværket
unisonSteadfast, med mere end 160 medlemsvirksomheder i hele verden, og over 9.000 ansatte globalt.
Vi har hovedkontor i Greve samt afdelingskontor i Fredericia.
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Kontakt Gjensidige Forsikring

Om Gjensidige Forsikring

Servicecenter

Gjensidige er et af de ledende nordiske skadeforsikringsselskaber,

Tlf.: 70 10 90 09
info@gjensidige.dk, for police, service og salg.

Skadecenter
erhvervskade@gjensidige.dk, hvis du vil anmelde en skade eller har
spørgsmål til en skadesag.
Du kan også få svar på dine spørgsmål på gjensidige.dk
Forsikringsbetingelser R322 131
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som er bygget af kunder, for kunder.
Koncernen har været noteret på Oslo Børs siden 2010. I snart 200 år
har vi ansat ildsjæle, som arbejder for at sikre kundernes liv, helbred
og værdier. Vi er cirka 3.100 medarbejdere, heraf 470 i Danmark, og
vi tilbyder skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.
I Norge tilbydes også bank, pension og opsparing.
Driftsindtægterne var 19,5 mia. NOK i 2012, mens
forvaltningskapitalen udgjorde 94,2 mia. NOK.
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Fællesbetingelser
Betingelser R322131

Forsikringsbetingelsernes opbygning

Sammen med præmien opkræves de offentlig fastsatte afgifter til
staten. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er forbundet med

Forsikringsbetingelserne har følgende opbygning:

opkrævningen og betalingen af præmien mv.

• Forklaring af enkelte begreber der bruges i betingelserne.

4.2

• Fællesbetingelser der gælder for alle dækninger på

Betales pr. indbetalingskort sendes påkrav om betaling til den

forsikringen. Her kan bl.a. findes oplysninger om, hvem der er

opgivne betalingsadresse. Betales via betalingsservice eller anden

sikret, hvor forsikringen dækker, om præmiebetaling og hvad

elektronisk betalingsmåde hæves beløbet på det opgivne

der skal gøres ved skade eller erstatningskrav.

kontonummer.

• Betingelserne for dækninger der kan være omfattet af
forsikringen. Det vil fremgå af policen, hvilke dækninger der er
omfattet af forsikringen. Under betingelserne for dækningerne
fremgår det, hvilke skader og/eller omkostninger der er dækket,
og hvad forsikringen ikke dækker.
• Erstatningsregler hvor eventuelle summer, opgørelsesregler
samt regler for selvrisiko og regres fremgår.
• Ordforklaringer for de ord der i betingelserne er
stjernemarkeret*.

4.3
Ændres betalingsadressen eller kontonummer, skal selskabet straks
underrettes.

4.4
Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden
og senere præmier på de anførte forfaldsdage.

4.5

Forklaring af enkelte begreber

Betalingsfristen for første præmie er mindst 12 dage fra

Selskabet

betalingsfristen mindst 21 dage fra modtagelsen af

Ved selskabet forstås Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige
Forsikring ASA, Norge.

Forsikringstager
Ved forsikringstager forstås den person eller virksomhed, der med

modtagelsen af indbetalingskortet. Ved senere præmier er
indbetalingskortet. Sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af
indbetalingskortet. Betalingsfristerne gælder ikke, hvor præmien
opkræves via betalingsservice.

4.6

selskabet har indgået forsikringsaftalen.

Betales første præmie ikke rettidigt, ophører forsikringen.

Sikrede

4.7

Sikrede er den, som har ret til erstatning.

Betales senere præmie ikke rettidigt, kan selskabet, 14 dage efter

1. Hvem er sikret

forsikringsaftalen. Aftalen opsiges med 21 dages varsel, medmindre

Sikret er forsikringstager i egenskab af ejer eller bruger af det

udløbet af betalingsfristen efter punkt 4.5, opsige
præmien er betalt inden denne dato.

forsikrede.

4.8

2. Hvor dækkes

Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende

Forsikringen dækker på det eller de forsikringssteder, der er nævnt i

umiddelbart efter at den særligt undskyldende omstændighed er

policen.

ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betalingen

3. Ikrafttrædelse
Forsikringen træder i kraft på den i policen anførte dato.

4. Præmiebetaling
4.1
Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag.

omstændigheder, og betales præmie samt renter og omkostninger

sker. Betalingen skal dog ske senest tre måneder efter udløbet af
opsigelsesfristen i punkt 4.7.
Ved manglende betaling af første præmie, skal betaling dog ske
senest tre måneder efter betalingsfristen i punkt 4.5. Er
forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling ske
inden udløbet af denne periode.
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4.9

6.4

Bygningsbrandforsikringen kan ikke bringes til ophør på grund af

For bygningsbranddækningen gælder endvidere:

manglende præmiebetaling. Selskabet har derfor adgang til at
gøre udlæg for præmien for bygningsbrandforsikringen med

1. For bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare,

påløbne renter og omkostninger.

samt for forladte bygninger kan forsikringen ophæves med

5. Gebyrer

rettighedshavere ophører selskabets ansvar dog først med 14

5.1 Gebyrer
5.1.1 Selskabet er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis

øjeblikkelig virkning. I forhold til de i afsnit 6.4 nr. 2 omhandlede
dages varsel
2. Accept af forsikringstagers opsigelse forudsætter samtykke af
de berettigede* ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er

dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser,

tinglyst på ejendommen, medmindre ejendommen uden

inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og

forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet selskab, som

fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse

har koncession til at drive bygningsbrandforsikring

med police- og skadebehandling.
5.1.2 Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/
timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres.

7. Reguleringer

5.1.3 Priserne fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på

7.1

selskabets hjemmeside eller oplyses ved forespørgsel.

Forsikringen indeksreguleres på grundlag af det af Danmarks

5.2 Ændring og indførelse af nye gebyrer
5.2.1 I bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes eller nye
gebyrer indføres af omkostnings-, indtjenings- eller
markedsmæssige årsager.
5.2.2 Forhøjelse af gebyrer sker med en måneds varsel til den første
i en måned. Ændringerne offentliggøres på selskabets hjemmeside.
Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til forsikringstager med tre
måneders varsel til policens hovedforfaldsdato.

6. Varighed og opsigelse
6.1 1-årig periode
Forsikring, der er tegnet for en 1-årig periode, løber indtil den
skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst
en måneds varsel til en hovedforfaldsdato.

6.2 Flerårig periode
Forsikring, der er tegnet for en flerårig periode, løber indtil den
skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst
en måneds varsel til den flerårige periodes udløb.

6.3 Opsigelse i forbindelse med skade
Fra anmeldelse af skade, og indtil en måned efter erstatningens
betaling eller efter afvisning af skaden, er forsikringstageren og
selskabet berettiget til at opsige forsikringen skriftligt med 14 dages
varsel.
6.3.1 Hvis forsikringen er tegnet for en flerårig periode, og der
derfor har været ydet reduktion i præmien, kan opsigelse fra
forsikringstagers side kun ske mod efterbetaling af et beløb
svarende til den ydede reduktion i forsikringspræmien, der er sket
fra den flerårige periodes start til ophørsdagen.

4

Statistik offentliggjorte Byggeomkostningsindeks for boliger.

7.2
Præmie, forsikringssummer, erstatnings- og selvrisikobeløb bliver
reguleret hvert år den 1. januar.

7.3
Reguleringen sker i takt med ændringen i Byggeomkostningsindeks
for boliger pr. 15. maj, som er blevet offentliggjort det foregående
år af Danmarks Statistik.

7.4
Ændringen af præmien får virkning fra den første forfaldsdag i
kalenderåret eller ved første ændring forinden.

7.5
Erstatningen bliver fastsat på grundlag af de regulerede
forsikringssummers størrelse på skadetidspunktet.

7.6
Ophører udgivelsen af reguleringsindekset, er selskabet berettiget
til at fortsætte indeksreguleringen efter et tilsvarende indeks fra
Danmarks Statistik.

7.7 Regulering af summer
Hvis de oplyste summer/beløb, der er nævnt i betingelserne,
indeksreguleres, vil beløbet være efterfulgt af årstal: (2012).

8. Ændringer
Selskabet kan ændre betingelser og/eller præmie med en måneds
varsel til hovedforfald. Forsikringstageren er berettiget til skriftligt
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at opsige forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når

10.2

ændringen er til ugunst for forsikringstageren.

En sådan besigtigelse kan ikke betragtes som selskabets garanti for,

9. Oplysningspligt
9.1

at bygningerne er opført i overensstemmelse med gældende
byggelovgivning, at selskabet har accepteret bygningernes tilstand,
eller at selskabet i skadetilfælde vil afstå fra afskrivning pga. slid og

Præmien er beregnet på grundlag af oplysningerne om
ejendommen ved forsikringens tegning og selskabet skal straks

ælde.

have meddelelse:

10.3

1

selskabet revurdere og ændre forsikringsbetingelserne fra

Ved nybygning og tilbygning

2 Ved udførelse af nedgravede, støbte og murede
svømmebassiner
3 Ved ændring af bygningernes tagbeklædning til strå-/spåntag
4 Ved indretning af opholdsrum i loft- og kælderetage
5 Ved ændring af benyttede energikilder, herunder til opvarmning

Hvis risikoforholdene er ændrede efter tegningstidspunktet, kan
risikoforandringernes indtræden, besigtigelsestidspunktet eller
opsige forsikringen med 14 dages varsel. Bygningsbrandforsikringen
kan dog kun opsiges af forsikringstager i overensstemmelse med
fællesbetingelserne afsnit 6.4 nr. 1.

6 Ved ændringer i bygningernes anvendelse

11. Ved skade eller erstatningskrav

7 Ved ændringer i det anmeldte erhverv, der drives fra

11.1

bygningerne eller forsikringsstedet – dog skal ændringer inden

Sker der en skade eller rejses der krav, eller kan der forventes rejst

for og imellem kontorvirksomhed, liberalt erhverv og butiksdrift

krav, som selskabet må formodes at være pligtig at dække, skal

uden fremstilling eller reparation ikke anmeldes

selskabet straks underrettes herom.

8 Hvis bygninger helt eller delvis rømmes eller ligger ubenyttet
hen

9.2
De under afsnit 9.1 nævnte forhold skal anmeldes til selskabet inden
arbejdet, rømningen eller ændringen iværksættes, således at
selskabet kan tage stilling til, om eller på hvilke vilkår forsikringen
kan fortsætte.

9.3
Undladelse af at give meddelelse om de under afsnit 9.1 nævnte
forhold kan medføre, at selskabets erstatningspligt nedsættes eller

Anmeldelse kan ske ved at ringe på tlf. +45 70 10 90 09.
Hele døgnet kan anmeldelse ske på selskabets hjemmeside.

11.2
Ved akut hjælp henvises til vores døgnservice på tlf. +45 70 22 52 32.

11.3
Tyveri og hærværk* skal ligeledes anmeldes til politiet.

11.4

eventuelt helt bortfalder.

Du skal så vidt muligt afværge eller begrænse skaden og give

9.4

Udbedring af skaden, nedrivning eller fjernelse af forsikrede

Forsikringstagers tilmelding til eller afmelding fra momsregistrering
skal straks meddeles til selskabet, da dette har betydning for
præmieberegningen og evt. skadeerstatningen.

9.5
Hvis selskabet ikke får meddelelse om risikoændringerne, kan det

selskabet adgang til at fortage de fornødne foranstaltninger.
genstande, må dog ikke iværksættes, før selskabet har givet
samtykke hertil.

11.5
Anerkendelse af erstatningspligt/-krav må kun ske med selskabets
samtykke, og selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens

medføre, at erstatningen bortfalder eller bliver nedsat.

behandling.

10. Besigtigelse

11.6

10.1
Selskabet er til enhver tid berettiget til at lade foretage besigtigelse
på ejendommen med henblik på en vurdering af såvel bygningerne

Hvis sikrede, uden selskabets samtykke, har betalt erstatning eller
godkendt et fremsat erstatningskrav, uden der foreligger juridisk
erstatningspligt, er selskabet fri for ansvar.

som risikoforholdene.
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11.7

14.2 Klageansvarlig enhed

I det omfang, selskabet har betalt erstatning, indtræder det i

Bliver det nødvendigt at gå videre, kan vores klageansvarlige enhed

enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand.

kontaktes via mail eller brev.

12. Dækning i andet selskab

Kontaktoplysninger findes på selskabets hjemmeside eller oplyses

Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har
dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller

ved forespørgsel.

indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder

15. Lovgivning og værneting

samme forbehold for nærværende forsikring. Denne bestemmelse

For forsikringen gælder også Lov om forsikringsaftaler og Lov om

gælder kun opgørelsen mellem selskaberne.

finansiel virksomhed.

13 Internationale sanktioner og krig,
jordskælv, atomenergi mv.

Tvister* vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved

13.1 Internationale sanktioner
Enhver erstatningspligt og andre forpligtelser over for den forsikrede
eller andre under denne forsikring bortfalder i det omfang
opfyldelsen af sådanne forpligtelser efter selskabets vurdering vil
kunne udsætte selskabet for sanktioner, restriktioner, forbud eller
anden retsfølge som følge af resolutioner eller anden beslutning
vedtaget af de Forenede Nationer eller sanktioner, lovgivning eller
andre retsfølger udstedt af EU, Storbritannien eller USA.
Se mere om internationale sanktioner på Erhvervsstyrelsens og
Udenrigsministeriets hjemmeside.

13.2 Krig, jordskælv, atomenergi mv.
Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en
følge af:
• Krig, krigslignende handlinger, neutralitets-krænkelser,
borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder
• Jordskælv eller andre naturkatastrofer*
• Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter

14. Utilfreds med selskabet
14.1
Ved utilfredshed med selskabets behandling af en skade, fx
erstatningens størrelse eller tolkning af forsikringsbetingelserne, er
der mulighed for at klage.
Vedrører klagen vores afgørelse, den måde sagen er behandlet på
eller vores produkter, så prøv i første omgang at kontakte den
person eller det center, der har behandlet sagen.
Det er nemmest og hurtigst at løse sagen på denne måde.
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danske domstole.
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Byggeprojekter
Betingelser R322131

16. Byggeprojekter
16.1 Hvad omfatter forsikringen
På betingelse af selskabets skriftlige accept omfatter forsikringen
ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejde med en sum på
maks. 750.000 kr. (2012).
Forsikringen omfatter skade på ombygnings-, tilbygnings- og
reparationsarbejdet, herunder skade på materialer, som er bestemt
til indføjelse i bygningen, samt skade på den bygning* eller det
anlæg, som er genstand for arbejdet.

16.2 Hvem omfatter forsikringen
Sikret er bygherren og samtlige entreprenører og underentre
prenører, iht. AB92.

16.3 Hvilke skader er dækket
Under byggeperioden dækker den eksisterende bygningsforsikring
iht. AB92:
1. Brandskade, jf. dækningsbetingelserne for Bygningsbrand afsnit
17, under forudsætning af at forsikringen indeholder dækning for
Bygningsbrand
2. Stormskade, jf. dækningsbetingelserne for Storm afsnit 27,
under forudsætning af at forsikringen indeholder dækning for
Stormskade

16.4 Hvilke skader er ikke dækket
Forsikringen omfatter ikke skade, som ville være dækket eller
undtaget af en tegnet, eller en sædvanlig tegnet,
entrepriseforsikring i selskabet, samt skade som er undtaget i
dækningsbetingelserne for Bygningsbrand afsnit 19, hhv. Storm
afsnit 29.
Endvidere dækkes ikke skade på eller ved byggeprojekter, hvorved
der foretages:
1

Indgreb i bærende konstruktioner

2 Fundering
3 Nedgravning
4 Nedramning
5 Pilotering
6 Grundvandssænkning
7 Undermuring/understøbning
8 Sprængning*
9 Mangelfuld afstivning
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Bygningsbrand
Betingelser R322131

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

17.3.8 Haveanlæg*, i det omfang forsikringstageren ikke kan kræve
udgifterne dækket af det offentlige. Udgifter til reetablering af

17. Hvad er omfattet
17.1
Bygninger der er valgt dækket og nævnt i policen. Bygningerne skal
være beliggende på forsikringsstedet, og forsikringen dækker disse
bygninger, inklusiv fundament indtil en dybde af 1 meter under
jordlinie eller under kældergulv.

17.2
Byggeriets entreprenører, hvis forsikringen omfatter bygning* under
opførelse, tilbygning eller ombygning.

17.3
Uden særskilt tilkendegivelse i policen er følgende omfattet, for så
vidt det tilhører forsikringstager:

haveanlæg godtgøres med højst 250.000 kr. (2012).
For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning. Det vil for
buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter.
Erstatningen bortfalder, hvis reetablering ikke finder sted.
17.3.9 Skorstene, silo-, ventilations- og udsugningsanlæg med indtil
250.000 kr. (2012).
17.3.10 Legeredskaber på legepladsareal med indtil 250.000 kr.
(2012).
17.3.11 Lejede affaldscontainere, for hvilke forsikringstageren ifølge
kontrakt har forsikringspligt, med indtil 40.000 kr. (2012).
Dækningen er på førsterisikobasis*, og eventuel erstatning fra
anden side er at betragte som selvrisiko til denne forsikring.
17.3.12 De på forsikringsstedet monterede baldakiner*.

17.3.1 Faste elinstallationer, herunder:

18. Hvilke skader er dækket

1

Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede

Stikledninger og hovedtavler

2 Kraftinstallationer frem til styretavle og respektive motorværn
3 Lysinstallationer, herunder faste armaturer, men ikke rør, pærer,
lysreklamer og lysskilte
17.3.2 Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste
installationer af sædvanlig, men ikke-erhvervsmæssig karakter, når
de er installeret på deres blivende plads, herunder:
1

Gas- og vandinstallationer

2 Rumtemperatur- og rumventilationsanlæg
3 Elevatorer, sanitets- og kloakanlæg

genstande ved:

18.1 Brand*
18.2 Lynnedslag*
18.3 Eksplosion*
18.4 Sprængning* af dampkedler og autoklaver

4 Vaskeanlæg og hårde hvidevarer

18.5 Nedstyrtning af luftfartøj

5 Tagplader af erstatningsmateriale for glas, herunder

Nedstyrtning af luftfartøj, eller hvis det forsikrede rammes af

uoplukkelige ovenlys

nedfaldende genstande derfra. Forsikringen dækker dog ikke skade

6 Alternativ energi* - uanset karakter/anvendelse.

forårsaget af medbragte sprængstoffer.

17.3.3 Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til

18.6 Pludselig opstået tilsodning

underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som

Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt

færdigt gulv.

rumopvarmningsanlæg eller elektriske apparater.

17.3.4 Anlæg til brandmæssig sikring af bygningen eller afsnit deraf
samt civilforsvarsmateriel.
17.3.5 Flagstænger, antenner til ikke-erhvervsmæssig brug,
herunder tv-kabler* og installationer hertil, samt faste kabler i de
forsikrede bygninger til opkobling til internettet, gårdbelægninger,
grundvandspumper, hegn (ikke levende), tårn- og facadeure samt
nedgravede svømmebassiner.
17.3.6 Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på
bygningen er alene dækket for deres håndværksmæssige værdi* –
dog maksimalt med indtil 250.000 kr. (2012).
17.3.7 Andet sædvanligt tilbehør* og materialer, der udelukkende
anvendes til ejendommens drift*, dækkes med indtil 250.000 kr.
(2012).
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18.7 Tørkogning
Tørkogning af kedler, der udelukkende anvendes til rumopvarmning
af beboelses- og kontorbygninger, samt andre kedler med
varmeydelse på indtil 240 kW (200 Mcal/20 m2 hedeflade), når
sådanne kedler helt eller delvist anvendes til rumopvarmning.

18.8 Sprængning* og opbrydning af lukkere.
Sprængning*, opbrydning eller lignende af døre, porte eller andre
lukkere, når politimyndighed, brand- eller anden redningsvæsen
trænger ind i bygning* eller lejlighed, som følge af brand* eller
gasudslip, eller begrundet mistanke herom.
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18.9 Skade ved terrorhandlinger*
Ved terrorhandlinger er selskabets samlede erstatningsansvar
overfor alle kunder og andre kravstillere begrænset til 1 mia. kr. pr.
begivenhed. Alle skader, som indtræffer indenfor et tidsrum på 48
timer, regnes som samme begivenhed. Overstiges fastsat grænse
pr. begivenhed, vil erstatningen blive reduceret forholdsmæssigt.
Denne begrænsning gælder ikke for rejseforsikring,
personforsikringer eller personskade, som går ind under
Færdselsloven eller Arbejdsskadeloven.
Følgende objekter/interesser dækkes ikke uanset om skaden er en
direkte eller indirekte følge af terrorhandlingen:
-

Damme, tunneler, broer, lufthavne, jernbanestationer,
kraftværke, bygninger med mere end 25 etager

-

Objekter/interesser udenfor Norden

19. Forsikringen dækker ikke
19.1
Skade, der ikke kan anses som brand*, fx svidning, forkulning,
overophedning, El-skade*/kortslutning og smeltning.

19.2
Skade ved tørkogning ud over dækningen i afsnit 18.7.

19.3
Driftstab eller andre indirekte tab.
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El-skade/kortslutning
Betingelser R322131

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

Erstatningen for skaden tager udgangspunkt i, hvad det koster at
få den beskadigede genstand repareret. Dette beløb kan dog ikke

20. Hvad er omfattet
20.1
Genstande, jf. bygningsbrand afsnit 17.1 – dog ikke de i afsnit 17.3.1
nr. 3 nævnte installationer og genstande.

overstige det beløb, som genstanden kan genanskaffes til.
Kan den skaderamte genstand ikke repareres, tages udgangspunkt
i prisen for en ny identisk genstand, eller i mangel heraf en ny
tilsvarende genstand.

21. Hvilke skader er dækket

23.2

Som el-skade* dækkes enhver skade på genstande, der opstår på

Erstatningen reguleres under alle omstændigheder under

grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende.

hensyntagen til det skaderamtes alder på skadestidspunktet, med

21.1

følgende fradrag i erstatningen:

Ved eldrevne genstande dækkes, ud over skade på elektriske dele,

Genstandens alder		

Fradrag

også anden skade på genstanden, der er sket i forbindelse med el-

Fra 0 – indtil 2 år			

3.000 kr.

skaden*.

Over 2 – indtil 3 år			

20 % – minimum 3.000 kr.

Over 3 – indtil 4 år			

30 % – minimum 3.000 kr.

Over 4 – indtil 5 år			

40 % – minimum 3.000 kr.

Over 5 – indtil 6 år			

60 % – minimum 3.000 kr.

Over 6 – indtil 10 år			

80 % – minimum 3.000 kr.

Over 10 år			

Ingen erstatning

22. Forsikringen dækker ikke
22.1
Skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, fejltilslutning,
mekanisk ødelæggelse, forkert udført reparation eller skade, der
sker under reparation.

22.2
Skade, som dækkes af garanti eller serviceordninger.

22.3
Skade, der skyldes at et apparat er blevet overbelastet eller
anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion.

22.4
Skade som følge af forsømmelse af ejendommens drift* eller
manglende vedligeholdelse.

22.5
Skade som følge af slid eller tæring.

22.6
Skade på transformere, ensrettere, spoler i synkronmotorer (fx elure) omformere og generatorer med effekter større end 15 kW pr.
enhed.

22.7
Driftstab eller andre indirekte tab.

23. Skadeopgørelse
23.1
For el-skader* på eldrevne genstande inklusiv kabler, gælder
følgende regler:
10

Beløbene er fastsat i (2012).

23.3
Øvrige genstande erstattes i henhold til de i fællesbetingelsernes
beskrevne erstatningsregler, jf. afsnit 92-95.

23.4
Forsikringen dækker på førsterisikobasis* inden for den i policen
anførte forsikringssum, som indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes
afsnit 7.
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Husejer ekskl. Storm
Betingelser R322131

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

24.2.4 Anlæg til brandmæssig sikring af bygningen eller afsnit
deraf samt civilforsvarsmateriel.

24. Hvad er omfattet
24.1
De bygninger, der er valgt dækket og nævnt i policen, hvis de er
opført på muret eller støbt fundament. Bygningerne skal være
beliggende på forsikringsstedet, og forsikringen omfatter disse,
inklusiv fundament og betonblokke indtil en dybde af 1 meter under
jordlinje eller under kældergulv.
I Grønland omfattes dog bygninger, der er opført på
stolpefundament forankret i fjeld efter bygningsreglementets
bestemmelser.
24.1.1 Forsikringen omfatter ikke
Bygninger opført på træpæle eller anden fundering af træ,
drivhuse, skure, lysthuse, halvtage, overdækninger, vindmøller,
boblehaller, carporte samt teltagtige konstruktioner, dog dækkes
pavilloner.

24.2
Uden særskilt tilkendegivelse i policen er følgende omfattet, for så
vidt det tilhører forsikringstager:
24.2.1 Faste elinstallationer, herunder:
1

Stikledninger og hovedtavler

2 Kraftinstallationer frem til styretavle og respektive motorværn
3 Lysinstallationer, herunder armaturer, men ikke rør, pærer,
lysskilte, projektøranlæg og fritstående lamper
24.2.2 Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste

24.2.5 Flagstænger, antenner til ikke-erhvervsmæssig brug,
herunder tv-kabler* og installationer hertil, samt faste kabler i de
forsikrede bygninger til opkobling til internettet, murede hegn,
andre hegn på muret eller støbt sokkel, samt nedgravede
svømmebassiner, der er støbte eller murede.
24.2.5.1 Forsikringen omfatter ikke
Bassiner af plastic, glasfiber eller andre kunststoffer selv om de er
nedgravede, samt aftagelig overdækning som plader, presenninger,
plastdækning og lignende.
24.2.6 Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på
bygningen er alene dækket for deres håndværksmæssige værdi* –
dog maksimalt med indtil 250.000 kr. (2012).
24.2.7 Andet sædvanligt tilbehør* og materialer, der udelukkende
anvendes til ejendommens drift*, med indtil 250.000 kr. (2012).
24.2.8 Haveanlæg*, hvis skaden sker herpå som følge af en anden
dækningsberettiget bygningsskade. Udgifter til reetablering
godtgøres med indtil 250.000 kr. (2012).
For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning. Det vil for
buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter.
Erstatningen bortfalder, hvis reetablering ikke finder sted.
24.2.9 Skorstene, silo-, ventilations- og udsugningsanlæg med indtil
250.000 kr. (2012).
24.2.10 Legepladsredskaber på legepladsareal med indtil 250.000
kr. (2012).
24.2.11 De på forsikringsstedet monterede baldakiner*.
24.2.11.1 Forsikringen omfatter ikke
Markiser, solafskærmninger, skilte og lignende.

installationer af sædvanlig, men ikke-erhvervsmæssig karakter*,

25. Hvilke skader er dækket

når de er installeret på deres blivende plads, herunder:

Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede

1

Gas- og vandinstallationer

2 Rumtemperatur- og rumventilationsanlæg

genstande ved:

3 Elevatorer, sanitets- og kloakanlæg

25.1 Tilfældig udstrømning

4 Vaskeanlæg og hårde hvidevarer

25.1.1 Forsikringen dækker:

5 Tagplader af erstatningsmateriale for glas, herunder

Skade som følge af tilfældig udstrømning af vand, olie- og

uoplukkelige ovenlys
6 6 Alternativ energi* - uanset karakter/anvendelse.
24.2.2.1 Forsikringen omfatter ikke:
1

Glas eller ruder af andet materiale, med mindre der er tale om
erstatningsmateriale for anden sædvanlig bygningsdel, som er
anbragt som fast/uoplukkeligt

2 Gitre og sikkerhedsglas i øvrigt
24.2.3 Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast
til et underlag eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som
færdigt gulv.

kølevæske fra røranlæg og dertil knyttede installationer i
bygningen, herunder køle- og fryseanlæg, akvarier over 20 liter og
vandsenge.
25.1.2 Forsikringen dækker ikke:
1

Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank,
køle- og fryseanlæg, akvarier og vandsenge

2 Skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand,
ved vand fra tagrender og disses nedløbsrør samt ved afvanding
fra tagflader
3 Skade på og som følge af frostsprængte rør - se dog punkt 25.4.
4 Vandskade som følge af udsivning og dryp fra synlige
installationer
11
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5 I forbindelse med bygge- og reparationsarbejde, herunder
reparation eller ændring af rør og varmeanlæg, uanset hvem

25.3.2 Forsikringen dækker ikke:
1

25.2 Udsivning fra skjulte rør installationer*

2 Skade som følge af nedbør, der trænger igennem utætheder og
åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af stormskade* på

25.2.1 Forsikringen dækker:
Skade som følge af udsivning af vand og olie fra skjulte vand-,

bygningen
3 Hvis skaden skyldes voldsomt skybrud* eller tøbrud* jf.

varme- og sanitetsinstallationer i bygningen.

definition, gælder følgende vedrørende løsøregenstande i

25.2.2 Forsikringen dækker ikke:
1

Skade forårsaget ved oversvømmelse* fra hav, fjord, sø eller
vandløb

der udfører arbejdet

kælder:

Enhver udgift, der vedrører lokalisering og reparation af fejl og
skader på installationer og røranlæg, samt reparation og

Forsikringen dækker ikke:

reetablering af ubeskadigede bygningsdele

• Varer af enhver art, emballage, kontorartikler, materialer og

2 Skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand,

værktøj m.m., til opbevaring, videresalg, udlejning, reparation
og demonstration

ved vand fra tagrender og disses nedløbsrør, samt ved
afvanding fra tagflader
3 Skade på og som følge af frostsprængte rør, medmindre

• Servere og serverinstallationer, herunder software og data
• Arkivopbevaringer, herunder al papirmateriale, hængemapper

frostsprængning skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning

eller andre mapper med indhold, originaltegninger og -modeller

eller utilstrækkelig opvarmning i udlejede lokaler

samt skabeloner mv.

25.3 Voldsomt skybrud* eller tøbrud*

medmindre genstandene er hævet min. 40 cm over gulvniveau,

25.3.1 Forsikringen dækker:

placeret på fast ikke vandsugende underlag og ikke er i berøring

Skade efter voldsomt skybrud* eller tøbrud*, når vandet ikke kan få

med andet løsøre placeret under 40 cm fra gulvniveau.

normalt afløb og oversvømmer bygningen, stiger op gennem
afløbsledninger og/eller trænger ind i bygningen gennem naturlige

25.4 Frostsprængning

utætheder som fx ventilationsåbninger.

25.4.1 Forsikringen dækker:

Ved skade på bygningsdele og –materialer i kælder ydes erstatning

Skade som følge af tilfældigt svigt i varmeforsyningen i opvarmede

efter nedenstående regler, dog afhængig af valg af materialer ved

lokaler, hvorved følgende bygningsdele frostsprænges:

udbedring af skade. De almindelige skadeopgørelsesregler nævnt i
betingelsernes afsnit 11, 92-95, 104 & 107 er gældende uanset
nedenstående regler.
Der erstattes maksimalt 60 % af reetableringsudgifter for
vandsugende materialer i kælder, der beskadiges, fx:
• Trægulve af enhver art, laminatgulve og lignende
• Trædøre/karme
• Trætrappe fra stue/kælder
• Gulvtæpper, filtbelægninger og lignende.
• Gips- og isoleringsvægge
• Træbeklædning, trælister, træpaneler og lignende på vægge
Hvis der ved reetablering vælges materialer, der ikke er
vandsugende, så ydes dog fuld erstatning. Erstatning for
reetablering af skaderamte vandsugende materialer med ikke

1

Røranlæg, der tilfører bygningen vand

2 Røranlæg, der indgår i bygningens* indvendige vand- og
sanitetsinstallationer
3 Centralvarme- og varmtvandsanlæg og dertil hørende kedler,
beholdere, pumper, målere og radiatorer
4 Wc-kummer og -cisterner
25.4.2 Forsikringen dækker ikke:
1

Udgifter til optøning

2 Frostsprængning af tagrender,
nedløbsrør, tagsten, murværk og beton
3 Frostskade på udendørs vandhaner, springvand,
svømmebassiner, jacuzzi/spabade og dertil hørende
installationer
4 Skade som følge af udstrømmende væsker efter

vandsugende materialer kan aldrig overstige udgiften for

frostsprængning i uopvarmede lokaler, medmindre

erstatning med tilsvarende skaderamte vandsugende materialer.

frostsprængningen skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning
eller andre forhold, som sikrede/forsikringstageren er uden skyld
i.

12

Document key: 4cc5f256-a384-6e3f-87f1-23e225c8a3fa
Punkt 2, Bilag 6: Forsikringsbetingelser.pdf

25.5 Snetryk
25.5.1 Forsikringen dækker:
Skade forårsaget af snetryk.
25.5.2 Forsikringen dækker ikke:
I Grønland.

25.6 Indbrudstyveri*
25.6.1 Forsikringen dækker:
Indbrudstyveri* eller forsøg herpå, samt hærværk* i forbindelse
hermed.
25.6.2 Forsikringen dækker ikke:
Indbrudstyveri* eller forsøg herpå, samt hærværk* i forbindelse
hermed fra forladte eller ubeboede bygninger/lejemål.

25.7 Påkørsel
25.7.1 Forsikringen dækker:
Skade forårsaget af påkørsel.
25.7.1.1 Ved enhver påkørselsskade gælder en selvrisiko på 3.000 kr.
(2012), dog minimum den på policen generelle selvrisiko.

25.8 Væltende og nedstyrtende genstande
25.8.1 Forsikringen dækker:
Skade som følge af væltende eller nedstyrtende genstande, der
udefra beskadiger bygningerne.

25.9 Sprængning* og opbrydning af lukkere
25.9.1 Forsikringen dækker:
Reparation eller udskiftning af døre, porte eller andre lukkere, der
beskadiges som følge af sprængning*, opbrydning eller lignende i
forbindelse med, at politimyndighed, brand- eller andet
redningsvæsen trænger ind i bygning* eller lejlighed for at redde
menneskeliv/minimere risiko for skade ved fx fare for gaseksplosion
eller lignende.

26. Generelle undtagelser
26.1 Forsikringen dækker ikke:
1

Skade som følge af fejlkonstruktion, byggefejl, materialefejl eller
fejlmontering

2 Skade, der skyldes, at sikrede ikke har overholdt
byggelovgivningens regler herunder anvisninger og vejledninger,
når årsagen til skaden eller skadens omfang kan henføres hertil
3 Skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse*
4 Driftstab og andre indirekte tab
5 Kosmetiske skader
6 Beskadigelser forvoldt af dyr
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Stormskade
Betingelser R322131

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

27.2.4 Anlæg til brandmæssig sikring af bygningen eller afsnit deraf
samt civilforsvarsmateriel.

27. Hvad er omfattet
27.1
Bygninger der er valgt dækket og nævnt i policen, hvis de er opført
på muret eller støbt fundament. Bygningerne skal være beliggende
på forsikringsstedet, og forsikringen omfatter disse, inklusiv
fundament og betonblokke indtil en dybde af 1 meter under
jordlinje eller under kældergulv.
I Grønland omfattes dog bygninger, der er opført på
stolpefundament forankret i fjeld efter bygningsreglementets
bestemmelser.
27.1.1 Forsikringen omfatter ikke:
Bygninger opført på træpæle eller anden fundering af træ,
drivhuse, skure, lysthuse, halvtage, overdækninger, vindmøller,
boblehaller, carporte samt teltagtige konstruktioner, dog dækkes
pavilloner.

27.2
Uden særskilt tilkendegivelse i policen er følgende omfattet, for så
vidt det tilhører forsikringstager:
27.2.1 Faste elinstallationer, herunder:
1

Stikledninger og hovedtavler

2 Kraftinstallationer frem til styretavle og respektive motorværn
3 Lysinstallationer, herunder armaturer, men ikke rør, pærer,
lysskilte, projektøranlæg og fritstående lamper
27.2.2 Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste

27.2.5 Flagstænger, antenner til ikke-erhvervsmæssig brug,
herunder tv-kabler* og installationer hertil, samt faste kabler i de
forsikrede bygninger til opkobling til internettet, murede hegn,
andre hegn på muret eller støbt sokkel, samt nedgravede
svømmebassiner, der er støbte eller murede.
27.2.5.1 Forsikringen omfatter ikke:
Bassiner af plastic, glasfiber eller andre kunststoffer selv om de er
nedgravede, samt aftagelig overdækning som plader, presenninger,
plastdækning og lignende.
27.2.6 Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på
bygningen er alene dækket for deres håndværksmæssige værdi* –
dog maksimalt med indtil 250.000 kr. (2012).
27.2.7 Andet sædvanligt tilbehør* og materialer, der udelukkende
anvendes til ejendommens drift*, med indtil 250.000 kr. (2012).
27.2.8 Haveanlæg*, hvis skaden sker herpå som følge af en anden
dækningsberettiget bygningsskade. Udgifter til reetablering
godtgøres med indtil 250.000 kr.( 2012).
For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning. Det vil for
buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter.
Erstatningen bortfalder, hvis reetablering ikke finder sted.
27.2.9 Skorstene, silo-, ventilations- og udsugningsanlæg med indtil
250.000 kr. (2012).
27.2.10 Legepladsredskaber på legepladsareal med indtil 250.000
kr. (2012).
27.2.11 De på forsikringsstedet monterede baldakiner*.
27.2.11.1 Forsikringen omfatter ikke:
Markiser, solafskærmninger, skilte og lignende.

installationer af sædvanlig, men ikke-erhvervsmæssig karakter*,

28. Hvilke skader er dækket

når de er installeret på deres blivende plads, herunder:

28.1 Storm*

1

Gas- og vandinstallationer

2 Rumtemperatur- og rumventilationsanlæg
3 Elevatorer, sanitets- og kloakanlæg
4 Vaskeanlæg og hårde hvidevarer
5 Tagplader af erstatningsmateriale for glas, herunder
uoplukkelige ovenlys
6 Alternativ energi* - uanset karakter/anvendelse.
27.2.2.1 Forsikringen omfatter ikke:
1

Glas eller ruder af andet materiale medmindre der er tale om
erstatningsmateriale for anden sædvanlig bygningsdel, som er
anbragt som fast/uoplukkeligt

2 Gitre og sikkerhedsglas i øvrigt
27.2.3 Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til
et underlag eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som
færdigt gulv.
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28.1.1 Forsikringen dækker:
Skade som følge af storm* (herunder skypumpe) og eventuel
nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge af stormskade på
bygningen.

29. Forsikringen dækker ikke
1

Skade forårsaget ved oversvømmelse* fra hav, sø eller vandløb

2 Skade som følge af fejlkonstruktion, byggefejl, materialefejl eller
fejlmontering
3 Skade, der skyldes, at sikrede* ikke har overholdt
byggelovgivningens regler herunder anvisninger og vejledninger,
når årsagen til skaden eller skadens omfang kan henføres hertil
4. Skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse*
5 Driftstab og andre indirekte tab
6. Kosmetiske skader
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Husejer - vand
Betingelser R322131

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

31.1.4 Anlæg til brandmæssig sikring af bygningen eller afsnit deraf
samt civilforsvarsmateriel.

30. Hvad er omfattet
30.1
De bygninger, der er valgt dækket og nævnt i policen, hvis de er
opført på muret eller støbt fundament. Bygningerne skal være
beliggende på forsikringsstedet, og forsikringen omfatter disse,
inklusiv fundament og betonblokke indtil en dybde af 1 meter under
jordlinje eller under kældergulv.
I Grønland omfattes dog bygninger, der er opført på
stolpefundament forankret i fjeld efter bygningsreglementets
bestemmelser.

31.1.5 Flagstænger, antenner til ikke-erhvervsmæssig brug,
herunder tv-kabler* og installationer hertil, samt faste kabler i de
forsikrede bygninger til opkobling til internettet, murede hegn,
andre hegn på muret eller støbt sokkel, samt nedgravede
svømmebassiner, der er støbte eller murede.
31.1.5.1 Forsikringen omfatter ikke:
Bassiner af plastic, glasfiber eller andre kunststoffer selv om de er
nedgravede, samt aftagelig overdækning som plader, presenninger,
plastdækning og lignende.
31.1.6 Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på
bygningen er alene dækket for deres håndværksmæssige værdi* –
dog maksimalt med indtil 250.000 kr. (2012).

31. Forsikringen omfatter ikke

31.1.7 Andet sædvanligt tilbehør* og materialer, der udelukkende

Bygninger opført på træpæle eller anden fundering af træ,

31.1.8 Haveanlæg*, hvis skaden sker herpå som følge af en anden

drivhuse, skure, lysthuse, halvtage, overdækninger, vindmøller,
boblehaller, carporte samt teltagtige konstruktioner, dog dækkes
pavilloner.

31.1
Uden særskilt tilkendegivelse i policen er følgende omfattet, for så
vidt det tilhører forsikringstager:
31.1.1 Faste elinstallationer, herunder:
1

Stikledninger og hovedtavler

2 Kraftinstallationer frem til styretavle og respektive motorværn
3 Lysinstallationer, herunder armaturer, men ikke rør, pærer,
lysskilte, projektøranlæg og fritstående lamper
31.1.2 Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste
installationer af sædvanlig, men ikke-erhvervsmæssig karakter*,
når de er installeret på deres blivende plads, herunder:
1

Gas- og vandinstallationer

2 Rumtemperatur- og rumventilationsanlæg
3 Elevatorer, sanitets- og kloakanlæg
4 Vaskeanlæg og hårde hvidevarer
5 Tagplader af erstatningsmateriale for glas, herunder
uoplukkelige ovenlys

anvendes til ejendommens drift*, med indtil 250.000 kr. (2012).
dækningsberettiget bygningsskade. Udgifter til reetablering
godtgøres med indtil 250.000 kr. (2012).
For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning. Det vil for
buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter.
Erstatningen bortfalder, hvis reetablering ikke finder sted.
31.1.9 Skorstene, silo-, ventilations- og udsugningsanlæg med indtil
250.000 kr. (2012).
31.1.10 Legepladsredskaber på legepladsareal med indtil 250.000 kr.
(2012).
31.1.11 De på forsikringsstedet monterede baldakiner*.
31.1.11.1 Forsikringen omfatter ikke
Markiser, solafskærmninger, skilte og lignende.

32. Hvilke skader er dækket
Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede
genstande ved:

32.1 Tilfældig udstrømning.
32.1.1 Forsikringen dækker:
Skade som følge af tilfældig udstrømning af vand, olie- og
kølevæske fra røranlæg og dertil knyttede installationer i

6 Alternativ energi* - uanset karakter/anvendelse.

bygningen, herunder køle- og fryseanlæg, akvarier over 20 liter og

31.1.2.1 Forsikringen omfatter ikke:

32.1.2 Forsikringen dækker ikke:

1

Glas eller ruder af andet materiale medmindre der er tale om
erstatningsmateriale for anden sædvanlig bygningsdel, som er
anbragt som fast/uoplukkeligt

2 Gitre og sikkerhedsglas i øvrigt
31.1.3 Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til

vandsenge.
1

Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank,
køle- og fryseanlæg, akvarier og vandsenge

2 Skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand,
ved vand fra tagrender og disses nedløbsrør samt ved afvanding
fra tagflader
3 Skade på og som følge af frostsprængte rør, medmindre

et underlag eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som

frostsprængning skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning

færdigt gulv.

eller utilstrækkelig opvarmning i udlejede lokaler
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4 Vandskade som følge af udsivning og dryp fra synlige
installationer

32.3.2 Forsikringen dækker ikke:
1

5 I forbindelse med bygge- og reparationsarbejde, herunder
reparation eller ændring af rør og varmeanlæg, uanset hvem

vandløb
2 Skade som følge af nedbør, der trænger igennem utætheder og
åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af stormskade på

der udfører arbejdet

32.2 Udsivning fra skjulte rørinstallationer*
32.2.1 Forsikringen dækker:

Skade forårsaget ved oversvømmelse* fra hav, fjord, sø eller

bygningen
3 Hvis skaden skyldes sky/tøbrud jf. definition, så gælder følgende
vedrørende løsøregenstande i kælder:

Skade som følge af udsivning af vand og olie fra skjulte vand-,

•

varme- og sanitetsinstallationer i bygningen.

værktøj m.m., til opbevaring, videresalg, udlejning, reparation

32.2.2 Forsikringen dækker ikke:
1

Varer af enhver art, emballage, kontorartikler, materialer og

og demonstration

Enhver udgift, der vedrører lokalisering og reparation af fejl og

•

Servere og serverinstallationer, herunder software og data

skader på installationer og røranlæg, samt reparation og

•

Arkivopbevaringer, herunder al papirmateriale,

reetablering af ubeskadigede bygningsdele

hængemapper eller andre mapper med indhold,

2 Skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand,

originaltegninger og -modeller samt skabeloner mv.

ved vand fra tagrender og disses nedløbsrør, samt ved
afvanding fra tagflader
3 Skade på og som følge af frostsprængte rør, medmindre
frostsprængning skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning
eller utilstrækkelig opvarmning i udlejede lokaler

32.3 Voldsomt skybrud* eller tøbrud*

medmindre genstandene er hævet min. 40 cm over gulvniveau,
placeret på fast ikke vandsugende underlag og ikke er i berøring
med andet løsøre placeret under 40 cm fra gulvniveau.

32.4 Frostsprængning
32.4.1 Forsikringen dækker:

32.3.1 Forsikringen dækker:

Skade som følge af tilfældigt svigt i varmeforsyningen i opvarmede

Skade efter voldsomt sky- eller tøbrud, når vandet ikke kan få

lokaler, der ikke er udlejede, hvorved følgende bygningsdele

normalt afløb* og oversvømmer bygningen, stiger op gennem

frostsprænges:

afløbsledninger og/eller trænger ind i bygningen gennem naturlige

1

utætheder som fx ventilationsåbninger.

2 Røranlæg, der indgår i bygningens* indvendige vand- og
sanitetsinstallationer

Ved skade på bygningsdele og –materialer i kælder ydes erstatning
efter nedenstående regler, dog afhængig af valg af materialer ved

3 Centralvarme- og varmtvandsanlæg og dertil hørende kedler,
beholdere, pumper, målere og radiatorer

udbedring af skade. De almindelige skadeopgørelsesregler nævnt i
betingelsernes afsnit 11, 92-95, 104 & 107 er gældende uanset
nedenstående regler.
Der erstattes maksimalt 60 % af reetableringsudgifter for
vandsugende materialer i kælder, der beskadiges, fx:
• Trægulve af enhver art, laminatgulve og lignende
• Trædøre/karme
• Trætrappe fra stue/kælder
• Gulvtæpper, filtbelægninger og lignende
• Gips- og isoleringsvægge
• Træbeklædning, trælister, træpaneler og lignende på vægge
Hvis der ved reetablering vælges materialer, der ikke er
vandsugende, ydes dog fuld erstatning.

Røranlæg, der tilfører bygningen vand

4 Wc-kummer* og -cisterner
32.4.1.1 I udlejede lokaler dækkes frostsprængning i de i afsnit 32.4.1
nr. 1–4 nævnte bygningsdele, uanset at årsagen hertil ikke er
tilfældigt svigt i varmeforsyningen.
32.4.2 Forsikringen dækker ikke:
1

Udgifter til optøning

2 Frostsprængning af tagrender, nedløbsrør, tagsten, murværk og
beton
3 Frostskade på udendørs vandhaner, springvand,
svømmebassiner, jacuzzi/spabade og dertil hørende
installationer

32.5 Snetryk

Erstatning for reetablering af skaderamte vandsugende materialer

32.5.1 Forsikringen dækker:

med ikke vandsugende materialer kan aldrig overstige udgiften for

Skade forårsaget af snetryk.

erstatning med tilsvarende vandsugende materialer.

32.5.2 Forsikringen dækker ikke:
I Grønland.
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33. Forsikringen dækker ikke
1

Skade som følge af fejlkonstruktion, byggefejl, materialefejl eller
fejlmontering

2 Skade, der skyldes, at sikrede* ikke har overholdt
byggelovgivningens regler herunder anvisninger og vejledninger,
når årsagen til skaden eller skadens omfang kan henføres hertil
3 Skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse*
4 Driftstab og andre indirekte tab
5 Kosmetiske skader
6 Beskadigelser forvoldt af dyr
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Anden pludselig skade
Betingelser R322131

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

34. Hvad er omfattet
34.1
Genstande, jf. bygningsbrand afsnit 17 – dog ikke de i afsnit 17.3.1,
nr. 3 nævnte installationer og genstande.

35. Hvilke skader er dækket
Forsikringen dækker direkte skade på de forsikrede genstande ved
pludselige* og uforudsete hændelser af en hvilken som helst årsag
uanset årsagen ikke er pludselig og med de nedenfor angivne
undtagelser.
Derudover dækker forsikringen udgifter til fjernelse af graffiti og
bemaling

35.1 Forsikringen dækker ikke:
1

Ikke-pludselige* skader

2 Skader på bygning* eller bygningsdele af enhver art, opstået i
forbindelse med afrensning af graffiti og bemaling
3 Påregnelige skader*
4 Skade på kummer*
5 Skade på glas. Undtaget er tillige glas, der anvendes som
erstatningsmateriale for anden sædvanlig bygningsdel
6 Skade, som er omfattet af garanti
7 Skade, som i forvejen er dækket, undtaget eller begrænset i
Husejer ekskl. storm/Stormskade/Husejer - vand
8. Hærværk*

36. Selvrisiko
Ved enhver skade gælder en selvrisiko på 10.000 kr. (2012), dog
minimum den på policen generelle selvrisiko.
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Stiklednings- og rørskade
Betingelser R322131

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

37. Hvad er omfattet af stikledning
37.1
Udvendige rør og ledninger i jord – som forsikringstager har
vedligeholdelsespligten for – til vand-, varme-, gas-, el- og
afløbsinstallationer, samt telefon- og tv-kabler*, og kabler til
opkobling til internettet, fra og imellem de forsikrede bygninger
regnet fra skel og til indføringssted i de forsikrede bygninger.

37.2
Nedgravede rør fra bygning* og til egen septiktank eller
renseanlæg.

37.3
Nedgravede rør til olie fra olietank til bygning*.

37.4 Forsikringen omfatter ikke:
1

Rør og ledninger, der hører til en i den forsikrede ejendom drevet
erhvervsvirksomhed og indgår i dennes produktion

2 Rør og ledninger i anlæg, der udnytter vedvarende energikilder
3 Rør og ledninger i installationer til svømmebassiner og
springvand
4 Faskiner, septiktanke, olietanke og andre tanke af enhver art
5 Andre rør og ledninger end de, der er nævnt i afsnit 1, herunder
drænrør og brønde

38. Hvad er omfattet af rørskade
Forsikringen omfatter de skjulte rørinstallationer* vand-, varme-,
gas-, olie- og afløbsrør samt skjulte elkabler til brug for opvarmning,
som findes i og under de forsikrede bygninger, regnet fra
indføringsstedet heri.

38.1 Forsikringen omfatter ikke:
1

Rør og kabler, der hører til en i den forsikrede ejendom drevet
erhvervsvirksomhed og indgår i dennes produktion

2 Rør og kabler i beholdere, vaskemaskiner, opvaskemaskiner,
olie- og gasfyrsunits, radiatorer, kedler, tanke, varmepumper,
varmtvandsbeholdere og ekspansionsbeholdere og
varmevekslere
3 Rør og kabler i installationer til svømmebassiner, springvand
samt drænrør
4 Rør i anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, fx sol- og
jordvarme og andre varmepumpeanlæg
5 Tagrender og nedløbsrør
6 Andre rør og kabler end de, der er nævnt i afsnit 38

39. Hvilke skader er dækket
39.1
Brud* eller utæthed på skjulte rør i bygning*.

39.2
Brud* eller utæthed på udvendige rør, der benyttes til vand-,
varme- og gasforsyning.

39.3
Brud* ved mindst fejlklasse* 3 på udvendige rør, der benyttes til
afløb. Rør skal være anbragt i jorden.

39.4
Brud* og sætninger i kabler.

39.5
El-skade/kortslutning i kabler, jf. dækningsbetingelser for El-skade/
kortslutning.

39.6
Nødvendige omkostninger til sporing af utætheder eller brud* på
de forsikrede skjulte rør og kabler, når selskabet har givet samtykke
hertil.

39.7
Omkostninger til reparation af de skjulte rør og kabler, og i
forbindelse med en dækningsberettiget skade tillige udgifter til
opgravning, oprydning* og reetablering samt følgeskader på
bygningsdele.

40. Forsikringen dækker ikke
1

Skade, som er konstateret, inden Stiklednings- og
rørskadedækningen er trådt i kraft

2 Skade, som skyldes frostsprængning af rør i bygning*, med
mindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning eller
utilstrækkelig opvarmning i udlejede lokaler
3 Skade, som skyldes frostsprængning af stikledninger og andre
forsikrede genstande anbragt i jord uden for de forsikrede
bygninger
4 Skade som er omfattet af forhandler- eller leverandørgaranti
5 Skade som følge af trykprøvning, medmindre selskabet har sat
arbejdet i gang
6 Skade forårsaget af opstigende grundvand eller kloakvand,
samt vand i forbindelse med tagrender og disses nedløbsrør
7 Svampeskade, medmindre policen omfatter denne dækning
8 Udgifter til rottebekæmpelse
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40.1 Ved enhver form for skade på kabler gælder
endvidere følgende:
Forsikringen dækker ikke:
1

Skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering,
fejltilslutning, mekanisk ødelæggelse, forkert udført reparation
eller skade, der sker under reparation

2 Skade, som dækkes af garanti eller serviceordninger
3 Driftstab eller andre indirekte tab

41. Betingelse for dækning
Det er en betingelse for dækning, at skaden konstateres i
forsikringstiden* og anmeldes senest 6 måneder efter forsikringens
ophør.

42. Skadeanmeldelse og udbedring
Reparation af skader under stiklednings- og rørskadedækningen
må kun sættes i gang efter forudgående aftale med selskabet.

43. Skadeopgørelse
43.1
Enhver skade på rør eller kabler, hvis alder ikke overstiger 20 år,
erstattes uden fradrag for alder.

43.2
For rør eller kabler, der er 20 år og derover, fastsættes erstatningen
for den samlede udgift til udbedring af skaden inklusiv udgifter til
fejlfinding, opgravning, udskiftning og reetablering med følgende
fradrag:

Genstandens alder		

Fradrag

20–29 år				30 %
30 år og opefter			

50 %

Hvis rørenes alder ikke kan dokumenteres, beregnes erstatningen
ud fra bygningens opførelsesår.
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Svampe
Betingelser R322131

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

6 Skade på genstande, der er fejlkonstruerede, behæftede med
materialefejl eller er opført forkert, når årsagen til skaden kan

44. Hvad er omfattet
44.1
De bygninger, der er opført på muret eller støbt fundament eller
betonblokke, og er valgt dækket og nævnt i policen. Bygningerne
skal være beliggende på forsikringsstedet, og forsikringen dækker
disse inklusiv fundament og betonblokke indtil en dybde af 1 meter
under jordlinje eller under kældergulv.
44.1.1 Forsikringen omfatter ikke:
Træpæle eller anden fundering af træ, samt terrasser, verandaer,
pergolaer og altaner af træ. Endvidere dækkes ikke drivhuse, skure,
lysthuse, halvtage, baldakiner*, overdækninger og vindmøller.

44.2
Vægmalerier, relieffer og øvrig udsmykning på bygningen er kun
dækket med den håndværksmæssige værdi, medmindre andet er
aftalt.

45. Hvilke skader er dækket
45.1
Forsikringen dækker skade forårsaget af et på
anmeldelsestidspunktet aktivt angreb af træ- og/eller
murødelæggende svampe konstateret i forsikringstiden* og
anmeldt og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør.
For skade forårsaget af et tidligere aktivt, men på
anmeldelsestidspunktet ikke-aktivt, angreb af træødelæggende
svampe, dækker forsikringen alene reparation eller afstivning i det
omfang, trækonstruktionernes bæreevne er svækket.
45.1.1 Hvis der til forebyggelse af svampeangreb* kræves særlige
foranstaltninger, er sikrede forpligtet til at træffe disse på egen
bekostning.
45.1.2 Det er en betingelse for dækningen, at sikrede har overholdt
byggelovgivningens regler.

46. Forsikringen dækker ikke
1

Skade forårsaget af råd* og rådborebiller

henføres hertil
7 Skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse*
8 Svampeskade opstået i eller som udbreder sig fra alle former for
pudsede eller skalmurede træhuse, bindingsværkshuse,
driftsbygninger på landbrugsejendomme eller bjælkehuse med
runde bjælker
9 Svampeskade på kældergulv, paneler i kælderen, beklædning på
kældervægge og kælderloft
10 Svampeskade på sternbeklædning, tagudhæng, vindskeder og
tilhørende dæklister
11 Svampeskade på uafdækkede spær-, bjælke- og remender,
samt andre udragende bygningsdele

47. Undersøgelse og udbedring af
svampeangreb
47.1
Ved anmeldelse af angreb foranlediger selskabet for egen regning
at få foretaget en omfangsbestemmelse af angrebet. Hvor det er
hensigtsmæssigt, suppleres med en biologisk undersøgelse af
svampens aktivitetsniveau.

47.2
Hvis der efter selskabets vurdering konstateres aktivt
svampeangreb, vælger selskabet udbedringsmetode, fx anvendelse
af kemikalier eller varmebehandling, bl.a. med mikrobølger eller
andre godkendte metoder.

47.3
Uanset om angrebet har nødvendiggjort behandling eller ej,
foretages reparation og/eller afstivning i det omfang, mur- og
trækonstruktionernes bæreevne er svækket.

47.4
Det er en betingelse for svampedækningen, at selskabet i hele
forsikringstiden* har uhindret adgang til at foretage
bygningsundersøgelser overalt på forsikringsstedet, jf. afsnit 10.

2 Svampeskader på åbne trækonstruktioner, som er udsat for vind
og vejr, fx havelåger, udvendige trapper, carporte, altaner,
flagstænger, plankeværker, stakitter og svalegange
3 Angreb af svamp*, som kun har kosmetisk betydning på det
angrebnes udseende, herunder ændret fugefarve
4 Svampeskade, der skyldes forkert udført eller manglende
isolering
5 Svampeskade, der skyldes tilstoppede ventilationsåbninger
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Insektskade
Betingelser R322131

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

48. Hvad er omfattet
48.1
De bygninger, der er opført på muret eller støbt fundament eller
betonblokke, og er valgt dækket og nævnt i policen. Bygningerne
skal være beliggende på forsikringsstedet, og forsikringen dækker
disse inklusiv fundament og betonblokke indtil en dybde af 1 meter
under jordlinje eller under kældergulv.
48.1.1 Forsikringen omfatter ikke:
Træpæle eller anden fundering af træ, samt terrasser, verandaer,
pergolaer og altaner af træ. Endvidere dækkes ikke drivhuse, skure,
lysthuse, halvtage, baldakiner*, overdækninger og vindmøller.

48.2
Vægmalerier, relieffer og øvrig udsmykning på bygningen er kun
dækket med den håndværksmæssige værdi*, medmindre andet er
aftalt.

49. Hvilke skader er dækket
49.1
Forsikringen dækker skade forårsaget af angreb af
træødelæggende insekter, konstateret og anmeldt i
forsikringstiden* og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør.

49.2
Ved angreb af træødelæggende insekter dækkes udgifter til
udskiftning eller afstivning af træværk, hvis dette er påkrævet af
hensyn til træværkets bæreevne. Ved angreb af husbukke og
borebiller dækkes tillige udgifterne til bekæmpelse af disse.
49.2.1 Det er en betingelse for dækningen, at sikrede* har overholdt
byggelovgivningens regler.

50. Forsikringen dækker ikke
1

Angreb af insekter, som kun har kosmetisk betydning på det
angrebnes udseende, herunder ændret fugefarve, borehuller og
misfarvning

2 Skade på genstande, der er fejlkonstruerede, behæftede med
materialefejl eller er opført forkert, når årsagen til skaden kan
henføres hertil
3 Skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse*
4 Øvrige foranstaltninger til forebyggelse af insektangreb
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Glas
Betingelser R322131

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

51. Hvad er omfattet
51.1
Udvendige vinduesruder, herunder termo-, lavenergi- og
forsatsruder, fællesruder, dørruder, glas i brusekabiner, ruder i faste
skabe og skillerum – af glas eller erstatningsmaterialer herfor samt indmurede spejle, når genstandene er endeligt anbragt på

55.3
Kan genstande magen til de skaderamte ikke fremskaffes, betales
kontant erstatning svarende til den udgift, selskabet ville have haft,
hvis genstande magen til de skaderamte havde været i handelen.

55.4
For skader erstattet under afsnit 51.3 beregnes en selvrisiko på 1.500
kr. (2012) af enhver skade.

deres blivende plads som bygningsbestanddele.

51.2
De på ruderne monterede glasbrudsdetektorer/alarmstrimler.

51.3
Glaskeramiske kogeplader samt glas i ovnlåger, når de er anbragt
på deres blivende plads.

52. Forsikringen omfatter ikke
1

Ruder i drivhuse, skure, garager, lysthuse, udhuse og lignende,
dog meddækkes pavilloner

2 Glas, der anvendes som erstatningsmateriale for anden
sædvanlig bygningsdel
3 Udgifter til dekoration, bogstaver, solfiltre, mv. eller udgifter fra
bearbejdning, sandblæsning, ætsning, sammenlimning,
polering, boring af huller og andet samt indfattede ruder med
kunstnerisk udførte motiver

53. Hvilke skader er dækket
Forsikringen dækker brud på de forsikrede genstande.

54. Forsikringen dækker ikke
1

Ridser i glasset, afspringning af splinter og fliser, punktering af
eller utætheder i sammensætning af termo- eller lavenergiruder

2 Beskadigelser af kosmetisk art samt farveforskelle mellem
erstattede genstande og de resterende
3 Enhver skade forårsaget af håndværkere i forbindelse med
reparation eller ombygning
4 Skade, som er dækket under Bygningsbranddækningen

55. Skadeopgørelse
55.1 Alle skader erstattes in natura.
55.2
Ruder af klart, plant vinduesglas eller erstatningsmaterialer herfor
erstattes i den kvalitet, der hidtil er benyttet.

23

Document key: 4cc5f256-a384-6e3f-87f1-23e225c8a3fa
Punkt 2, Bilag 6: Forsikringsbetingelser.pdf

Sanitet
Betingelser R322131

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

56. Hvad er omfattet
56.1
De til de forsikrede bygninger hørende wc-kummer, cisterner,
bidets, håndvaske og badekar, når genstandene er endeligt
anbragt på deres blivende plads som bygningsbestanddele.

56.2
Endvidere omfatter forsikringen fittings, tilslutningsrør og lignende,
i det omfang en udskiftning heraf er nødvendig i forbindelse med
reparation efter en skade.

57. Forsikringen omfatter ikke
Haner, blandingsbatterier, rørinstallationer og mekanisk udstyr af
enhver art.

58. Hvilke skader er dækket
Forsikringen dækker brud* på de forsikrede genstande.

59. Forsikringen dækker ikke
1

Ridser og revner i de forsikrede genstande, herunder
afspringning af splinter og fliser, samt enhver form for
beskadigelse af emalje

2 Øvrige beskadigelser af kosmetisk art samt farveforskelle
mellem erstattede genstande og de resterende
3 Enhver skade som følge af frost, med mindre skaden skyldes
tilfældigt svigtende varmeforsyning eller utilstrækkelig
opvarmning i udlejede lokaler
4 Enhver skade forårsaget af håndværkere i forbindelse med
reparation eller ombygning
5 Skade, som er dækket under Bygningsbranddækningen

60. Skadeopgørelse
60.1
Alle skader erstattes in natura.

60.2
Ved brud på wc-kummer erstattes tillige wc-sæder/wc-låg med
maximalt 750 kr. (2012) pr. stk.

60.3
Kan genstande magen til de skaderamte ikke fremskaffes, betales
kontant erstatning svarende til den udgift, selskabet ville have haft,
hvis genstande magen til de skaderamte havde været i handelen.
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Udvidet dækningsomfang
Betingelser R322131

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

61. Hvad dækker forsikringen
61.1
Ud over de i betingelserne gældende maksimumbeløb for:
• Huslejetab
• Oprydning*
• Jord
• Løsøre til ejendommens* drift
• Lovliggørelse
• Haveanlæg*
dækker forsikringen i alt med indtil det beløb, der er anført i policen
som Udvidet dækning.
Udvidelsen gælder for hver af de tegnede udvidede dækninger.

61.2
Beløbene indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit 7, og
dækker alle på førsterisikobasis*.
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Låseomstilling
Betingelser R322131

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

62. Hvad er omfattet
Låseomstilling omfatter låse og nøgler.

63. Hvilke skader er dækket
63.1
Forsikringen dækker forsikringstagers nødvendige udgifter til
omstilling af låse og genfremstilling af nøgler, når nøgler går tabt
som følge af et af forsikringen dækningsberettiget indbrudstyveri*,
ran eller røveri.

63.2
Dækningen omfatter kun låse i og nøgler til lokaler på det/de
forsikringssteder, der er nævnt i policen.

63.3
Dækningen er betinget af at indbrudstyveriet anmeldes til politiet
senest 24 timer efter at skaden er konstateret.

64. Forsikringen dækker ikke
64.1
Nøgler som bortkommer af en hvilken som helst anden årsag end
ved indbrudstyveri* og ran/røveri.

64.2
Nøgler eller omstillinger af låse tilhørende forsikringstager, når
nøglerne ikke har befundet sig på forsikringsstedet.

65. Forsikringssum
Forsikringen dækker på førsterisikobasis* inden for den i policen
anførte forsikringssum, som indeksreguleres.
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Skilte og lysstandere
Betingelser R322131

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

66. Hvem er sikret
Sikret er forsikringstageren i sin egenskab af ejer af belysning eller
skilte.
Vedligeholdelsespligten skal tillige påhvile forsikringstageren.
Hvis belysning eller skilte ejes i fællesskab, udbetales kun
forholdsmæssig erstatning i forhold til ejerandelen.

69. Forsikringen dækker ikke
1

Skade, der er omfattet af en garanti fra fx leverandør eller
installatør

2 Skade, der skyldes slid, rust eller tæring
3 Skade, som er undtaget under Bygningsbrand eller Husejer
ekskl. Storm/Husejer – Vand/Stormskade

70. Skadeopgørelse
Erstatningen opgøres på grundlag af de skaderamte genstandes
genanskaffelsespris umiddelbart før skadens indtræden. Der

67. Hvad er omfattet

foretages rimeligt fradrag for værdiforringelse ved alder, brug eller

1

Disse erstattes til nyværdi*.

Lysstandere, der er opstillet med det formål at belyse offentlige

andre omstændigheder. Lysstofrør og elpærer er dog undtaget.

gangarealer og veje samt fælles gårdareal
2 Lysstofrør samt elpærer. Forsikringen omfatter ikke neonrør,
farvede elpærer samt ledningsnettet
3 Skilte, som er monteret på deres blivende plads
Det er en betingelse for dækning, at det er tilstrækkeligt og
forsvarligt sat op/monteret

Selskabet er berettiget til at sætte beskadigede genstande i samme
stand som før skaden eller til at levere en tilsvarende genstand.

71. Maksimalerstatning
71.1
Forsikringen dækker på førsterisikobasis* inden for den i policen

68. Hvilke skader er dækket

anførte forsikringssum.

68.1

71.2

Forsikringen dækker, med de anførte undtagelser, tab eller

Forsikringen dækker maksimalt 12.500 kr. (2012) pr. stander eller

beskadigelse af de forsikrede genstande forvoldt ved nedenstående

skilt pr. skade.

begivenheder:
1

71.3

Brand*, lynnedslag* og eksplosion*, jf. dækningsbetingelserne

For hærværksskader, jf. afsnit 68.1, nr. 3, dækkes maksimalt 65.000

for Bygningsbrand afsnit 18.1, 18.2 og 18.3

kr. (2012) pr. skade.

2 Storm*, herunder skypumpe, jf. dækningsbetingelserne for
Stormskade afsnit 28.1
3 Hærværk*, Hvis det beskadigede er blevet ubrugeligt som følge
heraf. Skaden skal straks anmeldes til politiet efter, den er
konstateret
4 Påkørsel samt væltende eller nedstyrtende genstande, jf.

72. Selvrisiko
72.1
Der gælder en selvrisiko på 3.000 kr. (2012) pr. skade - dog min. den
på policen anførte selvrisiko.

dækningsbetingelserne for Husejer ekskl. storm afsnit 25.7 og
25.8. Skade ved påkørsel er dog kun omfattet, hvis det
beskadigede er blevet ubrugeligt.

68.2
Forsikringen dækker endvidere følgende følgeudgifter i forbindelse
med en dækningsberettiget skade:
1

Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede
standere

2 Nødvendige udgifter til oprydning* af forsikrede genstande
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Udvendigt produktionsudstyr
Betingelser R322131

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

73. Hvad er omfattet
Udendørs faste produktionsanlæg som beror på de i policen
nævnte forsikringssteder og som er omfattet af en i selskabet
tegnet bygningsbrandforsikring punkt 17 eller stormskadeforsikring
punkt 27.

74. Hvilke skader er dækket
Direkte skade på udendørs faste produktionsanlæg i forbindelse
med en dækningsberettiget storm- og snetryksskade samt skade
som følge af nedstyrtende genstande, som er omfattet af
bygningsforsikringen jf. punkt 73.

75. Forsikringssum
Forsikringen dækker på førsterisikobasis* inden for den i policen
anførte forsikringssum, som indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes
afsnit 7.
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Skure, halvtage ol. - Storm
Betingelser R322131

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

76. Hvad er omfattet
Bygninger som beror på de i policen nævnte forsikringssteder og
som er omfattet af en i selskabet tegnet stormskadeforsikring
punkt 27.

77. Forsikringen omfatter ikke
Udvendigt produktionsudstyr.

78. Hvilke skader er dækket
Stormskade omfattet af husejerforsikring, der rammer skure,
udhuse, lysthuse, halvtage og hegn, der er opført på muret og/eller
støbt fundament, betonblokke eller trykimprægneret træ, der
opfylder Dansk Standard (DS2122), inklusiv ind- og udvendige
udsmykninger, udvendigt udstyr, herunder skilte, lysreklamer,
persienner, jalousier, markiser og lignende samt have-, parkanlæg,
byggelegepladser og legepladser og faste legeredskaber i
tilknytning til bygningen.
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Enhver form for fundament
Betingelser R322131

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

79. Hvad er omfattet
Bygninger, som beror på de i policen nævnte forsikringssteder, og
som er omfattet af en i selskabet tegnet bygningsforsikring.

80. Hvilke skader er dækket
80.1
Bygningsfundamenter, herunder pilotering over 1 meters dybde
under jordlinie eller under kældergulv i forbindelse med en skade
omfattet af bygningsforsikringen, jf. punkt 79.
80.1.1 Det er en betingelse for forsikringens dækning, at de
omfattede bygninger rammes af en dækningsberettiget skade
omfattet af en tegnet bygningsbrandforsikring punkt 17,
husejerforsikring punkt 24 og stormskadeforsikring punkt 27.
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Hærværk på bygningsdele
Betingelser R322131

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

81. Hvad er omfattet
Bygninger, som beror på de i policen nævnte forsikringssteder, og
som er omfattet af en i selskabet tegnet husejerforsikring punkt 24.

82. Hvilke skader er dækket
82.1
Hærværk* på bygningsdele.

83. Forsikringen dækker ikke
83.1
Graffiti og bemaling.

83.2
Skade, når bygningen er ubenyttet, henligger forladt eller er
bestemt til nedrivning.

84. Selvrisiko
Ved enhver skade gælder en selvrisiko på 10.000 (2012) kr., dog
minimum den på policen generelle selvrisiko.
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Anden genopførelse
Betingelser R322131

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

85. Hvad er omfattet
Bygninger, som beror på de i policen nævnte forsikringssteder, og
som er omfattet af en i selskabet tegnet bygningsbrandforsikring
punkt 17, husejerforsikring punkt 24 og stormskadeforsikring punkt
27.

86. Hvilke skader er dækket
86.1
Hvis selskabet yder totalerstatning i henhold til gældende
betingelser for bygningsforsikring, jf. punkt 85 til genopførelse af en
tilsvarende bygning* med samme byggemåde og på samme sted,
kan sikrede vælge at anvende erstatningen til:

86.2
Genopførelse andetsteds i Danmark.

86.3
Genopførelse til andet formål.

86.4
Genopførelse ved anvendelse af anden byggemåde.
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Meromkostninger
Betingelser R322131

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

87. Hvad er omfattet
Bygninger som beror på de i policen nævnte forsikringssteder og

90.3
Meromkostninger/udgifter - se punkt 88.3 - der hidrører fra de
første 8 timers standsning, erstattes kun, Hvis virkningen strækker
sig ud over 30 dage efter, at skaden er konstateret.

som er omfattet af en i selskabet tegnet bygningsforsikring.

91. Forsikringssum

88. Hvilke skader er dækket

Forsikringen dækker på førsterisikobasis* inden for den i policen

88.1
Forsikringstagerens rimelige og dokumenterede meromkostninger,
der er nødvendige for virksomhedens fortsatte drift, i forbindelse
med en skade omfattet af bygningsforsikringen jf. punkt 17.1
88.1.1 Det er en betingelse, at udgifterne ikke er omfattet af anden

anførte forsikringssum, som indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes
afsnit 7.
Den angivne forsikringssum er den maksimale erstatning
kombineret for bygning* og løsøreforsikring.

forsikring.

88.2
Udgifter ved skadeudbedringen til over-, nat- og helligdagsbetaling
samt luft- og ekspresfragt.

88.3
Erstatning for meromkostninger/udgifter jf. punkt 88.1 og 88.2 til
imødegåelse af nedgang i omsætningen (driftstab), kan kun ske
efter forudgående aftale med selskabet.
88.3.1 Det er en betingelse for dækning, at reetablering af
beskadiget bygning* finder sted.

88.4
Erstatningen kan højst udgøre den på policen anførte
forsikringssum pr. skade.

89. Forsikringen dækker ikke
Hvis udbedringen forsinkes af forhold, forsikringstageren har
indflydelse på, ydes der ikke erstatning for de derved opståede
meromkostninger/udgifter.
Gælder dog ikke, hvis forlængelse af genopførelsesperioden er en
følge af, at der ydes erstatning, for fjernelse af anvendelige rester
og/eller opførelse af en ny bygning, fra en etableret
restværdiforsikring.

90. Dækningsperiode
90.1
Forsikringens dækningsperiode er 12 måneder.

90.2
Dækningsperioden begynder fra det tidspunkt, hvor en skade
konstateres, og forsikringen dækker inden for det i policen anførte
tidsrum, dog højst 1 måned efter skadens udbedring.
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Erstatningsregler

I policen er den enkelte bygnings forsikringsform
beskrevet.

92. Nyværdiforsikring

93. Dagsværdiforsikring
De forsikrede bygninger er dækket for deres fulde værdi som nye
med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde.

De forsikrede bygninger er dækket for deres fulde værdi som nye.

93.1 Skadeopgørelse for dagsværdiforsikring

92.1 Skadeopgørelse for nyværdiforsikring

på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede

92.1.1 Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne
på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede
med samme byggemåde på samme sted.
92.1.2 Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere
byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for
byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på
skadetidspunktet.
92.1.3 Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring
af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode
regnet fra skadetidspunktet.
92.1.4 Hvis det skaderamte på grund af slid og ælde er
værdiforringet mere end 30 % i forhold til nyværdien, fastsættes

93.1.1 Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne
med samme byggemåde på samme sted, men med fradrag for
værdiforringelse på grund af slid og ælde.
93.1.2 Ved prissættelsen kan der ikke benyttes priser for dyrere
byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for
byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på
skadetidspunktet.
93.1.3 Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring
af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode
regnet fra skadetidspunktet.
93.1.4 Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem
erstattede genstande og de resterende erstattes ikke.

erstatningen under hensyn til sådan værdiforringelse.

94. Sumforsikring

92.1.5 Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem

De forsikrede bygninger er dækket med den forsikringssum, der er

erstattede genstande og de resterende erstattes ikke.

anført i policen. Forsikringssummen er fastsat af forsikringstager.

92.2 Restværdiforsikring

Anvendelsen af denne forsikringsform forudsætter samtykke fra de

92.2.1 I forbindelse med en af forsikringen dækket skade kan

berettigede* ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst

forsikringstager, når bygningen er beskadiget med mindst 50 % af

på ejendommen, hvis der herved sker en nedsættelse af

nyværdien, vælge i stedet at få nedrevet anvendelige rester og

forsikringssummen til et beløb, der er mindre end de forsikrede

opført tilsvarende bygning* som ny.

bygningers fulde værdi som nye med fradrag for værdiforringelse

Beskadigelsen udtrykkes i en skadeprocent udregnet som forholdet

på grund af slid og ælde.

mellem det beskadigedes nyværdi* og bygningens nyværdi*.
Skadeprocenten beregnes ved kalkulation.

94.1 Skadeopgørelse for sumforsikring

92.2.2 For restværdierstatningen er samme regler gældende som

94.1.1 Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne

for den egentlige skadeserstatning.

på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede

Anvendelige resters værdi til anden anvendelse fradrages i

med samme byggemåde på samme sted, men med fradrag for

erstatningen.

værdiforringelse på grund af slid og ælde.

Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at de

94.1.2 Indeholder policen flere positioner (respektive

anvendelige rester er nedrevet, og at erstatningen anvendes til

underpositioner/afsnit), behandles hver af disse som selvstændige

genopførelse på forsikringsstedet.

forsikringer.

92.2.3 Ved skade på afsnits- og/eller sektionsopdelte bygninger

94.1.3 Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere

beregnes skadeprocenten i forhold til bygningens værdi som helhed

byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for

og ikke i forhold til det enkelte bygningsafsnit eller den enkelte

byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på

bygningssektion.

skadetidspunktet.

En rumadskillelse i form af skillevægge – brandsikre eller ej – med

94.1.4 Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring

samme tagkonstruktion medfører således ikke, at de enkelte

af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode

bygningsafsnit i relation til opgørelsesprincippet betragtes som

regnet fra skadetidspunktet.

selvstændige bygninger.

94.1.5 Erstatningen nedsættes forholdsmæssigt, hvis
genopførelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden med
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fradrag for slid og ælde overstiger forsikringssummen,

96.3

indeksreguleret efter reglerne i afsnit 7.

Hvis selskabet forlanger det, skal forsikringstageren levere behørig

94.1.6 Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem
erstattede genstande og de resterende erstattes ikke.

95. Førsterisikoforsikring
De forsikrede bygninger er dækket med den forsikringssum, der er

dokumentation for det skaderamte løsøre.

96.4
Selskabet er berettiget til at overtage erstattede genstande.

anført i policen. Forsikringssummen er fastsat af forsikringstager.

97. Forladte bygninger

Underforsikring* kan ikke gøres gældende.

For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med
fradrag for såvel værdiforringelse på grund af slid og ælde som for

Anvendelse af denne forsikringsform forudsætter samtykke fra de
berettigede* ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst
på ejendommen, hvis der herved sker en nedsættelse af
forsikringssummen til et beløb, der er mindre end de forsikrede
bygningers fulde værdi som nye med fradrag for værdiforringelse
på grund af slid og ælde.

95.1 Skadeopgørelse for førsterisiko*
95.1.1 Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne
på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede
med samme byggemåde på samme sted. Den samlede erstatning
kan dog ikke overstige den beskadigede bygnings forsikringssum på
skadetidspunktet.
95.1.2 Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere
byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for
byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet.
95.1.3 Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring
af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode
regnet fra skadetidspunktet.
95.1.4 Hvis det skaderamte på grund af slid og ælde er
værdiforringet mere end 30 % i forhold til nyværdien, fastsættes
erstatningen under hensyn til en sådan værdiforringelse.
95.1.5 Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem
erstattede genstande og de resterende erstattes ikke.

nedsat anvendelighed*.

98. Bygninger bestemt til nedrivning
98.1
For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning,
opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af
nedrivningsomkostningerne.

98.2
Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende
erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke
overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var
opgjort efter reglerne om opgørelsesprincip, der gælder for den
konkrete bygnings* forsikringsform.

99. Selvrisiko
99.1
Fremgår det af policen, at forsikringen er tegnet med en selvrisiko,
skal forsikringstager selv afholde dette beløb i skadetilfælde.
Beløbet indeksreguleres, jf. afsnit 7.

99.2
En eventuel selvrisiko beregnes ved alle skader, medmindre højere
selvrisiko fremgår af dækningsbetingelserne. I sidstnævnte tilfælde

96. Skadeopgørelse for løsøre

er det den højeste selvrisiko der gælder.

96.1

99.3

Skaden opgøres til genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens

Ved erstatningsudbetaling gælder, at selvrisikobeløb fratrækkes,

indtræden, dog med rimelige fradrag for værdiforringelse på grund

efter erstatningen er opgjort i henhold til policen og

af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed* eller andre

forsikringsbetingelserne.

omstændigheder (dagsværdi*).

96.2

99.4
Er der sket beskadigelse ved flere af hinanden uafhængige

Selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte

hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom

beskadigede genstande i samme stand som før skaden. Eventuelt

beskadigelser opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed.

værdiforringelse erstattes ikke.

99.5
Hvis en og samme forsikringstager har virksomhedsforsikring(er),
erhvervsforsikring(er), glasforsikring(er), bygningsforsikring(er) eller
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andre forsikringer i selskabet, og disse rammes af samme skade på
samme forsikringssted, kan den samlede selvrisiko ikke overstige
den højeste enkelte selvrisiko blandt de skaderamte forsikringer.

99.6
Særlig selvrisiko for brandskader, der skyldes varmt arbejde*.
99.6.1 I det omfang, der foreligger oplysninger om udførelse af
varmt arbejde* på skadetidspunktet, skal sikrede* bevise, at en
brandskade ikke er sket som følge af dette arbejde.
99.6.2 Ved brandskader som følge heraf, gælder en særlig selvrisiko
på 125.000 kr. (2012).
Denne selvrisiko opkræves ud over en eventuel generel selvrisiko
gældende for policen.
99.6.3 Bortfald af selvrisiko
Der skal ikke betales selvrisiko, hvis:
1

Sikrede kan fremlægge godkendt aftaleblanket underskrevet af
den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den
udførende håndværker, herunder vicevært/beboer. Blanketten
skal være underskrevet, inden varmt arbejde* påbegyndes, og

2 Sikrede kan dokumentere, at de håndværkere, der udførte det
varme arbejde*, havde certifikat på at have gennemført kursus
om varmt arbejde*. Kurset skal være eller svare til
certifikatuddannelsen i Varmt Arbejde, gennemført af Dansk
Brand- og Sikringsteknisk Institut

100. Erstatning til genoprettelse
Erstatningen udbetales, når reetablering af det beskadigede har
fundet sted.

101. Erstatning til fri rådighed
101.1
Hvis erstatningen ikke anvendes til reetablering af det beskadigede,
foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af slid og
ælde også fradrag for nedsat anvendelighed*. Erstatningen kan

102. Huslejetabsdækning
102.1 Forsikringen dækker
I det omfang, forsikringsstedet ikke kan benyttes som følge af en
efter denne forsikring erstatningsberettiget skade, dækkes:
1

Dokumenterede tab af lejeindtægt, men ikke boligafgift*

2 Udgift til leje af lokaler svarende til de lokaler, som
forsikringstager selv benytter til beboelse og kontor

102.2 Skadeopgørelse for huslejetabsdækning
102.2.1 Erstatning ydes pr. skade med indtil 2.500.000 kr. (2012),
indtil forsikringsstedet igen kan tages i brug, dog højst 12 måneder
efter skadens indtræden
102.2.2 Forsikringsstedet betragtes som taget i brug senest 1
måned efter skadens udbedring.
102.2.3 Genopføres en beskadiget bygning* ikke, eller genopføres
den i en anden skikkelse, udregnes erstatningsbeløbet for det
(kortere) tidsrum, der normalt vil medgå til at sætte bygningen i
samme stand som før skaden.
102.2.4 Forsinkes udbedringen af forhold, som sikrede har
indflydelse på, ydes ikke erstatning for det derved forårsagede
lejetab eller afsavn af egne lokaler.
102.2.5 Eventuel erstatning fra anden side er at betragte som
selvrisiko til denne forsikring.

103. Genhusning
Forsikringen dækker
Meromkostninger, ud over sædvanlig husleje, til genhusning af
beboere ved fraflytning i forbindelse med en dækningsberettiget
skade.
Dækningen ydes indtil 12 måneder efter skadens indtræden, med
højst 120.000 kr. pr. lejemål og maks. 1.000.000 kr. pr. forsikringsår*

ikke overstige bygningens handelsværdi.

for alle dækkede lejemål.

101.2

Udvidelserne omfatter ikke tab og udgifter, der er omfattet af

Udbetaling af skadeerstatningen forudsætter samtykke fra de
berettigede* ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst
på ejendommen.

anden forsikring.

103.1 Skadeopgørelse for genhusning
103.1.1 Erstatning ydes pr. skade og indtil forsikringsstedet igen kan
tages i brug, dog højst 12 måneder efter skadens indtræden.
103.1.2 Forsikringsstedet betragtes som taget i brug senest 1
måned efter skadens udbedring.
103.1.3 Genopføres en beskadiget bygning* ikke, eller genopføres
den i en anden skikkelse, udregnes erstatningsbeløbet for det
(kortere) tidsrum, der normalt vil medgå til at sætte bygningen i
samme stand som før skaden.
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103.1.4 Forsinkes udbedringen af forhold, som sikrede* har

2 Reetablering af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende

indflydelse på, ydes ikke erstatning for det derved forårsagede

3 Nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den
dækningsberettigede skades omfang

lejetab eller afsavn af egne lokaler.
103.1.5 Eventuel erstatning fra anden side er at betragte som
selvrisiko til denne forsikring.

104. Følgeudgifter

104.5.2 Det er en forudsætning for dækning, at:
1

eller kan stille krav om oprydning* mv., og at denne er
nødvendiggjort af en begivenhed, der er omfattet af

Forsikringen dækker inden for en i policen eventuelt fastsat
forsikringssum og endvidere følgende udgifter i forbindelse med en
dækningsberettiget skade:

104.1 Begrænsning af skade
104.1.1 Forsikringen dækker
Beskadigelse, der i forbindelse med en erstatningsberettiget skade
påføres de forsikrede genstande – det være ved slukning, nedrivning
eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse
de under forsikringen dækkede begivenheder.

104.2 Bortkomne genstande
104.2.1 Forsikringen dækker
Forsikrede genstande, der bortkommer under en

Offentlige myndigheder* i kraft af gældende lovgivning stiller

forsikringen
2 Skaden har ramt forsikringstagers bygninger, løsøre beroende i
forsikringstagers bygninger eller løsøre beroende på eller i den
forsikrede jord
3 Forskrifter for olietanke og røranlæg er overholdt
104.5.3 Forsikringen dækker ikke
Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af
myndigheder* var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden.
104.5.4 Erstatningsopgørelse
Forsikringssummen udgør i alt 2.000.000 kr. (2012), Dækningen ydes
på førsterisikobasis*.
104.5.5 Forældelse

erstatningsberettiget skade.

Erstatning ydes ikke for krav, der anmeldes over for selskabet mere

104.3 Udgifter til redning og bevaring

nødvendiggjort de ovenfor anførte foranstaltninger, selv om de

104.3.1 Forsikringen dækker
Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande

end 6 måneder efter indtrædelse af den skade, der har
skadelige virkninger af skaden først kunne konstateres senere.

i forbindelse med en skade, der er omfattet af forsikringen.

104.6 Forøgede byggeudgifter* (lovliggørelse)

104.4 Oprydning*

Efter en af forsikringen omfattet skade dækkes forøgede

104.6.1 Forsikringen dækker

104.4.1 Forsikringen dækker

byggeudgifter*, som efter en skade ved istandsættelse eller

Nødvendige udgifter til:

genopførelse påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som

1

Fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og

stilles af bygningsmyndighederne i kraft af byggelovgivningen.

effekter anvendt ved skadebekæmpelse

Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art – regnet

2 Oprydning* efter en skade, herunder fjernelse, deponering og
destruktion af forsikrede genstande

efter priserne på skadetidspunktet – der vil medgå til istandsættelse
eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på
nøjagtigt samme sted.

104.4.2 Erstatningsopgørelse

104.6.2 Opgørelse af forøgede byggeudgifter*

Dækningen ydes på førsterisikobasis* og er begrænset til 10 % af

Erstatning, der ydes efter reglerne i afsnit 104.6.1 for forøgede

forsikrede bygningers nyværdi*, dog minimum 1.500.000 kr. (2012)

byggeudgifter*, er for hver bygning* begrænset til 15 % af deres

og maksimum 3.000.000 kr. (2012) af enhver skade, og dækker

nyværdi*/forsikringssum, dog maksimalt 2.500.000 kr. (2012)

udover en i policen eventuelt fastsat forsikringssum.

Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at opnå dækning for

104.5 Jord
104.5.1 Forsikringen dækker
Nødvendige udgifter til:
1

Oprydning*, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og
destruktion af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende,
ejet af forsikringstager og beroende på forsikringsstedet, der er
nævnt i policen

forøgede byggeudgifter*:
1

Udgifterne skal vedrøre de dele af bygningen, for hvilke der ydes
erstatning

2 Dispensation fra bestemmelserne har ikke kunnet opnås
3 Det skaderamtes værdiforringelse overstiger på grund af slid og
ælde ikke 30 % i forhold til nyværdi*
4 Istandsættelse eller genopførelse skal finde sted
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104.6.3 Forsikringen dækker ikke
1

Udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse*

2 Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af
myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden
skaden

104.7 Anvendelige rester af bygning*, hvis
genopførelse ikke er mulig
104.7.1 Forsikringen dækker
Hvis offentlige myndigheders krav, der er stillet før
skadetidspunktet, er til hinder for genopførelse af en beskadiget
bygning*, og dispensation ikke har kunnet opnås, erstattes tillige
anvendelige rester under forudsætning af, at bygningens
beskadigelse er mindst 50 %. Resternes værdi til anden anvendelse
fradrages i erstatningen.

104.8 Styring af byggeprojekt
Hvis bygningen beskadiges mindst 50 %, dækkes også nødvendige
og rimelige udgifter til styring af byggeprojekt under selve
byggeperioden.
Erstatningen udbetales kun på grundlag af faktura og kan højst
udgøre 5 % af den opgjorte erstatning for bygningerne.

105. Regres
Når selskabet har betalt erstatning, kan det til enhver tid gøre
regres mod en erstatningsansvarlig skadevolder.
Forsikringstageren kan således ikke på selskabets vegne fraskrive sig
retten til regres.

106. Moms
106.1
Moms i henhold til Lov om Merværdiafgift skal betales af
forsikringstager i det omfang, denne kan trække det fra i sit
momsregnskab med Skat.

106.2
I tilfælde, hvor forsikringstager ikke er momsregistreret eller ikke kan
trække momsen fra i sit regnskab med Skat, erstattes momsen kun,
hvis det fremgår af policen.

107. Afværgelse af skade
I skadetilfælde er sikrede forpligtet til, så vidt muligt, at afværge
eller begrænse skaden, ligesom selskabet er berettiget til at
foretage dertil sigtede foranstaltninger.
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108. Forsikringssum efter skade
Efter en skade forbliver policens forsikringssummer uforandrede.
Dog er forsikringstager, i tilfælde, hvor erstatningsbeløbet måtte
overstige 10 % af forsikringssummen for den skaderamte forsikring,
forpligtet til at betale en tillægspræmie, udregnet af
erstatningsbeløbet, fra skadedagen til forsikringsårets udløb,
medmindre forsikringssummen ønskes nedsat.
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Ordforklaringer

Alternativ energi

indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat

Som alternativ energi regnes varmegenvindeings-, solvarme-,

anvendelighed eller andre omstændigheder.

solcelle- og jordvarmeanlæg samt vindturbiner og små vindmøller
med tilhørende rør og kabler. Anlægget - med undtagelse af
jordvarmeanlægget - skal være monteret på den/de forsikrede

Ejendommens drift
Fortolkningen af rækkevidden ”ejendommes drift” er baseret på

bygninger.

principperne bag normalvedtægten for ejerlejligheder. Ifølge denne

Baldakiner

varetagelse af ejendommens anliggender, herunder overholdelse af

En baldakin er et ikke-understøttet udhæng, udført af faste og

god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af

solide bygningsmaterialer og med karakter af permanent, egentlig

sædvanlige forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i

bygningsdel, monteret på en bygning. Den er tæt over for nedbør

det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter

og kan – afhængigt af størrelsen – tillige beskytte mod indfald af

må anses for påkrævede.

sollys.

vedtægt påhviler det bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig

Egentlige anlægsarbejder, såsom opførelse/anskaffelse af

Berettigede

ejendommen og efterfølgende nyanskaffelser samt ombygninger,

De berettigede er, ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er

som indebærer en stor tilvækst i anlægsaktivets værdi, indgår

tinglyst på ejendommen, ejere, panthavere og udlægshavere.

således ikke i ejendommens drift.

Boligafgift

Eksplosion

Andelshavers boligafgift – betaling for andelshavernes brug af

Ved eksplosion forstås en momentan forløbende kemisk proces, ved

andelsboligen.

hvilken der udvikles stærk varme, og indtræffer en voldsom

Brand

rumfangsforøgelse af reagerende stoffer.

Ved brand (ildsvåde) forstås en løssluppen, flammedannende ild,

El-skade

som ved egen kraft er i stand til at brede sig.

Ved el-skade forstås skade på de elektriske ledere eller

Bygning
En bygning defineres i denne sammenhæng som en konstruktion
bestående af et fundament, et tag og mindst to ydervægge, der
dog samtidig kan være ydervægge i tilstødende bygninger.

komponenter, der opstår på grund af kortslutning (en utilsigtet
forbindelse i et elektrisk kredsløb), induktion (tordenvejr) eller
overspænding (fejl i el-forsyningen) eller lignende.

Erhvervsmæssig karakter
Ved erhvervsmæssig karakter forstås fx erhvervsvaskerier, steder,

Ramper, fritstående skorstene, vindmøller mv. betragtes i denne

hvor der foregår salg af madvarer såsom cafeteria, kantine og

sammenhæng som selvstændige bygninger.

lignende.

Brud (på udvendige rørledninger)

Fejlklasse

Brud foreligger, Hvis der ved en tv-inspektion, udført af et firma

I standarddefinitionen for tv-inspektion af kloak, inddeles

tilsluttet DTVK (Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning),

observationerne (fx en revne) i 4 klasser. Klasse 4 repræsenterer

konstateres en fejlklasse 3 eller derover inden for følgende typer:

således de forhold, der har den største, og klasse 1 de forhold, der

• R/B (revner/brud)

har mindste indvirkning på ledningens funktion.

• ÅS (åbne samlinger)

Forladt bygning

• FS (forskudte samlinger).

En bygning er forladt,

Tilsvarende forhold konstateres ved frigravning af rør, og det

• når den ikke benyttes

samtidig dokumenteres, at brud ikke er opstået under

• der ikke er konkret udsigt til at benytte den

gravearbejdet.

• den ikke tilses regelmæssigt, dvs. mindst én gang om måneden.

Dagsværdi
Ved dagsværdi forstås genanskaffelsesprisen inklusiv fragt,
montage, told og andre afgifter umiddelbart før skadens
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Forsikringstiden
Forsikringstiden er for en bygningsforsikring det tidsrum, hvori
selskabet dækker en af forsikringen omfattet skade.

• Fjerner genstande gennem åbninger, som han umiddelbart
forinden har frembragt

Kummer

Forsikringstiden begynder den dag, hvor forsikringen ifølge policen

Ved kummer forstås wc-kummer, cisterner, bidets, håndvaske og

træder i kraft, og varer, indtil forsikringen endeligt ophører.

badekar.

For svampeforsikringens vedkommende kan konstaterede skader

Lynnedslag

dog anmeldes i indtil 3 måneder efter forsikringens ophør.

Lynnedslag foreligger, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede

Forsikringsår
Forsikringsår er perioden fra hovedforfald til hovedforfald.
Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse)
Selv om en beskadiget bygning ved opførelsen opfyldte alle krav i
henhold til byggelove og reglementer, kan offentlige myndigheder i
kraft af gældende lovgivning kræve, at bygningen ved større
beskadigelser skal repareres eller genopføres i overensstemmelse

eller bygningen, hvor genstanden befinder sig. Det er en
forudsætning, at der kan påvises spor i form af gnist- og
brandmærker eller andre beskadigelser på bygningsdele eller
bygningstilbehør.

Myndigheder (offentlig)
En offentlig myndighed er eksempelvis politiet,
beredskabsstyrelsen, militæret, kommunen, regioner, staten eller
lignende.

med den på skadetidspunktet gældende lov. Det kan fx dreje sig

Naturkatastrofer

om bedre isolering, brandsikring, dobbelte ruder, kraftigere

Ved naturkatastrofer forstås en katastrofe, som forårsages af

tagkonstruktion og andre krav efter loven.

noget naturligt og ikke af mennesker. Følgende regnes som

Førsterisiko/førsterisikobasis

naturkastrofe(r):

Erstatning ydes fuldt ud inden for forsikringssummen, selvom

• Jordskælv

værdien af det forsikrede overstiger forsikringssummen.

• Jordskred/jorderodering/nedsynkning

Haveanlæg
Ved haveanlæg forståes udendørs belægning, -belysning,
-beplantning, stakitter, plankeværker, hegn og lignende dog ikke
havemøbler og havetilbehør.

Hærværk
Ved hærværk forstås begivenheder, der er begrænset til og kun
indbefatter forsætlige og ondsindede handlinger, der medfører en
direkte fysisk beskadigelse.

Håndværksmæssig værdi
Den pris det koster at lade en faglært håndværker rekonstruere et
kunstværk eller en udsmykning.

Indbrudstyveri
Indbrudstyveri foreligger, når tyven
• Skaffer sig adgang til bygning, aflåsede værelser, lofts- eller
kælderrum enten ved vold mod lukke eller ved benyttelse af
dirke, falske eller tillistede nøgler
• Skaffer sig adgang til bygning, aflåsede værelser, lofts- eller
kælderrum ved at stige ind gennem åbninger, der ikke er
beregnet til indgang,
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• Tropisk storm /cyclon
• Stormflod
• Tornado
• Tsunami
• Vulkanudbrud

Nedsat anvendelighed
En bygnings anvendelighed kan være nedsat som følge af forældet
konstruktion eller lignende, fx:
• bygningen kan oprindeligt være opført til andet brug end det
nuværende, der forhindrer fuld udnyttelse af hele bygningen
• adgangsforholdene til bygningen kan være forringet, fx som
følge af vejomlægning
• bygningen kan ligge ubenyttet hen

Normalt afløb
Ved normalt afløb forstås, at vand uhindret kan løbe igennem.
Bemærk, at tagrender og afløb skal være vel vedligeholdte og
rensede.
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Nyværdi

-

Ved nyværdi forstås genanskaffelsesprisen inklusiv fragt, montage,
told og andre afgifter umiddelbart før skadens indtræden uden
fradrag for alder og brug, men alene med rimeligt fradrag for

En skade, som må betragtes som umiddelbar forudseelig
konsekvens af handling eller mangel herpå

Råd

nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

Råd er skader på træ forårsaget af svampe og bakterier, som er

Oprydning

ødelæggelse af træet. Skaderne viser sig ved, at træet misfarves,

Ved oprydning forstås fjernelse af anvendelige rester, der ifølge

mørnes og gennemfures af tætte revner. Det forekommer

skadeopgørelsen ikke kan bruges igen.

sædvanligt ved træ i fugtige omgivelser, medmindre der er

karakteristiske ved, at de giver en langsomt fortløbende

foretaget særlige foranstaltninger ved kemisk træbeskyttelse.

Oversvømmelse

Skader forårsaget ved overfladeråd, også kaldet gråmuld, soft rot

Oversvømmelse vil sige, at vandet stiger op over
jordoverfladeniveau og når en sådan højde, at vandet kan trænge

og lignende, anses også for rådskader.

ind i ejendommen gennem naturlige åbninger - typisk lyskasser og

Skjulte (rørinstallationer)

kælderdøre i forbindelse med kældertrapper.

Ved skjulte rørinstallationer forstås rør, der er indstøbt eller skjult
under gulve, i kanaler, krybekældre, vægge, skunkrum og lignende

Der er ikke oversvømmelse, når vand trænger ind i ejendommen fra

permanent lukkede rum, samt rør der er indbyggede, så de er

højere niveau end jordoverfladen - fx gennem åbninger eller

utilgængelige. Med utilgængelig menes, at der ikke er direkte

utætheder i forbindelse med, at afløb, tagrender og nedløbsrør ikke

adgang til rørene uden brug af værktøj. Isolering alene medfører

har kunnet lede vandet bort.

ikke, at rørene er skjulte.

Pludselig skade

Skybrud

Hermed forstås pludselige og uforudsete hændelser af en hvilken

Se voldsomt skybrud/tøbrud.

som helst årsag uanset årsagen ikke er pludselig. Skadevirkningen
skal være øjeblikkelig og uventet. Dvs. at skadevirkningen skal være

Sprængning

sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum.

Sprængning foreligger, når en genstand sønderrives under
momentan udligning af forskellige tryk i luftformige stoffer i og

Ved ikke-pludselig skade menes skade, som sker over et tidsrum og

uden for genstanden. Sønderrivning af andre årsager, så som

ikke på et tidspunkt, som f.eks. vandskade forårsaget ved

materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, væsketryk eller

kondensvand, dryp eller udsivning, revnedannelser pga. frost, tæring,

istryk, er ikke sprængning.

bygningens sætning, rystelser fra trafik, svindrevner og bevægelser i
trækonstruktioner, gener fra dyr, som gnaver eller bygger rede, og

Storm

lign. skader. Sådanne skader regnes ikke for pludselig skader.

Storm foreligger, når vindstyrken er 17,2 m pr. sekund (svarende til
vindstyrke 8) eller derover.

Dækningsomfangsskema:

Årsag		

Virkning

Dækning for skade

Pludselig		

Pludselig		

Ja

Pludselig		Langsom		Nej

Svamp
Træ er et organisk materiale, og det vil derfor naturligt blive
nedbrudt af råd og svamp i løbet af en vis tid, hvis det udsættes for
fugt.

Langsom		Pludselig		Ja
Langsom		

Langsom		

Nej

Påregnelig skade
Ved disse forstås:

Når træ anvendes til eller indgår i bygningskonstruktioner, skal det
derfor beskyttes mod denne naturlige nedbrydning.
Det er muligt at give træet en lang levetid, hvis konstruktionerne er
hensigtsmæssige, og de fortsat vedligeholdes. Dette er en

-

Beskadigelser på løsøre eller af en ejendom og dennes

grundlæggende betingelse for, at en skade kan erstattes.

installationer, som fremkommer ved almindelig brug, herunder
rengøring og reparation, og hvis udbedring hører til almindelig

Der skelnes forsikringsmæssigt mellem skader forårsaget af råd og

vedligeholdelse, som fx. ridser, skrammer, pletter, tilsmudsning

skader forårsaget af svamp. For begge skadetypers vedkommende

ved spild af fødevarer og lignende

foregår nedbrydningen ved angreb af svampe.
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Rådskader kan desuden forårsages af bakterier. Svamp og råd kan

Tøbrud

forekomme i samme stykke træ.

Se voldsomt skybrud/tøbrud.

Som råd betegnes enhver skade på træ forårsaget af

Ubenyttet bygning

svampebakterier, hvor skaden er karakteriseret ved en langsomt

Ved ubenyttet bygning forståes at bygningen ikke er benyttet i

forløbende nedbrydning.

mere end 6 måneder. Det er en betingelse for dækning at der

Dog kan træværket under særligt ugunstige forhold (ubeskyttet)
nedbrydes af råd på relativ kort tid (almindeligt forfald).
Råd skyldes sædvanligvis, at træ og trækonstruktioner ved
manglende vedligeholdelse og/eller uhensigtsmæssig konstruktion
har været udsat for langvarig fugttilgang.
I modsætning hertil kan et svampeangreb forløbe således, at det
ødelægger træet på få år, hvorfor nedbrydning forsikringsmæssigt
får karakter af svamp. Der kan forsikres mod svamp, men derimod
ikke mod skader, der har rådagtig karakter.

Terrorisme
Med terrorhandling forstås en retsstridig, skadevoldende handling
rettet mod offentligheden, herunder en voldshandling eller farlig
spredning af biologiske eller kemiske substanser og som forstås at
være udført i den hensigt at påvirke politiske, religiøse eller andre
ideologiske organer eller for at skabe frygt.

Tilbehør (og materialer til ejendommens drift)
Genstande, som bruges til driften af ejendommen, såsom
græsslåmaskiner, fejemaskiner, koste, haveredskaber, alm.
håndværktøj mv., samt kontormøbler og lignende inventar på
viceværtkontor.

Transientbeskyttet
Transienter er kortvarige overspændinger. De optræder oftest på
kabler og luftledninger, typisk på stærkstrøms-, tele- og datakabler.
Årsagen er i reglen lyn- eller ind- og udkoblinger af induktive
belastninger på nettet, fx koblinger på højspændingsnettet eller i
installationerne. Transientbeskyttelse skal være udført af en
autoriseret elinstallatør.

Tv-kabler
Ved tv-kabler menes i denne sammenhæng faste eller
fastmonterede konventionelle antenne- eller parabolantennekabler,

jævnligt er tilsyn med bygningerne i fyringssæson, skal der være
min. frostfrit.

Underforsikring
Underforsikring foreligger, når de forsikrede genstandes værdi
umiddelbart før skadens indtræden overstiger forsikringssummen
(respektive den angivne totalværdi).

Varmt arbejde
Varmt arbejde defineres som tagdækning, svejsning,
skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning,
ukrudtsbrænding og andet varmt arbejde med varmeudviklende
værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygning,
moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder og
tilvirkningsprocesser mv.

Vedligeholdelse
De forsikrede genstande skal til stadighed vedligeholdes. Fx skal en
ejendom med visse mellemrum behandles med træbe-skyttende
midler og maling, taget understryges, ventiler og afløb renses.
Rådne, rustne, tærede, slidte og defekte dele skal udskiftes.

Voldsomt skybrud/tøbrud
Forsikringen dækker skade efter voldsomt sky- eller tøbrud, når
vandet ikke kan få normalt afløb og oversvømmer bygningen,
stiger op gennem afløbsledninger og/eller trænger ind i bygningen
gennem naturlige utætheder som fx ventilationsåbninger.
Ved voldsomt skybrud forstås, at nedbørsmængden er så stor, at
vandet ikke kan få afløb gennem korrekt dimensionerede og
vedligeholdte afløbsinstallationer. En stor nedbørsmængde svarer
til minimum 15 mm i løbet af 30 minutter eller minimum 40 mm i
løbet af 24 timer.
Ved tøbrud forstås en stigning i luftens temperatur fra minusgrader
til minimum 8 plusgrader inden for maksimum 12 timer.

kabler til kabel-tv, hybrid- og fibernet og lignende kabler, som er

Forsikringen dækker alene den oversvømmelse der sker over

egnede til frembringelser af tv-billeder.

jordfladeniveau, men ikke vand der trænger ind i ejendommen fra

Tvister
Ved tvister forstås konkrete, aktuelle konflikter, som med
rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål.
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højere niveau end jordoverfladen fx gennem åbninger/utætheder i
tag, afløb og nedløbsrør.
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Gjensidige Forsikring
A.C. Meyers Vænge 9
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Tlf. +45 70 10 90 09
Fax +45 70 10 10 09
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info@gjensidige.dk

dansk filial af
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ORG-nr. 995 568 217
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Fra:
Til:
Cc:
Emne:
Dato:

Christina Steen
Esge Homilius
Line Markert
SV: Fugt og skimmelsvampe i Forsyningshusets tagkonstruktion - (Horten-170806)
6. juli 2020 13:04:33

Kære Esge
Som aftalt får ud hermed mine træffedata og nogle opsummerende linjer fra vores telefoniske
drøftelse.
Når det på grundlag af de foreliggende rapporter lægges til grund, (1) at der er tale om en
konstruktionsfejl, og (2) at denne har forårsaget skaden, er vi enige i, at der ikke er
forsikringsdækning. Som nævnt i vores drøftelse er denne vurdering baseret på, at selve policen
(som vi ikke er i besiddelse af) ikke indeholder vilkår om, at der er dækning for skader forårsaget
af konstruktionsfejl. Som nævnt for dig, vil der i visse situationer kunne opnås dækning, hvis der
ikke kan påvises fuld sammenhæng mellem en konstruktionsfejl og skadens omfang, men ud fra
de foreliggende oplysninger vurderes dette som en mindre sandsynlig mulighed.
Den umiddelbare vurdering er også, at den absolutte forældelsesfrist på 10 år er til hinder for at
gøre krav gældende over for de aktører (arkitekt, udførende håndværker m.fl.), som måtte være
årsag til, at der er en konstruktionsfejl. På samme vis har vi vurderet, at der også er indtrådt
forældelse for evt. krav mod sælger afledt af købet af ejendommen for 10 ½ år siden.
Du er naturligvis velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål.
Med venlig hilsen
Christina Steen
Partner, advokat (H)
T +45 3334 4217 | M +45 5234 4217 | vCard | Læs profil
___
Horten Advokatpartnerselskab | Philip Heymans Allé 7 | DK-2900 Hellerup, København
T +45 3334 4000 | F +45 3334 4001 | CVR 33775229 | horten.dk

Databeskyttelse
Vi registrerer personoplysninger i forbindelse med vores sagsbehandling.
Læs hvordan Horten behandler personoplysninger her
Denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer kan indeholde fortrolige oplysninger og er kun beregnet for adressaten.
Hvis du ved en fejl har modtaget e-mailen, beder vi dig venligst slette den og informere os pr. telefon.

Fra: Esge Homilius <esge@provas.dk>
Dato: fredag den 3. juli 2020 kl. 16.28
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Til: Line Markert <lma@horten.dk>
Emne: VS: Fugt og skimmelsvampe i Forsyningshusets tagkonstruktion
Kære Line
Tak for vores samtale tidligere i eftermiddag.
Som aftalt får du hermed en kopi af den samlede sag, der netop er publiceret til
bestyrelsen.
Vi tales ved – god weekend,
Med venlig hilsen
Esge Homilius
Adm. direktør

Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev
Direkte telefon: +45 23 62 98 82
Mobil: +45 23 62 98 82
esge@provas.dk
www.provas.dk

Fra: Esge Homilius
Sendt: 3. juli 2020 16:22
Til: Allan Emiliussen <alem@haderslev.dk>; Benny Ravn Bonde (Provas) <bebo@haderslev.dk>;
Gunnar Asmussen (Provas) <kgasmussen@mail.dk>; Henrik Bech (Provas) <henb@provas.dk>;
Henrik Rømer Bro (Provas) <info@vikaercamp.dk>; Jannie B. Westergaard (Provas)
<jawe@provas.dk>; Katrine Møller Madsen (kmma@provas.dk) <kmma@provas.dk>; Martine
Martin <mahm@provas.dk>; Ole Bang (Provas) <ole.bang@mail.dk>; Søren Rishøj Jakobsen
(Provas) <srja@haderslev.dk>; Thies Mathiasen (Provas) <thma@haderslev.dk>
Emne: Fugt og skimmelsvampe i Forsyningshusets tagkonstruktion
Kære alle
Jeg har netop publiceret dagsordenen til det ekstraordinære bestyrelsesmøde på
mandag den 6. juli kl. 15-16.
Bemærk at deltagelse er mulig i Teams.
For en sikkerhedsskyld finder I ligeledes dagsorden og bilag vedhæftet i denne mail.
Jeg beklager det korte varsel og de trælse nyheder om fortidens synder, men håber at vi
på mandag kan få lagt en god plan og komme godt videre.
God weekend,
Med venlig hilsen
Esge Homilius
Adm. direktør
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PROVAS A/S
Fjordagervej 32, 6100 Haderslev

TAGUNDERSØGELSER
Revideret udgave af 06 juli 2020
Anlægsbudget revideret

Meyers Tegnestue aps - danske ark. ● Østergade 13, 1 ● 6500 Vojens ● tlf. 7454 2206
Valseholmen 15-17 ● 2650 Hvidovre ● tlf. 3834 2206
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30. juni 2020.
Undersøgelser af tagkonstruktionen på Provas A/S’s bygning på Fjordagervej i Haderslev, er
foretaget i perioden maj/juni 2020.
Undersøgelserne omfatter indvendige og udvendige destruktive indgreb:
•
•
•
•

Den 14./18. maj 2020 - 2 steder i etape 01 i den igangværende kontorrenovering på første
sal, foretaget i lofterne.
Den 27. maj 2020 – 2 steder i etape 02 i den igangværende kontorrenovering på første sal,
foretaget i lofterne.
Den 05. juni 2020, er der udført udvendige destruktive indgreb i taget 5 steder.
OBH-rapport dateret den 26. juni 2020, med laboratorie undersøgelser og vurderinger på
skimmel i konstruktioner.

Når der i det efterfølgende nævnes – tagkonstruktion – omfatter det følgende bygningsdele:
Zinkpladerne udvendigt på taget.
Tagpappen.
Tagkrydsfiner pladerne – 18 mm krydsfiner.
Isolering – 200 mm mineraluld.
Et luftrum mellem underside krydsfinerplader og overside isolering på 250 - 220 mm.
Tagspær.
Hygrodioden.
Taget er opbygget af tagkassetter, som er et halvfabrikeret tagelement.
Når der i det efterfølgende nævnes lofter – omfatter det følgende bygningsdele:
Loftsforskalling.
Loftsplader af troldtekt.
Lister og inddækninger.
En hygrodiode – er en dampspærre, der skal lede kondens i konstruktionen bort.
Hygrodioder skal udføres med stor håndværksmæssig omhu, beskrevet i BYG ERFA således:
”Derfor skal alle plane samlinger have mindst 50 mm overlæg, samt være klemt og tapede. Er der
ikke fast underlag, skal samlinger tætnes med en af leverandøren anbefalet tape – mineraluld
anses ikke for et fast underlag”.
Hygrodioden, skal udføres så den kondensførende del af kunststoffilten ligger vinkelret på
taghældningen.
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Supplerende bemærkninger til NOTAT 01, efter yderligere destruktive indgreb i lofter – etape 01.
Tegnestuen har den 27. maj 2020 foretaget de i Notat 01 anbefalede undersøgelser i etape 02` s
lofter – omfattende:
•
•
•
•
•

3 destruktive indgreb i loftet, á ca. 1,0 m² hvert sted.
Fjernelse af dampspærre ca. 1,0 m².
Tilsidelægning af tilsvarende loftsisolering.
Afdækning af tagrummet.
Efterfølgende udbedring efter destruktive indgreb.

Resultaterne af disse destruktive undersøgelser er identiske med de resultater, der er refereret i
Notat 01. af 14./18. maj 2020 – med den forskel at der ikke blev målt større fugtindhold i
tagkonstruktionen end 18 til 23 %, mod tidligere målt mellem 25 og 45 %. Forskellen skyldes, at
der i denne undersøgelse er anvendt en indstiksmåler til registrering af fugt, den registrerer
fugtindholdet 4 til 6 mm inde i plader og træ.
I den første undersøgelse blev der anvendt en overflademåler som måler fugten i overflader,
endvidere har det været en tør periode, hvor der generelt sker udtørring.

Udvendige destruktive undersøgelse af tagkonstruktionen udført den 05. juni 2020.
Der er foretaget 5 destruktive indgreb i tagfladen:
•
•
•
•

Ved tagrenden.
Midt på taget.
Ved rytterlysene.
Ved kip.

Tagkonstruktionens opbygning:
Øverst - valsede zinkplader, på et lag svær tagpap, som er brændt fast på krydsfinerspladerne,
pladerne ligger igen af på hovedspærene.
Hovedspærene er placeret pr. ca. 100 cm fra midte til midte, der er fri luftadgang på tværs og på
langs i hele tagrummet, spærene spænder fra fod til kip.
Fra krydsfineren er der ca. 22-25 cm fri luft ned til oversiden af isoleringen.
Isolering 200 mm.
Under isoleringen er der en hygrodiode og spredt forskalling til lofterne.
Taget bæres af en krum gitterspærs opbygning, som er en del af et tagkasette system,
som blev anvendt ved husets opførelse, et system som er produceret af Tåsinge Træ, og som der
var en del interesse for i halvfemserne og nullerne.
Bemærkninger til det observerede:
Zinkpladerne fastholdes til tagpladerne ved et beslag, der benævnes ”glide hafter”, et beslag som
gør det muligt, at zinkpladerne kan arbejde i længderetningen under påvirkning af
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udetemperaturen – det er helt, som det skal være.
Hafterne er skruet fast til krydsfinerspladerne med skruer, disse skruer er ikke ”undersænkede”.
Det betyder, at skruehoveder er højere oppe end oversiden på glide hafts beslaget, hvilket igen
medfører, at zinken, når den arbejder frem og tilbage, slider på de for høje skruehoveder, og efter
nu ca. 15 års levetid, er der skrabet et utal af små huller i zinken inde i knækket i fals samlingerne.
Når det regner, løber der regnvand ned gennem de små huller og videre ned på pappen og derfra
ned i tagfoden.
Der henvises til efterfølgende fotos.
Fastholdelse af tagpladerne til spærene er gjort med riflede søm, som formentligt er skudt med
sømpistol ned gennem pladerne, det viser sig desværre, at rigtig mange søm er skudt ved siden af
og stritter frit ud ved siden af spæret, eller i kanten af samme.
Anbefalinger fra producenten om brug af forskellige typer tagkassetter er entydige - til kontorer,
boliger, institutioner med mere, må der ikke være et hulrum i konstruktionen. Hulrummet
muliggør fugtdannelser som påvirker tagkonstruktionen negativt, fugten sætter sig i træet, det
viser de mange fugtspor, der ses på pladernes undersider og i spærtræet, opbygningen er
simpelthen - forkert.
Der sker en utilsigtet fugtvandring i dette hulrum hen over et kalenderår, hvor fugten dannes i
vinterhalvåret, og når den relative fugt indhold ligger omkring de 75 til 85 %, er der god grobund
for dannelse af skimmelsvampe i tagkonstruktionen, der henvises til OBH`s rapport og laboratorie
undersøgelser omkring skimmel i tagkonstruktionen.
Der henvises til efterfølgende fotos.
Hygrodioden, lige under isoleringen, er ikke tæt, samlingerne er mangelfulde, og når de ikke er
tætte, muliggør de en fugtvandring nedad i tagkonstruktionen.
Når zinktaget opvarmes af solen, giver det en opdrift i den fugtholdige luft, som udfældes i
tagplader og spær, når temperaturen falder igen, hvilket sker forskelligt hen over tagfladen, med
henvisning til træers skygge og tagets krumning, sker vandringen nedad i konstruktionen.
Hvorledes skimmel dannes og udvikler sig i konstruktioner, henvises til OBH rapporten.
Konklusion:
1. Zinktaget er gennemhullet i alle false som følge af skruehoveders slitage i zinken – det
medfører utilsigtet regnvand gennem tagfladen, med efterfølgende fugt i
tagkonstruktionen.
2. Hulrummet på 220 – 250 mm i tagkonstruktionen er en fejl, i hele tagkonstruktionen
dannes der fugt i dette hulrum, når temperaturen svinger, der kan være koldt ved tagfoden
og varmt i kippen. Forholdet betyder, at konstruktionen nærmest kan være ”selv
forsynende” med fugt i tagkonstruktionen.
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3. Hygrodioden er utæt og den vender forkert. Den forhindrer ikke, at fugt kan trænge ned i de
underliggende rum, som det ellers er hensigten.
4. Fastholdelsen af tagpladerne er mangelfuld, alt for mange søm er skudt ved siden af spær
hovedet.
Sammenfattende er det rådgivers vurdering, at tagkonstruktionen er opført med fejl og mangler,
der samlet set vil accelerere de fugtskader, der allerede findes i tagkonstruktionen i dag.
OBH-rapporten fortæller, at der er moderate til massive forekomster af skimmel i tagrummet,
sammen med et nedadrettet tryk mod de underliggende lokaler. Dette er målt i en tør sommerperiode, var målinger foretaget i de regnfulde vintermåneder, ville der være et andet billede med
mere fugt og vandperler i træet.
Planlægning af afhjælpning anbefales iværksat, med henvisning til det sandsynlige krav fra
bygningsmyndigheden, som følge af en anmeldelse om skimmel i konstruktionerne.
Vores erfaringen er at kommunerne besvare en anmeldes med et krav om iværksættelse af en
planlægning, og en tidsplan – når situationen er som her.
Udbedring:
Efter mange års arbejde med større og mindre skimmelsager er det rådgivers erfaring, at metoden
med ”afrensning af eksisterende konstruktioner”, hvor der afrenses del for del, således at ”taget
skilles ad” og genindbygges efter afrensning, altid ender med et voldsomt anlægsbudget, som det
er problematisk at håndtere med de mange ukendte faktorer, en sådan renovering baserer sig på.
Rådgiver anbefaler:
Rådgiver anbefaler, at taget fornys i en helt ny og korrekt udgave, med en forbedret isolering som
et rigtig ventileret tag, samtidig med at overfladen ændres fra zink til en to lags papdækning.
Zinktaget, tagpappen, tagkrydsfineren, tagisoleringen og rytterlysene fjernes - hovedspærene
forbliver som de er, de afrenses. Hvorvidt hygrodioden skal fjernes, besvares ved en nærmere og
mere detaljeret overvejelse.
Det anbefales, at bygningsejer anmelder skaden til forsikringsselskabet.
Det anbefales, at der iværksættes planlægning af udbedringsarbejder umiddelbart.
Bygningsejer er forpligtiget at anmelde skimmelsvamp til bygningsmyndigheder, sammen med en
plan for udbedrin.
Det anbefales at udarbejde en strategi i forhold til medarbejderne, når der er konstateret skimmel
i taget.
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Tagrenovering/skimmel revideret økonomisk overslag af juli 2020, Provas A/S.
Datoer 04 og 05 juli 2020.

Økonomi - anlægsbudget:
Der er foretaget en mere detaljeret beregning af anlægsbudgettet for en skimmelbaseret
tagrenovering af Provas’ Bygning på Fjordagervej i Haderslev – efter møde den 03.07.2020.
For dette overslag er der lagt følgende til grund:
Tagflade 1.243 m² - højde til tagrender ca. 8,30 meter – højde til højeste punkt på tagbuen ca.
11,00 meter tillagt arbejdshøjde på ca. 2 meter – der ses bort fra en zinkbeklædning på taget, den
erstattes af en tolags papdækning.
Det tages afsæt i følgende ydelser:
Eksisterende zinktag fjernes.
Tagpap på tagkrydsfiner fjernes som miljø affald.
200 mm tagisolering fjernes ligeledes som miljøaffald.
Tagspær bibeholdes og afrenses for skimmelspore.
Ny tagkrydsfinersplade 18 mm.
Ny 350 mm tagisolering.
Perforering, fjernelse af eksisterende hygrodiode, som miljøaffald.
Støvsugning af eksisterende troldtekt loftplader.
Etablering af ventilhætter, luftspalter, kipløsning i en korrekt ventileret ny tagkonstruktion.
Nye lofter under de gamle lofter i første salen – de gamle lofter måles for spore, inden der
opsættes nye lofter.
Afledede arbejder – el. installationer – malerreparationer – ventilation og VVS.
Stilladser inde som ude, teltoverdækning af hele huset, fastholdelse af overdækning med
betonklodser.
Rådgiver – projekt – miljø definition – miljø håndtering – udbud af håndværkerydelser –
laboratorie målinger, dokumentation – tilsyn – byggeledelse – bygge- og miljø tilladelser bygherreforsikringer – sikkerhed/arbejdsmiljø.
Tid:
Indvendige lofter i renoveringsetape 01 er forudsat udført i ugerne 28/29/30/31 i 2020.
Forberedelse og planlægning af tagrenovering sammen med udbud i august 2020.
Udførelse af håndværker ydelser, selve tagrenoveringen, udføres i perioden september/oktober
2020. – med færdiggørelse i uge 42 – en samlet arbejdsperiode på 7-8 arbejdsuger.
Klargøring og stilladsarbejder udføres i den sidste halvdel af august, efter forudgående prissætning
i første halvdel af august 2020 – opstillingstid 2 arbejdsuger.
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Nedbrydning - tagkonstruktion, zink, pap, krydsfiner, isolering,
miljøarbejder, bortskaffelse af miljøaffald, støvsugning

798.000 kr.

Ny to-lags papdækning

595.000 kr.

Ny ventileret tagkonstruktion, 350 mm isolering, på foring,
fjernelse/opskæring af eks. hygrodiode eksklusive stilladser

895.000 kr.

Ventilering af ny tagkonstruktion, spalter, hætter, fugle og insektstop

185.000 kr.

Nye tagrender, indskud, inddækninger

175.000 kr.

Stilladser indvendig, udvendig, telt overbygning i 7-8 arbejdsuger, inklusive
kontravægte og teltdug, stilladsadgang

995.000 kr.

Materialehejs og platform

75.000 kr.

Nye rytterlys/ ovenlys

375.000 kr.

Byggeplads, hegn, skiltning, inklusive el. og vand, forbrug under byggeri
miljøvogn og miljø materiale containere

500.000 kr.

Luftrensere

30.000 kr.

Miljørengøring, indvendig

50.000 kr.

Støvsugning af lofter udvendig

35.000 kr.

Ny indvendige lofter i alt ca. 1.000 m² forskalling, dampspærre og lofter

400.000 kr.

Afledte arbejder:
El. arbejder, lampeudtag, kontakter,
midlertidige installationer, alarmer ABA håndtering
Maler efterreparationer
Ventilation og VVS midlertidige arbejder
Uforudseelige udgifter

285.000 kr.
500.000 kr.

150.000 kr.
50.000 kr.
85.000 kr.

Omkostninger, tilladelser, forsikringer, rådgiver,
laboratorie dokumentation.
KV dokumentation af udførte skimmelarbejder, lab.dokumentation
Sum eksklusive 25% moms

(Sum jf. anlægsbudget af 30.06.2020:

800.000 kr.
75.000 kr.
6.768.000 kr.

6.223.625 kr.)
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Risikobehæftede forhold:
Rådgiver er forpligtiget at afgive risikobehæftede forhold:
Der er konstateret igangværende skimmeldannelse i bygningens tagkonstruktion på Fjordagervej i
Haderslev.
Der er risiko for, at skimmelvækst i tagkonstruktionen vil fortsætte med at søge ned i de
underliggende rum, og at der udvikles mere skimmel i selve tagkonstruktionen.

Meyers Tegnestue ApS
den 06.07.2020.
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1. Huller i zinktaget

Her ses zinktagpladen bukket opad – og den underliggende Glide Hafte ses med 3 skruehoveder. Disse
skruehoveder ses ikke at være undersænket – det vil sige glat med overside beslag – det betyder at
skruehovedet slider på zinken, når zinken udvider sig og trækker sig sammen, bestemt af vejret.
Over tid slides der hul i zinkpladen, det er det der er sket, med alt for mange små huller til følge.
Zinken ligger af på en svær pap, der skulle have været anvendt en special banevare, som zinken kan arbejde
på uden at der sker skader, og så skulle skruerne have været undersænkede.
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Eksempel på papspor på underside af zinkplader.

Hul i zinkplade.
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Her vises huller i zinkplader efter skruehoveder.
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Der er tidligere foretaget lapning af huller.

Utætte samlinger omkring rytterlys.
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2. og 3. Hulrum i Tagkonstruktion og Hygrodioder
Der henvises til skemaet herunder, der viser hvilke tagløsninger, der kan anvendes ved forskellige typer
bygninger, i dette tilfælde er der anvendt en type som er beregnet til tørre, uopvarmede lagerhaller – jf.
figur 4.2, eks. 1, konstruktionen skulle have været udført som vist i eksempel 2 i figuren.
På de efterfølgende sider vises fotos, inde fra tagkonstruktionen af tagplader og spær – fotoene viser
forskellige grader af spor efter opfugtning og begyndende demolering af tagplader.
I sommerperioden med meget varme og sol, er pladerne tørre og indeholder næsten ingen fugt, til
efteråret, gennem vinteren og i foråret vil plader og spær vise et uacceptabelt fugtindhold, hvilket de
tydelige aftegningerne viser.
I en varm sommer giver det ikke mening at måle luftfugtigheder, i vintermånederne vil det være et helt
andet billede – der vil med sandsynlighed kunne måles fra 75% op imod og over 85% relativt fugtindhold,
hvilket medfører risiko for fortsat udvikling af skimmel i konstruktionen.
Fugtaftegninger ses generelt over hele taget, og særligt op mod kippen, i andre områder ned mod
tagfoden.
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Hulrumme i Tagkonstruktionen er variende mellem 22-25 cm.

Begyndende nedbrydning af tagplade.
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Tagplader under nedbrydning.

Tagplader med spor efter opfugtning.
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Fugtspor på undersider af
tagplader og i spærhoved.

16

Document key: 4cc5f256-a384-6e3f-87f1-23e225c8a3fa
Punkt 2, Bilag 8: Rapport 2020_opdateret 6 juli, Meyers Tegnestue, Tagundersøgelser.pdf

Den sorte plastdug, som ses mellem forskallingsbrædderne, er hygrodioden – den er flere steder ikke tæt,
heller ikke tapet i samlingerne. Det muliggør fugtvandring ned i de underliggende rum, når fugttrykket i
tagkonstruktionen er nedad rettet.

17

Document key: 4cc5f256-a384-6e3f-87f1-23e225c8a3fa
Punkt 2, Bilag 8: Rapport 2020_opdateret 6 juli, Meyers Tegnestue, Tagundersøgelser.pdf

4. Fastgørelse af Tagplader
Fotoene viser eksempler på dele af tagplader, som er skåret ud af tagflade, og her ses det, at fastgørelsen
af pladerne er mangelfuld, de riflede søm ses i flere steder at være skudt ved siden af spærhovedet.
Det vurderes ikke at have den store betydning, med henvisning til de mange år taget har eksisteret.
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Punkt 3: Eventuelt
Beslutning for Punkt 3: Eventuelt
Intet

Punkt 4: Mødeevaluering
Beslutning for Punkt 4: Mødeevaluering
Mikrofonen drillede og gav i mødets første halvdel lydmæssige problemer for deltagerne
i teams.
De tilstedeværende deltagere foretrak møder med fysisk fremmøde frem for møder i
teams.
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