
0109 Nørregade

Bygningsdel og vedligeholdsaktivitet Kort tilstandsbeskrivelse af bygningsdelen T*

BD 

årgang 

(ca. år)

BD 

teoretisk 

levetid 

(ca. år)

Vurderet 

BD's 

restlevetid 

(ca. år)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

2019 Årets Overskud

Årets startsaldo 3.764.174 1.066.691 1.568.363 -1.743 558.150 1.090.742 1.650.636 2.052.182 2.411.887 2.955.400 1.814.558 2.301.284 2.839.337 3.158.979 3.702.492 4.209.624

Årets udgifter 3.374.483 68.328 2.140.106 10.106 37.408 10.106 168.454 210.295 26.487 1.710.842 83.274 31.947 250.358 26.487 62.868 294.040

Årets henlæggelser 677.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000

Årets slutsaldo 1.066.691 1.568.363 -1.743 558.150 ####### 1.650.636 2.052.182 2.411.887 2.955.400 1.814.558 2.301.284 2.839.337 3.158.979 3.702.492 4.209.624 4.485.584

Udlægning af ny belægning på p-plads (asfalt, 20/165,- 

pr.m2). Areal ca. 240 m2. 

Fremstår nedslidt med revner og i en vedligeholdsstand 

under middel. Der er udført reparation omkring 2 brønde i 

2011 uden dog at hæve brøndene og udjævne lunker.
3)

1963 20-30 2-3 202.130

Udskiftning af belægning på stier og terrasser 

(herregårdssten, 40/500,- pr. m2)

Er i god stand.
4)

2000 30-40 25

Udlægning af ny belægning vej  (asfalt, 20/165,- pr. m2). 

Areal ca. 130 m2.

Fremstår nedslidt med revner og i en vedligeholdsstand 

under middel.
4)

1963 20-30 2-3 27.301

Maling af hegn på p-plads siden 4) - - 7 20.000 20.000 20.000

Udskiftning af hegn på p-plads siden Hegn langs have udskiftet i 2018

Hegn ved P-plads noget ældre
4)

?/18 30 20/30

Maling af 7 stk. stakitter ved haveanlæg mod vest. Ok, blev malet i ca. 2009 4) ? 50 7 16.381 16.381 16.381

Udskiftning af 7 stk. stakitter ved haveanlæg mod vest Fremstår i god stand. 4) ? 50 30

Afløb (kloak og regnvand)

Udskiftning af regnvandsledninger og brønde i terræn. 

Omfang ca. 12 tagnedløbsbrønde, ca. 3 rendestensbrønde 

og ca. 100 m ledning. Retablering af belægning og terræn.

Skønnes at være betonledninger fra opførelsen. Der er ikke 

udført deludskiftninger.
3)

1963 50 2-5 150.000

Tømning af sandfang, rensning og spuling af 

afløbssystem, både kloak under bygning og 

regnvandssystemet. Efterfølgende TV inpektion.

Oplyst at systemet aldrig har været spulet eller tømt for 

sand. Tømning og spuling mindst hver 7. år ved lav 

belastning. Overslag fra Aarsleff.

3)

1963 - - 35.000 38.222 38.222

Brugsvand

Udskiftning af stikledning fra afspærringsventil i skel til 

måler i teknikrum. Omfang skønnes til ca. 4 m vandledning

Skønnes at være fra opførelsen og udført i støbejern. 

Udskiftes bedst i forbindelse med udskiftning af øvrige 

brugsvandsledninger.

2)

1963 50 1-5 15.000

Udskiftning af vandledning til taphane ved garagegavl. Skønnes at være etableret i 1990erne. Tømmes og 

afspærres i vinterperioden. Anvendes til bilvask
4)

1995 50 35

Varme

El

Udskiftning af udvendig belysning. I alt 9 stk. 

skotarmaturer

Blev udskiftet sidst i 1995
4)

1995 30 12 16.381

116.13

inventar

Udskiftning af affaldsanlæg: øer, container/beholder (6 

stk., 40/10.000,- pr stk.)

Anlægget blev etableret i 1995.
4)

1995 30 12 65.523

116.14

beplantn

Buske, græs, løgplanter, stauder, hække, træer (50 rk pr. 

B)

Beløb ikke afsat. Skønnes udført under kt. 115.
6)

116.21

funda-

ment

Tætning af fundamenter, reparation af lyskasser. Der er registreret enkelte revner i fundamentspuds. Desuden 

smårevner i lyskasser forårsager fugtudtræk på 

kældervægge. Restlevetid forudsætter reparation.
3)

1963 100+ 50+ 50.000 54.603

Reparation af murværk, delvis omfugning. Beløb afsat til 

reparationer og omfugning hvert. 5. år. Ca. 900 kr./m2 inkl. 

stillads, ca. 80 m2 pr. gang. Der er ca. 700 m2 murværk i 

alt. 

Enkelte løse fuger, enkelt revnede sten, huller efter murbier. 

Restlevetiden forudsætter løbende reparationer og 

omfugning.
3)

1963 100 50 70.000 70.000 76.444 76.444

Sikring af sætningsrevner i gavl, hobbyrum kælder og 

Gunnars lejlighed

Reparationsforslag fra Bredkærvejens Murer. Indbygning af 

rustfrie ståljern udskiftning af sten og omfugning. Restlevetid 

forudsætter reparation

2)

- - 20 21.841

Maling/reparation af eternit tag Blev udført i 2008. Leverandør oplyser at malerbehandlingen 

skal fornyes efter 10 år.
3)

2008 10 5

Udskiftning af malet eternittag. Fremstår velholdt som følge af malerbehandling. 

Restlevetiden nås i 2028.
2)

1963 60-80 25 1.092.050

Ny tagpapbelægning på garager. 77 m2, 500 kr. / m2 Nyt paptag blev udlagt i 2010 3) 2010 30-40 30

Maling og reparation af stern og vindskeder. Udføres 

samtidig med maling af tag.

Velholdt.
3)

? 50 10 21.841

Betonrenovering og overfladebehandling af 12 stk. altaner. 

Overfladebehandling nødvendig for at undgå yderligere 

fugtindtrængen. Nærmere undersøgelse af omfang og 

metode nødvendig.

Mindre revner registreret i beton som følge af rusten 

armering. Alle altaner anbefales renoverede. Beløb er fra 

renoveringsforslag udført af DAI i 2010.
2)

1963 50-70 3-10 360.000

Nærmere undersøgelse af eksisterende skader, herunder 

hvor alvorlige skaderne er, omfang og metode til 

udbedning

Undersøgelsen fastlægger mere præcist økonomi og bedste 

tidspunkt for udbedring. 2)

- - - 20.000

116.25

trappe, 

Maling/reparation af trapper, ramper. Er i gangsat jf. Erik Udvendig trappe til kælder repareres, stigning males og 

grunden på trinene afslibes.
3)

- - 7 16.381 16.381 16.381

Udskiftning af hoveddøre inkl. Bundskinne. 3 stk. Evt. 

deludskiftning af bund i døre kan overvejes.

Fremstår udvendige rimelig velholdte som følge af jævnlig 

maling og lakering. Indvendigt er dørene tørre og afskallede. 

Bundskinne er rusten/tæret.

4)

1963 50-60 2-10 75.000 81.904

Udskiftning af vinduespartier mod haven (vest) inkl. Ny 

brystning. Termoruder og brystninger fra 1963. 18 stk., 

skønnet ca. 30.000 kr./stk.

Fremstår velholdte som følge af jænvlige småreparationer, 

maling mv. Delvist utætte med stort kuldenedfald. 

Energibesparelse ved udskiftning

4)

1963 50-60 3-10 650.000

Nærmere undersøgelse af projekt for udskiftning af 

vinduespartier.

Undersøgelse fastlægger omfang, udformning af 

vinduespartierne og bedste tidspunkt for udskiftning
4)

- - - 20.000

Udskiftning af kældervinduer med 1 lags glas. 37 stk. Fra 

1963, 1 stk. i hobbyrum er revnet. Skønnet pris 3000 

kr./stk.

Rimelig vedligeholdte, dog er der råd i enkelte karme og en 

enkelt rude er revnet. 4)

1963 50-60 3-10 150.000

Udskiftning af badeværelsesvinduer fra 1994 i facaden 

mod vest. 18 stk. Skønnet pris på ca. 4000 kr./stk. inkl. 

Stillads.

Der er registrerede opfugtede, mørke aftegninger og 

begyndende råd i bundkarmen af vinduer. Vindue er eneste 

udluftning.

3)

1994 30-50 3-10 75.000

Udskiftning af vinduer fra 1994. 32 stk. 120x120 (øst), 12 

(vest), 3 stk. 60x60. Rammer og karm er træ. Skønnet pris 

på 6000 kr./stk inkl. Stillads.

Fremstår i ok stand.

4)

1994 30-50 10-15 436.820
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0109 Nørregade

Bygningsdel og vedligeholdsaktivitet Kort tilstandsbeskrivelse af bygningsdelen T*

BD 

årgang 

(ca. år)

BD 

teoretisk 

levetid 

(ca. år)

Vurderet 

BD's 

restlevetid 

(ca. år)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2019     

Konto

Udskiftning / reparation af fuger omkring vinduer. Ca. 150 

kr./lbm inkl. Lift. Ca. 500 lbm. 10 års levetid

Fremstår i ok stand. Udskiftes første gang i forbindelse med 

udskiftning af vinduer fra 1994. Beløb er første gang 

indeholdt i vinduesudskiftningen.
4)

2008 10-15 10 81.904

Maling af døre og vinduer, årgang 1994. Blev udført sidste 

gang i 2008. Udføres fra lift.

Velholdte. Maling anbefales normalt hvert 5-10. år. 
3)

2008 5-10 5 50.000 54.603

Maling af vinduespartier. Udføres første gang ca. 10 år 

efter udskiftning af vinduespartierne. Ca. 1000 kr./st.

Udgangspunkt er nye vinduespartier mod have i 2021.
4)

- 5-10 -

Maling af kældervinduer. Udføres ca. 7 år efter udskiftning 

af kældervinduerne. Ca. 600 kr./stk.

Udgangspunkt er nye kældervinduer i 2021 og interval på 7 

år for malerarbejde.
4)

- 5-10 -

Nye garageporte, 4 stk. 10.000 kr./stk. Træporte fra 1963, velholdte og ingen råd. Kantliste er dog 

rådden i bunden.
4)

1963 50-70 20

Maling af garageporte Jævnlig afrensning og maling sikrer længst mulig levetid. 

Udføres samtidig med maling af vinduer
4)

2008 5-10 5 10.921

Nye køkkener udføres som samlet projekt og indeholder 

demontering, VVS og el arbejde, nye køkkenelementer 

Køkkener er generelt i oprindelig stand fra 1963 og fremstår 

nedslidte. Dog er hårde hvide varer ældre end ca. 15 år. Der 
3) 1963 30 0-3

Nye baderum udføres som samlet projekt og indeholder 

demontering, VVS og el-arbejde, nye overflader, sanitet, 

Baderummene er i oprindelig stand fra 1963. Sanitet er ofte 

anløben, tilkalket. Terrazzogulv er slidt. Der er vindue for 
3) 1963 30 0-3

Udskiftning af postkasser. Afsat ca. 1000 kr. pr. postkasse Skønnet ca. 15 års levetid
4)

2005 10-15 21.841

116.32 

køl/frys, 

Afsat beløb til komfur, køle-/fryseskab og 10.106 10.106 10.106 10.106 10.106 10.106 10.106 10.106 10.106 10.106 10.106 10.106 10.106 10.106 10.106 10.106

Maling af trappeopgange, herunder reparation omkring nyt 

ovenlys. 3 stk. opgange, overslag fra Randlev maler

Fremstår rimelig vedligeholdt. Mangler malerarbejde efter 

isætning af ovenlys. 4)
? 10-15 55.000 60.063

Maling af kælderrum og gangarealer, vægge og lofter Kalkning udføres internt. 21.841

Maling/lakering af indvendige døre i kælder. Fremstår rimelig velholdte i forhold til kælderdøre. 4) 1963 - - 10.000

Vaskemaskine Udskiftet i 2003, skønnet 15 års levetid 4) 2003 15 5-8 90.000 98.285

Tørretumbler Udskiftet i ?, skønnet 15 års levetid 4) ? 15 5-8 60.000 65.523

Stryggerulle

Betalingsanlæg Etableret i 2008, skønnet 10 års levetid 4) 2008 10 5 30.000 32.762

Udskiftning af faldstammer udføres bedst i forbindelse 

med et samlet projekt, som omfatter modernisering af 

køkken og bad. Beløb skønnet af DAI i forb. Med forslag til 

samlet projekt.

Faldstammer til badeværelser og køkken i støbejern er 

stærkt nedbrudte med væsentlig reduceret gennemløb. Der 

er registreret en række gennemtæringer, ligesom der er er 

udført deludskiftninger på rørstykker.

2)

1963 30-60 0-3 800.000

Strømpeforing af kloakledninger under bygningen. Omfang 

fra brønd ved gavl mod syd til brønd ved nordgavl. 3 stk. 

nedgangsbrønde og ca. 12 stikledninger til faldstammer.

Skønnes at være betonledninger fra opførelsen. Det er 

oplyst at ledningen fra faldstamme ved opg. 15 til brønd mod 

nord var tilstoppet i 2006. Overslag på strømpeforing fra 

Aarsleff.

2)

1963 50 0-5 200.000

TV inspektion af kloakledninger i kælder og nærmere 

undersøgelse af tæringsomfanget på faldstammer

Skal fastlægge omfang og bedste tidspunkt for udskiftning. 

Beløb afsat under 116.12, kloak og afløb i terræn. 2)

- - -

Udskiftning af tagrender og tagnedløb Fremstår som nye og skønnes at være udskiftet i forbindelse 

med maling af tage i 2008. Udskiftning bør dog udføres ved 

etablering af nyt tag.

3)

2008 30-50 30 76.444

Udskiftning af ældre gruppetavler til automatsikringer og 

hpfi-relæ. Skønnet pris på 5000 kr./ stk., ca. 25 stk.

Ældre grupper med porcelænssikringer og hfi relæ. Udføres 

bedst i forbindelse med køkkenmodernisering.
1)

1963 40 0-5 125.000

Nærmere undersøgelse af gruppetavler i forhold til 

lovliggørelse og kapacitet

Undersøgelsen skal fastlægge om alle gruppetavler er 

lovlige og om gruppefordeling og kapacitet skal ændres ved 

evt. modernisering.

1)

- - - 5.000

Udskiftning af belysningsarmaturer i kælder Ældre armaturer med glødepærer. Er igangsat af Erik. 5) 1963 - -

Udskiftning af galvaniserede brugsvandsrør i kælder og 

stigledninger til lejlighederne. Udføres bedst i forbindelse 

med et samlet projekt, som omfatter modernisering af 

Galvaniserede rør fra 1963. Der er registeret en enkelt 

deludskiftning i vaskeri. Restlevetiden er dog nået. 2)
1963 50 0-5 1.100.000

Udsyring af brugsvandsveksler. Veksler til produktion af varmt brugsvand er ca. 10 år 

gammel. I god stand, men effektiviteten reduceres pga. 

tilkalkning. Udsyring ca. hvert 5. år.

3)

2004 - 5 10.921 10.921

Udskiftning af brugsvandsveksler Veksler til produktion af varmt brugsvand er ca. 10 år 

gammel. I god stand. Husk mulighed for tilskud fra Odder 

varmeværk ved udskiftning.

3)

2004 15-20 10 27.301

Udskiftning af varmeautomatik, pumper mv. i teknikrum, 

kælder.

 Blev udskiftet sidst i 2004. Levetid ca. 15 år.
4)

2004 15 5-10 30.000 32.762

Udskiftning af radiatorer. Evt. etablering af nye stigstrenge. Ældre ineffektive ribberadiatorer fra 1963. Stigrørenes 

tilstand bør undersøges nærmere.
2)

1963 40 5-10 900.000

Udskiftning af termostater (200 kr./stk.*85 stk.) Skønnet levetid med pålidelig temperaturmåling 10 år. Husk 

mulighed for tilskud fra Odder varmeværk.
4)

? 20 0-5 18.565 18.565

Udskiftning af fordelingsmålere (200 kr./stk * 85 stk.) Skønnet levetid med pålidelig måling 10 år. 4) ? 10-15 0-5 62.660

Nærmere undersøgelse projekt for renovering af 

varmeinstallation.

Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste tidspunkt for 

udskiftning og muligheder for radiatorvalg.
4)

- - - 20.000

116.56

ventilat-
Etablering af ventilation i lejlighederne. Udsugning i 

køkken via emhættet og udsugning fra baderum. 

Ikke en vedligeholdsaktivitet, da der i dag ikke findes 

mekanisk ventilation. Ved modernisering af køkken og bad 

3) - 30 -

116.57

øvrige

Udskiftning af ringeanlæg. Dørtelefon ved hoveddør kan 

overvejes. Afsat beløb.

Hovedsageligt det originale anlæg fra 1963, men der er 

gennemført løbende deludskiftning. Anbefales udskiftet 

samtidig med hoveddøre.

4)

1963 15-30 0-10 15.000

Landsbyggefond projekt inkl. Honorar mv. DAI ansøgning / budgetark 19.300.000
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0109 Nørregade

Bygningsdel og vedligeholdsaktivitet Kort tilstandsbeskrivelse af bygningsdelen T*

BD 

årgang 

(ca. år)

BD 

teoretisk 

levetid 

(ca. år)

Vurderet 

BD's 

restlevetid 

(ca. år)

2019 Årets Overskud

Årets startsaldo

Årets udgifter

Årets henlæggelser

Årets slutsaldo

Udlægning af ny belægning på p-plads (asfalt, 20/165,- 

pr.m2). Areal ca. 240 m2. 

Fremstår nedslidt med revner og i en vedligeholdsstand 

under middel. Der er udført reparation omkring 2 brønde i 

2011 uden dog at hæve brøndene og udjævne lunker.
3)

1963 20-30 2-3

Udskiftning af belægning på stier og terrasser 

(herregårdssten, 40/500,- pr. m2)

Er i god stand.
4)

2000 30-40 25

Udlægning af ny belægning vej  (asfalt, 20/165,- pr. m2). 

Areal ca. 130 m2.

Fremstår nedslidt med revner og i en vedligeholdsstand 

under middel.
4)

1963 20-30 2-3

Maling af hegn på p-plads siden 4) - - 7

Udskiftning af hegn på p-plads siden Hegn langs have udskiftet i 2018

Hegn ved P-plads noget ældre
4)

?/18 30 20/30

Maling af 7 stk. stakitter ved haveanlæg mod vest. Ok, blev malet i ca. 2009 4) ? 50 7

Udskiftning af 7 stk. stakitter ved haveanlæg mod vest Fremstår i god stand. 4) ? 50 30

Afløb (kloak og regnvand)

Udskiftning af regnvandsledninger og brønde i terræn. 

Omfang ca. 12 tagnedløbsbrønde, ca. 3 rendestensbrønde 

og ca. 100 m ledning. Retablering af belægning og terræn.

Skønnes at være betonledninger fra opførelsen. Der er ikke 

udført deludskiftninger.
3)

1963 50 2-5

Tømning af sandfang, rensning og spuling af 

afløbssystem, både kloak under bygning og 

regnvandssystemet. Efterfølgende TV inpektion.

Oplyst at systemet aldrig har været spulet eller tømt for 

sand. Tømning og spuling mindst hver 7. år ved lav 

belastning. Overslag fra Aarsleff.

3)

1963 - -

Brugsvand

Udskiftning af stikledning fra afspærringsventil i skel til 

måler i teknikrum. Omfang skønnes til ca. 4 m vandledning

Skønnes at være fra opførelsen og udført i støbejern. 

Udskiftes bedst i forbindelse med udskiftning af øvrige 

brugsvandsledninger.

2)

1963 50 1-5

Udskiftning af vandledning til taphane ved garagegavl. Skønnes at være etableret i 1990erne. Tømmes og 

afspærres i vinterperioden. Anvendes til bilvask
4)

1995 50 35

Varme

El

Udskiftning af udvendig belysning. I alt 9 stk. 

skotarmaturer

Blev udskiftet sidst i 1995
4)

1995 30 12

116.13

inventar

Udskiftning af affaldsanlæg: øer, container/beholder (6 

stk., 40/10.000,- pr stk.)

Anlægget blev etableret i 1995.
4)

1995 30 12

116.14

beplantn

Buske, græs, løgplanter, stauder, hække, træer (50 rk pr. 

B)

Beløb ikke afsat. Skønnes udført under kt. 115.
6)

116.21

funda-

ment

Tætning af fundamenter, reparation af lyskasser. Der er registreret enkelte revner i fundamentspuds. Desuden 

smårevner i lyskasser forårsager fugtudtræk på 

kældervægge. Restlevetid forudsætter reparation.
3)

1963 100+ 50+

Reparation af murværk, delvis omfugning. Beløb afsat til 

reparationer og omfugning hvert. 5. år. Ca. 900 kr./m2 inkl. 

stillads, ca. 80 m2 pr. gang. Der er ca. 700 m2 murværk i 

alt. 

Enkelte løse fuger, enkelt revnede sten, huller efter murbier. 

Restlevetiden forudsætter løbende reparationer og 

omfugning.
3)

1963 100 50

Sikring af sætningsrevner i gavl, hobbyrum kælder og 

Gunnars lejlighed

Reparationsforslag fra Bredkærvejens Murer. Indbygning af 

rustfrie ståljern udskiftning af sten og omfugning. Restlevetid 

forudsætter reparation

2)

- - 20

Maling/reparation af eternit tag Blev udført i 2008. Leverandør oplyser at malerbehandlingen 

skal fornyes efter 10 år.
3)

2008 10 5

Udskiftning af malet eternittag. Fremstår velholdt som følge af malerbehandling. 

Restlevetiden nås i 2028.
2)

1963 60-80 25

Ny tagpapbelægning på garager. 77 m2, 500 kr. / m2 Nyt paptag blev udlagt i 2010 3) 2010 30-40 30

Maling og reparation af stern og vindskeder. Udføres 

samtidig med maling af tag.

Velholdt.
3)

? 50 10

Betonrenovering og overfladebehandling af 12 stk. altaner. 

Overfladebehandling nødvendig for at undgå yderligere 

fugtindtrængen. Nærmere undersøgelse af omfang og 

metode nødvendig.

Mindre revner registreret i beton som følge af rusten 

armering. Alle altaner anbefales renoverede. Beløb er fra 

renoveringsforslag udført af DAI i 2010.
2)

1963 50-70 3-10

Nærmere undersøgelse af eksisterende skader, herunder 

hvor alvorlige skaderne er, omfang og metode til 

udbedning

Undersøgelsen fastlægger mere præcist økonomi og bedste 

tidspunkt for udbedring. 2)

- - -

116.25

trappe, 

Maling/reparation af trapper, ramper. Er i gangsat jf. Erik Udvendig trappe til kælder repareres, stigning males og 

grunden på trinene afslibes.
3)

- - 7

Udskiftning af hoveddøre inkl. Bundskinne. 3 stk. Evt. 

deludskiftning af bund i døre kan overvejes.

Fremstår udvendige rimelig velholdte som følge af jævnlig 

maling og lakering. Indvendigt er dørene tørre og afskallede. 

Bundskinne er rusten/tæret.

4)

1963 50-60 2-10

Udskiftning af vinduespartier mod haven (vest) inkl. Ny 

brystning. Termoruder og brystninger fra 1963. 18 stk., 

skønnet ca. 30.000 kr./stk.

Fremstår velholdte som følge af jænvlige småreparationer, 

maling mv. Delvist utætte med stort kuldenedfald. 

Energibesparelse ved udskiftning

4)

1963 50-60 3-10

Nærmere undersøgelse af projekt for udskiftning af 

vinduespartier.

Undersøgelse fastlægger omfang, udformning af 

vinduespartierne og bedste tidspunkt for udskiftning
4)

- - -

Udskiftning af kældervinduer med 1 lags glas. 37 stk. Fra 

1963, 1 stk. i hobbyrum er revnet. Skønnet pris 3000 

kr./stk.

Rimelig vedligeholdte, dog er der råd i enkelte karme og en 

enkelt rude er revnet. 4)

1963 50-60 3-10

Udskiftning af badeværelsesvinduer fra 1994 i facaden 

mod vest. 18 stk. Skønnet pris på ca. 4000 kr./stk. inkl. 

Stillads.

Der er registrerede opfugtede, mørke aftegninger og 

begyndende råd i bundkarmen af vinduer. Vindue er eneste 

udluftning.

3)

1994 30-50 3-10

Udskiftning af vinduer fra 1994. 32 stk. 120x120 (øst), 12 

(vest), 3 stk. 60x60. Rammer og karm er træ. Skønnet pris 

på 6000 kr./stk inkl. Stillads.

Fremstår i ok stand.

4)

1994 30-50 10-15

2019     

Konto

T
e

rr
æ

n

116.11

konstr

116.12
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116.22

facade

116.23

tag

116.24

altan

116.26

døre, 

vinduer, 

porte, 

lemme

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Total

4.485.584 4.963.574 5.392.422 5.891.676 6.284.307 6.683.907 7.152.028 7.380.750 7.940.644 8.500.537 9.060.431 9.620.324 10.180.218 10.740.111 11.199.123

92.010 141.153 70.745 177.369 170.400 101.879 341.278 10.106 10.106 10.106 10.106 10.106 10.106 110.988 279.843 10.051.894

570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 17.777.000

4.963.574 5.392.422 5.891.676 6.284.307 6.683.907 7.152.028 7.380.750 7.940.644 8.500.537 9.060.431 9.620.324 ######## 10.740.111 11.199.123 11.489.280

50.000 252.130

80.000 80.000

27.301 54.603

60.000

80.852 80.852

49.142

70.745 70.745

0

150.000

38.222 38.222 187.887

0

15.000

16.381 16.381

0

0

16.381

65.523

0

54.603 159.205

76.444 76.444 445.774

21.841

0

1.092.050

21.841 21.841

21.841

360.000

20.000

16.381 65.523

156.904

650.000

20.000

150.000

75.000

436.820



0109 Nørregade

Bygningsdel og vedligeholdsaktivitet Kort tilstandsbeskrivelse af bygningsdelen T*

BD 

årgang 

(ca. år)

BD 

teoretisk 

levetid 

(ca. år)

Vurderet 

BD's 

restlevetid 

(ca. år)

2019     

Konto

Udskiftning / reparation af fuger omkring vinduer. Ca. 150 

kr./lbm inkl. Lift. Ca. 500 lbm. 10 års levetid

Fremstår i ok stand. Udskiftes første gang i forbindelse med 

udskiftning af vinduer fra 1994. Beløb er første gang 

indeholdt i vinduesudskiftningen.
4)

2008 10-15 10

Maling af døre og vinduer, årgang 1994. Blev udført sidste 

gang i 2008. Udføres fra lift.

Velholdte. Maling anbefales normalt hvert 5-10. år. 
3)

2008 5-10 5

Maling af vinduespartier. Udføres første gang ca. 10 år 

efter udskiftning af vinduespartierne. Ca. 1000 kr./st.

Udgangspunkt er nye vinduespartier mod have i 2021.
4)

- 5-10 -

Maling af kældervinduer. Udføres ca. 7 år efter udskiftning 

af kældervinduerne. Ca. 600 kr./stk.

Udgangspunkt er nye kældervinduer i 2021 og interval på 7 

år for malerarbejde.
4)

- 5-10 -

Nye garageporte, 4 stk. 10.000 kr./stk. Træporte fra 1963, velholdte og ingen råd. Kantliste er dog 

rådden i bunden.
4)

1963 50-70 20

Maling af garageporte Jævnlig afrensning og maling sikrer længst mulig levetid. 

Udføres samtidig med maling af vinduer
4)

2008 5-10 5

Nye køkkener udføres som samlet projekt og indeholder 

demontering, VVS og el arbejde, nye køkkenelementer 

Køkkener er generelt i oprindelig stand fra 1963 og fremstår 

nedslidte. Dog er hårde hvide varer ældre end ca. 15 år. Der 
3) 1963 30 0-3

Nye baderum udføres som samlet projekt og indeholder 

demontering, VVS og el-arbejde, nye overflader, sanitet, 

Baderummene er i oprindelig stand fra 1963. Sanitet er ofte 

anløben, tilkalket. Terrazzogulv er slidt. Der er vindue for 
3) 1963 30 0-3

Udskiftning af postkasser. Afsat ca. 1000 kr. pr. postkasse Skønnet ca. 15 års levetid
4)

2005 10-15

116.32 

køl/frys, 

Afsat beløb til komfur, køle-/fryseskab og

Maling af trappeopgange, herunder reparation omkring nyt 

ovenlys. 3 stk. opgange, overslag fra Randlev maler

Fremstår rimelig vedligeholdt. Mangler malerarbejde efter 

isætning af ovenlys. 4)
? 10-15

Maling af kælderrum og gangarealer, vægge og lofter Kalkning udføres internt.

Maling/lakering af indvendige døre i kælder. Fremstår rimelig velholdte i forhold til kælderdøre. 4) 1963 - -

Vaskemaskine Udskiftet i 2003, skønnet 15 års levetid 4) 2003 15 5-8

Tørretumbler Udskiftet i ?, skønnet 15 års levetid 4) ? 15 5-8

Stryggerulle

Betalingsanlæg Etableret i 2008, skønnet 10 års levetid 4) 2008 10 5

Udskiftning af faldstammer udføres bedst i forbindelse 

med et samlet projekt, som omfatter modernisering af 

køkken og bad. Beløb skønnet af DAI i forb. Med forslag til 

samlet projekt.

Faldstammer til badeværelser og køkken i støbejern er 

stærkt nedbrudte med væsentlig reduceret gennemløb. Der 

er registreret en række gennemtæringer, ligesom der er er 

udført deludskiftninger på rørstykker.

2)

1963 30-60 0-3

Strømpeforing af kloakledninger under bygningen. Omfang 

fra brønd ved gavl mod syd til brønd ved nordgavl. 3 stk. 

nedgangsbrønde og ca. 12 stikledninger til faldstammer.

Skønnes at være betonledninger fra opførelsen. Det er 

oplyst at ledningen fra faldstamme ved opg. 15 til brønd mod 

nord var tilstoppet i 2006. Overslag på strømpeforing fra 

Aarsleff.

2)

1963 50 0-5

TV inspektion af kloakledninger i kælder og nærmere 

undersøgelse af tæringsomfanget på faldstammer

Skal fastlægge omfang og bedste tidspunkt for udskiftning. 

Beløb afsat under 116.12, kloak og afløb i terræn. 2)

- - -

Udskiftning af tagrender og tagnedløb Fremstår som nye og skønnes at være udskiftet i forbindelse 

med maling af tage i 2008. Udskiftning bør dog udføres ved 

etablering af nyt tag.

3)

2008 30-50 30

Udskiftning af ældre gruppetavler til automatsikringer og 

hpfi-relæ. Skønnet pris på 5000 kr./ stk., ca. 25 stk.

Ældre grupper med porcelænssikringer og hfi relæ. Udføres 

bedst i forbindelse med køkkenmodernisering.
1)

1963 40 0-5

Nærmere undersøgelse af gruppetavler i forhold til 

lovliggørelse og kapacitet

Undersøgelsen skal fastlægge om alle gruppetavler er 

lovlige og om gruppefordeling og kapacitet skal ændres ved 

evt. modernisering.

1)

- - -

Udskiftning af belysningsarmaturer i kælder Ældre armaturer med glødepærer. Er igangsat af Erik. 5) 1963 - -

Udskiftning af galvaniserede brugsvandsrør i kælder og 

stigledninger til lejlighederne. Udføres bedst i forbindelse 

med et samlet projekt, som omfatter modernisering af 

Galvaniserede rør fra 1963. Der er registeret en enkelt 

deludskiftning i vaskeri. Restlevetiden er dog nået. 2)
1963 50 0-5

Udsyring af brugsvandsveksler. Veksler til produktion af varmt brugsvand er ca. 10 år 

gammel. I god stand, men effektiviteten reduceres pga. 

tilkalkning. Udsyring ca. hvert 5. år.

3)

2004 - 5

Udskiftning af brugsvandsveksler Veksler til produktion af varmt brugsvand er ca. 10 år 

gammel. I god stand. Husk mulighed for tilskud fra Odder 

varmeværk ved udskiftning.

3)

2004 15-20 10

Udskiftning af varmeautomatik, pumper mv. i teknikrum, 

kælder.

 Blev udskiftet sidst i 2004. Levetid ca. 15 år.
4)

2004 15 5-10

Udskiftning af radiatorer. Evt. etablering af nye stigstrenge. Ældre ineffektive ribberadiatorer fra 1963. Stigrørenes 

tilstand bør undersøges nærmere.
2)

1963 40 5-10

Udskiftning af termostater (200 kr./stk.*85 stk.) Skønnet levetid med pålidelig temperaturmåling 10 år. Husk 

mulighed for tilskud fra Odder varmeværk.
4)

? 20 0-5

Udskiftning af fordelingsmålere (200 kr./stk * 85 stk.) Skønnet levetid med pålidelig måling 10 år. 4) ? 10-15 0-5

Nærmere undersøgelse projekt for renovering af 

varmeinstallation.

Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste tidspunkt for 

udskiftning og muligheder for radiatorvalg.
4)

- - -

116.56

ventilat-
Etablering af ventilation i lejlighederne. Udsugning i 

køkken via emhættet og udsugning fra baderum. 

Ikke en vedligeholdsaktivitet, da der i dag ikke findes 

mekanisk ventilation. Ved modernisering af køkken og bad 

3) - 30 -

116.57

øvrige

Udskiftning af ringeanlæg. Dørtelefon ved hoveddør kan 

overvejes. Afsat beløb.

Hovedsageligt det originale anlæg fra 1963, men der er 

gennemført løbende deludskiftning. Anbefales udskiftet 

samtidig med hoveddøre.

4)

1963 15-30 0-10

Landsbyggefond projekt inkl. Honorar mv. DAI ansøgning / budgetark
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116.51

afløb

116.52

El og 

belys-

ning

116.54

vand

116.55

varme
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116.26

døre, 

vinduer, 

porte, 

lemme

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Total

81.904 163.808

54.603 54.603 213.808

0

0

60.639 60.639

10.921 21.841

0

0

21.841 43.682

10.106 10.106 10.106 10.106 10.106 10.106 10.106 10.106 10.106 10.106 10.106 10.106 10.106 10.106 10.106 313.301

0

60.063 175.126

21.841

10.000

98.285 286.569

65.523 191.046

0

32.762 95.523

800.000

200.000

0

76.444

0

125.000

5.000

0

1.100.000

21.841

27.301 54.603

62.762

900.000

18.565 18.565 74.259

62.660 62.660 187.981

20.000

0

16.381 31.381

19.300.000

0


