
Afd. 34, Engdalgårdsvej, Beder 22-05-2019

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 35 36 37 38 39 40 41

2019 Årets Overskud

Årets startsaldo 4.748.844 2.939.844 3.105.744 4.326.644 3.902.544 2.815.444 4.041.344 5.211.244 3.297.144 4.172.044 5.339.944 6.570.844 7.526.744 8.757.644 6.368.544 5.811.444 7.037.344 8.207.244 7.688.144 8.863.044 9.733.944 10.414.844 8.525.744

Årets udgifter 3.366.000 1.234.100 179.100 1.824.100 2.487.100 174.100 230.100 3.314.100 525.100 232.100 169.100 444.100 169.100 3.789.100 1.957.100 174.100 230.100 1.919.100 225.100 529.100 719.100 3.289.100 1.369.100

Årets henlæggelser 1.557.000     1.400.000     1.400.000     1.400.000     1.400.000     1.400.000     1.400.000      1.400.000      1.400.000     1.400.000     1.400.000     1.400.000     1.400.000     1.400.000     1.400.000     1.400.000    1.400.000     1.400.000     1.400.000     1.400.000    1.400.000    1.400.000    1.400.000    

Årets slutsaldo 2.939.844 3.105.744 4.326.644 3.902.544 2.815.444 4.041.344 5.211.244 3.297.144 4.172.044 5.339.944 6.570.844 7.526.744 8.757.644 6.368.544 5.811.444 7.037.344 8.207.244 7.688.144 8.863.044 9.733.944 10.414.844 8.525.744 8.556.644

Udskiftning af belægning ved hovedtrappe (ca. 15 

m2) og terrasse (Ca. 15 m2). 

Belægningerne består bla. af fliser og 

holmegårdssten. Fliser fra byggeriets start bør 

lægges om, hvorimod nyere anlagte belægninger 

ligger fint. Husk belægning ved affaldscontainer skal 

rettes. Småreparationer udføres under konto 115

3)

1969 30 4 375.000 375.000

Udskiftning af asfalt på stamvejene (ca. 1400 m2). Asfalt er i ok stand. Slidlag skiftes ud og brøndkraver 

og -dæksler hæves. Småreparationer udføres under 

konto 115.

4)

2000 20 4 255.000 255.000

Afløb (kloak og regnvand)

Tømning af sandfang, rensning og spuling af 

afløbssystem i terræn, både kloak under bygning og 

regnvandssystemet. (ca.100 stk. TN og ca. 107 stk. 

brønde)

Blev udført i 2010. Funktion ok. Tømning og spuling 

anbefales hvert 5. år ved lav belastning. 
3)

1969 40 4 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Tv inspektion af regn- og spildevandsledninger i 

terræn.

Tv-inspektion nødvendig til at fastlægge tilstand, 

tidspunkt og evt. omfang af renovering. Tv-inspektion 

anbefales ca. hvert 15. år.

3)

30.000

Udskiftning af afløbsledninger (ca. 2250 lbm regn- og 

spildevand) og brønde (ca. 100 stk. TN og 107 

stk.1m-brønd) mv. i terræn og etablering af 

omfangsdræn. Reetablering af belægning og terræn. 

Omfang klarlægges ved TV-inspektion. 

Afløbsledninger skønnes at være af beton fra 

opførelsen. Det ser ud til at alt er separeret. Beløb er 

afsat til udskiftning/foring af dårligste rør.
3)

1969 40 7 300.000 900.000

Brugsvand

Udskiftning af vandstik. Pt. er der ikke de store problemer med 

brugsvandsinstallationerne i terræn. Bør skiftes 

samtidig med affløbsanlæg. Undersøgelse af tilstand i 

2016 med henblik på dato for udskiftning.  Går ind i 

gavle på rækkehusene og ind ved garager ved 

dobbelthusene mod Engdalgårdsvej.

4)

1969 30 7 1.810.000 15.000

Varme

Udskiftning af fjernvarmeledninger. Ok stand. NB. Afklaring med ÅrhusVarme vedr. 

ejerforhold. Går ind i gavle på rækkehusene og ind 

ved garager ved dobbelthusene mod Engdalgårdsvej.
4)

1980'erne 30 16 1.100.000

El

Udskiftning af 45 stk. udendørs lamper ved 

hoveddør.

Lamperne består af forskellige typer og aldre. Kunne 

evt. udskiftes til Skotlamper. Beløb afsat forbruges via 

konto 115.

4)

- 20 2 57.000 57.000

Udskiftning af 45 stk. postkasser (Mefa 825, hvid) Postkasserne er fra 2010 og i nogenlunde stand. Ved 

enkelte er malingen ved at skalle af på klap. Beløb 

afsat

4)

2010 10 4 20.000 20.000 20.000

Afsat beløb til legeplads. Pt. er der 2 gynger ( fra 2013), nyere sandkasse, et 

legetårn med rutsjebane og et klatretårn. De 2 tårne 

trænger til reparation/vedligehold i 2014. Afsat beløb
3)

- 10 - 100.000 100.000 100.000

Udskiftning af porte i garager ved nr. 35-49. (8 stk.) Portene (ledhejseporte med 40mm isolerede, 

hvidmalede stålprofiler) er fra 2009 og i ok stand.
4)

2009 30 23 150.000

Udskiftning af skur. Skur bygget i 2013 af trykimp. brædder og 

ståltagplader.
4)

2013 20 17 50.000

Udskiftning af affaldsøer. (5 stk.) Beløb i 2022 er 

afsat til 1 stk. nedgravet affaldsø

Affaldsøerne (trykimp. brædder) er skiftet i 2013, 

4)

2013 20 17 730.000 20.000

Maling af skur og 5 stk. affaldsøer. Malerbehandling af skur (skurdøre males med 

heldækkende maling) og affaldsøer med transparent, 

oliebaseret træbeskyttelse som fx Gori88
4)

2014 6 4 20.000 20.000 20.000 20.000

Afsat beløb til beplantning. Ligusterhække fra byggeriets start. Hækkene er flere 

steder ikke tætte mere og der gror andre planter 

mellem hækplanterne. De steder, hvor det er værst, 

bør hækplanterne udskiftes. Afsat beløb

4)

- - - 36.000 56.000 56.000

Reparation af sokkel og murværk. Småreparation af fuger, afskallede sokler,  sålbænke, 

mm. Sokler og trapper er sidst vedligeholdt i 2013 og 

er i fin stand. Afsat beløb
4)

1969 100+ 2 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

Maling af sokkel. Sokkel er delvist malet i 2013. Efter omfugning (Blok 

1-2 og Dobbelthusene) og trappereperation i 2016 bør 

sokkel males helt.
4)

2013 10 1 100.000 56.000 56.000

Omfugning af murværk. (ca. 3300 m2) Fugerne er fra 1969 og 2005. Blok 3-5 blev omfuget i 

2005 men kun på sydfacaderne. Bør først omfuges 

om ca. 20 år. Blok 1-2 og Dobbelthusene  + 

nordfacader på blok 3, 4, 5bør omfuges. 

Omfugningen gælder alle facader.  Der er lavet 

småreparationer forskellige steder.  Tjek murbindere 

i gavle.

3)

1969 100+ 1 1.700.000

Udskiftning af elastiske fuger omkring 

vinduespartier/døre i facader. (ca. 207 stk. vinduer og 

ca. 143 stk. døre)

Fugerne er fra 1995 og de er begyndt at 

slippe/krakelere. De bør skiftes om et par år. 3)

1995 10 1 300.000 300.000

Hulmursisolering. Der er ikke hulmursisoleret. Dette bør udføres snarest 

og det gælder alle facader. Nuværende 

hulmursmateriale er sandsynligvis fra 1969.

5)

1969 100+ 1

Udskiftning af gummifuger indvendigt omkring 

vinduerne.

Smuldrer bort. 300.000

Udskiftning af tegltag. Oprindelig tag er fra1969. Tag skiftet i 2014, hvor der 

er foretaget komplet udskiftning: nyt fast undertag 

med pap, nye røde vingeteglsten, nye taghætter, nye 

tagrender, ny vindskede/stern og efterisolering 400 

mm. 

4)

2014 40-60 40

Maling af spærender og vindskeder, etc. Der skal 

medregnes lift- eller stilladsleje.

Velholdt og beskyttet af udhæng. Sidst malet i ca. 

2014.
4)

2014 8 6 220.000 220.000 220.000
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trapper, 
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116.12

Afløb, 

vand, 

varme, 

elfors, 
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Afd. 34, Engdalgårdsvej, Beder 22-05-2019

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 35 36 37 38 39 40 41Konto

116.24

altan

116.25

trappe, 

rampe, 

lyskasse

Udskiftning af trapper (ca. 21 stk. store og ca. 45 stk. 

små). 

Er i ok stand. Bliver løbende repareret. Reparation af 

skader på trapper udføres under kt. 115.
4)

1969 50 22 1.650.000

Maling og reparation af trapper. Er i ok stand. Bør udføres i forbindelse med 

omfugning. 4)
1969 10 2 400.000 225.000

Udskiftning af hoveddør, kælderdør, terrassedør og 

skurdør. (ca. 93 stk.)

De fleste dør er fra 1995 (Velfac, træ/alu), men der er 

stadig gl. døre (ca. 48 stk.) fra 1969. Fremstår 

velholdt som følge af jævnlig vedligehold.
4)

1969-95 40-50 25 1.200.000

Udskiftning af gl. hoveddør, kælderdør og skurdør 

(ca. 48 stk.) evt. deludskiftning.

Dørene består af hoveddør (træ/jern) og kælder- og 

skurdør (træ)  fra 1969. Fremstår velholdte pga. 

jævnlig vedligehold, men bør udskiftes da de 

begynder at være svære at holde tætte.

3)

1969 40-50 4 700.000

Udskiftning af vinduer (ca. 208 stk.) Vinduerne er fra 1995 (Velfac, træ/alu) og de er i fin 

stand grundet regelmæssig vedligehold. 4)

1995 40-50 25 2.500.000

Afsat beløb til indvendig døre, gulve, inventar. 4) 1969 40-50 6 30.000 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100

køkken/bad 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000

Afsat beløb til komfur og emhætte.

4)

10 42.000 15.000 15.000 15.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
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indven-dig: Udskiftning af faldstammer/afløb fra sanitet til brønd. Der er pt. ikke de store driftsproblemer. Afløb 

stammer fra byggeriets opførsel.
3)

1969 30-50 7 500.000

Nærmere undersøgelse af omfang og forslag til kloak- 

og faldstammerenovering.

Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste 

løsning og bedste tidspunkt for udskiftning. 3)

- - - 20.000

Udskiftning af tagrender og tagnedløb. Tagrender og nedløb er i ok stand. Er skiftet i 

forbindelse med tagudskiftning i 2014.
4)

2014 20-25 23 400.000

Udskiftning af ældre sikringsgrupperer til 

automatsikringer og hpfi-relæ.

Ældre sorte sikringsgrupper med porcelænssikringer 

og hfi relæ. Problemer med reservedele. Der er ind i 

mellem foretaget udskiftning. Omfang klarlægges via 

elsikkerhedstjek.

3)

1969 40 1 273.000

Eleftersyn efter sikkerhedsstyrelsens retningslinjer. 

Er lovpligtig i forbindelse med handel, men anbefales 

pga. de ældre elinstallationer.

Eftersynet indeholder bla. kontrol af tavler, 

lavvoltsinstallationer, materiel bag lampeudtag, 

stikkontakter og afbrydere, kapacitet af 

elinstallationener, fejlstrømsafbrydere og beskyttelse 

mod indirekte og direkte berøring.

1)

- 10 - 5.000 5.000

Komplet udskiftning af el (ledninger, stikkontakter, 

lampeudtag, etc.)

Vurderes i ok stand. Der er løbende foretaget 

deludskiftninger. 4)
1969 40 24 2.450.000

Udskiftning af galvaniserede brugsvandsrør i kælder 

og stigledninger til stueplan. 

Galvaniserede forsyningsrør er af ældre dato. 

Omfang bør undersøges nærmere. Udskiftning bør 

udføres samtidig med udskiftning af 

faldstammer/afløb.

3)

1969 30-50 7 900.000

Nærmere undersøgelse af omfang og forslag til 

udskiftning af brugsvandsinstallationer

Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste 

løsning og bedste tidspunkt for udskiftning. 3)
- - - 5.000

Udskiftning af koldtvandsmåler (MultiCal 21, 45 stk.). Målere fra 2018 (en del af Techem aftale)
4)

2013 16 13 45.000 45.000

Udskiftning af radiatorer, stigrør og forsyningsrør fra 

kælder til stue. Beløb afsat til totaludskiftning.

Stigrør og forsyningsledningers (galv. rør fra 1969) 

tilstand bør undersøges nærmere for klarlægning af 

omfang og tidspunkt for udskiftning.
4)

1969 30-50 8-10 2.800.000

Nærmere undersøgelse af projekt for renovering af 

varmeinstallation.

Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste 

tidspunkt for udskiftning. 4)

- - 6 10.000

Projekt Honorar, ekstern, intern 128 timer x 1000 kr./t + internt afsat 65.000 kr.
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afløb, 

sanitet, 

tagrende 

TN

116.52

El og belys-

ning

116.54

vand

116.55

varme
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ventilat-ion
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Gulv, væg, 
116.32

køl/frys, 

komfur, 
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døre, 

vinduer, 

porte, 

lemme



Afd. 34, Engdalgårdsvej, Beder 22-05-2019

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

Udskiftning af belægning ved hovedtrappe (ca. 15 

m2) og terrasse (Ca. 15 m2). 

Belægningerne består bla. af fliser og 

holmegårdssten. Fliser fra byggeriets start bør 

lægges om, hvorimod nyere anlagte belægninger 

ligger fint. Husk belægning ved affaldscontainer skal 

rettes. Småreparationer udføres under konto 115

3)

1969 30 4

Udskiftning af asfalt på stamvejene (ca. 1400 m2). Asfalt er i ok stand. Slidlag skiftes ud og brøndkraver 

og -dæksler hæves. Småreparationer udføres under 

konto 115.

4)

2000 20 4

Afløb (kloak og regnvand)

Tømning af sandfang, rensning og spuling af 

afløbssystem i terræn, både kloak under bygning og 

regnvandssystemet. (ca.100 stk. TN og ca. 107 stk. 

brønde)

Blev udført i 2010. Funktion ok. Tømning og spuling 

anbefales hvert 5. år ved lav belastning. 
3)

1969 40 4

Tv inspektion af regn- og spildevandsledninger i 

terræn.

Tv-inspektion nødvendig til at fastlægge tilstand, 

tidspunkt og evt. omfang af renovering. Tv-inspektion 

anbefales ca. hvert 15. år.

3)

Udskiftning af afløbsledninger (ca. 2250 lbm regn- og 

spildevand) og brønde (ca. 100 stk. TN og 107 

stk.1m-brønd) mv. i terræn og etablering af 

omfangsdræn. Reetablering af belægning og terræn. 

Omfang klarlægges ved TV-inspektion. 

Afløbsledninger skønnes at være af beton fra 

opførelsen. Det ser ud til at alt er separeret. Beløb er 

afsat til udskiftning/foring af dårligste rør.
3)

1969 40 7

Brugsvand

Udskiftning af vandstik. Pt. er der ikke de store problemer med 

brugsvandsinstallationerne i terræn. Bør skiftes 

samtidig med affløbsanlæg. Undersøgelse af tilstand i 

2016 med henblik på dato for udskiftning.  Går ind i 

gavle på rækkehusene og ind ved garager ved 

dobbelthusene mod Engdalgårdsvej.

4)

1969 30 7

Varme

Udskiftning af fjernvarmeledninger. Ok stand. NB. Afklaring med ÅrhusVarme vedr. 

ejerforhold. Går ind i gavle på rækkehusene og ind 

ved garager ved dobbelthusene mod Engdalgårdsvej.
4)

1980'erne 30 16

El

Udskiftning af 45 stk. udendørs lamper ved 

hoveddør.

Lamperne består af forskellige typer og aldre. Kunne 

evt. udskiftes til Skotlamper. Beløb afsat forbruges via 

konto 115.

4)

- 20 2

Udskiftning af 45 stk. postkasser (Mefa 825, hvid) Postkasserne er fra 2010 og i nogenlunde stand. Ved 

enkelte er malingen ved at skalle af på klap. Beløb 

afsat

4)

2010 10 4

Afsat beløb til legeplads. Pt. er der 2 gynger ( fra 2013), nyere sandkasse, et 

legetårn med rutsjebane og et klatretårn. De 2 tårne 

trænger til reparation/vedligehold i 2014. Afsat beløb
3)

- 10 -

Udskiftning af porte i garager ved nr. 35-49. (8 stk.) Portene (ledhejseporte med 40mm isolerede, 

hvidmalede stålprofiler) er fra 2009 og i ok stand.
4)

2009 30 23

Udskiftning af skur. Skur bygget i 2013 af trykimp. brædder og 

ståltagplader.
4)

2013 20 17

Udskiftning af affaldsøer. (5 stk.) Beløb i 2022 er 

afsat til 1 stk. nedgravet affaldsø

Affaldsøerne (trykimp. brædder) er skiftet i 2013, 

4)

2013 20 17

Maling af skur og 5 stk. affaldsøer. Malerbehandling af skur (skurdøre males med 

heldækkende maling) og affaldsøer med transparent, 

oliebaseret træbeskyttelse som fx Gori88
4)

2014 6 4

Afsat beløb til beplantning. Ligusterhække fra byggeriets start. Hækkene er flere 

steder ikke tætte mere og der gror andre planter 

mellem hækplanterne. De steder, hvor det er værst, 

bør hækplanterne udskiftes. Afsat beløb

4)

- - -

Reparation af sokkel og murværk. Småreparation af fuger, afskallede sokler,  sålbænke, 

mm. Sokler og trapper er sidst vedligeholdt i 2013 og 

er i fin stand. Afsat beløb
4)

1969 100+ 2

Maling af sokkel. Sokkel er delvist malet i 2013. Efter omfugning (Blok 

1-2 og Dobbelthusene) og trappereperation i 2016 bør 

sokkel males helt.
4)

2013 10 1

Omfugning af murværk. (ca. 3300 m2) Fugerne er fra 1969 og 2005. Blok 3-5 blev omfuget i 

2005 men kun på sydfacaderne. Bør først omfuges 

om ca. 20 år. Blok 1-2 og Dobbelthusene  + 

nordfacader på blok 3, 4, 5bør omfuges. 

Omfugningen gælder alle facader.  Der er lavet 

småreparationer forskellige steder.  Tjek murbindere 

i gavle.

3)

1969 100+ 1

Udskiftning af elastiske fuger omkring 

vinduespartier/døre i facader. (ca. 207 stk. vinduer og 

ca. 143 stk. døre)

Fugerne er fra 1995 og de er begyndt at 

slippe/krakelere. De bør skiftes om et par år. 3)

1995 10 1

Hulmursisolering. Der er ikke hulmursisoleret. Dette bør udføres snarest 

og det gælder alle facader. Nuværende 

hulmursmateriale er sandsynligvis fra 1969.

5)

1969 100+ 1

Udskiftning af gummifuger indvendigt omkring 

vinduerne.

Smuldrer bort.

Udskiftning af tegltag. Oprindelig tag er fra1969. Tag skiftet i 2014, hvor der 

er foretaget komplet udskiftning: nyt fast undertag 

med pap, nye røde vingeteglsten, nye taghætter, nye 

tagrender, ny vindskede/stern og efterisolering 400 

mm. 

4)

2014 40-60 40

Maling af spærender og vindskeder, etc. Der skal 

medregnes lift- eller stilladsleje.

Velholdt og beskyttet af udhæng. Sidst malet i ca. 

2014.
4)

2014 8 6
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116.21

funda-ment

116.22

facade

116.23

tag

42 43 44 45 46 47 48 49 Total

8.556.644 9.487.544 10.700.444 11.906.344 13.137.244 14.048.144 15.223.044 16.390.944

469.100 187.100 194.100 169.100 489.100 225.100 232.100 8.419.100 38.934.000

1.400.000    1.400.000    1.400.000    1.400.000    1.400.000    1.400.000    1.400.000    1.400.000    43.557.000   4.623.000

9.487.544 10.700.444 11.906.344 13.137.244 14.048.144 15.223.044 16.390.944 9.371.844

750.000

510.000

25.000

30.000

1.200.000

1.825.000

1.100.000

114.000

60.000

100.000 400.000

150.000

50.000

750.000

20.000 100.000

148.000

18.000 18.000 126.000

56.000 268.000

1.700.000

300.000 900.000

300.000

8.250.000 8.250.000

220.000 880.000
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Bygningsdel og vedligeholdsaktivitet Kort tilstandsbeskrivelse af bygningsdelen T*
BD årgang 

(ca. år)

BD teoretisk 

levetid (ca. 

år)

Vurderet 

BD's 

restlevetid 

(ca. år)

Konto

116.24

altan

116.25

trappe, 

rampe, 

lyskasse

Udskiftning af trapper (ca. 21 stk. store og ca. 45 stk. 

små). 

Er i ok stand. Bliver løbende repareret. Reparation af 

skader på trapper udføres under kt. 115.
4)

1969 50 22

Maling og reparation af trapper. Er i ok stand. Bør udføres i forbindelse med 

omfugning. 4)
1969 10 2

Udskiftning af hoveddør, kælderdør, terrassedør og 

skurdør. (ca. 93 stk.)

De fleste dør er fra 1995 (Velfac, træ/alu), men der er 

stadig gl. døre (ca. 48 stk.) fra 1969. Fremstår 

velholdt som følge af jævnlig vedligehold.
4)

1969-95 40-50 25

Udskiftning af gl. hoveddør, kælderdør og skurdør 

(ca. 48 stk.) evt. deludskiftning.

Dørene består af hoveddør (træ/jern) og kælder- og 

skurdør (træ)  fra 1969. Fremstår velholdte pga. 

jævnlig vedligehold, men bør udskiftes da de 

begynder at være svære at holde tætte.

3)

1969 40-50 4

Udskiftning af vinduer (ca. 208 stk.) Vinduerne er fra 1995 (Velfac, træ/alu) og de er i fin 

stand grundet regelmæssig vedligehold. 4)

1995 40-50 25

Afsat beløb til indvendig døre, gulve, inventar. 4) 1969 40-50 6

køkken/bad

Afsat beløb til komfur og emhætte.

4)

10

B
y

g
n

in
g

, 
fæ

ll
e

s
a

re
a

l

116.41

indven-dig: Udskiftning af faldstammer/afløb fra sanitet til brønd. Der er pt. ikke de store driftsproblemer. Afløb 

stammer fra byggeriets opførsel.
3)

1969 30-50 7

Nærmere undersøgelse af omfang og forslag til kloak- 

og faldstammerenovering.

Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste 

løsning og bedste tidspunkt for udskiftning. 3)

- - -

Udskiftning af tagrender og tagnedløb. Tagrender og nedløb er i ok stand. Er skiftet i 

forbindelse med tagudskiftning i 2014.
4)

2014 20-25 23

Udskiftning af ældre sikringsgrupperer til 

automatsikringer og hpfi-relæ.

Ældre sorte sikringsgrupper med porcelænssikringer 

og hfi relæ. Problemer med reservedele. Der er ind i 

mellem foretaget udskiftning. Omfang klarlægges via 

elsikkerhedstjek.

3)

1969 40 1

Eleftersyn efter sikkerhedsstyrelsens retningslinjer. 

Er lovpligtig i forbindelse med handel, men anbefales 

pga. de ældre elinstallationer.

Eftersynet indeholder bla. kontrol af tavler, 

lavvoltsinstallationer, materiel bag lampeudtag, 

stikkontakter og afbrydere, kapacitet af 

elinstallationener, fejlstrømsafbrydere og beskyttelse 

mod indirekte og direkte berøring.

1)

- 10 -

Komplet udskiftning af el (ledninger, stikkontakter, 

lampeudtag, etc.)

Vurderes i ok stand. Der er løbende foretaget 

deludskiftninger. 4)
1969 40 24

Udskiftning af galvaniserede brugsvandsrør i kælder 

og stigledninger til stueplan. 

Galvaniserede forsyningsrør er af ældre dato. 

Omfang bør undersøges nærmere. Udskiftning bør 

udføres samtidig med udskiftning af 

faldstammer/afløb.

3)

1969 30-50 7

Nærmere undersøgelse af omfang og forslag til 

udskiftning af brugsvandsinstallationer

Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste 

løsning og bedste tidspunkt for udskiftning. 3)
- - -

Udskiftning af koldtvandsmåler (MultiCal 21, 45 stk.). Målere fra 2018 (en del af Techem aftale)
4)

2013 16 13

Udskiftning af radiatorer, stigrør og forsyningsrør fra 

kælder til stue. Beløb afsat til totaludskiftning.

Stigrør og forsyningsledningers (galv. rør fra 1969) 

tilstand bør undersøges nærmere for klarlægning af 

omfang og tidspunkt for udskiftning.
4)

1969 30-50 8-10

Nærmere undersøgelse af projekt for renovering af 

varmeinstallation.

Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste 

tidspunkt for udskiftning. 4)

- - 6

Projekt Honorar, ekstern, intern 128 timer x 1000 kr./t + internt afsat 65.000 kr.

B
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n
læ

g

116.51

afløb, 

sanitet, 

tagrende 

TN

116.52

El og belys-

ning

116.54

vand

116.55

varme

116.56

vaskeri

116.57

ventilat-ion

116.58 

ringeanl 

B
y

g
n

in
g

, 
b

o
li
g 116.31

Gulv, væg, 
116.32

køl/frys, 

komfur, 

emhætte 

B
y

g
n

in
g

, 
k

li
m

a
s

k
æ

rm

116.26

døre, 

vinduer, 

porte, 

lemme

42 43 44 45 46 47 48 49 Total

1.650.000

625.000

1.200.000

700.000

2.500.000

9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 303.000

135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 4.050.000

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 762.000

500.000

20.000

400.000

273.000

5.000 15.000

2.450.000

900.000

5.000

45.000 135.000

2.800.000

10.000


