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Grundlæggende oplysninger 

Projektnr.: C_012_Odensevej 79 

Projekt: Bygningsgennemgang 

Bygherre: Helle og Kenneth Schack 

Adresse: Sankt Jørgens Vej 69, 5700 Svendborg 

Matrikel: 20fl 

Grundareal: 1244 m² 

Bygningsbeskrivelse 

Bygning Anvendelse Opført Etager Bebygget areal Brutto etageareal 

1 Beboelse 1971 1 129 m² 129 m² 

2 Garage 1971 1 21 m² 21 m² 

Redegørelse for bygningens tilstand 

Karakterskala 

Karakterskala 
Karakterbeskrivelse Karakter 

Ingen bemærkninger IB 

Kosmetiske skader 
Beskriver skader eller forhold, som kan påvirke en købers indtryk af bygningen 

K0 

Mindre alvorlige skader 
Beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens, eller bygningens 
funktion 

K1 

Alvorlige skader 
Beskriver skader, som kan medføre, at bygningsdelens funktion svigter, inden for en 
overskuelig tid 

K2 

Kritiske skader 
Beskriver skader, som kan medføre, at bygningsdelens funktion svigter, inden for en 
overskuelig tid, og samtidig medføre skader på øvrige bygningsdele 

K3 
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Redegørelse 

1 – Hovedbygning - beboelse 
A – Primære bygningsdele Karakter Note og reference 

1. Tagkonstruktion, belægning og skorsten

Ventilationshætter K3 Fugesamlinger omkring 
ventilationshætter, mangler eller er med 
revner. Regn- og overfladevand kan 
trænge ind i tagkonstruktionen. – Billede 
01, 02 og 03 

Skorsten K3 Inddækning omkring skorsten, er uden 
fugesamling. Regnvand kan trænge ned i 
tagkonstruktionen, og beboelsesrum. – 
Billede 04 

Skorsten K3 Studsfuger er åbne omkring skorsten.  
Regnvand kan trænge ned i 
tagkonstruktionen, og beboelsesrum. – 
Billede 05 

Skorsten K3 Tagbelægning omkring skorsten, er med 
huller og revner. Regnvand kan trænge 
ned i tagkonstruktionen, og 
beboelsesrum. – Billede 06 

Tagkonstruktion K2 Der er stedvis ukorrekt fald på 
tagkonstruktion. Kan medføre større slid 
på tagbelægning, og 
”frostsprængninger” i vinterperioder. – 
Billede 07, 08 og 09 

Tagbelægning K2 Der er stedvis ”lunker” på 
tagbelægningen. Kan medføre 
revnedannelse, og indtrængende vand i 
tagkonstruktionen. – Billede 10 

2. Ydervægge

Gavle K2 Der er løse og manglende fuger på gavl 
mod SØ. Regnvand kan trænge ind i 
murværket og hulrummet. Kan medføre 
tæring af murbindere og indtrængende 
fugt til bagmur. Skal udbedres og 
hulrummet udtørres, inden eventuel 
hulmursisolering. Derudover kan murbier 
trænge ind, og påføre yderligere skade 
på fuger og murværk.– Billede 11 
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Facader K2 Der er løse og manglende fuger på 
facade mod SV. Regnvand kan trænge 
ind i murværket og hulrummet. Kan 
medføre tæring af murbindere og 
indtrængende fugt til bagmur. Skal 
udbedres og hulrummet udtørres, inden 
eventuel hulmursisolering.  Derudover 
kan murbier trænge ind, og påføre 
yderligere skade på fuger og murværk.– 
– Billede 12

Gavle K2 Der er revnedannelse på gavl mod SØ. 
Revnen skønnes til at være af ældre 
dato, og derfor ikke længere aktiv.  
Regnvand kan trænge ind i murværket 
og hulrummet. Kan medføre tæring af 
murbindere og indtrængende fugt til 
bagmur. Skal udbedres og hulrummet 
udtørres, inden eventuel 
hulmursisolering.  Derudover kan 
murbier trænge ind, og påføre yderligere 
skade på fuger og murværk.–  – Billede 
13 

Gavle K2 Udvendig vandaftabning er løs på gavl 
mod SØ. Regnvand kan trænge ind i 
murværket og hulrummet. Kan medføre 
tæring af murbindere og indtrængende 
fugt til bagmur. Skal udbedres og 
hulrummet udtørres, inden eventuel 
hulmursisolering.  Derudover kan 
murbier trænge ind, og påføre yderligere 
skade på fuger og murværk.– – Billede 14 

3. Vinduer og døre

Vinduer K2 Der er løse fuger og klinker under 
sålbænke generelt.  Regnvand kan 
trænge ind i murværket og hulrummet. 
Kan medføre tæring af murbindere og 
indtrængende fugt til bagmur. Skal 
udbedres og hulrummet udtørres, inden 
eventuel hulmursisolering.  Derudover 
kan murbier trænge ind, og påføre 
yderligere skade på fuger og murværk.–  
– Billede 15

Vinduer K1 Der er generelt begyndende nedbrydning 
af vindueskarme, rammer og lister. – 
Billede 16 
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4. Fundament og sokkel 

Sokkel K2 Der er revnedannelse på gavl mod SØ. 
Revnen skønnes til at være af ældre 
dato, og derfor ikke længere aktiv.  
Grund- og regnvand kan trænge ind i 
sokkelen. – Billede 17 

Sokkel K2 Der er ”lunker” og bagfald i terrænet 
mod sokkel, på gavl mod SØ. 
Overfladevand kan trænge ind i sokkel og 
fundament, og medføre 
frostsprængninger i vinterperioder. – 
Billede 18 

Sokkel K2 Der er revnedannelse på hjørnet af gavl 
mod SØ og facade mod SV. Revnen 
skønnes til at være af ældre dato, og 
derfor ikke længere aktiv.  Grund- og 
regnvand kan trænge ind i sokkelen. – 
Billede 19 

Sokkel K2 Der ”mangler” sokkelkant ved facader 
omkring terrassen mod SV. Teglsten mod 
terrænbelægning opsuger vand, hvilket 
medfører forvitring af sten og fuger, 
samt frostsprængninger i vinterperioder. 
– Billede 20 og 21 

Trapper K1 Der er konstateret ”hule” klinker på 
trapper ved hoved- og bagdør. Kan 
medføre løse klinker. 

5. Kælder, krybekælder og terrændæk IB  

6. Vådrum – Bryggers, toilet og bad IB  

B – Sekundære bygningsdele   

7. Gulvkonstruktion og gulve IB  

8. Indervægge og skillevægge 

Indervægge (bagmur) K3 Der er tegn på opfugtet vægge i værelse 
mod NØ. Det kan være tegn på 
indtrængende vand fra tag eller 
ydervæg. I dette tilfælde, kan det være 
tegn på utæt/defekt tagnedløb? Bør 
undersøges nærmere. – Billede 22 



6 
 

  

Indervægge (bagmur) K3 Der er tegn på opfugtet vægge i værelse 
mod NV. Det kan være tegn på 
indtrængende vand fra tag eller 
ydervæg. I dette tilfælde, kan det være 
tegn på utæt/defekt garagetag, eller 
inddækning mellem garagetag og 
ydervæg? Bør undersøges nærmere. – 
Billede 23 

9. Etagedæk og lofter IB  

2 – Garage   

A – Primære bygningsdele Karakter 
 

Note og reference 

1. Tagkonstruktion, belægning og skorsten 

Tagbelægning K3 Der er påført overlast på garagens 
tagkonstruktion, ved udlægning af 
ærtesten. – Billede 24 

2. Ydervægge IB  

3. Vinduer og døre 

Vinduer K3 Vindue i garagegavl mod NV er kraftigt 
nedbrudt i bundkarm og ramme. – 
Billede 25 

Døre K2 Der er begyndende nedbrydning af 
bundkarm og ramme i dør mod terrasse. 
– Billede 26 

Døre  K1 Der er hul i ruden, i dør mod terrasse. – 
Billede 26 

4. Fundament og sokkel 

Sokkel K3 Der er ”lunke” og bagfald i 
terrænbelægningen mod sokkel. 
Overfladevand kan trænge ind i sokkel og 
fundament, og medføre 
frostsprængninger i vinterperioder. – 
Billede 27 

5. Terrændæk IB  

 B – Sekundære bygningsdele   

6. Gulvkonstruktion og gulve 

Gulve K1 Der er opfugtet gulvbelægning i rum 
mod NV. Kan være tegn på 
indtrængende fugt fra 
gulvkonstruktion/terrændæk. – Billede 
28 
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7. Indervægge og skillevægge 

Indervægge K2 Der er tegn på opfugtet vægge i rum 
mod NV. Det kan være tegn på 
indtrængende vand fra tag. I dette 
tilfælde, kan det være tegn på 
utæt/defekt garagetag? Bør undersøges 
nærmere. – Billede 29 og 30 

8. Etagedæk og lofter 

Lofter K3 Der er tegn på opfugtet loft i rum mod 
NV.  Det kan være tegn på indtrængende 
vand fra tag. I dette tilfælde, kan det 
være tegn på utæt/defekt garagetag? 
Bør undersøges nærmere. – Billede 31 

Lofter K3 Der er tegn på opfugtet loft, og 
begyndende råd i rum mod NØ.  Det kan 
være tegn på indtrængende vand fra tag. 
I dette tilfælde, kan det være tegn på 
utæt/defekt garagetag? Bør undersøges 
nærmere. – Billede 32 
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