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 Dato: 09.01.2018

 Sags nr. IA 3107 

 

 

Sag: Legetøjsfabrikken 

Beliggende: Niels Ebbesensvej 29, 1911 Frederiksberg C, Matr. Nr. 20ae 

Opgave: Gennemgang af ejendommen Bygning 1 (forhuset) 

 

 

I fællesskab med ejer har Topdahl torsdag den 4. januar 2018 besigtiget Bygning 1 på 

ejendommen Niels Ebbesensvej 29, 2000 F.  

Der er foretaget genbesigtigelse d. 9. januar 2018 

 

Tilstede 

Allan Jørgensen (AJ), Legtøjsfabrikken Aps 

Lars Gissing (LG), Topdahl Ingeniører 

 

Formål og plan for besigtigelsen 

LG er af AJ blevet bedt om, at foretage en visuel gennemgang af ejendommen med hen-

blik på ønsket om en renovering af denne. 

 

Bemærkninger til besigtigelsen 

1. Der er ikke foretaget destruktive indgreb i konstruktioner eller installationer. 

2. Alle observationer er udelukkende foretaget visuelt. 

3. Tekniske installationer (VVS, El, Kloak mv.) er ikke gennemgået. 

 

 

  

 Matr.kort med markering af Bygn.1 Gadefacade  
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Følgende konstateret ved besigtigelsen 

 

FOTO 1 
Toilet uden badefacaliteter i 

stueetagen 

 

FOTO 2 (stueetage) 
Spor af utæthed fra ovenliggende 
baderum (der ikke kan betegnes som 
et badeværelse pga manglende 
vådrumstætning mv). 

 

FOTO 3 (1.sal) 
Ovenliggende baderum der ikke kan 

betegnes som et badeværelse pga 
manglende vådrumstætning, 
gulvafløb mv. 
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FOTO 4 (1.sal) 
Afløb fra badekar i ovenliggende 
baderum: Rummet kan ikke betegnes 
som et badeværelse pga manglende 

vådrumstætning, gulvafløb mv. 

 

FOTO 5 (1.sal) 

Spor af vandskade som følge af utæt 
tag. Stor risiko for råd/svamp i 
bjælkelag. 

 

FOTO 6 (1.sal) 
Spor af vandskade som følge af utæt 
tag. Stor risiko for råd/svamp i 
bjælkelag. 
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FOTO 7 
Tag/tagvindue er utæt – vand på 
trappen 

 

FOTO 8 
Utæt og nedbrudt støbejerns 
tagvindue med 1 lag glas over trappe. 

 

FOTO 9 
Utæt og nedbrudt støbejerns 
tagvindue med 1 lag glas tagrum. 
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FOTO 10 + 11 
Kraftigt opfugtet trempel og 
tagkonstruktion.  

Måling af relativ fugt i 
tagkonstruktion –  52% er langt over 
det tilrådelige og det er derfor stor 
sansandsynlighed/risiko for 

nedbrydende råd- og eller 
svampeskader.  

 

FOTO 12 

Eksempel på nedbrudt spær i 

ejendommen 
 

 

FOTO 13 
Gamle gryder til opsamling af vand 
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FOTO 14 
Utidssvarende vinduer med 1 lag glas 
– kondens og kuldeproblemer = spor 
af skimmelsvamp 

 

FOTO 15 
Trange forhold med lavt til loftet. 
Ikke velgenet til beboelse  

 

FOTO 16 

Køkken i stueetagen er utidssvarende 

og nedslidt. Afløb fra ovenliggende 
badekar går på køkkenafløb. Er ikke 
udført VVS mæssigt korrekt. 
 

 

FOTO 17 
Køkken på 1.sal er utidssvarende 

forramme køkken og nedslidt. 

Blandingsbatteri er ikke tæt 
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FOTO 18 
Udsigt fra stue/værelse mod øst – 
(1.sal) direkte ind i nabomur. 

 

FOTO 19 
Rum på 1.sal ikke velgnet beboelse 
pga ringe plads og lysforhold. 
Herudover er der pga. manglende 
isolering, ventilation og opvarmning 

tydelige tegn på skimmelvækst. 

 

FOTO 20 
Endnu et rum på 1.sal ikke velgnet 
beboelse pga ringe plads og 
lysforhold. Herudover er der pga. 

manglende isolering, ventilation og 
opvarmning tydelige tegn på 
skimmelvækst. 

 

FOTO 21 
Bygningen er grundmuret. Der ses 
kraftig nedbrydning af mursten og 
fuger i kælderen. Endvidere er der 
spor efter trænedbrydende insekter 
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Udtalelse: 

Det er på baggrund af bygningsgennemgangen min opfattelse, at udgiften der er forbun-

det med at gøre bygning 1 egnet til beboelse, ikke står mål med udgiften forbundet med 

at renovere bygningen så den fremstår som moderne bolig ift Bygningsreglement, SBI 

anvisninger mv.  

De i BBR meddelsen oplyste forhold omkring badeværelser og køkkener er efter min op-

fattelse ikke korrekte idet der ikke forefindes bademulighed i stueetagen og idet bademu-

ligheden på 1.sal ikke opfylder gældende krav ift badeværelser (SBI 252) 

Der vil, i givet fald ejendommen skal bevares, være tale om en meget omfattende total-

renovering af alt idet der ikke er noget at bevare omfattende alle tekniske installationer 

(Vand, varme, afløb, ventilation, el, kloak), nyt tag, istandsættelse og efterisolering af 

facader og tag, nye vinduer, nye køkkener, nye badeværelser, omfangsdræn mv.  

Konklusion af ovenstående er, at Bygning1 af undertegnede anses for at være kondem-

nabel og derfor bør rives ned. 

 

 

Nærværende notat er udarbejdet af Topdahl v/ 

 

 

 

 

 

 

Lars Gissing 
Bygningskonstruktør, Projektleder 

Direkte 88 73 78 14 

Mobil 28 10 26 62 

lg@topdahl.dk 
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