
 

 

 

  

 

 

 

 Dato: 29-06-2021 

Sagsnr: 03.02.00-G01-1-21 

By-, kultur- og miljøområdet 

 

Kære Malte Mathies Løcke 

Tak for din mail den 3. maj 2021 vedrørende vedligeholdelsesplaner for alle beboelsesejendomme 
samt status på murværk og ventilation på Gustav Johannsens Vej. 

For forespørgsel på vedligeholdelsesplaner henvises der til KBS-svar til Mette Bang Larsen, der 
har fået svar den 24. juni 2021, KBS-svaret er vedhæftet som bilag (dog uden vedligeholdelses-
planer, der ligger som bilag til KBS-svaret). Dette svar fokuserer på at give en status og byggefaglig 
vurdering af behovet for reparation af murværket og en beskrivelse af de foreslåede ventilations-
arbejder. Her svares der for ejendommen Gustav Johannsens vej 50-60, da det var denne ejen-
dom, der oprindelig var genstand for spørgsmålet omkring vedligeholdelsesplaner.  

Murværk 
Ved Gustav Johannsens Vej 50-60 er der mindre områder på ejendommen, hvor fugerne er med-
tagne. Det handler konkret om områder i stueetagen mod togbanen, hvor der igennem årene er 
udført afrensning for graffiti. Denne afrensning tager hårdt på murværket, der derfor fremstår med-
taget på denne afgrænsede del af facaden. Der er planlagt reparationer af fugerne som en del af 
andre vedligeholdelsesarbejder på ejendommen. Det vurderes ikke, at en total omfugning af ejen-
dommen er nødvendig. 

Ventilation 
Det antages, at spørgsmålet til udluftning omhandler forskellen mellem naturlig og mekanisk ven-
tilation i boligerne, her særligt en uddybning af behovet for etablering af boligventilation og afrens-
ning af ventilationskanaler. 

Ejendommen på Gustav Johannsens Vej 50-60 har haft en række skimmelsager, der primært skyl-
des fugtig luft i lejlighederne fra bad, madlavning og ophold af mange personer kombineret med 
manglede udluftning. Det giver risiko for, at fugten ophober sig i boligerne, hvorved det sætter sig 
i de indvendige konstruktioner og skaber grobund for skimmelsvamp. 

I ældre ejendomme er det ikke altid nok at overlade udluftningen af lejlighederne til den naturlige 
ventilation via aftrækskanaler og åbne vinduer, da brugen og adfærden har ændret sig markant, 
siden ejendommene blev opført. I dag kan det derfor være nødvendigt at sikre øget luftskifte via 
mekanisk ventilation.  

Forvaltningen har derfor foreslået, at der etableres boligventilation i alle lejemål. Arbejdet finansie-
res ved, at der disponeres 4 mio. kr. ud af de 64 mio. kr. til renovering og vedligehold af de kom-
munale beboelsesejendomme. Det er vurderingen, at det vil nedbringe fugtophobninger betydeligt 
i lejemålene og derved sikre en markant forbedring af indeklimaet. Forvaltningen vurderer samtidig, 

 



 

 

at det ikke er nødvendigt at belaste ejendommen økonomisk med en afrensning af aftrækskana-
lerne, da boligventilationen etableres i 2024. 

  

 

Med venlig hilsen 

Ulrik Winge 

By- kultur- og miljødirektør 

 

 


