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Indledning - formål med besigtigelsen
A.1

Formål
Ejendommen blev besigtiget med henblik på at vurdere:
•

Om der ved ophold og anvendelse af boligen er sundheds- eller brandfare for
beboerne, jf. byfornyelseslovens § 76, og hvor alvorlig sundheds- eller brandfaren skønnes at være.

•

Om eventuelt farlige forhold kan afhjælpes umiddelbart og uden sundheds- eller brandmæssig risiko for ejendommens beboere.

Besigtigelse, målinger og rapport er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde
Rådgivning A/S. Det skal bemærkes at rapport og besigtigelse kun beskæftiger sig med
sundheds- og brandfarlige forhold og ikke afdækker alle eventuelle svigt og mangler i
bygningen.
Varsling af besigtigelse er udsendt af Aalborg Kommune.
Ved besigtigelsen deltog:
Ejer, Selma Margith Mikkelsen.
Ejers advokat, Leif Nielsen.
Ernst Klitgaard Jensen, Aalborg Kommune.
Flemming Sørensen, Søren Garde Rådgivning A/S.
A.2

Generelle oplysninger.
Bygningen er et fritliggende enfamiliehus opført i 1769 og med et boligareal på 145 m2.
Bygningen er beboet af ejerne Selma Margith Mikkelsen og Ruth Helene Mikkelsen.
Facaderne er opført i murværk, og taget er udført med stråtag.
Vinduer og døre er delvist med termoruder, og bygningen opvarmes med oliefyr.

Konklusion og anbefaling.
B.1. Konklusion
Der er konstateret brandfare samt fugt- og skimmelangreb og rotter i et omfang i den
besigtigede bolig, som skønnes at udgøre sundhedsfare ved ophold og beboelse i strid
med § 75 i Byfornyelsesloven (LBK nr. 1228 af 03/10/2016). Det vurderes, at sundhedsog brandfaren er nærliggende, niveau 1.
Bygningen er generelt ikke tilfredsstillende vedligeholdt. Bygningen vurderes at
være nedbrudt i et sådant omfang, at en renovering til et tidssvarende niveau ikke
skønnes at være økonomisk og teknisk rentabel.
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B.2. Anbefaling
Det vurderes med baggrund i besigtigelsen og de foretagne fugtmålinger og udtagne
skimmelprøver, at beboelse i bygningen er forbundet med nærliggende sundheds- og
brandfare i strid med Byfornyelseslovens § 75 stk. 3, hvorfor der bør nedlægges forbud
mod beboelse og ophold (kondemnering) i henhold til § 76 stk. 1.
Det anbefales,
•

at forbud mod beboelse træder i kraft hurtigst muligt, da sundheds- og brandfare er nærliggende jf. byfornyelseslovens § 76 stk. 2.

•

at der udstedes påbud om nedrivning jf. byfornyelseslovens § 77 stk. 2.

Anbefaling om kondemnering begrundes med sundheds- og brandfare som følge af:
•

Skimmelvækst og fugt af sundhedsfarlig karakter i boligens opholdsrum.

•

Brandfarlige beklædninger på ydervægge.

•

Der er rotter i og under huset i et omfang hvor det vurderes at udbedring ikke
er mulig uden opgravning af gulve mv.

Anbefaling om påbud om nedrivning begrundes med:
•

Istandsættelse af bygningen vurderes ikke at være teknisk og økonomisk rentabel.

Observationer ved besigtigelsen
C.1

Beliggenhed og udearealer
Ejendommen med enfamiliehus og 3 udhuse er beliggende i landzone.

C.2

Udvendig besigtigelse.
Bygningen er generelt meget nedslidt og misligholdt og vurderes at være i meget ringe
stand.
Ydervæggene er opført i murværk, og dele af de murede facader har muret sokkel under terræn, hvilket betyder at murværket er meget opfugtet. Partielt ses murværket
med meget porøse og udvaskede fuger. På gavl mod øst ses meget opfugtet murværk
på grund af nedslidt stråtag.
Taget er udført som stråtag, og på tagfladen mod nord ses meget nedslidt stråtag med
synlige bindetråde.
Vinduer og udvendige døre ses med nedslidt træværk og begyndende råd. Enkelte
vinduer ses med 1 lag glas.
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Gavl mod øst hvor murværket er meget opfugtet på grund af nedslidt stråtag.
Der ses vandret revnedannelse i gavlmuren hvor gavltrekanten hælder indad.

Facade mod syd, der ses nedslidt murværk med udvaskede fuger.
Udvendigt køkkenafløb er ført direkte til sivebrønd.
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C.3

Indvendig besigtigelse.
Bygningen vurderes at være nedslidt og i kraftigt forfald, og ved besigtigelsen kan der
partielt registreres skimmelvækst på lofter og enkelte vægge. På ydervægge og enkelte
lofter ses brandfarlige Cellutex-plader.
Overalt i bygningen ses store mængder rotteekskrementer og huller i vægge, gulve og
under dørtrin mv. som følge af et massivt rotteproblem, og gulvet er flere steder sunket. Det vurderes, at der er stor risiko for at skjulte installationer og øvrige bygningsdele er beskadiget / ødelagt af rotter. Rottebekæmpelsen pågår. Boligen bærer præg af
utilstrækkelig og mangelfuld hygiejne.
Ifølge vedhæftede bilag 4 af 01.02.2018 fra BorgerMiljø har der i perioden 2012-2017
været 7 anmeldelser om rotter på ejendommen, og det vurderes heri at rottebekæmpelse i bygningen vil være særdeles vanskelig.

Under køkkenskabe ses rottehuller.
Der ses vand spor på vægtapetet flere steder, og ved fugtmålinger på ydervæggene
kan der registreres let forhøjet fugtindhold.
Afløb fra køkkenvask er via udvendigt afløbsrør ført direkte til sivebrønd.
I badeværelset er der ingen friskluftventil eller ventilator.
Der kan måles en luftfugtighed på 56 % RF i boligen hvilket er et normalt niveau.
Udvendigt kan der måles en luftfugtighed på 54 % RF.
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Der blev udtaget 2 skimmelprøver til laboratorieanalyse på loft i stue og fyrrum. Analyserne viser lav koncentration af levedygtige svampesporer. I prøverne forekommer
lav individuel forekomst af arter af skimmelsvampe med sundhedsfarlige karakteristika.

I stuen ses rotteekskrementer på gulvet og huller i vægge og gulve efter rotter.

Målinger ved besigtigelsen
D.1. Generelt om fugtmålinger

Forekomst af fugt er bedømt ud fra nedenstående skema:
Bygningsdel

Normal

Let fugtig*

Meget fugtig** Våd***

Træværk/gips (%)

< 13

13-15

15-17

Murværk (digits)

20-45

45-60

60-75

Over 17
>75

* Let fugtbelastning indikerer muligt svigt i konstruktionen.
**Høj fugtbelastning anses for at være sundhedsfarlig og medfører på kortere eller længere sigt betydelig risiko for skimmelangreb.
***Meget høj fugtbelastning med højere risiko sundhedsfare og organiske konstruktioner under nedbrydning.
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D.2. Registrerede fugtmålinger
Rum/Bygningsdel

Normal

Let fugtig*

Ydervæg mod syd i stue

Meget fugtig**

Våd***

X

Samme 1.5 m over gulv

X

Trægulv i stue v ydervæg

X

Gavlvæg i stue mod vest

X

X

Loft i stue

X

X

* Let fugtbelastning indikerer muligt svigt i konstruktionen.
**Meget høj fugtbelastning anses for at være sundhedsfarlig og medfører på kortere eller længere sigt betydelig risiko for skimmelangreb.
***Våd fugtbelastning med højere risiko sundhedsfare og organiske konstruktioner under nedbrydning.
Note omkring målinger i murværk og beton: Ved fugtmålinger i tunge vægge måles et
større areal med flere målinger. Dette gøres for at undgå enkeltstående målinger der
viser fugt, men hvor fugtmåleren i virkeligheden giver udslag pga. af andre omstændigheder f.eks. indmurede armeringsjern mm. Derfor afkrydses den enkelte kategori
ud fra en samlet vurdering af konstruktionen i stedet for at oplyse enkeltværdier. Derfor vil det kunne opleves at samme konstruktion har flere afkrydsninger.
Fugtmålinger tjener til at give et samlet overblik over fugtbelastningen, til at påvise
eventuelle svigt i konstruktionerne samt vise årsager til eventuelle skimmelangreb. De
enkelte målinger er forbundet med en vis usikkerhed og fugtmålinger i sig selv kan
ikke dokumentere sundhedsfare.
D.3. Relativ luftfugtighed
Der er målt luftfugtighed på 56 % RF i opholdsrum, hvilket er normalt niveau i forhold
til årstiden, og ude er målt luftfugtighed på 54 % RF.
D.4. Aftryksprøver, skimmelsvamp.
Der blev udtaget 2 skimmelprøver på adressen.
VBM Laboratoriet har fremsendt resultatet af de udtagne skimmelprøver d. 23.01.2018.
Laboratorierapport er vedlagt rapporten som bilag.
Prøve nr. 1, aftryksprøve, udtaget på loft i stue, viser at der er lav aktiv sporeforekomst
af arterne Aspergillus spp, Aspergillus wentii og Paecilomyces variotii til stede på udtagsstedet.
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Prøve nr. 2, aftryksprøve, udtaget på loft i fyrrum, viste at der ikke er vækst til stede på
udtagsstedet.

Den 08. februar 2018
Søren Garde Rådgivning A/S

Udarbejdet af:
Flemming Sørensen
Bygningskonstruktør
Tlf. 25 71 46 55 – e-mail: fls@garderaad.dk
Kvalitetssikret af:
Karsten Hansen

Bilag: 1. Besigtigelsesmetode
2. Billeder fra besigtigelsen
3. Laboratorieanalyse
4. Notat vedr. rottebekæmpelse

Bilag
1. Besigtigelsesmetode
Besigtigelsen er sket visuelt, og der er ikke foretaget destruktive undersøgelser på
adressen.
Der er foretaget fugtmålinger i alle tilgængelige opholdsrum.
Der er anvendt:




Gann Blueline Compact B kapacitiv fugtmåler
Gann Blueline Compact træfugtighedsmåler
Gann Blueline luftfugtighedsmåler BL TF
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Søren Garde Rådgivning A/S
Søren Garde Rådgivning A/S arbejder med juridisk, byggeteknisk
og administrativ rådgivning for kommunerne omkring sundhedsfarlige og forfaldne huse - med kondemnering, nedrivningspåbud
og oprydning m.v.
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2. Billeder fra besigtigelsen

Bygningen set fra Ejdrupvej.

Der er muret sokkel under bygningen, og der ses fugtigt murværk.
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Der ses porøse og udvaskede fuger i facaden mod syd. Afløb fra køkkenvasken er
ført direkte til sivebrønd.

Ved dørtrin i køkken ses huller efter rotter.
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I fyrrum ses store mængder rotteekskrementer.

Vindue i stue med 1 lag glas og råd i træværket.

Søren Garde Rådgivning A/S – Voldbyvej 8B – 8450 Hammel
Side | 12

§§§

Gavlvæg i stue mod vest ses med brandfarlige Cellutex-plader bag tapetet.

Loft i stue, aftryksprøve nr. 1.
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Loft i fyrrum, aftryksprøve nr. 2.

Entré ved hoveddør, der ses huller i væggen efter rotter.
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Ydervæg i stue, fugtmåling på 13,6 %.

Ydervæg i stue, fugtmåling på 10 %, 1.5 m over gulv.
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Trægulv i stue, fugtmåling på 11 %.

Ydervæg i stue, fugtmåling på 10 %.
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Gavlvæg i stue, fugtmåling på 12,8 %.
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Skimmelbilag til prøvningsrapportnr.: N-18-980A
Kundens sagsnummer:
Kundens sagsnavn: Ejdrupvej 41

VBM prøvenr.

Prøvemærkning

Skimmel påvist

N-18-980A-1

1 Loft i stue

Aspergillus spp
Aspergillus wentii
Gærsvampe
Paecilomyces variotii

N-18-980A-2
2 Loft i fyrrum
CFU: Levedygtige skimmelsvampesporer (Colony Forming Units)

Antal levedygtige sporer
(CFU)
1
1
15
2
Total CFU: 19
Ingen vækst

CFU Vejledning for aftryksplader:
CFU mindre end 10 - Der er begrænset forekomst af levedygtige svampesporer
CFU 10-50 – Der er moderat forekomst af svampesporer
CFU over 50 – Der er høj forekomst af svampesporer

Beskrivelse af de enkelte svampe
Aspergillus inkluderer over 200 identificerede arter. Aspergillus er meget almindelig i indeklimaet og sporer
findes ofte i støv, men kan også vokse på en lang række byggematerialer. På fugtige bygningsdele er
aspergillus blandt de hyppigst forekommende og kræver ikke så høj fugtighed som andre skimmelsvampe.
Ved 75 procent relativ luftfugtighed på overfladen af et materiale, kan vækst af aspergillus begynde. De
fleste arter har luftbårne sporer og producerer mycotoxiner, der begge kan være sundhedsskadelige og
allergifremkaldende.
Aspergillus wentii findes ofte i jord, frugt og korn, men kan også vækste på bygningsmaterialer. A. wentii
kan vækste ved relativ lav vandaktivitet og tåler lave pH-værdier. Vækst af a. wentii ses som gulbrune til
kaffebrune kolonier.
Gærsvampe er en gruppe af svampearter, ofte encellede, der hænger sammen i en lang kæde. De er
almindelige i naturen og forefindes ofte i jorden samt som luftbårne sporer. Gærcellers produktion af
toksiske og allergifremkaldende stoffer er ikke beskrevet.

Rapporten vedrør kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.
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Paelicilomyces variotii er almindelig at finde på fødevarer, træ og i jord, der vækster i gulbrune til
olivengrønne kolonier og kan afgive en sød lugt. P. variotii er meget varme tolerant og kan i sjælende
tilfælde forårsage humaninfektioner.

Rapporten vedrør kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.
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Ejdrupvej 41, 9240 Nibe – notat vedrørende rottetilhold på ejendommen
Aalborg Kommune, Miljø, har i forbindelse med rottetilhold på ejendommen Ejdrupvej 41, 9240 Nibe
været på tilsyn den 30.11.2017 på adressen. Der har i perioden 2012-2017 været 7 anmeldelser om
rotter på ejendommen. Ved samtlige anmeldelser har der været tale om rotter i bolig, og det er hver
gang noteret at der var rotteekskrementer overalt.
Ejendommen har en usikret ydermur med udluftningshuller i soklen, hvor rotterne kan komme ind og ud
af ejendommen; rørgennemføringer som ikke slutter tæt og revner/sprækker i ydermur.
Ved tilsynet i november 2017 var der friske rotteekskrementer i: stuer, køkken, indgang og fyrrum. Der
var flere huller under dørtrin, i hjørner og i stuer, og under køkkenvasken var der også gravet en del
huller. Gulvet var flere steder undermineret af rotter, bl.a. i køkkenet.
Køkkenskabe var fulde af jord, som rotterne har gravet op. Ved tilsynet var klapfælder, som var sat 2
dage tidligere, dækket fuldstændigt af jord så de ikke fungerede.
Embedslægen har været kontaktet og vurderer også ud fra den foreliggende beskrivelse samt billedmaterialet, at det er sundhedsskadeligt at bebo ejendommen under de nuværende forhold.
Bekæmpelse af rotter på ejendommen er særdeles vanskelig, idet der ikke kan anvendes gift i boligen,
så længe der bor mennesker. Ved anvendelse af klapfælder kan bekæmpelsen forventes at blive særdeles langvarig, og det er måske umuligt at udrydde rotterne pga. boligens generelle stand.
Vedhæftet billeder fra tilsyn på ejendommen november 2017.

Køkkenskab, hvor klapfælder var overdækket med jord. Fælderne var sat 2 dage før tilsynet.

Friske rotte ekskrementer i baggang.
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Gnavemærker i væg i stue samt gamle klapfælder opsat. Der er også opsat klapfælder i depot.
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