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Formål og læsevejledning  

Denne vedligeholdelsesplan har til formål at sikre det fornødne overblik, som skaber den rationelle 
planlægning af ejendommens fremtidige vedligeholdelsesarbejder. 
 
Rapporten er opbygget således, at du præsenteres for konklusion af tilstanden på ejendommen, den 10-
årige vedligeholdelsesplan, ejendomsoplysninger samt forklaring af byggesagens udgifter. 
 
Den økonomiske prognose tager udgangspunkt i prioriteringerne som angivet i den 10-årige 
vedligeholdelsesplan. Vedligeholdelsesplanen anbefales ajourført ca. hvert 3.-5. år, for at sikre det rette 
overblik over den kommende vedligeholdelse. 
 
Rapporten er udarbejdet med det formål at belyse, hvilke arbejder der er foreningsrelaterede og skal 
vedligeholdes af denne. Der er generelt ikke foretaget vurdering af de vedligeholdelsesarbejder, der 
påhviler den enkelte beboer eller lejer af erhvervslejemålene. De vedligeholdelsesarbejder, som typisk 
påhviler den enkelte beboer eller lejer, er de indvendige forhold, herunder vedligeholdelse af gulve, lofter, 
vægge, den indvendige side af vinduerne, elinstallationer, køkken og bad/toilet. Af de indvendige forhold, 
som typisk varetages af foreningen, er brugsvandinstallationen, varmeanlægget samt faldstammer.    
 
God læselyst, 
Peter Jahn & Partnere A/S 
Michael Petersen og Jacob Lemche 

Karakterskala 
Karakter: 1, 2 og 3: Bygningsdele er i god stand, og der kræves 
ikke egentlige vedligeholdelses- eller istandsættelsesarbejder. 
Karakter: 4, 5 og 6: Bygningsdele er i middel stand (lettere 
nedbrudt), og almindelig vedligeholdelse eller istandsættelse 
er nødvendig for at hindre yderligere forfald. 
Karakter: 7, 8 og 9: Bygningsdele er i en dårlig stand 
(nedbrudt), bygningsdelen er i en sådan forfatning, at 
egentlige udskiftninger eller store istandsættelser er 
nødvendige. 

Foranstaltninger 
I skemaet nævnes kortfattet, hvilke foranstaltninger der 
foreslås udført på de enkelte bygningsdele. I visse tilfælde 
foreslås alternative foranstaltninger. De foreslåede 
foranstaltninger er prioriteret med A, B og C.  
 
Prioritet A er de meget nødvendige arbejder, som skal udføres 
for at forhindre forfald og/eller dyre følgeskader.  
Prioritet B er de almindelige vedligeholdelsesarbejder, som 
skal udføres for at opretholde bygningens stand.  
Prioritet C gives til de arbejder, der er mindre nødvendige for 
ejendommens stand, og som er mere af kosmetisk art eller 
som er ”nice to have”. 
 
De foreslåede foranstaltninger prissættes overslagsmæssigt. 
Priserne er udregnet ekskl. moms og er baseret på udførelse 
af fagmæssigt uddannede håndværkere. Enkelte arbejder kan 
eventuelt udføres af beboerne selv til en væsentligt lavere 
udgift. 
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Konklusion  

Generelt må ejendommen betegnes som værende i god stand, hvad angår dens primære bygningsdele, 
dvs. bærende fundamenter, ydervægge, skillerum, etageadskillelser, trapper og bærende elementer i 
tagkonstruktionen m.v.  
 
Ejendommen har ikke oplyst om forbehold i deres forsikringspolice. 
 
Hvad angår de sekundære bygningsdele er standen generelt også god. Tagbeklædningen med 
aluminiumsplader er i fin stand, der må dog påregnes visse udgifter til en eftergang af taget. Ved 
besigtigelse af fællesarealer på loftet kunne der ikke konstateres at være rådskader i træværk eller 
lignende. 
Facaderne er generelt i fin stand, dog ses der enkelte revner/afskalninger af pudslag, disse defekter bør 
udbedres snarest. På altanerne ses der også mindre afskalninger og revnedannelser. Vinduerne mod gård- 
og gadesiden er af nyere dato og fremstår generelt i pæn stand. Hvad angår overflader, er hovedtrapper 
generelt i fin stand. 
 
Kældernedgangene er i noget varierende stand og med flere områder i mindre god stand. Der ses en del 
revner og enkelte afskalninger, som bør repareres. Derudover ses der en del afskalninger af de pudsede 
overflader på væggene i garageanlægget, så en snarlig eftergang af den overliggende membran anbefales. 
 
Tagvinduerne over trappeopgangene i to af trapperummene i Sølvgade er i dårlig stand, og der ses såvel 
kondensproblemer som indtrængende vand, hvorfor en snarlig udskiftning/reparation må anbefales. 
 
De tekniske installationer herunder faldstammer og vandinstallationer nærmer sig en alder, hvor der bør 
ske mere generelle udskiftninger fremfor almindelig vedligeholdelse, da udgiften hertil ellers vil være spildt 
investering. Vi vurderer køkkenfaldstammerne sammenholdt med stigestrengene og koblingsledninger 
(smårør mellem stigestrenge og vandhane) som værende udskiftningsegnede og står for udskiftning 
indenfor en årrække. Da toiletfaldstammer og stigestrenge i badeværelserne er af samme årgang og viser 
begyndende tegn på samme udblomstringer og form for korrosion, anbefales disse installationer udskiftet 
samtidigt med køkkenfaldstammerne som et samlet VVS- projekt.   
 
Det er desuden oplyst at der jævnligt foretages en spuling af køkkenfaldstammerne for at de fungerer 
nogenlunde, hvilket også indikere at de er udskiftningsmodne.  
 
Som helhed kan det konkluderes, at ejendommens stand og funktion er tilfredsstillende, når man tager 
dens alder, den tids byggeskik og materialevalg i betragtning. 

Forudsætninger 
I forbindelse med besigtigelse af ejendommen har der ikke 
været tilgængelighed til samtlige bygningskonstruktioner, 
ligesom der ikke er besigtiget lejligheder grundet Covid19.  
 
Der blev ved besigtigelsen ikke foretaget destruktive indgreb 
eller udtaget prøver til analyse.  
 
Kloakken er besigtiget fra overfladebrønde, og det er oplyst, at 
der for nylig er udført en kloak tv-inspektion og udbedrings-
arbejder på kloakken. 
 
Ejendommen er besigtiget i november 2020.  
 
Rapportens anbefalinger og prisoverslag på 
håndværkerudgifter i forbindelse med udførelsen af samme 
må ikke betragtes som endelig tilbud eller færdigt 
projektmateriale. 
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For at sikre en ordentlig vedligeholdelsesstand fremover, bør følgende arbejder iværksættes:   
- Eftergang af tag og udskiftning af 2 stk. tagvinduer m.v.     
- Eftergang af facader, altaner og betondæk.  
- Eftergang og reparation af p-dæk, kældernedgange m.v.   
- Udskiftning faldstammer og stigestrenge. 
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Kortfattet beskrivelse af ejendommen og BBR  

Ejendommen er beliggende på Adelgade 47-51 og Sølvgade 13-17 i Københavns Kommune og er af 
kulturstyrelsen vurderet til 4 i SAVE-registret svarende til middel bevaringsværdi. 
 
Ejendommen ejes af ejerlauget og administreres af Adv. H. Høgsbro Holm.  
 
Ejendommen er opført som en hjørneejendom og støder op til et tilsvarende byggeri på Sølvgade 
(Kronprinsessegården 2) og mod Prinsessegården i Adelgade. 
 
Ejendommen omfatter 6 opgange med hver 6 etager samt kælder og loft. Derudover er der et 
parkeringsanlæg fælles med karréens øvrige ejendomme under gården. Ligesom der er varmecentraler 
m.v. i gårdkælderen. 
 
De 6 normaletager anvendes til 96 beboelseslejemål og erhvervslejemål. Lejlighederne varierer i størrelse, 
fordelt på 2- og 3-værelseslejligheder. Alle lejlighederne indeholder køkken og badeværelser i varierende 
udførelse.  
 
Kælderen anvendes til pulterrum, cykelrum, vaskerum, varmecentral, lagerrum for butikker m.v.  
 
Loftsrummet anvendes til pulterrum og tørreloft. 
 
Taget er et sadeltag med tagdækning med aluminiumsplader. 
 
Ejendommen er opført med et jernbetonskelet, og ydervæggene er beklædt med etagehøje isolerede 
betonelementer. 
 
Alle vinduerne i ejendommen er træ/alu-vinduer af nyere dato. 
 
Der er fra alle boliger adgang til et trapperum, der fungerer som både adgangsvej og flugtvej. Der er 
elevator i forbindelse med alle trapperum.  
 
Der er indlagt fjernvarme i ejendommen, som via varmecentralen forsyner lejlighedernes radiatoranlæg 
samt producerer varmt brugsvand. 
 
Gården mod Adelgade er gårdbelægningen betonfliser og græs. 

BBR basisoplysninger 
Oplysninger iht. BBR-ejermeddelelse jf. oplysninger fra 
www.boligejer.dk.  
 
- Matr.nr og ejerlav 652, Sankt Annæ Vester Kvarter 
 
- Opførelsestidspunkt  1957 
 
- Antal boliger med køkken  91 stk. 
 
- Bebygget areal for bygningen  1178 m2 
 
- Kælderareal 2050 m2 
 
- Samlet boligareal  6317 m2 
 
- Samlet erhvervsareal  1462 m2 
 
BBR oplysningerne kan løbende ændres. Der henvises derfor 
til www.boligejer.dk eller www.ois.dk, hvor dagsaktuel BBR-
ejermeddelelse kan fremskaffes. 
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Der er adgang til gård via en gennemgang under bygningen fra Adelgade 51. Gårdbelægningen er i 
støbeasfalt. 
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Byggesagens udgifter  

I forbindelse med gennemførelse af renoverings- eller bygningsforbedrende arbejder er der ud over 
håndværkeromkostningerne en række nødvendige øvrige udgifter. Alle priserne i tilstandsrapporten er 
anført som håndværkspriser ekskl. moms. Således skal der tillægges ca. 10 % til uforudseelige udgifter, 10-
15 % til byggeteknisk rådgivning samt 25 % til moms.  Udgifter til administrative omkostninger (såsom 
finansiering, forsikring, administrator, advokat m.v.) tillægges efterfølgende af advokat/administrator. 

Hvad dækker byggeteknisk rådgivning? 
- Drøftelse og fastlæggelse af foreningens ønsker og behov. 
- Udarbejdelse af forprojekt. 
- Indhentning af miljøundersøgelser fra ekstern miljørådgiver. 
- Udarbejdelse af hovedprojekt, inkl. udbudsmateriale. 
- Indhentning af underhåndsbud. 
- Vurdering af tilbud. 
- Byggestyring og koordinering af entreprenører. 
- Tilsyn med arbejdets udførelse. 
- Afholdelse af byggemøder. 
- Byggeregnskab, attestering af fakturaer m.v. 
- Afslutning og mangelgennemgang. 
- Diverse forhandlinger med myndigheder. 
- Sikring af at bygherres arbejdssikkerhedsforpligtigelser opfyldes. 
 
Byggeteknisk rådgivning vil beløbe sig til ca. 10-15 % af de samlede håndværkerudgifter, dog afhængig af 
arbejdernes omfang og karakter. 
 
Formidling af dokumenter mellem byggesagens parter foretages via fildelingstjeneste (OneDrive) og dette 
afregnes for kr. 2.500 ekskl. moms svarende til kr. 3.125 inkl. moms. Ved anvendelse af digital 
fildelingstjeneste reduceres klientens trykomkostninger, idet formidling på papir formindskes væsentligt. 

Hvordan regnes det hele med? 
Foreningen skal tidligt i processen kontakte tekniker og 
administrator. Teknikeren kan, ud fra foreningens ønsker og 
behov, fastlægge budgettal for de håndværksmæssige 
omkostninger, et anbefalet beløb til forundersøgelser, 
miljøarbejder, uforudseelige omkostninger og et afsat beløb til 
byggeteknisk rådgivning.  
 
Administrator viderebearbejder teknikerbudgettet og sørger 
for at foretage beregning af låneomkostninger, forsikrings-
omkostning, byggetilladelser og byggesagsadministration samt 
eventuel advokatbistand, som er nødvendig for sagens 
gennemførelse. Administrator foretager typisk også en 
konsekvensberegning for huslejen på månedsbasis.  
 
Det færdige budget benyttes som grundlag for vedtagelse af 
projektet ved en besluttende generalforsamling. 
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Bæredygtigt byggeri og støttemuligheder  

Bæredygtigt byggeri  
Bæredygtighed i byggeriet består overordnet af tre aspekter: Det miljømæssige, det økonomiske og det 
sociale, hvor der som udgangspunkt skal tilstræbes et afbalanceret hensyn til alle tre aspekter. Her følger 
en kort forklaring af de tre bæredygtighedsaspekter:  
 
Miljømæssig bæredygtighed omfatter minimering af lokale, regionale og globale miljøpåvirkninger samt 
forbrug af energi, ressourcer og vand i hele bygningens levetid. Ved at reducere bygningens energi- og 
vandforbrug, undgå brug af produkter der udleder farlige kemiske stoffer samt minimere brugen af knappe 
ressourcer kan man bidrage til at øge den miljømæssige bæredygtighed af ens ejendom. Eksempler på 
tiltag, der bidrager til ovenstående, er bl.a. efterisolering, montering af nye vinduer, solceller på taget m.v. 
 
For at sikre den økonomiske bæredygtighed er det vigtigt at bruge totaløkonomi som beslutningsværktøj 
for valg af løsninger og materialer. Ved at vælge byggematerialer af høj kvalitet og med lang levetid 
bidrager man positivt til at øge den økonomiske kvalitet af byggeriet. Eksempler på tiltag, der bidrager til 
ovenstående, er bl.a. materialer af høj byggeteknisk kvalitet og med lavt vedligeholdelsesbehov, reduceret 
energiforbrug samt brug af rentable løsninger. 
 
På området omkring social bæredygtighed er fokus grundlæggende på at udvikle et miljø, der falder 
naturligt ind i de menneskelige omgivelser og aktiviteter. Der skal således sikres et godt indeklima, der 
bidrager positivt til beboernes sundhed og komfort samt skabe attraktive uderum omkring bygningen for 
både beboere og naboer. Eksempler på tiltag, der bidrager til ovenstående, er bl.a. lydisolering, bevaring af 
arkitektoniske kvaliteter, forbedrede adgangsforhold, ombygning der sikrer bedre dagslysforhold i 
boligerne. 
 
Bæredygtighed i byggeri sikres bedst ved at arbejde med et livscyklusperspektiv og et helhedsperspektiv. 
Det betyder, at der i planlægningen af byggeprojekter skal tænkes bredt og langsigtet med fokus på 
balance mellem de tre bæredygtighedsaspekter.  
 
Peter Jahn & Partnere arbejder med en bred og helhedsorienteret tilgang til vores byggeprojekter og kan 
bistå foreningen i valg af materialer og løsninger, der bidrager til en øget bæredygtighed af ejendommen.  

Støttemuligheder 
Byfornyelsesstøtte 
Andelsboligforeninger og ejerforeninger med ejendomme fra 
før 1950 har mulighed for at få offentligt tilskud til arbejderne 
efter loven om byfornyelse og udvikling af byer.  
 
I ejer- og andelsboligforeninger udgør tilskuddet enten 1/3 
(SAVE 1-4) eller 1/4 (SAVE 5-9) af de støtteberettigede 
ombygningsudgifter. 
 
Ejere af private udlejningsejendomme kan søge om støtte, 
hvis ejendommen mangler fjernvarme, toilet eller bad i 
boligen eller er opført før 1950 og er væsentligt nedslidt. 
 
Tilskud til vandbesparende foranstaltninger 
Alle boligforeninger i Københavns Kommune kan søge om 
tilskud hos HOFOR til opsætning af individuelle vandmålere og 
vandbesparende toiletter. Tilskuddet beløber sig op 
til maksimalt kr. 1.000 pr. lejlighed til henholdsvis målere og 
toiletter, i alt kr. 2.000. For at få tilskud skal en 
vandsparerådgiver fra HOFOR have vurderet, om 
vandforbruget i jeres ejendom er så højt, at I kan få tilskud. 
Der kan søges om tilskud hele året. 
 
LAR 
Ved Lokal Afledning af Regnvand kan man fra kommune og 
forsyningsselskab få en del eller hele tilslutningsafgiften 
returneret. Ordningerne er løbende under udvikling, og 
foreningen bør kontakte Peter Jahn & Partnere for nærmere 
afklaring af de konkrete muligheder. 
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Bygningsdel Foranstaltning Prioritet TKr. Levetid 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 - Tag
Karakter 4-6
Tag, eftergang Eftergang af tag, herunder tætning i 

forbindelse med taggennemføringer, 
inddækninger, rygninger, grater. Kan udføres 
fra lift.

B 120 7-10 år 60 60

Tagvinduer i trapperum Udskiftning af tagvinduer i 2 stk. trapperum 
mod Sølvgade ved brug af eksisterende 
simpelt røgudluftningssystem.

A 250 20-30 år 250

Tillæg, brand-
ventilationssystem

Såfremt brandventilationssystem påkræves 
og udføres som Velux-system.

150 20-30 år

Tag, delvis udskiftning Udskiftning af mørnede, gennemsigtige 
tagplader. Der er allerede udskiftet en del, 
de sidste bør udskiftes ifm. eftergang af tag.

A 25 20-30 år 25

02 - Kælder og 
fundament
Karakter 4-6
Pumperum, reparation Reparation af væg- og loftsoverflader, 

etablering af supplerende ventilation i 
udvendig kælder i gård (pumperum), afsat.

A 50 50

P-kælder, reparation Reparation af pudsede overflader i garager i 
P-kælder. Afsat beløb.

C 150 150

P-kælder, eftergang 
vandtætning

Eftergang af støbeasfalt over p-kælder.
Inkl. overgang til tilstødende bygningsdele.

A 100 8-10 år 100

Vedligeholdelsesplan 2021 EF Kronprinsessegarden I  04.2253.40
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Bygningsdel Foranstaltning Prioritet TKr. Levetid 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

P-kælder, 
dilatationsfuge mv.

Eftergang af betonskader i området ved 
dilatationsfuge samt etablering af ny 
dilatationsfuge.

A 75 8-10 år 75

Rampe til P-kælder, 
afvandingsrende 
reparation 

Reparation af overflader i overgang til 
afvandingsrende samt udskiftning af rist og 
rende. Anslået.

A 100 100

Kældernedgange, 
reparation 

Reparation af beton og pudsede overflader i 
kældernedgange af forskellig størrelse, 6 
stk., afsat ca. kr. 50.000.

A 300 10-15 år 300

Kældernedgange  værn, 
vedligehold

Malermæssig eftergang af udvendige 
stålværn.

B 100 5-8 år 50 50

Kældernedgange  
udskiftning af 
belægning

Udskiftning af belægning samt eftergang af 
membran i kældernedgang mod baggården 
ved Adelgade 47.

B 75 75

03 - Facader/sokkel
Karakter 4-6
Gård- og gadefacade, 
eftergang

Udbedring/eftergang af afskalninger og små 
revner på gård- og gadefacader.

A 300 7-8 år 150 150

Gård- og gadefacade, 
eftergang 
dilatationsfuger 

Dilatationsfuger i overgang til naboejendom 
udskiftes. Bør udføres i sammenhæng med 
ovenstående, da der skal udføres eftergang 
af pudset overflade, inden fuge kan 
etableres.

A 20 8-10 år 20

Gård- og gadefacade, 
eftergang riste

Facader eftergås for manglende runde 
ventilationsriste. Anslået

B 5 5

2
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Bygningsdel Foranstaltning Prioritet TKr. Levetid 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Altaner,
eftergang

Eftergang af forkanter samt undersider på 
betondæk på eksisterende indvendige 
altaner. Afsat kr. 10.000 pr. stk. (10 stk.)

B 200 8-10 år 100 100

Arkade, loft Afrensning og olie- eller malerbehandling af 
loft. Anslået.

B 150 10 år 150

Miljøarbejde PCB i dilatationsfuger. Afsat estimeret beløb. 10

04 - Vinduer
Karakter 1-3
Nye vinduer, eftergang 
vedligehold

Eftergang og smøring af nyere vinduer. 
Almindelig vedligehold hvert 2. år.

B 200 40 40 40 40 40

05 - Udvendige døre
Karakter 1-3
Hoveddøre, 
vedligehold

Snedker- og malermæssig eftergang af døre, 
6 stk.

C 50 6-8 år 50

Kælderdøre, 
vedligehold

Snedker- og malermæssig eftergang af døre, 
8 stk.

C 40 6-8 år 40

06 - Trapperum
Karakter 4-6
Hovedtrapper, 
Vedligehold

Malermæssig eftergang af overflader på 
trapper. Partielt.

C 150 4-6 år 25 25 25 25 25 25
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Bygningsdel Foranstaltning Prioritet TKr. Levetid 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Elevatorer, opdatering Fornyelse af elevatorer. 4 stk. er opdateret 
og 2 stk. mangler. Erfaringspris fra tidligere 
fornyelser.

C 500 250 250

Elevatorer, 
istandsættelse af 
elevatorstol

Udskiftning af indvendige overflader i 
elevatorstolen til ny kompaktlaminatplade 
med slidstærk overflade. Anslået pr. stk. 

C 300

07 - Port og 
gennemgange

Ingen fælles foranstaltninger.

08 - Etageadskillelser
karakter 4-6
Etagedæk mod loft, 
efterisolering

Efterisolering af etageadskillelsen mod 
tagrum med granulat, hvor det er muligt. 
Anslået.

B 120 15-20 år 120

09 - Wc/bad
Ingen fælles foranstaltninger.

10 - Køkken
Ingen fælles foranstaltninger.
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PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

Bygningsdel Foranstaltning Prioritet TKr. Levetid 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

11 - Varmeforsyning
Karakter 5-6 
Ny varmecentral Flere hovedkomponenter er udskiftet i 

varmecentralen herunder: 4 nye 
sammenkoblet varmtvandsbeholdere, ny 
varmeveksler, nyt Spiroanlæg, nye pumper 
mv. 

Komponentudskiftningen udskyder behovet 
for ny varmecentral, men Ikke alle 
rørføringer mellem hovedkomponenter er 
udskiftet. I årene frem må der forventes 
punktvise reparationer frem mod en senere 
totaludskiftning af varmecentralen. 
Totaludskiftning af hele varmecentralen 
vurderes at kunne udskydes til år 2030-2035.

C 500 40 år 500

Rådighedsbeløb, 
asbestsanering i 
varmecentral

Asbestsanering af installationer i 
varmecentral.

C 50 50

Nye strengregulerings-
ventiler

Den monterede type strengreguleringsventil 
er vanskelig at indregulere/tager ikke hensyn 
til varierende varmebehov. For at sikre den 
bedst mulige varmefordeling i ejendommen 
bør ventiler udskiftes til dynamiske f.eks. 
type FlowCon, som efter beregnet 
forindstilling sikrer den korrekte 
vandmængde til de enkelte 
stigestrenge/radiatorer, såfremt der er et 
vist minimum differenstryk tilstede ved den 
fjerneste ventil. Estimeret antal ca. 60 stk.

A 300 40 år 300

Rådighedsbeløb. 
Beregning og 
indregulering 

Der skal påregnes rådighedsbeløb til 
beregning og indregulering af nye ventiler.

A 40 40
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PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

Bygningsdel Foranstaltning Prioritet TKr. Levetid 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Nyt varmeanlæg, 2-
strengs 

Udskiftning af nuværende 1-strenget 
varmeanlæg til nyt 2-strenget varmeanlæg. 
Eksisterende hovedledninger, stigestrenge, 
radiatorer m.v. nedtages og fjernes. Der 
foretages isolering af brystninger. Nye 
hovedledninger i kælder for varme frem og 
varme retur med tilslutning til varmecentral, 
nye stigestrenge med FlowCon 
strengreguleringsventiler, nye radiatorer på 
efterisolerede vinduesbrystninger, isolering 
af varmeinstallationer i uopvarmede 
områder og nødvendig tømrer- og 
murerretablering. Der foretages ikke 
malerretablering. Estimeret antal radiatorer i 
ejendommen, ca. 370 stk.

C 5.500  80 år

12 - Afløb
Karakter 6-7
Nye 
køkkenfaldstammer

Det anbefales at udskifte faldstammer i hele 
længder og eventuelt hele 
faldstammesystemet samlet. Nye 
faldstammer anbefales udført i støbejern af 
hensyn til brandsikring, levetid og 
støjdæmpning.

A 700 50 år 700

Retableringsarbejde 
ved udskiftning af 
køkkenfaldstammer

I forbindelse med udskiftning af faldstammer 
skal der regnes med en væsentlig udgift til 
reparation efter nedtagning af rør og 
genopsætning af nye, herunder 
følgearbejder på rørkasser, tapet, vægfliser, 
bordplader m.v. Erfaringsmæssigt skal der 
regnes med ca. kr. 7.-11.000 ekskl. moms pr. 
lejlighed.

A 300 300
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PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

Bygningsdel Foranstaltning Prioritet TKr. Levetid 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Nye toiletfaldstammer Alternativ kan det anbefales at udskifte 
faldstammer i hele længder og eventuelt 
hele faldstammesystemet samlet. Nye 
faldstammer anbefales udført i støbejern af 
hensyn til brandsikring, levetid og 
støjdæmpning.

A 1.600 50 år 1.600

Udskiftning af vandrette afløbsledninger i 
kælder, ikke regnvandsledninger.

A 80 50 år 80

Retableringsarbejde 
ved udskiftning af 
toiletfaldstammer 

Der foretages retablering af eksisterende 
terrazzo eller klinkegulv herunder reparation 
af beskadigede vådrumsmembraner i 
wc/badeværelser. 

Eksisterende gulvafløb påregnes udskiftet, 
såfremt de ikke i forvejen er udskiftet, til 
nyere gulvafløb i rustfri stål. 

Erfaringsmæssigt skal der regnes med ca. kr. 
8.-11.000 ekskl. moms pr. lejlighed.

800 800

Der afsættes beløb til bygningsarbejder i 
forbindelse med faldstammer og 
rørinstallationer i "parterreplan", som er 
beliggende i det fri over nedhængte lofter i 
Sølvgade 13 til 15.

50 50

Der afsættes beløb til bygningsarbejder i 
erhverv (rejsebureauet), idet installationer 
m.v. er ændret og skjult i forhold til 
oprindelige forhold.

75 75
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PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

Bygningsdel Foranstaltning Prioritet TKr. Levetid 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Etablering af rottestop Etablering af rottestop med renselem i 
kælder på 28 stk. faldstammer. BEMÆRK 
prisen er ca. kr. 5.000 ekskl. moms pr. stk. - 
og der skal være minimum 1 m lodret 
stamme i kælder til rottestop og renselem.

B 140 80 år 140

Miljøarbejde Bly i pakninger i samlinger på faldstammer 
og i malingen, estimeret beløb.

85 85

13 - Kloak
Karakter 4-6
Kloak, eftersyn Tv-inspektion, anslået. B 50 10 år 50

Reparation af kloak Reparation af kloakledninger - omkostninger 
er afhængige af udfaldet af ovenstående.
Anslået, endeligt omfang fastlægges efter TV-
inspektion.

C 150 150

Vedligeholdelse af 
kloak

Rensning af sandfangsbrønde bør foretages 
hvert år og kloak-tv-inspektion hvert 10. år 
af drifts- og forsikringsmæssige hensyn.

B 95 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

14 - Vandinstallation
Karakter 6-7
Nye hovedledninger Det anbefales at udskifte ejendommens 

hovedledninger. I den forbindelse anbefaler 
vi at omlægge systemet til et nedenfordelt 
system (kræver at stigestrenge skiftes 
samtidigt). Installationen anbefales udført i 
rustfrit stålrør og indeholder nye 
strengreguleringsventiler, tilslutning til 
vandstik ved måler, tilslutning til 
varmtvandsbeholder, isolering og 
rørmærkning m.v.

A 400 40 år 400
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PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

Bygningsdel Foranstaltning Prioritet TKr. Levetid 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Nye stigestrenge/ 
fordelings- og 
koblingsledninger

Det anbefales at foretage udskiftning af 
samtlige stigestrenge til ny installation udført 
i rustfrit stålrør. Der er indeholdt 
omkostninger til vandmålere for individuel 
vandmåling i lejligheder. 
Varmtvandsinstallationen kan i visse tilfælde 
med fordel udføres med "Inliner"-system 
(stigestrenge med indbygget 
cirkulationsledning), hvorved der opnås en 
vis energibesparelse og mindre 
rørinstallation i lejligheder. Retablering efter 
udskiftning af vandstigestrenge vil ofte skulle 
ske i samme rum som ved udskiftning af 
afløbsinstallationer, hvorfor en koordinering 
af arbejderne anbefales.

A 1.750 40 år 1.750

Retableringsarbejde 
ved udskiftning af 
vandledninger 

I forbindelse med udskiftning af 
vandledninger skal der regnes med en 
væsentlig udgift til reparation efter 
nedtagning af rør og genopsætning af nye, 
herunder følgearbejder på rørkasser, tapet, 
vægfliser, bordplader m.v. Erfaringsmæssigt 
skal der regnes med ca. kr. 8.-11.000 ekskl. 
moms pr. lejlighed.

500 500

Miljøarbejde Bly i maling på rør og bly i maling på 
isolering, estimeret beløb 

85 85

Asbest i isolering, estimeret beløb 50 50

72
15 - Gasinstallation

Der er ikke gasinstallation i ejendommen.
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PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

Bygningsdel Foranstaltning Prioritet TKr. Levetid 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

16 - Ventilation
Karakter 4-6
Ventilation, vedligehold Løbende servicering af 

kontroludsugningsanlæggene.
B 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

17 - El/svagstrøm
Karakter 4-6
Ejendommens 
el/svagstrøm

El-tjek af ejendommens samlede el-
installationer for afklaring af stand.

A 20 20

Installationer, 
eftergang loftrum

Elinstallationerne i loftrum, eftergås for fejl 
og ulovlige installationer. Afsat beløb.

A 25 25

18 - Øvrige 
bygningsdele

Ingen fælles foranstaltninger udover 
almindelig løbende vedligeholdelse.

19 - Private friarealer
Ingen fælles foranstaltninger.

20 - Stillads Lift til arbejder på tag og facade mv. - 120 - 120

Stillads i trappeopgange til udskiftning af 
tagvinduer.

40 40

20 - Byggeplads Byggepladsomkostninger - 5% - 3 105 4 349 21 13 3 5 7 54

58 2.195 84 7.336 441 278 58 105 137 1.139

Uforudseelige udgifter Afsat beløb til uforudseelige udgifter ved 
gennemførelse af byggesagen

- 10% - 6 219 8 734 44 28 6 11 14 114

Håndværkeromkostninger, ekskl. moms
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PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

Bygningsdel Foranstaltning Prioritet TKr. Levetid 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Forundersøgelser (Miljøscreening/bygningsundersøgelse i 
forhold til ovenstående)

10 20

Byggeteknisk 
rådgivning

Udarbejdelse af budget og forprojekt, 
projektmateriale, licitation, vurdering af 
tilbud, byggestyring, tilsyn, kontrol af 
mangeludbedring, aflevering, 1-års og 5-års 
eftersyn, økonomikontrol.

- 15% - 10 362 14 1.210 73 46 10 17 23 188

73 2.786 106 9.300 558 352 73 133 173 1.441

Moms 25% 18 697 27 2.325 139 88 18 33 43 360

91 3.483 133 11.625 697 440 91 166 216 1.801

475 475 475 475 350 350 350 350 350 350

Der skal gøres opmærksom på, at ovenstående priser er fra ultimo 2020  ekskl. udgifter til finansiering, forsikring, byggesagsadministration, byggesagsgebyrer og andre administrative bygherreudgifter.

Peter Jahn & Partnere A/S
Michael Petersen og Jacob Lemche 
Den 8. december 2020

Byggetekniske omkostninger i alt, ekskl. moms

Byggetekniske omkostninger i alt, inkl. moms

Afsat beløb til almindelig løbende vedligeholdelse. Ejendommen 
anbefales som minimum at afsætte kr. 75/m² pr. år, svarende til kr. 
473.775 pr. år til almindelig vedligeholdelse. Beløbet kan sættes til kr. 
55/m²  efter 2024. Beløbet er afsat under forudsætning af, at de i 
vedligeholdelsesplanen foreslåede arbejder gennemføres.
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PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

Sammendrag af vedligeholdesplan EF Kronprinsessegarden I   04.2253.40

Pkt. Bygningsdel 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01. Tagværk -                    335                   -                    -                    -                    -                    -                    60                     -                    -                    
02. Kælder/fundering -                    900                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    50                     -                    
03. Facade/sokkel -                    435                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    250                   
04. Vinduer 40                     -                    40                     -                    40                     -                    40                     -                    40                     -                    
05. Udvendige døre -                    -                    -                    -                    90                     -                    -                    -                    -                    -                    
06. Trapper -                    -                    25                     25                     275                   250                   -                    25                     25                     25                     
07. Porte/gennemgange -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
08. Etageadskillelser -                    120                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
09. WC/bad -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
10. Køkken -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
11. Varmeanlæg -                    -                    -                    340                   -                    -                    -                    -                    -                    550                   
12. Afløb -                    80                     -                    3.750                -                    -                    -                    -                    -                    -                    
13. Kloak 5                       5                       5                       5                       5                       5                       5                       5                       5                       250                   
14. Vandinstallation -                    -                    -                    2.785                -                    -                    -                    -                    -                    -                    
15. Gasinstallation -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
16. Ventilation 10                     10                     10                     10                     10                     10                     10                     10                     10                     10                     
17. El/svagstrøm -                    -                    45                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
18. Øvrige -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
19. Private friarealer -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
20a Stillads -                    160                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
20b Byggeplads 3                       105                   4                       349                   21                     13                     3                       5                       7                       54                     
I alt 58                     2.150                129                   7.264                441                   278                   58                     105                   137                   1.139                
Uforudsete udgifter 6                       111                   55                     645                   29                     23                     6                       7                       44                     9                       
Forundersøgelser -                    10                     -                    20                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Teknisk rådgivning 10                     362                   14                     1.210                73                     46                     10                     17                     23                     188                   
I alt 73                     2.633                197                   9.140                543                   347                   73                     129                   203                   1.336                
Moms 18                     697                   27                     2.325                139                   88                     18                     33                     43                     360                   
I alt inkl. moms 91                     3.329                224                   11.465             683                   435                   91                     162                   246                   1.696                

                    475                     475                     475                     475                     350                     350                     350                     350                     350                     350 
                    566                 3.804                     699               11.940                 1.033                     785                     441                     512                     596                 2.046 

Alm. vedligeholdelse
I alt inkl. moms

NB! Sammendraget er en automatisk sammentælling, hvorfor der er risiko for sammentællingsfejl/fejl i koder i regnearket. Sammendraget må derfor kun anvendes vejledende.

Peter Jahn & Partnere A/S
Michael Petersen og Jacob Lemche 
Den 8. december 2020
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