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Besøg www.boligejer.dk

Har du behov for yderligere information om huseftersynet og tilstandsrapporten, kan du besøge hjemmesiden 

www.boligejer.dk. På hjemmesiden kan du blandt andet hente forskellige foldere med nyttig information om 

huseftersynsordningen.



Vigtige oplysninger om huseftersyn

Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for 
at vide noget om huseftersyn, tilstandsrapport og ejerskifte-

forsikring.

Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik,

men du kan finde meget mere information om huseftersyn på 

hjemmesiden www.boligejer.dk/huseftersyn. Huseftersyn bliver 

udført af en bygningssagkyndig, som Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter har beskikket. Den bygningssagkyndige 

repræsenterer hverken køber eller sælger. Hans opgave er at 

give et professionelt og uvildigt billede af bygningens synlige 

skader.

Bygningssagkyndige er fagfolk, som har mindst fem års 

erfaring med bygningsundersøgelser eller tilsyn med byggeri, 

og som har fået en efteruddannelse i reglerne for huseftersyn. 

Beskikkelsen kræver desuden, at den bygningssagkyndige har 

en gyldig ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i 

tilstandsrapporten i mindst 5 år. 

Den bygningssagkyndiges gennemgang af huset tager 

udgangspunkt i huse af tilsvarende alder og type � og altså ikke 

et nyt hus. Du skal derfor være opmærksom på, at forhold, som 

er almindelige for disse huse, ikke nødvendigvis nævnes som 

skader i tilstandsrapporten. Disse almindelige forhold ved 

hustypen kan du i stedet læse mere om i den generelle 

hustypebeskrivelse, som er vedlagt. 

Hvis du er utilfreds med din tilstandsrapport

Den bygningssagkyndige bør finde alle synlige skader og 

forhold, som kan give skader. Du kan naturligvis klage, hvis den 

sagkyndige har overset synlige skader eller lavet andre fejl, så 

tilstandsrapporten giver et forkert indtryk af huset. 

Du kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede 

bygningssagkyndige, som behandler klager fra både købere og 

sælgere over tilstandsrapporter, som er udarbejdet af 

beskikkede bygningssagkyndige. Du skal dog forelægge din 

klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til nævnet. 

Du kan læse om reglerne for klager og hente et klageskema på 

www.husklage.dk eller ved at ringe til nævnet på tlf. 33 92 29 

00. Nævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel 

slipper for retssager. De fleste sager bliver afgjort inden for ca. 

6 måneder. 

Nævnet udfører også løbende kvalitetskontrol af de 

bygningssagkyndiges arbejde. Du kan derfor komme ud for at 

blive kontaktet af en af nævnets syns- og skønsmænd, som vil 

bede om lov til at gennemgå din ejendom. Det er naturligvis 

frivilligt, om du vil deltage. 

 

Tre vigtige ting, du skal vide om 

rapporten:

� En tilstandsrapport er en 
skadesrapport

Den bygningssagkyndige foretager 

en visuel gennemgang af huset.

Ved gennemgangen anvendes en 

systematisk metode, som afdækker 

synlige skader eller forhold, som kan 

udvikle sig til skader. Du får ikke 

oplysninger om ejendommens 

generelle vedligeholdelsesstand eller 

om f.eks. forventet restlevetid for 

bygningsdele, bortset fra oplysning 

om den forventede restlevetid for 

hovedbygningens tag. 

Tilstandsrapporten kan derfor ikke 

sammenlignes med en 

�varedeklaration�.

� Omfatter synlige skader

Der kan være skjulte skader, som 

den bygningssagkyndige ikke har 

mulighed for at finde. Eftersynet 

handler om synlige forhold ved 

huset, som har givet - eller senere 

kan risikere at give - en skade. Ejer-

skifteforsikringen kan beskytte mod 

omkostninger til skader, som ikke er 

synlige.

� Høj karakter er ikke nødvendigvis 

det samme som høj udgift

Der er ikke en direkte sammenhæng 

mellem den karakter, som den byg-

ningssagkyndige giver en skade og 

prisen på at udbedre skaden. Der 

kan være skader, som hurtigt og 

billigt kan udbedres, men som bliver 

alvorlige for huset, hvis der ikke 

gøres noget. Alvorlige skader får en 

høj karakter (K2 eller K3), uanset om 

de er billige eller dyre at udbedre.

Den sagkyndige kan også bruge 

karakteren UN. Denne karakter skal 

forstås som en advarselslampe, der 

tændes. Her er noget, som kræver en 

nærmere undersøgelse, end eftersynet 

har mulighed for. 

Huseftersyn HE nr.

 4007

Lb. nr.

H-19-04007-0073

Tilstandsrapport

Version 9.0

Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63

6700 Esbjerg

Telefon 33732000

Email: sik@sik.dk
 
Side 2 af 19



Til dig, der skal købe

Du kan bruge tilstandsrapporten som hjælp til at vurdere den 

fysiske tilstand af den ejendom, du er interesseret i at købe. 

Når sælger har fået foretaget et huseftersyn, skriver den byg-

ningssagkyndige en tilstandsrapport. Rapporten beskriver de 

skader eller tegn på skader, som den bygningssagkyndige har 

fundet ved huseftersynet. Derudover består rapporten af sæl-

gers oplysninger om ejendommens tilstand. 

Hver skade i tilstandsrapporten har en karakter, der viser, hvor 

alvorlig skaden er for den enkelte del af bygningen. Karakterer-

ne er en byggeteknisk vurdering. Den siger ikke noget om, hvor 

meget det vil koste at udbedre en skade. 

Sådan foregår et huseftersyn

Den bygningssagkyndige vurderer huset ud fra det, han umid-

delbart kan se. Han må gerne bruge enkle tekniske hjælpe-

midler, men fjerner ikke gulvtæpper, sænkede lofter osv. Derfor 

kan der være skader, som den bygningssagkyndige ikke kan 

opdage, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten. 

Hvad kigger den bygningssagkyndige efter?

Huseftersynet afdækker altså synlige skader, som reducerer 

bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan f.eks. 

være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader. 

Huseftersynet afdækker også tegn på skader eller fysiske for-

hold, der kan udvikle sig til en skade. 

Karaktersystemet

Den bygningssagkyndige giver hver skade - og de forhold der 

kan medføre skader - en karakter, der svarer til, hvor alvorligt 

forholdet er:

� Kosmetiske skader (KO) 

� Mindre alvorlige skader (K1) 

� Alvorlige skader (K2) 

� Kritiske skader (K3) 

� Bør undersøges nærmere (UN) 

Du skal være opmærksom på, at der kan være skader i et hus, 

som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage, 

og som derfor ikke er nævnt i tilstandsrapporten. 

Du skal også være opmærksom på, at forhold, som er typiske 

for huse af den pågældende type og alder, ikke nødvendigvis 

nævnes i tilstandsrapporten. Hvis der f.eks. er fugt i kælderen 

på et ældre hus, vil det kun blive nævnt i tilstandsrapporten, hvis 

fugten giver nærliggende risiko for skader på bygningen. 

 

Her er en liste med eksempler på 

forhold, som den bygningssag-
kyndige ikke holder øje med:

� El- og vvs-installationernes funktion 

� Sædvanligt slid og normal 

vedligeholdelsesstand

� Småting, som ikke påvirker 

bygningens brug eller værdi særlig 

meget

� Bygningens placering på grunden 

� Bygningens planløsning 

� Bygningens indretning 

� Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer 

� Udendørs svømmebassiner og 

pumpeanlæg

� Markiser og baldakiner 

� Installationer uden for bygningerne 

� Bygningens æstetik og arkitektur 

� Bygningens lovlighed (bortset fra 

åbenlyse overtrædelser af 

bygningslovgivningen)
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Tillæg og allonger til tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten kan være suppleret af et tillæg. Tillægget 

kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af 

tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger, 

som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke 

en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af 

huseftersynsordningen. Klager over tillægget kan derfor ikke 

indbringes for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede 

bygningssagkyndige.

En allonge er derimod en tilføjelse til - eller korrektion af -

oplysninger i tilstandsrapporten. Allongen er en del af tilstands-

rapporten og er derfor omfattet af huseftersynet. 

En allonge kan kun udarbejdes i tilstandsrapportens gyldigheds-

periode, som er 6 måneder.

Eleftersyn

Du skal være opmærksom på, at der udover tilstandsrapporten 

også er krav om en elinstallationsrapport, for at der kan tegnes 

ejerskifteforsikring.

Læs mere om dette på hjemmesiden 

www.boligejer.dk/tilstandsrapport_eleftersyn

Ejerskifteforsikring

Når du køber et hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring, hvis 

der er udarbejdet en tilstandsrapport. 

Huseftersynet og eleftersynet samt rapporterne er altså 

grundlaget for ejerskifteforsikringen. Hvis du ikke tegner en 

ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til 

udbedring af husets skader, hvad enten de er nævnt i en 

rapport eller ej. 

Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker � men det 

fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet. 

Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for 

dækningens omfang. 

Sælger skal fremskaffe et tilbud på en ejerskifteforsikring og 

tilbyde at betale halvdelen af præmien. Du må gerne vælge et 

andet selskab, men sælger er kun forpligtet til at betale 

halvdelen af præmien på den tilbudte forsikring, uanset hvilken 

forsikring du vælger. 

 

Om ejerskifteforsikring

� Ejerskifteforsikringen kan sikre dig 

mod større udgifter til bl.a. skjulte 

skader. Størrelsen på en eventuel 

erstatning afhænger af bygningens 

alder. Dette vil være beskrevet i 

detaljer i tilbuddet på 

ejerskifteforsikring.

� Udgifter til mindre skader, 

vedligeholdelse samt udbedring af 

almindeligt slid og ælde må du 

normalt selv betale for. 

� Forhold, der er anført i 

tilstandsrapporten eller 

elinstallationsrapporten, er ikke 

dækket af ejerskifteforsikringen, 

medmindre forholdet er klart forkert 

beskrevet. Ejerskifteforsikringen 

dækker heller ikke forhold, der er 

normale for husets type og alder. 

Du kan læse mere om ejerskifteforsik-

ring på www.forsikringsoplysningen.dk. 
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Til dig, der skal sælge

Ved et huseftersyn vurderer en bygningssagkyndig, om 

bygningen er i dårligere stand end en tilsvarende bygning af 

samme alder og type. Den bygningssagkyndige gennemgår 

hver enkelt del af bygningen for at afdække synlige skader og 

tegn på skader. 

Det er dig som sælger, der skal bestille huseftersynet. Efter 

huseftersynet får du en tilstandsrapport fra den 

bygningssagkyndige.

Du skal også bestille et eleftersyn, som skal udføres af en 

autoriseret elinstallatørvirksomhed, der gennemgår din 

ejendoms elinstallationer. Efter eleftersynet får du udleveret en 

elinstallationsrapport. Du kan læse mere om eleftersynet på 

hjemmesiden: www.boligejer.dk/tilstandsrapport_eleftersyn 

Du skal præsentere tilstandsrapporten og 

elinstallationssrapporten for køberen sammen med et tilbud om 

en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen. 

Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale 10-årige

sælgeransvar.

 

Du kan kun blive fritaget for ansva-

ret, hvis du opfylder følgende tre 

punkter:

� Den bygningssagkyndige har 

udarbejdet eller fornyet 

tilstandsrapporten mindre end seks 

måneder før den dag, hvor køberen 

modtager rapporten. 

� Der er udarbejdet en 

elinstallationsrapport mindre en 12 

måneder før den dag, hvor køberen 

modtager rapporten. 

� Du fremskaffer et tilbud på en 

ejerskifteforsikring og tilbyder at 

betale halvdelen af præmien. 

� Du sikrer dig, at køberen er klar over, 

at dit 10-årige sælgeransvar er 

bortfaldet.

Du skal dog være klar over, at du 
som sælger fortsat kan komme til at 

hæfte for:

� Forhold uden for bygningen (f.eks. 

forurenet jord) 

� Ulovligheder (f.eks. bygninger eller 

bygningsdele, der er opført i strid 

med gældende regler) 

� Hvis du bevidst eller groft uagtsomt 

har givet ukorrekte oplysninger i for-

bindelse med huseftersynet (f.eks. 

ved at fortie skjulte skader, du har 

kendskab til) 
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Tilstandsrapport for ejendommen

Sælger:

Følgende materiale forelå:

 Ejendommen besigtiget:  29-11-2019

 Starttidspunkt: 10:00         Sluttidspunkt: 11:30

Vej: Harrehøjvej 48 Postnr.: 7900 By:    Nykøbing M

Navn:  Ilse Lund Jensen & Knud Kjeldgaard Jensen

Vej:  Harrehøjvej 48 , Lødderup Postnr.:  7900 By:  Nykøbing M

Telefon:  61680689 Mobiltlf.:  61680689 E-mail:  ilse@nordjyksmotorik.dk

BBR-ejermeddelelse af:   26-11-2019    
Tidligere tilstandsrapport lb.nr.:   Ingen tidligere tilstandsrapport Energimærke:   EM 311411604 (af 29-11-2019)

Andre bygningsoplysninger:

Der har ikke været forelagt bygningstegninger i forbindelse med gennemgangen.

Bygningsbeskrivelse:

Oplysningerne i skemaet er ikke baseret på faktisk opmåling, men indhentet fra foreliggende materiale, herunder

BBR-ejermeddelelse eller lignende. Alle bygninger er omfattet af huseftersynet. Bygningerne er opdelt i selvstændige litra,

hver gang bygningers konstruktion, funktion eller opførelsesår skifter. Rigtigheden i opgørelsen af arealernes størrelse er

ikke den bygningssagkyndiges ansvar.

Bemærkninger

Boligtype: Enfamilieshus Ejendommen:   Ejerbolig

Hustype: Murermesterhus/Bedre Byggeskik

Bygnr. Bygn. Anvendelse Opført år Etager ud over 

kælder og 

tagetage

Bebygget areal 

m2

Udnyttet

tagetage

m2

Brutto etageareal 

m2

    Total Kælder Bolig Erhverv

1 A Beboelse 1914 1 124 0 77 201 0

2 B Carport/udhus 1983 1 60 0 0 0 0

3 C Drivhus - 1 6 0 0 0 0

4 D Udhus/skur - 1 9 0 0 0 0

   Ja Nej Bygning

1. Er der bygningsdele, som er gjort utilgængelige?

 
¨ ý  

2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges?

Der har været beskeden adgang til tagkonstruktionen, som alene er besigtiget fra 

skunklem på værelse.
 

ý ¨ A

3. Er der specielle bemærkninger til termoruder?

Det er ikke altid muligt at konstatere dugruder/punkterede termoruder, fordi det er

afhængigt af lys- og/eller temperaturforholdene, vejrforholdene og rudernes renhed på

besigtigelsestidspunktet. Der kan derfor forekomme punkterede termoruder, som ikke

kunne konstateres visuelt på besigtigelsestidspunktet. Synlige skader vil fremgå af

tilstandsrapporten.

 

ý ¨ AB

4. Er sekundære bygninger i en så dårlig stand eller har så ringe byggeteknisk værdi, at det 

ikke tjener noget formål at foretage og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger?  
¨ ý  

5. Er der afvigelser i forhold til BBR?

(Den bygningssagkyndiges markering af, hvorvidt der er åbenlyse afvigelser i forhold til 

BBR. Oplysningerne er ikke baseret på faktisk opmåling).

Litra C og D figurerer ikke i BBR.

 

ý ¨ CD
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Generel oplysning om forventet restlevetid for et tilsvarende tag af samme alder:

Den forventede restlevetid for hovedbygningens tag er ikke et konkret skøn af tagets restlevetid. Det er et opslag i en tabel, som tager 

udgangspunkt i tagets alder og anvendte byggematerialer. Der tages således ikke højde for særlige forhold, som taget har været udsat for, 

f.eks. slid fra vind og vejr, manglende vedligeholdelse, materialesvigt, uvejr. Eventuelle skader, som medfører, at tagets funktion vil svigte 

inden for overskueligt tid, omtales i tilstandsrapporten under pkt. A.1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten.

Et tag består normalt af tagbelægning, undertag og inddækning. Resultatet, som du kan finde nedenfor, er baseret på den del af 

bygningens tag, der ifølge tabelen har den korteste forventede restlevetid. Er der foretaget en delvis udskiftning af taget, f.eks. fordi det er 

en vinkel af bygningen, vil det være restlevetiden af den del af bygningens tag, der har den korteste restlevetid, der oplyses.

Tagets restlevetid:
Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan bygningens tag (bygning A) forventes at holde 10 år eller 

længere.

Note: Tabelopslag for tagets restlevetid er i dette tilfælde baseret på tagbelægningen

 

Tabelopslag for tagets enkelte dele viser følgende forventede restlevetider:

Tagbelægning: 10 år eller længere

Undertag: taget er opført uden undertag

Inddækning: 10 år eller længere
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Registrering af bygningens tilstand

Karakterer:

HUSK: Karakteren siger ikke noget om prisen for at udbedre skaden. En Kritisk skade (K3) kan være relativt billig at 

udbedre, mens en mindre alvorlig skade (K1) kan være dyr at udbedre.

Ingen bemærkninger IB

Kosmetiske skader K0

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

Mindre alvorlige skader K1

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

Alvorlige skader K2

Beskriver skader, som medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid.

Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele. 

Kritiske skader K3

Beskriver skader, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid.

Dette svigt risikerer at medføre skade på andre bygningsdele. 

Bør undersøges nærmere UN

Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang.

Det kan være en alvorlig skade, derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares. 

Hvis køber vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer køber selv risikoen. 

En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsager og konstruktioner.

Bygn.:  Karakter: Registrering og note:

A Beboelse  

A. Primære bygningsdele

 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

 
1. Ingen bemærkninger 

 

 2. Ydervægge

 
2.1 Facader/gavle K1 Der er en revnet sten ved vindue ved terrasse mod vest. Mod syd er der fugeudfald 

ved studsfuge samt enkelte løse fuger.

 

 3. Vinduer og døre

 
3.1 Døre K1 Terrassedør mod syd har begyndende nedbrydning i bunden.

 

 

3.2 Vinduer K1 De fleste vinduer begynder at få stedvist begyndende nedbrydning - primært i de 

nederste hjørner. Veluxvindue mod nord har lidt misfarvning i de nederste hjørner 

indvendigt og tilsvarende har vindue mod vest på 1. sal.

Note: Misfarvningerne skyldes kondens som opsamles nederst på vinduerne.

 

 
 K2 Vinduer mod nord i gavl er nedbrudt i træet.

 

 4. Fundament/sokler

 
4.2 Sokkel K1 Der er stedvist mindre revner i sokkel. Blandt andet mod vest og øst.

Note: Revnerne vurderes ikke at have betydning for soklens stabilitet.
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 5. Kældre/krybekældre/terrændæk

 
5. Ingen bemærkninger 

 

 6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)

 
6.1 Gulvkonstruktion/-belægning K1 Der er flere gulvklinker i badeværelset i stueetagen som ikke er fuldklæbet.

 

 

6.2 Vægkonstruktion/-belægning K2 Vægbeklædningen i træ har lidt ældre fugtskader i bunden.

Note: Træbeklædning i vådzonen anbefales ikke. Med den rette overfladebehandling 

kan det anvendes.

 

 

6.4 Gulvafløb K3 Gulvafløb ved bruser i stueetagen har udstøbt betonkant.

Note: Konstruktionen var normal da den blev udført, men udføres i dag med 

afløbsskål, idet betonen ikke er vandtæt og der således i enkelte tilfælde kan ske 

opfugtning omkring afløbet.

 

B. Sekundære bygningsdele

 7. Gulvkonstruktion og gulve

 
7. Ingen bemærkninger 

 

 8. Indervægge/skillevægge

 
8. Ingen bemærkninger 

 

 9. Lofter/etageadskillelser

 
9. Ingen bemærkninger 

 

 10. Indvendige trapper

 
10. Ingen bemærkninger 

 

C. Installationer

 11. VVS-installationer

 
11. Ingen bemærkninger 

 

B Carport/udhus  

A. Primære bygningsdele

 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

 
1. Ingen bemærkninger 

 

 2. Ydervægge

 
2. Ingen bemærkninger 

 

 3. Vinduer og døre

 
3. Ingen bemærkninger 

 

 4. Fundament/sokler

 
4. Ingen bemærkninger 

 

 5. Kældre/krybekældre/terrændæk

Registrering af bygningens tilstand - fortsat
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5.1 Gulvkonstruktion K1 Der er en mindre revne ved indgangen til garagen.

 

C Drivhus  

A. Primære bygningsdele

 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

 
1. Ingen bemærkninger 

 

 2. Ydervægge

 
2. Ingen bemærkninger 

 

 3. Vinduer og døre

 
3. Ingen bemærkninger 

 

 4. Fundament/sokler

 
4. Ingen bemærkninger 

 

D Udhus/skur  

A. Primære bygningsdele

 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

 
1.1 Tagbelægning/rygning K3 Taghældningen er mindre end det anbefalede for eternitplader.

Note: Der kan være risiko for indtrængning af vand i de underliggende konstruktioner.

 

 2. Ydervægge

 
2. Ingen bemærkninger 

 

 3. Vinduer og døre

 
3. Ingen bemærkninger 

 

 4. Fundament/sokler

 
4. Ingen bemærkninger 

 

Registrering af bygningens tilstand - fortsat
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Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen

Generelle kommentarer til bygningernes tilstand:

Bolig fra 1914 med tilbygning mod vest fra 1999 som fremstår i god stand alderen taget i betragtning. 

Ligeledes fremstår garage (litra B), i god stand. Begge bygninger er opført i gode materialer som ikke kræver meget vedligeholdelse.

Drivhus litra C og skur litra D fremstår ligeledes i god og brugbar stand. 

Bygningsdel/installation:          Vurdering: IB K0 K1 K2 K3 UN Note

A. Primære bygningsdele

 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten X       

 2. Ydervægge   1     

 3. Vinduer og døre   2 1   X

 4. Fundament/sokler   1    X

 5. Kældre/krybekældre/terrændæk X       

 6. Vådrum (badeværelse, toilet og 

bryggers)
  1 1 1  X

B. Sekundære bygningsdele

 7. Gulvkonstruktion og gulve X       

 8. Indervægge/skillevægge X       

 9. Lofter/etageadskillelser X       

 10. Indvendige trapper X       

C. Installationer

 11. VVS-installationer X       
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Karakterer:

IB: Ingen bemærkninger 

K0: Kosmetiske skader 

K1: Mindre alvorlige skader 

K2: Alvorlige skader 

K3: Kritiske skader, der medfører skader på andre

       bygningsdele

UN: Bør undersøges nærmere

       (Det kan være en alvorlig skade; derfor bør art,

       omfang og konsekvenser altid afklares) 

En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsagen og konstruktioner.

HUSK: Karakteren siger ikke noget om prisen for at udbedre skaden. En Kritisk skade (K3) kan være relativt billig at udbedre, 

mens en mindre alvorlig skade (K1) kan være dyr at udbedre. 

Beskikket bygningssagkyndig: 

Rapportdato:     02-12-2019

Navn: Jesper Bilstrup 

Firma: Energiconsult ApS 

Vej: Holgersgade 5A st. Postnr.:    7900 By:   Nykøbing M

Telefon: 22523012 Mobiltlf.:    22523012 Telefax:    

Email: jebi@energiconsult.dk
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