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1 Konklusion 

Bygningen står som en traditionel dagligvarebutik opført efter et omfattende 

og detaljeret byggeprogram. 

Byggeriet er udført som et rationelt byggeri i henhold til et standard udarbej-

det program fra Rema 1000, der nøje specificerer metoder og kvalitet til 

bygningen og indretningen heraf, Anvendelsen af gennemprøvede løsninger 

sikrer således en optimering af forholdet imellem pris og kvalitet. 

Der er generelt anvendt tidstypiske løsninger og materialer, hvorfor der ikke 

er fundet specielt risikofyldte og uprøvede løsninger. 

De valgte materialer må også karakteriseres som værende fornuftige med 

gode lange levetider. 

De observerede mangler, der er budgetteret til kr.54.000 ekskl. moms, må 

siges at være af mindre betydning og vil ikke have større konsekvenser, så-

fremt anbefalingerne følges. 

2 Indledning 

2.1 Baggrund og formål 

For K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet har ALECTIA gennemført  

et orienterende bygningssyn af ejendommen beliggende Dalgårdsparken 4 i 

Hornslet, der indeholder en Rema 1000 dagligvarebutik.  

Ejendommen er besigtiget 6. november af Ole Würtz fra ALECTIA A/S.  

Rapporten er baseret på en visuel gennemgang af bebyggelsen ind- og ud-

vendigt. 

 

2.2 Forudsætninger 

Den fysiske gennemgang er udelukkende foretaget som en visuel gennem-

gang, primært koncentreret om bygningens klimaskærm samt bygningens 

overordnede tekniske installationer.  

Der er ikke foretaget målinger eller udført undersøgelser, der kræver indgreb 

i bygningsdele eller installationer.  

Der er ikke udført tv-inspektioner eller lignende af afløbssystemet.  

Der tages forbehold for eventuelle skjulte fejl og mangler i konstruktioner og 

tekniske installationer samt for funderings- og forureningsforhold generelt. 

Der er desuden ikke foretaget vurderinger af de aktuelle driftsforhold på 

varme-, ventilations- og køleanlæg. 

Det forudsættes endvidere, at bygninger og installationer opfylder gældende 

byggelovgivning og er opført med behørig byggetilladelse.  
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3 Ejendomsstamdata 

3.1 Beskrivelse af ejendommen 

 

 

Bebyggelsen består af en dagligvarebutik med tilhørende P-plads. 

 

Bygningens hoveddata fra BBR er:  

Adresse: Dalgårdsparken 1, 8543 Hornslet  

Matrikel nr.: 4ev og del af 4ez Hornslet By, Hornslet.  

Matrikulært areal: 4352 m2. 

Opførelses år: 2006  

Væsentlige om- og tilbygninger:  2014 

Anvendelse: Erhverv 

Bebygget areal: 1025 m2, heraf 43 m2 varegård 

Antal etager: 1 
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Bygningen 

Plan: 

 

 

Tværsnit: 

 

 

3.2 Bygningsbeskrivelse 

Bygningen er opført som en traditionel dagligvarebutik opført efter et omfat-

tende og detaljeret byggeprogram. 

Der foreligger ingen tegninger fra den oprindelige bygning fra 2006, hvorfor 

nedenstående beskrivelse primært vedrører udvidelsen: 

 

Fundamenter: Armerede betonfundamenter med isolerende lecablokkke. 

Terrændæk: 120 mm betondæk på 250 mm polystyren. 



K/S Jysk Detail, Rema1000 Hornslet Bygningssyn 

Rema 1000, Dalgårdsparken 4, 8543 Hornslet 

 

ALECTIA A/S Side 6 af 16 

 

Facader: Mursten, ½ stens blødstrøget foran 125 mm mineraluld. 

Sidebygning er dog med facadebeklædning som klinkbygget 

eternit. 

Bagmure: 120 mm betonbagmure. 

Loftrum: Tilgængelig via trappestige fra butikslokalet. Ubenyttet rum 

imellem trægitterspærene. 

På lofter er udlagt 265 mm mineraluld. 

I loftrummet er placeret et ventilationsaggregat, der forsy-

ner bygningen med frisk luft. 

Tag: Teglrøde betonsten med banevareundertag, der understøt-

tes af trægitterspær, der er placeret på tværs af bygningen 

pr. 1 meter. 

Sidebygningen indeholdende depotrum og administration er 

dog med fladt tag med tagpap 

Skillevægge: Hovedsageligt 100 mm letbetonvægge. Dog skummede 

sandwichpaneler omkring køle- og fryserummene. 

Lofter: 1200 x 600 mm gipsplank monteret på 45 x 95 mm spredt 

forskalling, der er fastgjort til undersiden af spærene.  

Varegården: Den 43 m2 overdækkede varegård er udført som en forlæn-

gelse af den lette bygning med tagpap og udvendig eternit-

beklædning. 

Ud over flaske- og varelindlevering indeholder dette afsnit 

også kølemaskinerum med kondensatoren placeret på taget. 

Udv. døre: Bortset fra hovedindgangsdøren, der er lavet med alumini-

ums profiler med glasfyldninger, er døre lavet som forzinke-

de og isolerede stålpladedøre med stålprofilrammer. 

Vinduer: Indgangsparti er med termoglas i aluminiumsrammer. 

Vinduer i sidebygningen er med  træ-/aluprofiler. 

 

 

3.3 Terræn 

Udearealerne er belagt med betonsten i køre- og P-arealerne. 

De ubefæstede områder ved skråningerne er med afvekslende beplantninger 

med omkransende bøgebuske. 

 

3.4 Tekniske installationer 

 

Bygningen er tilsluttet områdets forsyningsselskaber.  
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Varme: Bygningen er forsynet med fjernvarme fra Hornslet Fjern-

varme A.m.b.a. 

Opvarmning sker primært med konvektorer placeret under 

loftet. I administrationen opvarmes dog med radiatorer. 

Opvarmning af brugsvand er via varmtvandsbeholder. 

Vand: Bygningen er forsynet med vand fra Hornslet Vandværk. 

Spildevand: Bygningen afvander til Syddjurs Spildevand A/S i et separe-

ret system. 

Brand: Der er placeret slangevindere ved flugtvejs- og indtræng-

ningsdørene. 

 

4 Bygningssyn 

Gennemgangen er baseret på et visuelt syn. 

Byggeriet fremstår overordnet sundt, og til gennemgangen er der kun fundet 

følgende forhold, der bør anmærkes: 

Belægning:  

Belægningerne på P-pladsen 

har lokale lunker og sætninger 

i flisebelægningen. På grund 

af belægningens alder og lun-

kernes begrænsede størrelser 

anses de dog ikke for at være 

kritiske. 

Opretning: kr. 0. 
 

  

 

Belægning: 

Ved aflæsserampe mangler 

fugesand. 

Opretning: kr. 500. 
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Pullert: 

Stålpullert ved syd-øst hjørne 

er påkørt. 

Oprettes. 

Opretning: kr. 1.000. 

 

   

 

Fenderliste ved facade: 

Listen er monteret klods op af 

facaden uden ventilationsspal-

te, 

Listen opklodses. 

Opretning: kr. 500. 

   

Sokkel: 

Langs facaden ved udvidelsen 

er der ikke en fri sokkel på 15 

cm, der er det normalt anbe-

falede. (Byg-Erfa blad 6) 

Belægningen Bør sænkes, 

eller det bør dokumenteres at 

de anvendte facadesten kan 

tåle den øgede risiko for op-

fugtning. 

Opretning: kr. 15.000. 
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Manglende taghældning: 

Sidebygningens tag har ikke 

fornøden hældning til at af-

vande, 

Der etableres kiler på taget, 

der sikre forskriftsmæssigt fald 

til afløb. 

Opretning: kr.15.000. 

   

Defekt taghætte: 

Hætten er gennembrudt af 

tidligere rør eller ledninger. 

Ny hætte etableres eller ned-

lægges, såfremt den er over-

flødig. 

Opretning: kr. 2.000. 

 

   

 

Ødelagt loftsisolering: 

Isolering på den sydlige side af 

gangbroen i den gamle del er 

blevet betrådt og oprodet - 

formentlig i forbindelse med 

tilbygningsarbejdet. 

Isolering omlægges/udskiftes. 

Opretning: kr. 20.000. 
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5 Gennemgang af dokumentationsmaterialet 

På baggrund af modtaget materiale og det kommunale arkiv på 

http://www.syddjurs.dk/sag/15/7715 kan der knyttes følgende kommenta-

rer: 

5.1 Lokalplan nr 339:  

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1363925_APPROVED_1302692055

933.pdf 

- Lokalplanen angiver en anden situationsplan, men af sagsbehandlingen 

fremgår det, at den foreliggende planløsning ikke findes lokalplansstridig. 

- Af planens § 7, stk. 7.6 fremgår det: 

Øvrige tekniske installationer skal være skjult i bygninger eller indgå bevidst 

som arkitektoniske elementer i bebyggelsen. 

Dette er ikke tilfældet i det omfang, at kølekompressorens kondensatorer er 

placeret synlige på sidebygningens tag. 

Kondensatoren har imidlertid været placeret på taget helt fra staten i 2006, 

så det må derfor anses for ikke at være anstødeligt. 

5.2 Situationsplan: 

Planen giver ikke anledning til kommentarer. 

5.3 Plantegning: 

I den overdækkede gård er kompressorrummet ikke indtegnet. 

Opdateret tegning bør indsendes til kommunen. 

5.4 Beregninger og konstruktionstegninger: 

Beregningerne er gennemgået. Der er ingen kommentarer til disse. Der sav-

nes dog de krævede beregninger fra underleverandører. 

Der savnes også en geoteknisk rapport. 

Det anbefales, at køber får fremskaffet digital tegningsdokumentation, der er 

kompatibel med de gængse designprogrammer. 

5.5 Energi: 

Der forligger energirammeberegning i form af bilag 39180/15. 

Der forligger ikke for nærværende tilgængelig energimærkning af bygningen, 

hvilket køber bør sikre sig. 

6 Anbefalinger 

Byggeriet fremstår generelt sundt og med robuste materialer. 

Det anbefales, at følgende mangler i henhold til ovenstående udbedres: 
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Område Aktivitet Overslag 

Belægning Fugesand ved aflæsserampe 500 kr 

Pullert Opretning 1.000 kr 

Fenderliste Opklodses 500 kr 

Sokkel Sænkes i forhold til murværket 15.000 kr 

Taghældning Etablering af fald 15.000 kr 

Taghætte Retableres/ nedlægges 2.000 kr 

Loftisolering Retablering af oprodet isolering 20.000 kr 

Opretningsbudget i kr. ekskl. moms 54.000 kr 

 

I relation til den gennemgåede dokumentation anbefales følgende: 

Dokument Aktivitet 

Plantegning Opdateret tegning udarbejdes samt fremsendes til kommunen 

Beregninger 
Geoteknisk rapport fremskaffes samt fremsendes til kommu-

nen 

Tegninger Digitale tegninger fremskaffes 

Energi Energimærke udarbejdes 

 

Det bør også undersøges: 

Findes der håndværkergarantier, og hvornår ophører garantiforpligtigelserne? 
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7 Billedgalleri 

Nedenstående billeder er til illustration af bygningen generelt: 

Nordfacaden og 

nyt P-areal 

 

  

Sidebygning langs 

sydfacade  
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Indgangsparti 

 

  

Vareindlevering.  

 

  

Væg imellem lager 

og butik 
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Butikslokalet med 

gipslofter og klin-

kegulve. 

 

  

Vindfang med 

lufttæppe. 

 

  

Lager. 
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Teknikrum med 

el-tavle og varme-

central. 

 

  

Vareindlevering. 

 

  

Personalerum. 
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Personaletoilet. 

 

  

Ubeskadiget loft-

isolering. 

 

  

Kondensator på 

sidetaget 

 

 


