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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 samme standard som tilsvaren-

de dagligvarebutikker henhold til et standard udarbejdet program fra ALDI, 

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 er estimeret til at kunne udbedres for kr. 65.500 kr. 

ekskl. moms. 

2 Indledning 

2.1 Baggrund og formål 

For K/S Jysk Detail, Aldi Vejle har ALECTIA gennemført et orienterende byg-

ningssyn af ejendommen beliggende Jyllandsgade 6, Vejle, der indeholder en 

ALDI dagligvarebutik.  

Ejendommen er besigtiget 21. april 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 der er fæl-

les for øvrige bebyggelser der støder op til pladsen. 

 

Bygningens hoveddata fra BBR er:  

Adresse: Jyllandsgade 6, Vejle 
Matrikel nr.: 174e, VEJLE BYGRUNDE.  

Matrikulært areal: 980 m2.  

Opførelses år: 2006  

Væsentlige om- og tilbygninger:  2015 er der givet tilladelse til en ombyg-

ning, der bl.a. flytter indgangen til det 

nordøstlige hjørne. 

Anvendelse: Erhverv 

Bebygget areal: 980 m2. Skarnrum, mellemrum og trans-

formerrum vedligeholdes pr. servitut af 

grundejerforeningen. 

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 udarbejdet for ALDI varehuse. (Lejekon-

trakt, Bilag 4, del 1) 

Nedenstående beskrivelse udelukkende er baseret på tegningsmateriale 

nævnt i 5.1 Tegningsmateriale: 

 

Fundamenter: Armerede betonfundamenter med isolerende lecablokkke. 

Terrændæk: 200 mm betondæk på 150 mm isolering på afrettet sand. 

Facader: Mursten, ½ stens med forskudte skifte foran 125 mm isole-

ret hulrum. 

Bagmure: 150 mm letklinkerelementer. 

Loftrum: Der er intet loftrum. 
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Tag: 350 mm Skandek tagelementer, der er opbygget som kom-

positelementer med mineraluld og bærende stålplader og 

profiler. 

Elementerne er vejligsdækket af en Protan tagfolie. 

Skillevægge: Hovedsageligt opbygget af letklinkerblokke eller gipsplade-

vægge på stålskelet. 

Lofter: 600 x 600 mm demonterbare Dampa kassetter med skjult 

skinnesystem.  

Varegården: Ejendommen har ingen varegård. 

Udv. døre: Hovedindgangsdør er lavet med aluminiums profiler med 

glasfyldninger. Øvrige døre lavet som malede og isolerede 

stålpladedøre med stålprofilrammer. 

Vinduer: Indgangs- og facadeparti er med termoglas i aluminiums-

rammer. 

Vinduer i sidebygningen er med  træ-/aluprofiler. 

 

 

3.3 Terræn 

Udearealerne er befæstede med betonstensbelagte fortove og asfalterede  

køre- og P-arealer. 

Ingen af disse områder er dog del af bygningen som det ses under afsnit 5.2. 

 

3.4 Tekniske installationer 

 

Bygningen er tilsluttet områdets forsyningsselskaber.  

Varme: Bygningen er forsynet med fjernvarme fra Vejle Fjernvarme 

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 kommunalt vandværk. 

Spildevand: Bygningen afvander til det kommunale forsyningsselskab i 

et u-separeret system med afledning til fællesledning for 

regn- og spildevand. 

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

ningsdørene. 
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4 Bygningssyn 

Gennemgangen er baseret på et visuelt syn. 

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

gende forhold, der bør anmærkes: 

Sydgavl: 

Gavlene er uændret i forhold 

til facaden og har de oprinde-

lige afdækningsskinner, der 

medfører misfarvninger på 

murværket og erodering af 

fugerne. 

 
 

Der skal etableres ny muraf-

dækning med tilstrækkelig 

højde og afstand til murvær-

ket. 

Opretning: kr. 65.000. 

Samme problematik er også 

gældende for øvrig gavl, der 

skal vedligeholdes af grund-

ejerforeningen. Pris herfor 

15.000. 

 

   

 

Facadeudblomstring: 

Den tidligere indgang er blevet 

tilmuret med samme struktur som 

den øvrige facade. 

Murværket har saltudblomstrin-

ger. Disse forkommer ofte ved nyt 

murværk om forventes ikke at 

være blivende, og have skadende 

effekt på murværket.  

Bør være et kontrolemne til 1 års 

gennemgangen. 

Opretning: kr. 0. 
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Sokkel: 

Langs sydgavlen opfugtes den 

nederste del af murværket, og 

der opstår saltudblomstringer.  

De anvendte facadesten kan 

tilsyneladende tåle den øgede 

risiko for opfugtning, men det 

bør undersøges om saltning af 

fortovet, kan udføres med 

mindre aggressiv salt ss. 

kunstgødning Urea. 

Opretning: kr. 0. 

 

   

 

Defekte fuger: 

Galvfuger omkring de to døre i 

nordfacaden – til skarnrum og 

mellemgang - skal gennemgås og 

stedvist udbedres. Bl.a. hensyn til 

rotter. 

Opretning: kr.2.000. 

Ydelsen skal afholdes af grund-

ejerforeningen i ht. servitut. 

   

Tagoprydning: 

Taget har restaffald fra om-

bygningen i form af riste og 

afdækningskapsler, der kan 

medføre perforering af tag-

membranen. 

Manglen er påpeget overfor 

personalet, men bør for en 

sikkerheds skyld opfølges. 

Opretning: kr. 500. 
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5 Gennemgang af dokumentationsmaterialet 

5.1 Tegningsmateriale 

Følgende tegningsmateriale er modtaget og gennemset for problematiske 

byggetekniske detaljer: 

 

Der udgør forelagte tegninger fra 2006 huset. 

Derudover tegninger fra ombygningen i 2015: 

 

Der er ved gennemgangen ikke fundet forhold, der giver anleding til kritiske 

anmærkninger. Det skal dog anføres, at tegning 4.400, Fundaments- og 

kloakplan antyder at bygningen er pælefunderet, men dette verificeres ikke 

af nogle af de andre tegninger. 
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5.2 Øvrigt materiale 

 

 

Bygningen er beliggende på en såkaldt sokkegrund, hvilket vil sige at de om-

givende arealer er ejet af grundejerforeningen. 

Der er i nærværende rapport ikke taget stilling til ejerforhold omkring de om-

kringliggende befæstede arealer, men dette er faslagt med en fælles grund-

ejerforening. 

Ombygningsprojektet har dog omfattet disse belægninger i forbindelse med 

at indgangsparti og overdækningen for indkøbsvognene.  

Da dette er en rapport afdækkende de tekniske forhold er det primære do-

kument bilag 6, ejendomsrapport udarbejdet d. 11.2.2016, hvoraf især skal 

fremhæves: 

 Der er registreret lettere forurening på grunden, men ikke i en grad, 

der udløser påbud i henhold til jordforureningsloven. 

 Der er registrerede ombygning, der blev anmeldt 19-03-2015 og har 

modtaget en Ibrugtagningstilladelse 18-04-2016. 

5.3 Beregninger 

Der foreligger ingen beregninger. 

5.4 Energi 

Der er i henhold til ejendomsrapporten ikke for nærværende tilgængelig 

energimærkning af bygningen. Er meddelt unde udarbejdelse. 
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6 Anbefalinger 

Byggeriet fremstår generelt sundt og med robuste materialer. 

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

Område Aktivitet Overslag 

Murafdækning Udskiftning og partiel omfugning 65.000 kr 

Tagoprydning Riste og inddækningsprofiler fjernes 500 kr 

Opretningsbudget i kr. ekskl. moms 65.500 kr 

 

I relation til den gennemgåede dokumentation anbefales følgende: 

 

 Det er lovbefalet at der skal foreligge et energimærke i forbindelse 

med en ejendomshandel. En sådan bør udarbejdes. 
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7 Billedgalleri 

Nedenstående billeder er til illustration af bygningen generelt: 

Belægning:  

Alle befæstede om-

råder ligger på 

grundejerforeningens 

områder. P-pladser 

er asfalterede mens 

gangområderne er 

med flisebelægnin-

ger. 

Nye facadepartier 

med ALU vinduer.  

  

Vindfang: 

Med skydedøre og 

slangevinde 

 

  

Butikslokale: 

Forsænket loft med 

bånd af lysarmatu-

rer. 

Malede betonvægge. 

Klinkegulve. 

 

 

  

Kontor med udkig:  

Forsænket loft med 

lysarmatur. 

Malede vægge. 

Linoleumsgulv. 
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Friskluftindtag i 

facader:  

 

  

Udsugning: 

Udsugningsarmatur i 

midten af butikken. 

 

 

  

Opvarmning: 

Kaloriferer til op-

varmning af butiks-

lokalet  

 

  

Opvarmning: 

Øvrige lokaler op-

varmes med radiato-

rer 
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Kølekondensator 

og udsugning på 

tag: 

 

 

  

Lagerlokale: 

Ståltrapezplader på 

underside af tagkas-

setter med lysarma-

turer. 

Malede betonvægge. 

Klinkegulve. 

 

  

Depotrum i lagerlo-

kale 

 

  

Udslagsvask i la-

ger: 

Stålvask med stort 

afløb i gulvet til 

tømning af gulvva-

skemaskine. 
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Teknikrum med 

vand og varmein-

stallationer: 

   

  

Personalerum: 

Med sikkerheds gar-

din. 

 

  

Personalerum: 

Køkkenfaciliteter 

 

  

Personaletoilet: 

Normal sanitet, flise-

beklædte vægge og 

klinker på gulve.  

 

 


