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1 Konklusion 

Bygningen står som en traditionel detailvarebutik med et værktøjssortiment 

opført efter et omfattende og detaljeret byggeprogram. 

Byggeriet er udført som et rationelt byggeri i samme standard som tilsvaren-

de byggemarkeder i henhold til et standard udarbejdet program fra Jem & 

Fix, 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. 

2 Indledning 

2.1 Baggrund og formål 

For K/S Fiskerbakken, Gilleleje - Jem & Fix, Dronninglund har ALECTIA gen-

nemført et orienterende bygningssyn af ejendommen beliggende Fiskerbak-

ken 9, 5250 Gilleleje, der skal indeholde en Jem & Fix butik.  

Ejendommen er besigtiget 30. august 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 i henhold til forelagte bygge-og ibrugtagningstilladelse.  
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3 Ejendomsstamdata 

3.1 Beskrivelse af ejendommen 

 

Bebyggelsen består af en Jem & Fix butik med tilhørende varegårde og P-

plads. 

 

Bygningens hoveddata fra BBR er:  

Adresse: Fiskerbakken 9, 5250 Gilleleje 
Matrikel nr.: 89sn og 89sz, Gilleleje By, Gilleleje 
Matrikulært areal: 3521 + 2386 = 5907 m2.  

Opførelses år: 2016.  

Væsentlige om- og tilbygninger:  Ingen, da den er ny. 

Anvendelse: Erhverv 

Bebygget areal: 800 m2 i stueplan og 24 m2adm. på 1. sal. 

250 m2 overdækket vare- og udstillings-

gård. 

Er af landinspektør opmålt til 799 m² i 

stueplan og 30 m² på 1. sal. 252 m² over-

dækket vare- og udstillingsgård. BBR tilret-

tes i overensstemmelse hermed 

Antal etager u. tagetage: 1
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Bygningen 

Plan: 

 

 

Tværsnit: 
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3.2 Bygningsbeskrivelse 

Bygningen er opført som en traditionel boksbutik opført efter et omfattende 

og detaljeret byggeprogram udarbejdet for Jem & Fix varehuse.  

 

Nedenstående beskrivelse er udelukkende baseret på tegningsmateriale 

nævnt i 5.1 Tegningsmateriale: 

 

Fundamenter: Armerede betonfundamenter med isolerende fundablokke. 

Terrændæk: 150 mm armeret betondæk på 250 mm isolering på afrettet 

sand. 

Facader: 150 mm betonbagmur,  

200 mm mineraluld 37 og 

108 mm skal mur i tegl. 

se dog punkt 5.1 på side 8. 

Loftrum: Der er uudnyttet loftsrum dannet af trægitterspær. 

På loftet er udlagt 350 mm isolering 37 på dampspærre og 

spredt forskalling. 

Tag, hovedhus: 20o præfabrikerede træspær. 

Krydsfiner tagplader beklædt med tagpap. 

Tag, pallegård: Ståltrapezplader på træspær med lysbånd af lysplader. 

Skillevægge: Vægge er udført med betonelementer. 

Lofter: I butik underside af tag med træbeton. I teknikrum er un-

derside af ubehandlede gipsplader, og i  øvrige lokaler 600 x 

600 mm demonterbare akustikplader med synligt skinnesy-

stem.  

Varegården: Forzinkede stålsøjler med facadeafskærmning af presen-

ning. 

Udv. døre: Hovedindgangsdør er lavet med aluminiums profiler med 

glasfyldninger. Døre i kontorer og toilet er trædøre og øvrige 

døre lavet som malede og isolerede stålpladedøre med stål-

profilrammer. 

Port til butik er isoleret og elbetjent ledhejseport. 

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

rammer. 

Butikken er med ovenlysvinduer med polykarbonatplader. 

Vinduer i øvrigt til administrationen er med aluminiumsprofi-

ler. 
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3.3 Terræn 

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

De ubefæstede områder er udlagt med græs. 

 

3.4 Tekniske installationer 

Bygningen er tilsluttet områdets forsyningsselskaber, der leverer El, vand, 

fjernvarme og kloak.  

El og Varme: Opvarmning sker primært med kalorifærer placeret under 

loftet. I birum opvarmes dog med radiatorer. 

Opvarmning af brugsvand er via varmeveksler. 

Vand: Bygningen er forsynet med vand fra kommunalt vandværk. 

Spildevand: Bygningen afvander til det kommunale forsyningsselskab 

med afledning til separerede regn- og spildevandledninger. 

Brand: Der er placeret brandslukkere ved indgangsdøren. 

 

4 Bygningssyn 

Gennemgangen er baseret på et visuelt syn. 

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

gende forhold, der giver anledning til bemærkninger: 

 

 

Sokkel sidder skævt i forhold til gavlen. 

Bør affases, og tætnes. 

 

 

Samme 
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5 Gennemgang af dokumentationsmaterialet 

5.1 Tegningsmateriale 

Følgende tegningsmateriale er modtaget og gennemset for problematiske 

byggetekniske detaljer: 

 

 

Der er ved gennemgangen fundet følgende forhold, der giver anleding til 

anmærkninger, og som bør suppleres med oplysninger fra sælger eller 

dennes rådgivere og entreprenører: 

 Tegningsmaterialet angiver, at facaderne er udført med skalmurede 

betonbagvægge, men er i virkeligheden udført med 

betonsandwichelementer med frilagte mørke granitstensoverflader. 

forskellen kan ikke karakteriseres som værende en ringere løsning, 

men tegnigsmaterialet bør opdateres. 

 Tegningsmaterialet er ikke komplet og bør suppleres med tegninger 

fra alle fag. 

 Køber bør sikre sig at denne får tegninger i digitalt format af hensyn 

til eventuelle fremtidige ændringer. 

5.2 Myndighedsmateriale 

Følgende materiale har været forelagt: 

 

Det skal bemærkes, at grunden er klassifiseretet som værende ”udgået før 

kokrtlægning”, hvilket betyder at der ikke skønnes at være særlige 

forureningskilder på grunden, men at jord der bortkøres fra grunden er  er 

underlagt krav om stikprøvekontrol.  

Det øvrige materiale giver ikke anledning til tekniske bemærkningen.  
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5.3 Kontraktmateriale 

Følgende materiale har været forelagt: 

 

Da denne rapport håndterer tekniske forhold er kun disse vurderet, og de 

forelgate dokuementer giver ikke anledning til bemærkninger. 

5.4 Kvalitetssikring samt Drift og Vedligehold 

Der foreligger maeriale fra følgende: 

 

Det foreliggende materiale viser en dokumentationsgrad der er forventilig af 

et projekt af denne type og giver ikke anledning til bemærkninger 

5.5 Beregninger 

Der foreligger ingen beregninger. 

5.6 Energi 

Følgende materiale er forelagt: 

 

Der er ikke fundet forhold, der giver anledning til anmærkninger 

 

6 Anbefalinger 

Byggeriet fremstår generelt sundt og med robuste materialer, og da de regi-

strerede mangler antages at blive udbedret, er der ikke noteret mangler der 

vil påføre selskabet økonomiske konsekvenser. 

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

Tegninger Tegninger opdateres som udført  

Tegninger 

Fremskaffelse af digitalt materiale fra total-

entreprenøren i form af DWG eller Revit mo-

del og omfattende alle fag 

- 

Gavlsokkel Sokkel tilpasses 6.000 kr. 

Opretningsbudget i kr. ekskl. moms 6.000 kr 
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7 Billedgalleri 

Nedenstående billeder er til illustration af bygningen generelt: 

Belægning:  

Befæstede arealer er 

med betonsten. 

 

  

Vindfang: 

Med skydedøre og 

varmtlufttæppe. 
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Butikslokale: 

Træbetonloft. 

Malede betonvægge 

og gulve. 

 

  

Butikslokale: 

Ovenlysvinduer med 

røgudluftning og LED 

armaturer. 

 

  

Personalekontor:  

Forsænket loft med 

lysarmatur. 

Malede vægge. 

Gulv med klinker. 

Radiator under vin-

due. 
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Personalekontor:  

Med anretterkøkken 

 

  

Opvarmning: 

Kalorifærer i butiks-

lokalet  til opvarm-

ning af butikslokalet  

 

  

Varegård: 

Med hegn. 
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Lagerlokale: 

Overdækket gård 

med presseninger 

som facade mod det 

fri 

 

  

Facader:  

Betonsandwichele-

menter med frilagte 

sten 

 

  

Varegårde: 

Gårdene er omheg-

net af solide hegn 

med stålstolper og 

træplanker. 
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Teknikrum: 

Med vand og varme-

installationer: 

 

  

Personalerum: 

Med køkkenfaciliteter 

 

  

Personaletoilet: 

Normal sanitet, flise-

beklædte vægge og 

klinker på gulve.  
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Trapperum: 

Med ståltrappe og 

klinkebeklædte trin 

 

  

Tag: 

Trægitterspær med 

krydsfiner og tag-

pap. Fladen brudt af 

ovenlysvinduer med 

lysskakte til butikken 

 

  

Tagrum: 

Med isolering på 

loftet. 
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Tag overindgangs-

parti: 

Med stål- og akryl-

plader.  

 

  

  

  

  

  

 


