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1 Konklusion 

 

Ejendommen er beliggende Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals. Butikken 

er beliggende i tilknytning til det tidligere Hirtshals Rådhus (som er fredet). 

En del af det gamle rådhus blev nedrevet og der blev stillet store krav til ar-

kitekturen i Netto-byggeriet. Bygningen fremstår indvendig som en typisk 

kædebutik udført efter lejers (Netto) ønske til indretning og udseende.  

 

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 Netto, Hirtshals c/o Blue Capital A/S har ALECTIA gennemført  

et orienterende bygningssyn af ejendommen beliggende Jørgen Fibigersgade 

20,9850 Hirtshals., der indeholder en Netto butik.  

Ejendommen er besigtiget 22. november 2016 af Rikke Aagaard Gugel 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, belægningsarealer  

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.  
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3 Ejendomsstamdata 

3.1 Beskrivelse af ejendommen 

 

 

Bebyggelsen består af en Netto butik med lager, personalefaciliteter, udven-

dig varegård samt parkeringsarealer både til brug for kunder.  

 

Bygningens hoveddata er:  

Adresse: Jørgen Fibigersgade 20,9850 Hirtshals 

BBR: 860 - 39587 

Matrikel nr.: Matr. nr. 124gs Horne By, Hirtshals 

Matrikulært areal: 3055m2  

Opvarmet areal 1215 m2 

Opførelses år: 2016  

Anvendelse: Erhverv 

Antal etager: 1 etage 
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Bygningen 

Plan:  

 

 

Tværsnit: 
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Facader: 

 

3.2 Bygningsbeskrivelse 

Bygningen er opført som en traditionel udvalgsvarebutik. 

Der forefindes et udmærket tegningsmateriale. 

 

Fundamenter: Armerede betonfundamenter. 

Terrændæk: 60mm slidlag, 120 mm armeret beton på 300 mm trykfast 

isolering. 

Facader: Rød teglstensfacade (RT436) og delvis trapezpladebeklæd-

ning udvendig. Indvendig opført som glatte hvidmalede be-

tonelementer. 

Tag: Trægitterspær som buildup tagkonstruktion med tagpap. 

Skillevægge: Hovedsageligt 150 mm betonelement. Der udover med lette 

skillevægge mellem personaleområdet. 

Lofter: Faste gipsplader monteret direkte på underkant spær. Loft-

rum med 350mm isolering og gitterspær. 

Varegården: 95m2 emballagegård mod vest er udført med 1 på 2 træbe-

klædning højde af 1,2m ovenpå 1,2m høj betonmur. 

Belægningsarealet er belagt betonsten til tung belastning. 

Vinduer og døre: Hovedindgangsdør er lavet med aluminiums profiler med 

glasfyldninger.  

Øvrige udvendige døre er forzinkede ståldøre. 

Døre i kontorer og toilet er trædøre. 

Vinduer: Indgangs- og facadeparti er med energiglas i alu-
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miniumsrammer. 

Vinduer i øvrigt til administrationen er med alu-/stålprofiler. 

3.3 Terræn 

Udearealerne ved p-pladser er belagt med asfalt og læsserampen til tung be-

lastning er udført som in-situ beton. 

 

3.4 Tekniske installationer 

Bygningen er tilsluttet områdets forsyningsselskaber.  

Varme: Bygningen er forsynet med fjernvarme. 

Opvarmning sker i kontor- og personalerummene med radi-

atorer, og i salgsarealet fra ventilationsanlægget. 

 Opvarmning af brugsvand er via varmtvandsveksler. 

Målere: Målere for varme, el og vand er placeret i teknikrummet. 

Spildevand: Bygningen afvander til det offentlige net med afledning til 

separerede regn- og spildevandledninger. 

Vand: Tilsluttet områdets vandforsyning 

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

ningsdørene. 

 

4 Bygningssyn 

Gennemgangen er baseret på et visuelt syn. 

Som angivet er der ikke fundet væsentlige fejl og mangler,der har betydning 

for værdifastsættelsen af bygningen. 

Følgende bør dog bemærkes: 
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Flig er slået af naboens (apoteket) facadeteglsten ved 

sammenbygningen mod vejsiden. Denne bør holdes under 

observation til 1 års gennemgangen. 

 

 

 

5 Gennemgang af dokumentationsmaterialet 

Der er modtaget fyldestgørende projektmateriale på det udførte i form af 

tegninger fra arkitekt og ingeniør på det pågældende byggeri. Disse er i 

overensstemmelse med det aftalte og den givne byggetilladelse. Tegningerne 

er fremsendt som as-build.  

 

Der er udarbejdet en energimærkning for bygningens energimæssige stan-

dard og der er udstedt en ibrugtagningstilladelse uden anmærkninger. 

 

5.1 Tegningsmateriale 

Følgende tegningsmateriale er modtaget og gennemset for problematiske 

byggetekniske detaljer: 
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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: 

 Der er afvigelser i angivelse af facade opbygningen af lagerdelen på 

plantegningen (angivet som teglfacade) og den udførte facade med 

trapezplader. 

 

5.2 Myndigheds- og kontraktmateriale 

Følgende materiale har været forelagt: 

 

Materialet er gennemset og giver ikke anledning til tekniske bemærkningen.  
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5.3 Kvalitetssikring samt Drift- og Vedligeholdelses vejledninger 

Er forelagt i et omfang der er normalt for byggeri af denne type, og giver 

ikke anledning til bemærkninger. 

5.4 Beregninger 

De statiske beregninger virker gennembearbejdet, og giver i øvrigt ikke 

anledning til bemærkninger. 

 

6 Anbefalinger 

Byggeriet fremstår generelt sundt og med robuste materialer. 

Følgende forhold skal dog rettes i forbindelsen med 1 års gennemgangen: 

 Flig slået af naboens (apoteket) facadeteglsten ved sammenbygningen mod 

vejsiden. Bør holdes under observation til 1 års gennemgangen og udbedres i 

denne forbindelse. 

 

7 Billedgalleri 

Nedenstående billeder er til illustration af bygningen generelt: 

Hele parkerings-

arealet er belagt 

med asfalt. Be-

lægningen er vel-

udført. 
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Varegården er 

belagt med beton-

sten 

 

  

Foran varegård er 

læsserapen belagt 

med beton 
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Teglstensfacade 

mod p-pladsen 

 

  

Teglstensfacade 

mod gade 
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Trapezfacade 

rundt om lageret 

 

  

Varegården 
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Loftrummet 

 

  

Butikslokalet med 

gipslofter og klin-

kegulve 
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Gang mellem lager 

og butikslokalet 

 

  

Personalerum 
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Personaletoilet 

 

  

Branddør til køle-

boksen 
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Ventilationsanlæg 

placeret under loft 

i lager 

 

  

Teknikrum med el-

tavle og varme-

central. 

 

  

 


