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1 Resume 

COWI har udført en teknisk due diligence på ejendommen Amager Landevej 196, 

for K/S Kastrup, Amager Landevej. Ejendommen består af følgende bygninger, 

som vist i den røde markering på luftfotoet nedenfor. 

 

Figur 1-1 luftfoto 

Da dele af bygningsmassen er opført umiddelbart forud for besigtigelsen, er ikke 

hele ejendommen affotograferet fra luften. 

Den nyopførte del af ejendommen er herover skraveret og herunder vist på en 

plantegning for indretningsplan. 

Ydermere er den eksisterende baldakin konstruktion inddraget som tilbygning. 
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Figur 1-2 Plantegning 

Formål Denne rapport præsenterer nøgleresultater fra en generel besigtigelse af klima-

skærm og indvendige fællesarealer omfattende bygningskonstruktioner/-del, over-

flader, installationer og udendørsarealer. Gennemgangen af ejendommen og inter-

view med  Kåre Bregninge blev udført på ovennævnte adresse: Amager Landevej 

196, 2770 Kastrup, den 22 juni, 2021 af  Søren Schmidt Jacobsen fra COWI. 

Ejendommen ejes af Coop Danmark A/S og bruges af samme. 

Tankstanderen og Gasstander udlejes til hhv. OK Benzin og KOSANgas. 

Begge lejekontrakter bør opdateres. 

Drift og vedligehold samt fordeling af forpligtigelser heraf er ikke behandlet i nær-

værende rapport. 

Bygningerne på Amager Landevej 196 er opført i  1962 og renoveret i 2021.  

Bygningen indeholder en oprindelig del og en nyere del, der er tilbygget i begge 

ender af ejendommen. 

I forbindelse med opførelsen af tilbygningerne, har den oprindelige del af ejendom-

men gennemgået en større ombygning og renovering, hvorfor ejendommen nu 

fremstår med nyere og ensartet facade og tag. 

På skitsen herunder ses afgrænsningen af, hvor skellet mellem den oprindelige 

bygning og tilbygningerne er. Den midterste del er den oprindelige bygning. 

 

Figur 3 Markering af tilbygninger 

Ejerskab 

Bygningens klima-

skærm 
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Bygningen fremstår med facadevægge af præfabrikerede vægelementer i armeret 

beton med hulmursisolering og gule teglsten yderst. 

Indgangspartiet er udført som glasparti med 2 lags glas i antracitgrå karme i alumi-

nium. Den primære adgang til butik samt adgang til flaskecentral er etableret med 

skydedøre. Overdækningen ved indgangspartiet er udført som let konstruktion med 

beklædningsplader af antracitgrå eternit. 

Øvrige døre og vinduer er af hhv. 2 lags glas og pladeindfatning med antracitgrå 

rammer og karme.  

Ejendommens lastbærende konstruktioner er for uden ydervæggene bestående af: 

› For den oprindelige del søjle/bjælke system af beton med præfabrikerede træ-

kassetter imellem. 

› For den nyopførte del søjle/bjælke system af stål med trapez af stål imellem. 

Søjler står dels frit i butik/lager området beklædt med brandbeskyttelse og 

dels indbygget i facadevæggene 

Tagkonstruktions øvrige opbygning består af trykfast isolering med 2 lag tagpap. 

Ejendommen er med kælder under den sydlige del af den oprindelige del af ejen-

dommen og med ikke udgravet kælder under den nordlige del af den oprindelige 

del af ejendommen. Der er etableret installations-/ingeniørgang omkring den ikke 

udgravede del af kælderen. 

Etageadskillelsen mod kælder består af pladsstøbte, armerede betondæk på hhv. 

betonvægge og søjle/bjælkesystem af armeret beton. 

Øvrige gulve består af pladsstøbt, armeret beton på trykfast isolering og komprime-

ret underlag. 

For uden den primære bygning er der på grunden opført: 

› En tankstander, der er opført med indspændte søjler med let paddehatte tag-

konstruktion. 

› Et mindre naturgasanlæg i plademetal 

› En gasstander i plademetal til transportable gasflasker 

Den samlede vurdering af bygningerne er, at de generelt er i god stand. En mere 

detaljeret beskrivelse af bygningerne fremgår af afsnit 2.2  

Miljørisiko På basis af tidspunkt for ejendommens tilbygninger og ombygninger, er det COWIs 

vurdering, at der ikke er risiko for indhold af miljøfarlige stoffer (PCB, asbest eller 

bly) i hhv. tilbygning og den gennemgribende del af ombygningen. 
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Det er COWIs vurdering, at der kan forekomme miljøfarlige stoffer i dele af kælde-

ren, der ikke er gennemgået omfattende renovering.  

Vejrforhold Under besigtigelsen var lufttemperatur i omegn af 20 grader celsius med klar, blå 

himmel.  

Bygningen, i det offentlige bygningsregister BBR, er angivet som hhv.: 

› Bygning 1: Bygning til detailhandel 

› Bygning 2: Tankstation 

› Teknisk anlæg 1,2,4,6: Tank 

De besigtigede indvendige arealer omfatter butiksområde med tilhørende lager, 

teknikrum og personalelokaler. 

Installations-/ingeniørgang er ikke besigtiget, da der ikke var adgang hertil. 

Gulve i terrænplan er udført med kvadratiske lysegrå klinker. Gulve i personale lo-

kale og fælles gangarealer i kælder er beklædt med linoleum. 

Øvrige gulve i kælder fremstår som oprindelige med pladsstøbt, slebet terrazzo.  

Lofter i terrænplan, på nær lager, er udført med nedhængte lofter af hvide mineral-

uldsplader i synlige, hvide skinner. Lofter i lager i terræn består af undersiden af 

tagkonstruktionens trapezplader uden yderligere beklædning. 

Lofter i kælder fremstår som malede, oprindelige, pladsstøbte betondæk. 

Alle bærende vægge og søjler fremstår som glatte og malede 

Bygningen indvendigt fremstår generelt i god stand. 

Overflader er holdt i få hensigtsmæssige materialer i god kvalitet. 

En mere detaljeret beskrivelse af bygningerne fremstår af afsnit 2.2  

Tilgængelighed Ejendommen opfylder tilsyneladende krav til relevante lovgivning samt retningslin-

jer gældende for tilgængelighed for handikappede personer I rullestol. 

› Der er dedikerede handikap p-pladser tæt på bygningens hovedindgang. 

› Der er niveaufri adgang til kundeindgang. 

› Der er trappeelevator til personalelokaler 

Skybrud Det var informeret under besigtigelse at der ingen problemer er med oversvøm-

melse under ekstreme skybrud og der var ingen tegn på vand indtrængning eller –

skader i kælderen. 

Udvendige arealer er omfattet af parkeringsarealet, arealer foran indgangspartiet, 

udvendig varegård samt bevoksning omkring ejendommen. 

Offentlige byg-

ningsregister BBR 

Bygning(er) ind-

vendigt 

Udvendige fælles-

arealer 
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Parkeringsarealet er udført med asfaltbelægning med hvide markeringer ved par-

keringsbåse. 

Arealet foran indgangspartiet er belagt med kvadratiske betonfliser. 

Den udvendige varegård er belagt med sf-sten i beton. 

De omkringliggende arealer er begroede dels med græs og dels med varierende, 

vilkårlig, grønt. 

Den samlede vurdering af udvendige fællesarealer er, at de generelt er i god 

stand. 

Parkeringsarealet er dog i ringe til middel stand. 

Parkering Der er parkeringsfaciliteter for 35 biler, hvoraf de 3 parkeringspladser er dedike-

rede handicapparkeringspladser. 

Energimærkning Amager Landevej 196 har i følge Energistyrelsens lovpligtig krav om energimærk-

ning af ejendomme. Det var ikke muligt at finde en energimærkning af ejendom-

men.  

Generelt er alle anlæg vel vedligeholdt og i god stand. 

Opvarmningen af ejendommen sker ved varmepumper tilsluttet direkte fjernvarme. 

Blandesløjfe opvarmning og brugsvand er placeret i teknikrum i kælder. 

Brugsvand er etableret med cirkulation. 

Strømforsyningen leveres fra den lokale strømforsyning via transformer og hoved-

afbryder. 

Eltavler fremstår i god stand dog uden dokumenteret termografering. 

Indvendige lysgivere i terrænplan er monteret med Led. Lys-givere er udformet 

som LED-tubes. Indvendige lysgivere i kælderplan er udformet som LED-paneler. 

Udvendige lysgivere udgøres udelukkende af indbygningsspots i bygningsbaldakin 

ved indgangsparti. 

Bygningen er forsynet med ventilationsanlæg. 

Alle toiletrum er udstyret med ældre armaturer af standardporcelæn, forkromede 

drejekran og spejle. 

 

 

Mekaniske & elek-

triske installationer 
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Istandsættelsesarbejder inkluderer arbejder, der skal udføres for at istandsætte og 

undgå akutte skader eller fejl på bygninger og udendørsarealer. Istandsættelsesar-

bejder inkluderer også akutte vedligeholdelsesarbejder for at undgå, at skader ud-

vikler sig, eller at forværring af bygninger accelerer. 

Istandsættelsesarbejder vurderes at udgøre DK  710.000. 

Nøgletal for udførelse af istandsættelsesarbejder indenfor 0-2, 3-5 and 6-10 er an-

givet i tabellen nedenfor. Istandsættelsesarbejder er beskrevet i større detaljer i af-

snit 3.2. 

Istandsættelsesarbejder 

Omkostninger og tidsplan for udførelsen af arbejderne 

Omkostninger, DKK eksklusive moms 

0-2 3-5 6-10 

180.000 0 530.000 

 

Anbefalede arbejder inkluderer typisk forbedring af bygninger udført i forbindelse 

med istandsættelses- eller vedligeholdelsesarbejder. Anbefalede arbejder er ikke 

nødvendige for drift eller anvendelse af ejendommen, men vil forbedre og forlænge 

bygningens/bygningernes levetid. 

Det er COWIs vurdering at følgende anbefalede arbejder burde udføres på Amager 

Landevej 196, 2770 Kastrup. Nogle anbefalede arbejder, som forbedrer en ejen-

dom, kan give en mulighed for at genforhandle lejen.  

Anbefalede arbejder vurderes at udgøre DKK 280.000. 

Nøgletal for udførelse af istandsættelsesarbejder indenfor 0-2, 3-5 and 6-10 er an-

givet i tabellen nedenfor. Istandsættelsesarbejder er beskrevet i større detaljer i af-

snit 3.3. 

Anbefalede arbejder 

Omkostninger og tidsplan for udførelsen af arbejderne 

Omkostninger, DKK eksklusive moms 

0-2 3-5 6-10 

20.000 20.000 240.000 

 

 

Istandsættelsesar-

bejder 

Anbefalede arbej-

der 
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2 Beskrivelse af ejendommen 

2.1 Overordnet bygningsgennemgang 

Ejendommens ID 9do, Løjtegård, Tårnby 

Land Danmark 

By 2770 Kastrup 

Adresse  Amager Landevej 196 

Områder hvor der ikke har 

været adgang under besigti-

gelsen 

COWI har besigtiget alle indvendige og udvendige arealer. 

COWI har dog ikke besigtiget installations-/ingeniørgang omkring ikke ud-

gravet kælder.  

 

Synsmand/synsmænd Søren Schmidt Jacobsen, COWI.  

Ejendommen blev besigtiget den 22 juni, 2021. 

 

Nedenstående tabel afspejler information, som er indhentet fra det offentlige byg-

ningsregister (BBR). 

Der gøres opmærksom på, at faktiske arealer og opgivet arealer ikke stemmer 

overens. 

Det anbefales, at BBR-oplysninger bør opdateres. 

Byggeår 1962 

Antal hovedbygninger 2 

Antal etager 2 

Udlejningsareal Bebygget areal 

 

Bygningsareal 

Kælderareal 

 

Samlet erhvervsareal 

 

Tankstation 

935 m² 

 

892 m² 

205 m² 
 

1.197 m² 

 

43 m² 

Anvendelse Detailhandel 
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2.2 Detaljeret bygningsgennemgang 

De individuelle bygningsdele og deres tilstand beskrives kort i følgende skema. 

Konstruktionselementernes tilstand og de tekniske installationer defineres i en ge-

nerel vurdering. 

 

Tilstand Vurdering 

God Intet behov for reparation. 

Rimelig Mindre fejl som ikke påvirker sikkerheden eller holdbarheden, bygningens 

alder taget i betragtning. Fejl vil blive udbedret i forbindelse med rutine-

vedligeholdelsesarbejder. 

Middel Omfanget af fejl og mangler nødvendiggør genoprettelse af konstruktions-

elementet eller installationskomponenter ved akut vedligeholdelse. 

Ringe Større fejl og mangler som påvirker sikkerheden og konstruktionselemen-

tets holdbarhed og tilstødende konstruktioner, installationskomponenter 

eller systemer. Fejl og mangler skal udbedres. 
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3 Økonomi 

Omkostningsberegningerne er baseret på byggeomkostningsindekset for K1 2021 

(Byggeomkostningsindeks 107,0) og er eksklusiv moms. 

3.1 Bagatelgrænse 

Kunden har sat bagatelgrænsen for omkostninger til DKK 1.000. Omkostninger for 

istandsættelses- eller anbefalede arbejder under denne grænse, vil kun i særlige 

tilfælde blive inkluderet i beregningerne. 

3.2 Istandsættelsesarbejder 

Istandsættelsesarbejder inkluderer arbejder, som udføres for at reparere og undgå 

akutte skader eller svigt. Istandsættelsesarbejder inkluderer også akutte vedlige-

holdelsesarbejder for at undgå, at skader udvikler sig, eller at forværring af bygnin-

ger accelerer.  

Nøgletallene for udførelsen af arbejderne op til en maksimal periode på 6-10 år er 

vist i følgende tabel. 
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3.3 Anbefalede arbejder 

Anbefalede arbejder inkluderer typisk forbedring af bygninger udført i forbindelse 

med istandsættelses- eller vedligeholdelsesarbejder. Anbefalede arbejder er ikke 

nødvendige for drift eller anvendelse af ejendommen, men vil forbedre og forlænge 

bygningens/bygningernes levetid. Omkostningerne for anbefalede arbejder er vur-

deret under den forudsætning, at de udføres i forbindelse med istandsættelses- el-

ler vedligeholdelsesarbejder. 

Det er COWIs vurdering at følgende anbefalede arbejder burde udføres på  Ama-

ger Landevej 196, 2770 Kastrup. 
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Bilag 1: Afgrænsning, virkeområde og 
ansvarsbegrænsninger 

COWI er af virksomheden K/S Kastrup, Amager Landevej , blevet bedt om at ud-

føre en Teknisk Due Diligence af ejendommen Amager Landevej 196, 2770 Ka-

strup. 

Denne rapport præsenterer nøgleresultaterne fra besigtigelsen, som omfatter byg-

ningskonstruktioner/-del og -installationer. En generel gennemgang er udført på 

ovenstående adresse den 22 juni, 2021 af Søren Schmidt Jacobsen, COWI.  

Denne generelle bygningstekniske gennemgang er udført med det formål at af-

dække behovet for umiddelbart afhjælpende arbejder og/eller fremtidige forbed-

rende vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med kundens økonomiske vurdering 

af ejendommen. 

Den generelle bygningstekniske gennemgang af ejendommen er baseret på en be-

sigtigelse af forholdende på ejendommen i relation til faktorer, som kan ses med 

det blotte øje. Der er ikke foretaget målinger eller undersøgelser, som kunne resul-

tere i beskadigelse af bygningen, konstruktioner eller installationer. Yderligere un-

dersøgelser kan udføres i overensstemmelse med særlige aftaler, som specificerer 

eller understøtter undersøgelsens omfang og honorar. Alle udtalelser, som er givet 

under besigtigelsen af ejendommen, og kommentarer, som er inkluderet i denne 

rapport, er baseret på bygningssynet og det basismateriale, som er beskrevet i 

ejendommens datasektion. Rådgiveren har intet ansvar for tilstande, hvortil der 

ikke har været adgang, og som på denne baggrund ikke har kunnet evalueres. 

COWI er ikke ansvarlig over for tredjemand i forbindelse med vores ydelser. 

Gennemgangen af ejendommen omfattede ind- og udvendige fællesarealer, tage 

og facader  

Arbejdet blev udført i overensstemmelse med COWIs tilbud, som blev accepteret 

af Jonas Frøslev, for virksomheden K/S Kastrup, Amager Landevej. Formål, virke-

område, ansvarsbegrænsninger og resultater er præsenteret i rapporten. 

COWI har udarbejdet denne rapport udelukkende til brug for K/S Kastrup, Amager 

Landevej. Denne rapport må ikke anvendes af andre uden en særlig, skriftlig aftale 

med COWI. Ingen anden garanti, hverken direkte eller indirekte udtrykt, er fremsat 

i denne rapport, hvad angår den professionelle rådgivning. Medmindre andet er an-

ført i denne rapport, tager rapportens vurderinger udgangspunkt i, at ejendommen 

fortsat vil blive anvendt til det heri anførte uden nogen betydelig ændring. Konklusi-

onerne og anbefalingerne i denne rapport er bygget på informationer, som er givet 

af andre, og det antages, at al relevant information er oplyst af de adspurgte perso-

ner. Hvor der forelægges vurderinger af arbejder og omkostninger, der er nødven-

dige for at mindske et miljømæssigt eller teknisk ansvar identificeret i denne rap-

port, er disse vurderinger bygget på de informationer, der forelå på tidspunktet for 

besigtigelsen, og er således genstand for yderligere undersøgelser eller oplysnin-

ger, som måtte blive tilgængelige. Derfor kan omkostningerne ændre sig fra det 

Afgrænsning og 

virkeområde 

Ansvarsbegræns-

ninger og undtagel-

ser 
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opgivne. Der er ikke taget hensyn til fremtidige prisændringer eller andre ændrin-

ger, der kan resultere prisudsving. 

Der foreligger ingen dokumentation for foretaget miljøscreening på ejendommen. 

Det forventes dog, at denne er foretaget i forbindelse med ombygningen. 
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Bilag 2: Bygningsplan og luftfoto 
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Bilag 3: Fotodokumentation Bygning 

 

 

Foto B-01: Asfaltbelægning med enkelte manglende striber til 

parkeringsbåse. 

 

Foto B-02: Overgang mellem asfalt- og flisebelægning. 
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Foto B-03: View over tag 

 

Foto B-04: Manglende bladsikringer af tagbrønde 
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Foto B-05: Nedtrådt klods i tagpap samt løsthængende installa-

tionskabel. 

 

Foto B-06: Indvendige lofter med div. installationer. 
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Foto B-07: Enkelte loftsplader monteret skævt ift. skinnesystem. 

 

Foto B-08: Revne i dilatationsfuge 

 

Foto B-09: Generelt indtryk af facade – ingen dilatationsfuge. 
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Foto B-10: Indgangsparti 

 

Foto B-11: Trappe til kælder med tilhørende trappelift. 
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Foto B-12: Fugt på kældergulv. Formodeligt grundet grundfugt 

og manglende ventilation 

 

Foto B-13: Generel stand af gulv i butik og lager. 
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Foto B-14: Tankstation. 
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Bilag 4. Fotodokumentation Installationer 

 

 

Foto I-01: Spildevandsafløb i lager. 

 

Foto I-02: Regnvandsafløb i varegård. 
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Foto I-03: Utæt brandforsegling. 

 

Foto I-04: Sløjfe for varmepumper 

 

Foto I-05: Eltavle 
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Foto I-06: Eltavle 

 

Foto I-07: Håndvask i personaleområde. 

 

Foto I-08: WC i personaleområde. 



 

 

     
 34   K/S KASTRUP, AMAGER LANDEVEJ 

AMAGER LANDEVEJ 196 

TEKNISK DUE DILIGENCE 

2021-06-29 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A129647-project/Shared Documents/03 Project documents/TDD Fakta, Amager Landevej/TDD/TDD_Lager_standard_DK.docm 

 

Foto I-09: Belysning i personaleområde. 

 

Foto I-10: Delvist tildækket pumpebrønd ved udvendig 

kældertrappe. 



 

 

     

K/S KASTRUP, AMAGER LANDEVEJ 

AMAGER LANDEVEJ 196 

TEKNISK DUE DILIGENCE 

2021-06-29 

 35  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A129647-project/Shared Documents/03 Project documents/TDD Fakta, Amager Landevej/TDD/TDD_Lager_standard_DK.docm  

 

Foto I-11: Begyndende skred af jord mod ventilationsrør. 

 

Foto I-12: El-kabel ikke nedgravet. 

 

Foto I-13: Utilstrækkelig beklædning af brandcellevæg. 
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Foto I-14: Varmepumpeinstallationer på tag. 

 

Foto I-15: Køleinstallationer på tag (bruger) 
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Bilag 5: Offentlig ejendomsregistrering 
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