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Byggeteknisk gennemgang
COWI foretager - forinden Ejendommens overtagelse - en 
byggeteknisk gennemgang af Ejendommen, herunder en 
fysisk gennemgang af Ejendommen, samt en gennemgang 
af hertilhørende dokumenter. 

Der er i købsaftalen angående købet af Ejendommen aftalt 
følgende med Sælger:

"Sælger har opfordret Køber til at gennemføre en gennemgang 
af Ejendommene med en teknisk rådgiver. Køber forestår der-
for, at Købers tekniske rådgiver, COWI A/S, primo januar 2022, 
dog senest den 10. januar 2022 gennemfører en besigtigelse og 
teknisk gennemgang af Ejendommene.

Formålet med gennemgangen af Ejendommene er at konsta-
tere, hvorvidt Ejendommene i sin helhed samt de tilhørende 
fællesarealer med naboejendommene er behæftede med fejl og 
mangler af en sådan karakter, at de ikke kan henregnes til sæd-
vanligt slid og ælde og brug af Ejendommene i øvrigt i perioden 
siden 2013, og som det i øvrigt er sagligt og fagligt at udbedre.

Den tekniske gennemgang vedrører hele Ejendommene, dog 
med undtagelse af Ejendommenes bygningsdele, installationer 
mv., hvor Ejendommenes lejere i henhold til vilkårene for de re-
spektive lejeforhold har vedligeholdelse- og fornyelsespligten.

Købers tekniske rådgiver skal på baggrund af sin besigtigelse 
og tekniske gennemgang af Ejendommene senest 10 hverdage 
efter sin besigtigelse, udarbejde en rapport, hvoraf der fremgår 
fejl og mangler, som Købers tekniske rådgiver måtte have kon-
stateret, og som Købers tekniske rådgiver samtidig anser for på-
krævet at udbedre i henhold til de anførte vurderingskriterier. 
Købers tekniske rådgiver skal samtidig estimere hvilke udgifter, 
der vil være forbundet med udbedringen.

Sælger foranlediger udbedring af de i Købers tekniske rådgiver 
udarbejdede rapport anførte eventuelle fejl, således at udbed-
ringen gennemføres af Sælger for Sælgers regning senest den 
10. marts 2022. Det tilkommer Sælger at træffe beslutning om, 
hvorledes udbedringen skal gennemføres i dette dog skal i over-
ensstemmelse med relevante faglige standarder.

I forlængelse af den af Sælger gennemførte udbedring af even-
tuelle fejl og mangler, skal Købers tekniske rådgiver senest den 
15. marts 2022 gennemføre en ny besigtigelse af Ejendommene 
med henblik på at konstatere, hvorvidt de konstaterede fejl og 
mangler er blevet udbedret.

I det tilfælde at de konstaterede fejl og mangler ikke er blevet 
udbedret behørigt og/eller godkendt af Købers tekniske rådgi-
ver ved ovenstående nye besigtigelse, tildeles Sælger en frist på 
14 dage til at foretage behørig udbedring. Køber er i den for-
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bindelse berettigede til at tilbageholde et beløb i købesummen 
svarende til 150% af de af Købers tekniske rådgiver skønnede 
udbedringsomkostninger. Det tilbageholdte beløb frigives, til 
Sælger, såfremt og i det omfang Sælger har udbedret de kon-
staterede mangler. Såfremt og i det omfang udbedringen ikke 
kan godkendes af Købers tekniske rådgivere ved endelig besig-
tigelse efter udbedringsperioden på 14 dage, frigives et beløb 
svarende til 100 % af de af Købers tekniske rådgiver skønnede 
udbedringsomkostninger til Køber, men dog maksimalt de af 
Købers tekniske rådgiver estimerede udgifter til de resterende 
udbedringer. Den resterende del af det tilbageholdte beløb, fri-
gives samtidig til Sælger."

Der er til den byggetekniske gennemgang afsat DKK 45.000,- 
i budgetterne. 

Aftale med COWI
Følgende er uddrag fra aftalen indgået med COWI:

Der udføres bygningsgennemgang for byggeriet bestående af:
• Indhentning af baggrundsoplysninger fra tegninger og 

andet relevant materiale.
• Bygningsgennemgang af jem & fix lejemål. Gennemgan-

gen udføres for hele ejendommen herunder alle udven-
dige arealer (ekskl. tankanlæg men inkl. belægninger om-
kring tankanlægget)

• Udarbejdelse af rapport.
• Overordnet gennemgang af tegningsmateriale og øv-

rige dokumenter, for at vurdere om dokumentation er i 
overensstemmelse med hvad der kan forventes leveret af 
sælger.

• COWI registrerer væsentlige mangler. Det præciseres, at 
det alene er mangler, der er synlige på gennemgangstids-
punktet.

• COWI prissætter værdien af evt. mangler og øvrige rele-
vante emner som ikke er leveret af sælger.

• Opfølgning efter mangeludbedringsperioden om mang-
ler er udført. COWI foretager en fysisk gennemgang, når 
sælger har meldt mangler udbedret.

Undersøgelserne begrænses til visuel inspektion og evt. inter-
views med relevant personale og inspektion af de installerede 
tekniske installationer, som kan gennemføres uden brug af 
værktøj. 

Rådgiverens samlede ansvar er - uanset antallet af skader - be-
grænset til DKK 250.000,-. Rådgiveren har tegnet en professio-
nel rådgiveransvarsforsikring.


