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1 Resume 

COWI har udført en teknisk due diligence på ejendommen Søndergade 7-9 m.fl., 

for K/S Søndergade-Kannikegade. Ejendommen består af følgende bygninger, 

som vist på nedenstående luftfoto og data iht. BBR.dk: 

Fødevarebutik 

Opført: 1989, renoveret: 2002 

Bebygget areal: 1990 m²  

Samlet erhverv: 2628 m² - Heraf kælder: 1718 m² - ingen uudnyttet m². 

Erhverv – Ny 

Opført: 1989 

Bebygget areal: 851 m²  

Samlet erhverv: 2518 m² - Heraf kælder: 36 m² - heraf tagetage: 844 m² - i alt uud-

nyttede m²: 58 m²  

Erhverv – ældre 

Opført: 1831, renoveret: 1957 

Bebygget areal: 225 m²  

Samlet erhverv: 355 m² - Heraf kælder: 14 m² - Heraf tagetage: 166 m² - i alt uud-

nyttede m²: 50 m². 
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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  Tina Bitch blev udført på ovennævnte adresse: Søndergade 7-9 m.fl., 

8500 Grenaa, den 5 juli, 2022 af  Søren Schmidt Jacobsen fra COWI. 

De enkelte ejendomme og udlejningsenheder ejes iht. ois.dk af IPJ Invest A/S. 

Den generelle udvendige vedligeholdelse varetaget af ejer og den generelle ind-

vendige vedligeholdelse – herunder installationer varetages af lejer. 

Bygningerne på Søndergade 7-9 m.fl. er opført i  1831 / 1989 og renoveret i 1957 / 

2002.  

Fødevarebutik 

Facaderne består øverst af en sandwichkonstruktion af beton med brandfast isole-

ring imellem. 

Forpladens overflade er bestrøet med søsten og er efterfølgende malet. 

Betonelementerne er adskilte af elementfuger af elastiske gummifuger. 

Nederste del af facaden består af en bagplade af beton, der er beklædt udvendigt 

med en let trækonstruktion med brandfast isolering, der er beklædt med eternitpla-

der på EPDM-bånd. 

Kældervæggene fremstår som betonelementer. 

Terrændækket fremstår som pladsstøbt beton. 

Tagkonstruktionen er afsluttet med 2 lag tagpap på trykfast isolering på en bæ-

rende tagkonstruktion af TTS-dæk. 

Ejerskab 

Bygningens klima-

skærm 
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Bygningens vinduer og døre er hovedsageligt 2-lags glas i plastrammer. 

Der har, inden for den nærmeste tid, været en forsikringssag, der har medført, at 

glaspartierne ved indgangen, det skrå glas inkl., at disse områder er udskiftet til 3-

lags glas. 

På taget er der etableret et større ovenlysvindue, der er designet med lav hældning 

monteret i aluminiumkonstruktion. 

Det lastbærende system består dels af facadevæggenes bagmure af beton og dels 

et søjlebjælkesystem af beton, der tilsammen danner vederlag for tagkonstruktio-

nens TTS-dæk. 

Generelt fremstår ejendommen i god/rimelig stand. 

En detaljeret beskrivelse af ejendommen – herunder stand og anbefalinger findes i 

afsnit 2.2. 

Erhverv – Ny 

Facaderne består af murede teglsten i hhv. for- som bagmur – Yderst med røde 

teglsten. 

Tagbeklædningen fremstår med røde teglsten, hvor undertagstype er ukendt. 

Alle facadevinduer er generelt 2-lagsglas i plastrammer. 

Tagvinduerne er generelt 2-lagsglas i trærammer. 

Det lastbærende system består af en tagkonstruktion i træ med vederlag på væg-

remme på bygningen bagmur. 

Etageadskillelser består af huldækelementer i beton med vederlag på enten faca-

dens bagmur eller bærende indervægge af tegl. 

Alle laster føre simpelt til fundament. 

Generelt fremstår ejendommen i rimelig stand. 

En detaljeret beskrivelse af ejendommen – herunder stand og anbefalinger findes i 

afsnit 2.2. 

Erhverv – Ældre 

Facaden mod syd fremstår som en massivt muret teglstenvæg. 

Øvrige facader fremstår som en klassisk bindingsværkskonstruktion. Facaderne er 

istandsatte med trætjære på stokken og med udskiftning af fuger til cementmørtel. 

Bindingsværkskonstruktionens træværk er ombygget, således bundremmen er er-

stattet af en nyere betonsokkel. 

Facaderne fremstår uden forsatsvægge. 

Tagbeklædningen er en rødteglstensbelægning uden undertag på den originale 

tagkonstruktion af træ. 

Facadevinduerne fremstår generelt som 2-lagsglas i plastvinduer. 

Tagvinduerne er 2-lagsglas i ældre trærammer. 
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Den lastbærende konstruktion består af træspær og bjælkelag af træ begge med 

vederlag på bindingsværkskonstruktionen, der leder alle laster direkte til funda-

ment. 

Generelt fremstår ejendommen i middel stand. 

En detaljeret beskrivelse af ejendommen – herunder stand og anbefalinger findes i 

afsnit 2.2. 

Miljørisiko Fødevarebutik + erhverv - Ny 

På basis af ejendommens opførelsestidspunkt er det COWIs vurdering at der ikke 

er nogen risiko for at der er indhold af asbest i byggematerialer i ejendommen. 

Dette er på baggrund af, at kun asbest var lovligt i enkelte eternit tagplader i slut-

ningen af 1980´erne. Da der ikke er tagplader på nogle af ejendommene, vurderes 

risikoen som usandsynlig. 

Det vurderes, at der er en risiko for bly i byggematerialer i ejendommen. Det vurde-

res dog, at disse forhold udelukkende er til stede ved udvendige inddækninger, 

tagfødder og skotrender. 

Det anbefales, at disse bortskaffes forsvarligt ved kommende renoveringer eller 

ombygninger, men at det ikke vurderes nødvendigt at bortskaffe, så længe der ikke 

skal udføres andet arbejder ved eller omkring disse. 

Da PCB blev ulovligt i alle byggematerialer i 1977 på nær i tekniske komponenter, 

hvor det blev ulovligt i 1986, vurderes risikoen for PCB i ejendommene for usand-

synligt. 

Erhverv – Ældre 

På basis af ejendommens opførelsestidspunkt er det COWIs vurdering at der kan 

være en risiko for at der er indhold af miljøfarlige byggematerialer (PCB, asbest el-

ler bly) i ejendommen. 

Det anbefales at risikoen afklares via laboratorieanalyse samt ved en miljøscree-

ning.  

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

blå himmel afbrudt af enkelte skyer og minimale mængder af regn.  

Bygningen, i det offentlige bygningsregister BBR, er angivet som bygning til detail-

handel – Erhverv – ældre er angivet som bygning til kontor. 

De besigtigede indvendige arealer omfatter fællesarealer og samtlige udlejningsen-

heder (udlejningsenheder i erhverv – ny blev stikprøvevist besigtiget.  

Indvendige forhold, herunder lette skillerum, indvendige overflader, lofter og gulve 

er generelt lejers vedligeholdelsespligt og er ikke dybdegående inspiceret eller vur-

deret. 

Offentlige byg-

ningsregister BBR 

Bygning(er) ind-

vendigt 
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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 en rampe med korrekt hældning ved hovedindgangen samt skydedør. 

(Erhverv – ældre er dog med trapper som eneste adgang) 

› Der er elevatorer i bygningerne fra 1989, der betjener alle etager, og der fin-

des handicaptoiletter på flere etager (Erhverv – ældre undtaget) 

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

melse under ekstreme skybrud og der var ingen tegn på massiv vandindtrængning 

eller –skader i kælderen. 

Dog var der en mindre vandmængde ved indkørsel til parkeringskælder. 

Der er etableret to pumpebrønde omkring ejendommene på de udvendige arealer 

– begge pumper er etableret med alarm. 

Der er etableret en pumpebrønd i kælder under erhverv – ældre - denne er dog 

ikke tilsluttet en alarm. 

Kælderen under erhverv – ældre fremstår tør.  

Udvendige fællesarealer er primært udlagt til parkering, hvor arealet flere steder er 

pletvist repareret asfalt. 

Øvrige udenomsarealer fremstår som hhv. SF-sten og betonfliser afbrudt med 

chaussesten. 

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

lig stand. 

Parkering Der er parkeringsfaciliteter for 87 biler, hvoraf de 2 er dedikeret til handicapparke-

ring. 

Parkering er gratis, men der er en 2-timers begrænsning.  

Under fødevarebutikken findes en parkeringsgælder, der har nogenlunde samme 

åbningstider som fødevarebutikken, hvor der er parkeringsfaciliteter til yderli-

gere15-20 biler. 

Energimærkning Søndergade 7-9 m.fl. har i overensstemmelse med Energistyrelsens lovpligtige 

krav om energimærkning gennemgået følgende: 

Fødevarebutik 

Der er udført en energimærkning på ejendommen d. 7. marts 2022, der er gæl-

dende i 10 år. 

Energimærkningens resultat er "C" 

Udvendige fælles-

arealer 
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Med en række tiltag, vurderes i energimærkningen, at ejendommen vil kunne opnå 

resultatet "B" 

Energimærkningen tager udgangspunkt i et samlet kælder areal på 2039 m², 

hvoraf 591 m² er opvarmet.  

Iht. BBR.dk findes der kun et samlet kælderareal på 1718 m² - Dette forhold bør 

undersøges yderligere. 

Erhverv – Ny 

Der er udført en energimærkning på ejendommen d. 8. marts 2022, der er gæl-

dende i 10 år. 

Energimærkningens resultat er "C" 

Med en række tiltag, vurderes i energimærkningen, at ejendommen vil kunne opnå 

resultatet "B" 

Erhverv – ældre 

Der er udført en energimærkning på ejendommen d. 7. marts 2022, der er gæl-

dende i 10 år. 

Energimærkningens resultat er "F" 

Med en række tiltag, vurderes i energimærkningen, at ejendommen vil kunne opnå 

resultatet "C" 

Til enkelte af de af energimærkningens repræsentant bør tilføjes, at disse ikke er 

bygningsfysiske, anbefales værdige. 

Eks. bør man ikke ukritisk etablere indvendige efterisolering på en bygningsdel, der 

skal kunne "ånde". 

Energimærkningen afspejler en ejendoms energiforbrug på en skala fra A til G, 

hvor A betyder at bygningens energiforbrug er lavt mens G betyder at bygningen 

har et stort energiforbrug. 

Energimærkningsrapporten kan indeholde forslag til energiforbedringstiltag sam-

men med anslåede investeringer og tilbagebetalingstid. 

Generelt er anlæg og føringsveje rimeligt vedligeholdt og i rimelig stand. 

Varmeforsyningen til alle 3 ejendomme er direkte fjernvarme med veksler og cirku-

lationspumpe. 

Fødevarebutikken er opvarmet af hhv. radiatorer og konvektorer.  

Herudover er fødevarebutikken yderligere suppleret med et ventilationsanlæg på 

taget med effektiv varmegenvinding. 

Brugsvandinstallationerne i alle ejendomme er hver især tilsluttet en varmtvands-

beholder tilsluttet el. 

Mekaniske & elek-

triske installationer 
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Strømforsyningen leveres fra den lokale strømforsyning. 

I kælderen under fødevarebutikken findes hoved-eltavlen. 

For hver enhed findes yderligere en eltavle med aflæsning. 

På 2. sal af erhverv – Ny findes der flere elmålere fordelt på hele etagen. 

Alle toiletter og badeværelser er udstyret med armaturer af standardporcelæn, for-

kromede kraner, spejle ved håndvaske og varm og kold vandforsyning. 

Enkelte vaske i fødevarebutikken er af stål. 

Generelt påhviler al vedligehold og udskiftning af alle installationer lejer. 

I datarummet findes en byggetilladelse samt ibrugtagningstilladelse vedr. ombyg-

ning og nyindretning af fødevarebutikken. 

I ibrugtagningstilladelsen er der skrevet en fodnote vedr. krav om dokumentation af 

godkendelse af ABA-anlægget. Denne blev Godkendt anmærkningsfrit 11 dage se-

nere. 

I datarummet findes ligeledes en byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse til det 

oprindelige projekt vedr. fødevarebutik. 

I datarummet findes flere individuelle byggetilladelser og ibrugtagningstilladelser til 

hvert lejemål i erhverv – ny. 

Generelt fremstår tilladelserne grundige og ejendommene fremstår, ved visuel gen-

nemgang, opført iht. tilladelser. 

Ejendommene er underlagt lokalplan nr. 77, der er stemplet i maj 1988. Altså om-

kring opførelsestidspunktet for ejendommene i nærværende rapport. 

Området er bestemt udlagt til liberalt erhverv. Der kan altså ikke, uden videre, 

etableres beboelse i nogle arealer af bebyggelsen. 

Der åbnes ikke op for mulighed for bebyggelsesprocent på over 82%. 

Bevaringsværdige bygninger kan ikke nedrives eller ombygges uden byrådets sær-

lige tilladelse. 

Der åbnes for muligheden for udstykning. 

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  1.854.000. 

Tilladelser og plan-

forhold 

Istandsættelsesar-

bejder 
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Nøgletal for udførelse af istandsættelsesarbejder indenfor 0-2, 3-5 og 6-10 år er 

angivet i tabellen nedenfor. Istandsættelsesarbejder er beskrevet i større detaljer i 

afsnit 3.2. 

Istandsættelsesarbejder 

Omkostninger og tidsplan for udførelsen af arbejderne 

Omkostninger, DKK eksklusive moms 

0-2 3-5 6-10 

474.000 835.000 545.000 

 

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 Søn-

dergade 7-9 m.fl., 8500 Grenaa. Nogle anbefalede arbejder, som forbedrer en 

ejendom, kan give en mulighed for at genforhandle lejen.  

Anbefalede arbejder vurderes at udgøre DKK 1.855.000. 

Nøgletal for udførelse af istandsættelsesarbejder indenfor 0-2, 3-5 og 6-10 år er 

angivet i tabellen nedenfor. Istandsættelsesarbejder er beskrevet i større detaljer i 

afsnit 3.3. 

Anbefalede arbejder 

Omkostninger og tidsplan for udførelsen af arbejderne 

Omkostninger, DKK eksklusive moms 

0-2 3-5 6-10 

25.000 0 1.830.000 

 

 

Anbefalede arbej-

der 
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2 Beskrivelse af ejendommen 

2.1 Overordnet bygningsgennemgang 

Ejendommens ID 131a 

Land Danmark 

By 8500 Grenaa 

Adresse  Søndergade 7-9 m.fl. 

Områder hvor der ikke har 

været adgang under besigti-

gelsen 

COWI har besigtiget alle fælles arealer. 

Der har været adgang til alle lejemålsenheder 

 

Tag på erhverv – ny+ældre kunne kun besigtiges fra terræn eller fra føde-

varebutikken. 

Synsmand/synsmænd Søren Schmidt Jacobsen, COWI.  

Ejendommen blev besigtiget den 5 juli, 2022. 

 

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

ningsregister (BBR). 

Byggeår 1831 / 1989 

Antal hovedbygninger 3 

Antal etager 2 storeys 

Udlejningsareal Fødevarebutik 

Bebygget areal 

Bygningsareal 

Kælderareal 

Udnyttet tagareal 

Samlet erhvervsareal 

 

Erhverv - Ny 

Bebygget areal 

Bygningsareal 

Kælderareal 

Udnyttet tagareal 

Samlet erhvervsareal 

 

Erhverv - Ny 

Bebygget areal 

Bygningsareal 

Kælderareal 

Udnyttet tagareal 

Samlet erhvervsareal 

 

Udlejede arealer P.T. iht. kontrakter i alt 

Samlet erhvervsareal i alt 

Samlet bygningsareal i alt 

 

1990 m²  

3708 m² 

1718 m²  

0 m²  

2628 m²  

 

 

851 m²  

2575 m²  

36 m²  

844 m²  

2517 m²  

 

 

225 m² 

405 m² 

14 m² 

130 m²  

355 m²  

 

4745 m²  

5500 m²  

6688 m²  

Anvendelse Kontorbygninger og fødevarebutik . 
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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 Q1 2022 

(Byggeomkostningsindeks 115,9) og er eksklusiv moms.(2015=100,0) 

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  Søn-

dergade 7-9 m.fl., 8500 Grenaa: 

 

3.4 Lejers vedligeholdsansvar 

Iht. lejekontrakter, er det generelle billede at lejers vedligeholdelses- og udskift-

ningspligt er: 

› Indvendig vedligeholdelsespligt  

› Fornøden udskiftning inden for de indvendige rammer (herunder maling, gulv-

overflader, ruder og maling af vinduesrammer indvendigt, installation og in-

ventar – herunder VVS, el, afløb, låse, beslag og dørhåndtag) 

› Alle arealer skal til en hver tid fremstå velholdt 
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Bilag 1: Afgrænsning, virkeområde og 
ansvarsbegrænsninger 

COWI er af virksomheden K/S Søndergade-Kannikegade , blevet bedt om at ud-

føre en Teknisk Due Diligence af ejendommen Søndergade 7-9 m.fl., 8500 Gre-

naa. 

Denne rapport præsenterer nøgleresultaterne fra besigtigelsen, som omfatter byg-

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

ovenstående adresse den 5 juli, 2022 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, 

facader og lejemålsenheder. (Sadeltage er besigtiget fra terræn og/eller fra fladt 

tag) 

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

af Nicolai Ravn Andersen, for virksomheden K/S Søndergade-Kannikegade. For-

mål, virkeområde, ansvarsbegrænsninger og resultater er præsenteret i rapporten. 

COWI har udarbejdet denne rapport udelukkende til brug for K/S Søndergade-Kan-

nikegade. 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 

Afgrænsning og 

virkeområde 

Ansvarsbegræns-

ninger og undtagel-

ser 
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oplysninger, som måtte blive tilgængelige. Derfor kan omkostningerne ændre sig 

fra det opgivne. Der er ikke taget hensyn til fremtidige prisændringer eller andre 

ændringer, der kan resultere prisudsving. 

Der er ikke udført nogen miljøscreening på ejendommen. 

Det anbefales, at der udføres miljøscreening på bygningen erhvervsejendom – æl-

dre. 
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Bilag 2: Luftfoto 

 

 

Luftfoto af hovedbygning 

 



 

 

     

K/S SØNDERGADE-KANNIKEGADE 

SØNDERGADE 7-9 M.FL. 

TEKNISK DUE DILIGENCE 

2022-07-14 

 35  

C:\Users\SSJA\COWI\A129647 - TDD Blue Capital - Documents\03 Project documents\TDD Grenaa, Søndergade-Kannikegade\TDD_stdReport_DK_Backup_2.docm  

Bilag 3: Fotodokumentation Bygning 

Fødevarebutik 

 

Foto B1-01: Ovenlys på mellembygning 

 

Foto B1-02: Ovenlys på mellembygning 
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Foto B1-03: Dampbule på tagbeklædning på mellembygning 

 

Foto B1-04: Revne over dør 

 

Foto B1-05: Eksempel på manglende brandforsegling 



 

 

     

K/S SØNDERGADE-KANNIKEGADE 

SØNDERGADE 7-9 M.FL. 

TEKNISK DUE DILIGENCE 

2022-07-14 

 37  

C:\Users\SSJA\COWI\A129647 - TDD Blue Capital - Documents\03 Project documents\TDD Grenaa, Søndergade-Kannikegade\TDD_stdReport_DK_Backup_2.docm  

 

Foto B1-06: Eksempel på manglende brandforsegling 

 

Foto B1-07: Hovedeltavle i kælder 

 

Foto B1-08: Skrammer på dør i butik 
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Foto B1-09: Nedslidt dør/lem i kælder 

 

Foto B1-10: Kældervinduer 

 

Foto B1-11: Revner og forvitringer i elementfuger 



 

 

     

K/S SØNDERGADE-KANNIKEGADE 

SØNDERGADE 7-9 M.FL. 

TEKNISK DUE DILIGENCE 

2022-07-14 

 39  

C:\Users\SSJA\COWI\A129647 - TDD Blue Capital - Documents\03 Project documents\TDD Grenaa, Søndergade-Kannikegade\TDD_stdReport_DK_Backup_2.docm  

 

Foto B1-12: Eksempel på mangelfuld EPDM-bånd 

 

Foto B1-13: Blotlagt armering i lyskasse 
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Foto B1-14: Vand i kælder 

 

Foto B1-15: Defekt branddør i kælder 

 

Foto B1-16: Eksempel på skade i loft 
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Foto B1-17: Eksempel på skader ved indkørsel til kælder 

 

Foto B1-18: Kældertrappe 

 

Foto B1-19: Personalekøkken 
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Foto B1-20: Tidl. slagter i kælder 

 

Foto B1-21: Oversigt over tag 

 

Erhverv - ny 

 

Foto B2-01: Ikke godkendte branddøre mod fælles flugtvej 
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Foto B2-02: Forvitret og nedbrudt dilatationsfuge 

 

Foto B2-03: Forvitret og nedbrudt vinduesfuge 

 

Foto B2-04: Generelt overblik over facade og tag 

 

Foto B2-05: Skotrende, med løse dele 
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Foto B2-06: Flunkvæg med revne. 

 

Foto B2-07: Revnet murværk ved vederlag for overliggere 

 

Foto B2-08: Revne i murværk ved  hjørne mod gavl 

 

Foto B2-09: Revne i glas 
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Foto B2-10: Overblik over vinduer 

 

Foto B2-11: Etageadskillelse 

 

Foto B2-12: Overblik – indvendige forhold, 1. sal 
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Foto B2-13: Nyt vindue 

 

Foto B2-14: Overblik – indvendige forhold, 2. sal 

 

Foto B2-15: Bagtrappe 
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Erhverv - ældre 

 

Foto B3-01: Træværk i bindingsværksfacade 

 

Foto B3-02: Tavler på vej ud i gavl 

 

Foto B3-03: Tagbeklædning og hovedspær set indefra 

 

Foto B3-04: Ovenlysvindue 
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Foto B3-05: Overblik af facade 

 

Foto B3-06: Indvendige forhold stueetage 
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Bilag 4. Fotodokumentation Installationer 

 

Fødevarebutik 

 

Foto I1-01: Ugyldig elevatorcertifikat  

 

Foto I1-02: utæt blandingsbatteri  

 

Foto I1-03: Blandesløjfe 
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Foto I1-04: ABA-censor 

 

Foto I1-05: Slangevinder 

 

Foto I1-06: elvarmet varmtvandsbeholder 
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Foto I1-07: Rist i baglokale 

 

Foto I1-08: Tilsluttet brandspjæld 

 

Foto I1-09: Konvektor i kælder 
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Erhverv - ny 

 

Foto I2-01: Eksempel på eltavle 

 

Foto I2-02: Informationer om køleanlæg 

 

Foto I2-03: Overblik over lys- og ventilationsarmatur 
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Foto I2-04: Overblik over installationer på 2. sal 

 

Erhverv - ældre 

 

Foto I3-01: Pumpebrønd i kælder 
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Foto I3-02: Sanitet på 1. sal 

 

Foto I3-03: Blandesløjfe i kælder 
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Bilag 5: Offentlig ejendomsregistrering 
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