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1 Resume 

COWI har udført en teknisk due diligence på ejendommen Randersvej 12. Silke-

borg, for K/S Jysk Detail, Silkeborg. Ejendommen består af COOP365 bygningen 

og P-pladser som vist nedenfor indenfor den røde markering. 

 

 

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

skærm og indvendige arealer omfattende bygningskonstruktioner/-del, overflader, 

installationer og udendørsarealer. Gennemgangen af ejendommen og interview 

med  Jesper Holmsgaard blev udført på ovennævnte adresse: Randersvej 12, 

8600 Silkeborg, den 30 november, 2022 af  Lars Lund Pedersen fra COWI. 

Lejemål er vist på nedenstående arkitektplan, stueplan med butik, lager, persona-

lerum, køle- og frostrum, varemodtagelse mv. 



 

 

     
 8   K/S JYSK DETAIL, SILKEBORG 

RANDERSVEJ 12 

TEKNISK DUE DILIGENCE 

2022-12-05 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A129647-project/Shared Documents/03 Project documents/COOP_Niras/Silkeborg/TDD/TDD_stdReport_DK.docm 

 

Vedr. vedligeholdelsesforpligtigelsen henvises til de relevante bestemmelser i leje-

kontrakten. 

Bygningerne på Randersvej 12 er opført i  2007 og renoveret i 2022.  

Bygningerne fremstår med skalmurede facader af sandwichelementer med bagmur 

i beton, termovinduer med aluminiumsrammer og tagdækning af tagpap. Materiale-

valget betyder et begrænset vedligehold af klimaskærmen. Den samlede vurdering 

af klimaskærmen er, at den generelt er i god stand. 

Ejendommens lastbærende konstruktioner er med søjler og bjælker og tagkon-

struktion med gitterspær  

Ved renovering i 2022 er opført let konstruktion indeholdende varelager. 

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 ejendommens opførelsestidspunkt er det COWI's vurdering at der ikke 

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

ler bly) i ejendommen. 

  

Vejrforhold Under besigtigelsen var lufttemperatur i omegn af 6-8 grader celsius og overskyet 

Bygningen, i det det offentlige bygningsregister BBR, er angivet som detailhandel 

Bygningerne indvendigt fremtræder generelt i god stand. 

Overflader er holdt i få materialer af robust, vedligeholdsvenlig og god kvalitet. 

Nedhængte lofter er generelt udført i typiske vedligeholdelsesfrie materialer. 

Ejerskab 

Bygningens klima-

skærm 

Offentlige byg-

ningsregister BBR 

Bygning(er) ind-

vendigt 



 

 

     

K/S JYSK DETAIL, SILKEBORG 

RANDERSVEJ 12 

TEKNISK DUE DILIGENCE 

2022-12-05 

 9  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A129647-project/Shared Documents/03 Project documents/COOP_Niras/Silkeborg/TDD/TDD_stdReport_DK.docm  

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 ikke permanent adgang til tag, dette skal ske med flytbar stige 

 

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 

Udenoms arealer der ikke er en del af parkeringsområderne, er belagt med beton-

fliser ved hovedindgangen og mindre græsarealer. 

Parkeringsområder er belagt med SF-sten (både køreveje og parkeringsarealer) 

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

stand. Kun med enkelte lunker, der vurderes under bagatelgrænse. 

Udover de belagte arealer er grunden udlagt til græsarealer med mindre træer, 

samt hæk mod nabo. 

Parkering Der er egne parkeringsfaciliteter for 86 biler(heraf 2 stk. hcp-pladser). 

Der er ikke forberedt for elladestandere 

Energimærkning Randersvej 12 har i overensstemmelse med Energistyrelsens lovpligtig krav om 

energimærkning af ejendomme været synet af en energikonsulent i 2019, i forbin-

delse med renovering i 2022 udfærdiges efter aftale nyt energimærke 

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. 

Efter den af energikonsulenten udarbejdet energimærkningsrapporten er ejendom-

men klassificeret som grad B. 

Energimærkningsrapporten kan indeholde forslag til energiforbedringstiltag sam-

men med anslåede investeringer og tilbagebetalingstid. 

Generelt er alle anlæg vel vedligeholdt og i god stand. 

Hele bygningen er opvarmet med fjernvarme og har eget centralvarmeanlæg. I bu-

tikken er der en varmeflade på ventilationsanlægget som også forsyner varmetæp-

pet ved indgangspartiet. Øvrige rum opvarmes med radiatorer/konvektorer. 

Bygningen bliver ventileret af centralt ventilationsanlæg, der er placeret på taget  

Strømforsyningen leveres fra den lokale strømforsyning via transformere og hoved-

afbrydere. Elmålere er placeret i hovedtavle. 

Udvendige fælles-

arealer 

Mekaniske & elek-

triske installationer 



 

 

     
 10   K/S JYSK DETAIL, SILKEBORG 

RANDERSVEJ 12 

TEKNISK DUE DILIGENCE 

2022-12-05 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A129647-project/Shared Documents/03 Project documents/COOP_Niras/Silkeborg/TDD/TDD_stdReport_DK.docm 

Toilet er udstyret med armaturer af standardporcelæn, forkromet hane, spejle ved 

håndvask og varm- og koldvandforsyning. 

Der er på brugsvand installeret fjernvarmeopvarmet varmtvandsbeholder 

Der er installeret internt varslingsanlæg, nød og panikbelysning, pulverslukkere 

samt slangevinder. Brandplan er ophængt umiddelbart indenfor adgang 

 

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  80.000. 

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 

80.000 0 0 

 

Anbefalede arbejder inkluderer typisk forbedring af bygninger udført i forbindelse 

med istandsættelses- eller vedligeholdelsesarbejder.  

Medtages ikke i denne rapport, idet alle beløb er angivet under istandsættelsesar-

bejder og bør udføres i forbindelse med købet af bygningerne. 

 

Istandsættelsesar-

bejder 

Anbefalede arbej-

der 
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2 Beskrivelse af ejendommen 

2.1 Overordnet bygningsgennemgang 

Ejendommens ID 1565ha, Silkeborg markjorde 

Land Denmark 

By 8600 Silkeborg 

Adresse  Randersvej 12 

Områder hvor der ikke har 

været adgang under besigti-

gelsen 

COWI har besigtiget alle fællesarealer. 

Der har været adgang til hele lejemålet. 

Synsmand/synsmænd Lars Lund Pedersen, COWI.  

Ejendommen blev besigtiget den 30 november, 2022. 

 

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

ningsregister (BBR). 

Byggeår 2007 

Antal hovedbygninger 1 

Antal etager 1 

Udlejningsareal Bebygget areal 

 

 

 

1152 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 Q2 2022 

(Byggeomkostningsindeks 120,1) 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 er vist 

i følgende tabel. 

 

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. 

Idet der er tale om et nærtstående køb af ejendommen er det COWIs anbefaling at 

arbejder der pågår afsluttes, så i stedet for at det er anbefalede arbejder er de 

medregnet ovenfor under istandsættelsesarbejder. 
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3.4 Lejers vedligeholdsansvar 

 

I rapporten foretages ikke vurdering af vedligeholdelsesfordelingen mellem Lejer 

og Udlejer. 
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Bilag 1: Afgrænsning, virkeområde og 
ansvarsbegrænsninger 

COWI er af virksomheden K/S Jysk Detail, Silkeborg , blevet bedt om at udføre en 

Teknisk Due Diligence af ejendommen Randersvej 12, 8600 Silkeborg. 

Denne rapport præsenterer nøgleresultaterne fra besigtigelsen, som omfatter byg-

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

ovenstående adresse den 30 november, 2022 af Lars Lund Pedersen, 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 alle indvendige områder, facader og 

udvendige arealer herunder P-pladser. 

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

af Jonas Frøslev, for virksomheden K/S Jysk Detail, Silkeborg. Formål, virkeom-

råde, ansvarsbegrænsninger og resultater er præsenteret i rapporten. 

COWI har udarbejdet denne rapport udelukkende til brug for K/S Jysk Detail, Silke-

borg. 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. 
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Bilag 2: Bygningsplan 

 

 

Plantegning  
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Bilag 3: Fotodokumentation Bygning 

 

Foto B-01: Oversigtsfoto facade 

 

Foto B-02: mosbelagt sålbænk 
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Foto B-03: Dilitationsfuge med slip mod tilstødende bygnings-

dele 

 

Foto B-04: Manglende sokkelhøjde ved terræn mod facade 
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Foto B-05: Oversigtsfoto tag 

 

Foto B-06: Varegård med manglende afløbsmulighed for blade 

mm 

 

Foto B-07: Yderside af varegård med tætsiddende For-

micaplade mod sokkel 
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Foto B-08: Manglende fuge ved dør fra Kompressorrum 

 

Foto B-09: Fugearbejde pågår i varemodtagelse 

 

Foto B-10: Montering af fendere pågår 
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Bilag 4. Fotodokumentation Installationer 

 

 

Foto I-01: Slangevinde 

 

Foto I-02: Kompressorrum 



 

 

     
 26   K/S JYSK DETAIL, SILKEBORG 

RANDERSVEJ 12 

TEKNISK DUE DILIGENCE 

2022-12-05 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A129647-project/Shared Documents/03 Project documents/COOP_Niras/Silkeborg/TDD/TDD_stdReport_DK.docm 

 

Foto I-03: korrekt udført og opmærket brandlukning for in-

stallation 

 

Foto I-04:Manglende brandlukning for installationer i kompres-

sorrum 
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Foto I-05: Tonevarslingsanlæg 

 

Foto I-06: blandesløjfe, samt metro vandvarmer 
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Foto I-07:Hovedtavle for el 

 

Foto I-08: AIA alarm 
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Bilag 5: Offentlig ejendomsregistrering 

BBR-meddelelsen er ikke opdateret ift. om- og tilbygningen. 
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