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1 Status for mangler ved besigtigelse d. 9. dec. 2022 

Ved besigtigelse af butik, Kirkevangen 26, 4281 Gørlev d. 9. december 2022 

Sammen med Jesper Holmsgaard, Coop Ejendomme, konstateredes en mængde 

mangler og udestående arbejder som gjorde, at normal byggefaglig vurdering 

og gennemgang af ejendommen og dens tekniske anlæg ikke kunne gennemfø-

res tilfredsstillende, hvorfor dennes konklusioner ikke ville være fyldestgørende 

eller tilstrækkeligt informative til at kunne anvendes til beslutningsgrundlag i 

forbindelse med en due diligence proces. 

I følgende afsnit beskrives, i overordnede sætninger, det registrerede stade ved 

besigtigelsen for de primære bygningsdele samt vurderet kapitalisering for ud-

bedring, udskiftning eller opdatering til et niveau der er eller kan sammenlignes 

med nyt eller svarende til bygningens alder. 

Udbedres disse punkter ikke umiddelbart, anbefales den beskrevne kapitalise-

ring anvendt som tilbagehold ved en evt. closing. 

2 Økonomisk opgørelse 

Emne Anbefalet økonomisk tilbagehold 

Grund 25.000 

K/S SJÆLLAND DETAIL, GØRLEV - DIANALUND 

MANGELNOTAT 
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Grundet større mængde materialeop-

lag kunne grunden ikke besigtiges i 

nødvendigt omfang. Det bemærkedes 

dog at der skal ske terrænregulering 

ved udvendig tilbygning med træbe-

klædning 

Belagte arealer  

Foran flaskeindlevering manglede ud-

lægning af asfalt. 

Arealerne genbesigtiges når renove-

ringen er fuldført og arealerne er til-

gængelige 

30.000 

 

Tag  

Ved tagkonstruktionen var et større 

spærforstærkningsprojekt under ud-

førsel. Da der er tvivl om tagkon-

struktionen og dens bæreevne skal et 

projekt udarbejdet af en certificeret 

statiker udarbejdes således at der er 

vished for at udførelse og efterføl-

gende sikkerhed er i orden. Det an-

befales at afsætte økonomi til statiker 

200.000,- samt udbedring af tag  

400.000,- 

600.000 

Lofter 

Arbejderne færdiggøres 

10.000 

Ydervægge og fundamenter 

Lette ydervægge i træ færdiggøres 

Omfugning af murværk foretages 

30.000 

Indvendige vægge 

Beklædning af vægge i varerum fær-

diggøres, inkl fendere 

Malerarbejde færdiggøres 

Murerarbejde med fugning færdiggø-

res 

30.000 
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Døre og vinduer 

Vinduer og døre fuges 

5.000 

Trapper og ramper 

ingen 

 

Gulvbelægning 

Gulvbelægning fremstod umiddelbart 

uden mangler 

 

Terrasser 

ingen 

 

Supplerende bygningsarbejder  

Afløb spildevand 

Ingen bemærkninger 

 

Spildevandsledninger i terræn 

Ingen bemærkninger 

 

Afløb regnvand 

Ingen bemærkninger 

 

Brugsvand 

Ingen bemærkninger 

 

Sanitet 

Ingen bemærkninger 

 

Varme og køling 

Det var ikke muligt at konstatere om 

varme og køl fungerede – beløb af-

sættes som sikkerhed 

50.000 

Ventilation 

Det var ikke muligt at konstatere om 

ventilation fungerede– beløb afsættes 

som sikkerhed 

50.000 
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Brandsikring 

Det var ikke muligt at konstatere om 

brandsikring fungerede– beløb afsæt-

tes til færdiggørelse af brandluknin-

ger mm 

50.000 

Sikkerhedssystemer 

Det var ikke muligt at konstatere om 

sikkerhedssystemerne fungerede– 

beløb afsættes som sikkerhed 

50.000 

Belysning og nødbelysning 

Det var ikke muligt at konstatere om 

belysning og nødbelysning funge-

rede– beløb afsættes som sikkerhed 

25.000 

Elektriske installationer 

Elinstallationer færdiggøres 

75.000 

Elevatorer og rulletrapper 

ingen 

 

Yderligere installationer  

Diverse arbejder 

Mindre småarbejder som er jævnt 

fordelt på de emner som ikke er di-

rekte opgjort, medtaget er her også 

emner fra bygherres mangelliste, 

som ikke umiddelbart kunne konsta-

teres ved gennemgangen. 

200.000 

Samlet tilbagehold 1.230.000 

 


