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AB BORUP    Procedure for skimmelsvampsager: 
 
Når der er – eller er mistanke om – skimmelsvamp gøres følgende: 
 
Kontakt vicevært, der skal besigtige. Viceværten skal ved sit besøg konstatere, om der er 
bygningsmæssige fejl, der er årsag til en evt. skimmelsvamp. Sådanne fejl kan være utætte nedløb, 
der opfugter væggen, revner i mur, dårlige sålbænke, utætte tagrender mm. 
Samtidigt kigger vicevært efter om der tørres tøj i lejligheden, om ventilationslem i badeværelse er 
lukket eller malet over, er der ventilator og hvis der er, er den så hygrometerstyret og virker, om 
emhætte virker, er der mange møbler, hunde og børn i lejligheden, opvarmes lejligheden, udluftes 
mindst 2-3 gange dagligt. 
 
Ved mindre angreb af skimmelsvamp anbefales daglig/ugentlig rengøring med f.eks. Rodalon. 
Der orienteres om at angrebet murværk har godt af at få fjernet tapet (tapetklister er organisk 
materiale og mums for skimmel), afrenses med rodalon og hvis man vil have farve på den rå væg, 
da bruges en diffusionsåben maling, f.eks. silikatmaling. Der orienteres om at plastik maling gør at 
væg ikke kan ånde. 
 
Viceværten afleverer de 2 brochurer (Velfærdsministeriets og GI´s)  til beboer, så beboeren har 
modtaget ordentlig orientering. Vicevært aftaler et opfølgningsbesøg ca. 2-3 måneder efter første 
anmeldelse, hvis der ikke er helt klare indlysende årsager og hvis “angrebet” er minimalt så 
beboers foranstaltninger iht. brochurerne kan afhjælpe. 
Som udgangspunkt er det beboerens skimmelsvamp og ikke ejendommens, medmindre, der kan 
påpeges en bygningsmæssig fejl. 
 
Hvis der er bygningsmæssige fejl iværksættes udbedring ifølge aftale mellem vicevært og 
administrator. Administrator må evt. indhente tilladelse fra ejer. 
Udbedring af skimmelsvamp må herefter ske for ejendommens regning. 
 
Hvis der ikke kan konstateres en udefra kommende årsag og hvis ikke brochurer og anvisninger 
fører til, at beboer klarer problemet, vil beboer ofte ønske, at der udføres en egentlig 
undersøgelse.  
En sådan undersøgelse vil koste mellem 6-10.000 kroner og såfremt undersøgelsen viser, at det 
ikke skyldes bygningsmæssige fejl vil undersøgelsen skulle betales af beboeren.  
Der forslåes derfor at der ikke iværksættes en undersøgelse før beboer selv har forsøgt rensing 
og før administrator er orienteret. Det skal efter være helt afklaret og dokumenterbart, hvem der
skal betale for undersøgelsen. Beboeren kan selvfølgelig altid på egne vegne og for egen regning
 få foretaget en undersøgelse. 
 
Når undersøgelse foreligger, forholdes der som foreslået af skimmelfirmaet og i øvrigt efter aftale 
med administrator. 
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