
Det ligner optakten til Ghostbusters 
3, men det er bare to ISS-drenge 
fra afdelingen Damage Control, der 
iklædt masker og hvide beskyttel-
sesdragter er gået til skimmelan-

greb på Svampebob & Friends. (Vi har opkaldt 
den ækle gevækst efter børnenes yndlingstegne-
serie, for at de ikke skal blive alt for traumatise-
ret i deres ufrivillige eksil, red.) Iført slibemaski-
ne med girafhals og heba-filter på sugemaskinen 
fjerner de overfladen på stort set alle indvendige 
samlinger mellem porebetonelementerne. I to 
dage fræser de løs på samlingerne. Derefter skal 
de afgørende prøver tages, som vil fortælle, om 
skimmelen er væk. 

Både vi, vores byggerådgiver og Lind & Risørs 
byggeleder er til stede, da Teknologisk Institut i 
skikkelse af seniorkonsulent Anne Pia Koch ta-
ger de afgørende mycometer-tests. Men lige lidt 
hjælper den stærke holdopstilling: Svampebob 
huserer stadig. Der skal derfor iværksættes end-
nu en afslibning af stort set hele huset. 

Vores vagthund, byggerådgiver Jesper Holm, 
undrer sig over, at Teknologisk Institut ikke har 
valgt microclean-modellen som metode for af-
rensningen. Det var faktisk den, som de tidligere 
skimmelrådgivere, OBH-Gruppen, havde fore-
slået, og som byggeleder Karsten Nielsen også 
har været tilhænger af. Men skimmelekspert 
Anne Pia Koch vurderer, at det netop med vores 

type skimmeforekomst vil koste uforholdsmæs-
sigt meget tid at tørdamprense overfladerne. 
Fem, seks, syv gange, frygter hun, kan komme 
på tale og oven i det måske også en afsluttende 
slibning. Så kan man lige så godt starte med slib-
ning, er hendes vurdering. Faktisk mener hun, at 
afrensningsprocessen burde være igangsat for 
flere uger siden. I stedet har byggeriet nu været 
sat helt i stå siden før jul for at tørre ud.

Som bygherre kan man godt blive en anelse 
forvirret af disse modsatrettede ekspertudta-
lelser: Er det mon Allah, Gud eller Buddha, man 
skal tro på? 

I denne situation vælger vi faktisk at være lidt 
skabsateister. Vi vælger at tro på, at vi i bund 
og grund har valgt det rigtige byggefirma, og 
vi glæder os samtidig over, at byggerådgiver og 
byggeleder er enige i deres overvejelser vedrø-
rende afrensningmetode fremfor at bekrige hin-
anden. Vi har også tillid til, at Teknologisk Insti-
tut kan få skimmelen ud, men hvordan det lige 
skal foregå, har vi svært ved at forholde os til. Og 
det er egentlig også ligegyldigt. Vi har valgt en 
betalingsordning, hvor hele huset betales ved 
indflytning, derfor tilhører huset indtil videre 
Lind & Risør.  

SELV OM HUSET endnu ikke er vores, er det næp-
pe nogen overdrivelse at sige, at vi er noget skuf-
fet, da tallene også efter anden rengøring viser, 

at Svampebob stadig fylder for meget. Igen må 
Damage Control-drengene fra ISS på banen med 
afrensning, men denne gang kan de dog nøjes 
med en mindre og mere specifik afslibning – og 
så er der også bid. 

Huset er skimmelfrit. Vi kan næsten ikke få 
armene ned. Og det er svært at tro på, at hånd-
værkerne nu kan fortsætte arbejdet. I midten af 
februar giver Teknologisk Institut grønt lys til, at 
der kan sættes nye gipslofter op. Og i vores vin-
terferie kommer hele to malermestre og starter 
spartling af lofterne. Der er sat dobbelt beman-
ding på opgaven, så vi kan indhente noget af den 
tabte tid. Intet er som bekendt så skidt, at det 
ikke er godt for noget. Vi kan nu glæde os over, 
at den ekstreme udtørring af huset har givet os 
et hus, der er mere tørt end normalt. Og nej, det 
har ikke været gratis at udtørre et skimmelbe-
fængt hus i århundredets koldeste vinter. Men 
med et grundigt forarbejde, input fra byggeråd-
giver og advokat og et byggefirma med etikken i 
orden, er vi kommet økonomisk skadesløse ud af 
skimmeltyfonen. Nu ser vi fremad. I denne uge 
har vi sagt vores midlertidige lejlighed op, og vi 
har fuld tillid til en smertefri sidste etape af byg-
geriet hånd i hånd med Karsten-byggeleder.

 

boligen@berlingske.dk

S vampen er 
      smidt på porten

To gange 
måtte dren-
gene fra ISS’ 
Damage 
Control-
afdeling på 
banen i det 
nye hus med 
afrensning 
og slibeud-
styr. Først 
anden gang 
var der 
gevinst: 
Skimmel-
svampen, 
der havde 
sat bygge-
riet i stå, var 
væk. Foto: 
Liselotte 
Sabroe

STORFAMILIEN BYGGER HUS

Familien består af far Mikael, 
der er pressechef, mor Pernille, 
kommunikationsrådgiver og 
journalist, og børnene August 
på otte år, Frederik på syv og 
tvillingerne Carl Christian og 
Dicte Marie på tre år. 

Hvordan bosætter man 
sig, når familien vokser fra to 
til seks personer på fem år? 
Det spørgsmål har familien 
Marott Winkler forsøgt at 
finde svaret på siden som-
meren 2005, hvor de netop 
havde købt drømmeboligen. 
Men så kom et sæt tvillinger 
til, og pludelig var villaen 
for lille.

 Journalist Pernille Marott 
skriver om det lange, seje 
træk med at finde finde en 
økonomisk og funktionel 
bolig til  den børnerige 
familie. 

1. spadestik til parcel-
huset i Hvidovre er taget. 
Boligen følger byggeriet 
frem til indflytningen i
marts. Dette er den 13. 
artikel i serien.  Læs dem 
samlet på FRI.dk/boligen
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I seks uger har byggeriet i Hvidovre stået stille. Familien Marott Winkler, byggefirmaet og en 
mængde eksperter har arbejdet målrettet på at bekæmpe skimmelsvampen. 
Af Pernille Marott/ www.marottkommunikation.dk
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Når du køber et hus gennem 
ejendomsmægleren, er det 
ejerskifteforsikringen, der 

skal hjælpe dig økonomisk, hvis det 
skulle vise sig, at der følger skimmel-
svamp med i købet. Bygger du hus 
med et typehusfirma, skal det tegne 
en lovpligtig byggeskadeforsikring. 
Forsikringen dækker væsentlige byg-
geskader, som nedsætter brugbarhe-
den af boligen – heriblandt forekom-
sten af skimmelsvamp.

Erstatning kan dog ikke altid op-
veje det mentale pres, som bygherre 
er under, så længe et husbyggeri er 
plaget af skimmelsvamp. Derfor råder 
advokat og partner hos Annæ Advo-
katfirma, Marie Louise Pind, altid sine 
kunder til at medtænke den uheldige 
situation, inden den er forekommet.

»Husbyggeri er ikke som at købe et 
par sko, men den største økonomiske 
udskrivning i livet. Langt de fleste 
byggepladser mangler totaloverdæk-
ning, og udtørringsprocessen bliver 
ikke altid overholdt. Håndteringen af 
byggematerialerne på byggepladsen 
kan i mange situationer også blive 
bedre. Derfor bør bygherre sikre sig 
sin egen kvalitetssikring af byggeriet 
undervejs og få det reguleret i kon-
trakten. Han bør også sørge for, at det 
er muligt at stoppe byggeriet, hvis 
noget skulle gå helt galt, så der hur-
tigt bliver taget hånd om situationen,« 
siger Marie Louise Pind.

Hun råder til, at bygherre bliver 
enige med byggefirmaet om at få 
nogle uvildige eksperter til at konsta-

tere skaden og kvalitetssikre skades-
udbedringen i tilfælde af, at det netop 
går så galt, at der opstår skimmel-
svamp i byggeriet.

»Det betyder ekstra omkostninger 
for bygherre til byggerådgiver og ad-
vokat. Men de omkostninger, der el-
lers ville komme, hvis man ikke tager 
skimmelsvampen alvorligt fra star-
ten, kan blive endnu større,« fastslår 
Marie Louise Pind. 

SOM ADVOKAT MED speciale i skim-
melsvamp har hun stor respekt for 
selve afrensningen af huset, når det er 
gået galt. 

»Rengøringen skal foretages meget 
omhyggeligt og af et firma med den 
særlige kompetence – og ikke mindst 
med efterkontrol. Og man skal være 
sikker på, at fugtproblematikken, 
som har forårsaget skimlen, er løst 
forinden. Selv om bygherre får dæk-
ket sine omkostninger i forbindelse 
med skimmelsvampen, dækker den 
ikke de mentale omkostninger, fami-
lien pådrager sig. Ikke mindst, hvis de 
når at flytte ind og derefter må gen-
huses på grund af skimmel,« forklarer 
advokaten.

Hun anbefaler desuden, at byg-
herre har aftalt et betryggende forløb, 
når huset skal overtages.

»Det er her, at den sidste kvalitets-
sikring sker og her, at bygherre kan 
holde penge tilbage, hvis arbejdet 
ikke er i orden.«

boligen@berlingske.dk

Lad advokaten følge skimmelsvampen til dørs
Teknologisk Institut har de senere år fået 

et stigende antal henvendelser fra rådgivere, 
private, boligselskaber og byggefirmaer, der 
ønsker råd om forebyggelse af skimmelsvamp. 

En opringning til Teknologisk Institut eller 
tilsvarende eksperter fører ikke kun til identifice-
ring af skimmelsvampen. Årsagen til forekom-
sten skal også findes og effektive afrensnings-
løsninger. 

Årsagen til skimmel i nybyggeri er ifølge  
ekspert i skimmelsvamp, cand.scient. Anne Pia 
Koch: Kombination af opfugtede materialer, for 
lidt ventilation og for meget varme i det våde, 
men aflukkede byggeri.

Større angreb kan tages i opløbet med 
almindelig Rodalon. Det kan dog ikke erstatte 
en professionel rengøring.

Ekspertens bedste råd mod skimmel er at 
holde materialeoverfladen så tør, at skim-
melsvamp ikke kan gro. Derfor skal man både 
kontrollere fugten i byggematerialerne og 
luftfugtigheden i huset. 

ISS Damage Control står ofte for større ren-
gøringer efter angreb af skimmelsvam. Ifølge 
projektleder Martin Jørgensen kan det gøres på 
to måder:
1. Microclean metoden, hvor man tørdampren-
ser overfladerne og derefter støvsuger med 
hepa filter. 
2. Slibning af overfladerne og efterfølgende 
støvsugning. 

Til mindre forekomster af skimmelsvamp 
kan man anvende en hysan-behandling. Her 
sprayer man desinfektionsvæsken på det 
inficerede område og arbejder skimmelen væk 
med knofedt.

En skimmelafrensing tager typisk to dage, 
i grelle skal der dog flere dage i brug. Det 
afhænger alt sammen af resultatet af det kon-
trolbesøg, som Teknologisk Institut eller andre 
skimmeleksperter afholder efterfølgende.

!

!

!

!

!

!

!

!

SÅDAN KOMMER SVAMPEN VÆK

I et skimmelfrit hus er værdien af en mycometer-test under 25 og 
kategoriseret som A. Lettere skimmelvækst og spore kategorise-
res som B, og må ikke forekomme i beboelse. Flader med massiv 
skimmelvækst beskrives som C og må slet ikke forekomme. 

I nybyggeri er det entreprenøren, der skal tegne en byggeskadeforsikring, så du er sikret 
mod skimmelsvamp. Men det skader ikke at have en advokat med i processen. Af Pernille Marott
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Du får én samlet pakke som ud over husets pris også omfatter:
Landinspektør, forundersøgelse, afsætning og IBS attest.    Etablering af byggestrøm og –vand.   
Jordbundsundersøgelse af grundens bæreevne og forureningsscreening.  Stikledninger
Lovpligtig byggeskadeforsikring og All-risk entrepriseforsikring under byggeriet  Vinterforanstaltninger og leje af affugter
Køreplader, bortkørsel af byggeaffald og stabilgrus i indkørsel   Energimærke og tæthedsprøve
Fuld økonomisk overblik over byggesagen og din fremtidige boligøkonomi.   Betalt husforsikring i et år efter indfl ytning

ÅBENT HUS SØNDAG KL. 13.00-16.00:
Allerød, Møllemoseparken 50 183 m! passivhus
Allerød, Møllemoseparken 34 165 m! vinkelhus
Ringsted, Dalen 12   181 m! funkisvilla
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187 m! vinkelhus fra BasisSerien

VÆLG DEN SIKRE KVALITET - TIL DEN HELT RIGTIGE PRIS
BYG ET 208 M! ARKITEKTTEGNET VINKELHUS FOR KUN KR. 1.914.000,-

Du vælger selv om byggeriet skal betales i rater eller ved indfl ytningen - som én samlet betaling.

Bemærk! Vi holder åbent på vores kontor hver søndag kl. 13.00 - 16.00 på Erik Husfeldts Vej 9, 2630 Taastrup
Her har I mulighed for at få en uforpligtende byggesnak med vores byggerådgivere.


