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BYGGEUDVALGSMØDE 08 

1. Bemærkninger til seneste referat 
1.1 Ingen bemærkninger 

 
 

2. Ventilationsanlæggene i FSP 
2.1 Vi (rådgiverne i første omgang) skal udarbejde et oplæg til hvordan vi kan få registreret alle 46 

forskellige boligtyper i FSP. Og hvordan vi kan give beboerne en tilbagemelding på hvordan vi vil 
håndtere føringsvejene til kanaler, placering af aggregat m.v. i netop deres bolig. Det var også et 
emne som flere beboere spurgte ind til på info-mødet. Det er ikke nogen nem løsning, og vi må ved 
fælles hjælp arbejde med løsningsmulighederne. GENTAGELSE – STATUS UÆNDRET 
 

2.2 Et oplæg kunne måske være, at rådgiverne udarbejder skitsemæssige løsningsforslag til de 
forskellige boligtyper baseret på de eksisterende tegninger. Derefter tager man en dialog med 
udvalgte/beboergrupper, der repræsenterer en given bolitype. Den metode giver ikke et 100% 
virkelighedsbillede af situationen hos hver enkelt, da der kan være individuelle indretninger som 
ikke er tegnet. Men det kan give et nogenlunde retvisende billede af situationen. GENTAGELSE – 
STATUS UÆNDRET 

 
2.3 Et andet forhold som betyder meget for beboerne er lydniveauet. Der er ingen af beboerne i FSP 

42, 70 og 90, der har været generet af lyd fra ventilationsanlægget. Det blev også fortalt på 
informationsmødet, og alle krav i BR bliver overholdt. Men det bekymrer alligevel flere om 
lydniveauet vil genere. Det blev drøftet hvordan vi kunne demonstrere lydniveauet. Vi kan måske 
arrangere en fremvisning i mindre hold i de tre boliger, så man ved ”selvsyn” kan konstatere 
hvordan anlægget lyder. GENTAGELSE – STATUS UÆNDRET. 

 
2.4 LVS fortalte om et andet alment projekt (fsb´s Hegnshusene), hvor der er en leverandør af et 

ventilationsanlæg, der arbejder med et helt andet ventilationsprincip (delvist kanalløst – et 
hybridanlæg) som måske kunne være interessant i FSP. Dette skal ses i relation til de mange 
forskellige boligtyper, og ikke mindst den plads et traditionelt aggregat optager i en bolig. Også i de 
små boliger, hvilket har bekymret flere beboere på de afholdte møder. Leverandøren hedder 
AirByNature, og vil gerne i dialog med os om mulighederne for et alternativt anlæg. Byggeudvalget 
godkender, at LVS afsøger mulighederne for at komme tættere på en dialog med AirByNature. Det 
kræver bl.a. Landsbyggefondens holdning er afklaret, og at støtten dermed kan overføres til en 
andet type anlæg. LVS arbejder videre med afklaringen efter BU´s ønske, og starter hos LBF. 
Derefter beslutter BU hvad der skal ske videre. 
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EFTERSKRIFT: LVS har talt med LBF, der udtaler, at følgende punkter skal være opfyldt før der 
kan tages endelig stilling: 
 
Fonden forudsætter at gældende lovgivning mv overholdes: 
- at bygherren udarbejder totaløkonomi for produkt / metode 
- at rådgiver og bygherre levere ”pletfri” Risikovurdering 
- at Bygningsreglement krav mv. opfyldes 
- at Kommunen giver byggetilladelse 
 
Venligst bemærk at Landsbyggefonden ikke anbefaler / tilråder bestemte produkter.      
  
Dertil kommer, at beboermødet skal stemme om en ændring af løsningen og ingeniørrågiverne skal 
stå inde for løsningen, da der er et rådgiveransvar forbundet med en anbefaling af en given teknisk 
løsning. Der er lang vej endnu før det kan afklares. 
 

3. Den byggetekniske tilstandsrapport 
3.1 Tilstandsrapporten er nu indberettet til LBF via AAB. TTA fortæller om dialogen med LBF´s 

sagsbehandler. Den videre proces er som følger: 
 

3.2 Det til rapporten tilhørende budgetark skal opdateres med de nye tiltag som anbefalet i 
tilstandsrapporten. 

 
3.3 Helhedsplanen skal revideres med de prioriteringer som byggeudvalget har ønsket, og som fremgår 

af referat 07. Det vil danne baggrund for den reviderede helhedsplan og det tilhørende budget.  
 

3.4 Der er krav om en grøn screening gennemføres i sager, der er støttet af LBF. Den grønne 
screening skal danne baggrund for en vurdering af om der er særlige energibesparende tiltage, der 
kan gennemføres i helhedsplanens regi og som supplement til de påtænkte tiltag. Der kan opnås 
støtte på op til 5% af det oprindelige tilsagn. Rådgiverne sørger for denne screening gennemføres. 
 
 

4 Eventuelt 
 

4.1 De midlertidige udbedringer af trætrapper og træaltangange er udført henover sommeren. Ingeniør 
Carl Andersen har påpeget enkelte ting, der skal laves om, men ellers er det gennemført 
planmæssigt. Den midlertidige løsning er tiltænkt, at kunne holde en del år, og den permanente 
udbedring sagtens kan ske når helhedsplanen realiseres til den tid. Driften har imidlertid spurgt en 
anden rådgiver om en pris på et projekt her og nu. Byggeudvalget har ikke kendskab til denne 
strategi og undres. HBR tager kontakt til driftkoordinatoren for oplysninger om status, 
udbudsbegrundelsen m.v 
 

4.2 Der er stadig følgearbejder fra prøvetagningen til tilstandsrapporten, der ikke er udbedret. Bl.a. hos 
HBR. LVS kontakter ing. Carl Andersen, der følger op så tingene kan blive afsluttet ordentligt. 

 
 
 
 

5 Næste møde 
 
Byggeudvalget mødes den første tirsdag i måneden fra kl. 17 – 18.30 i Fuglsangpark, 
bestyrelseslokalet. Næste møde er tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 17.00-18.30  


