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I hver udgave af ErhvervsMa-
gasinet vil advokater fra Lou 
Advokatfirma på skift skrive 
om aktuelle og alment inte-
ressante juridiske problem-
stillinger. 

Lou Advokatfirma udfører 
rådgivning og bistand især til 
danske og udenlandske virk-
somheder samt organisatio-
ner og private. 

Firmaet beskæftiger 60 
medarbejdere heraf over 
20 jurister med individuelle 
kompetencer inden for jura-
ens kerneområder. 

En del af firmaets ydelser 
er tillige ejendomsadmini-
stration af cirka 7000 enhe-
der. 

Med kontorer i Randers, 
Aarhus og København yder 
Lou Advokatfirma rådgiv-
ning og bistand over hele 
landet, og gennem interna-
tional deltagelse i The Gene-
va Group har firmaet adgang 
til lokal ekspertise inden for 
juridiske og skattemæssige 
forhold i lande over det me-
ste af verden. 

 ↡Advokaterne skriver

Denne uges skribent er:
JESPER JUHL

BYGGERI
Af Jesper Juul
Advokatfuldmægtig,  
Lou Advokatfirma

RANDERS: Byggebranchen 
har i sin søgen efter billigere 
byggematerialer taget en ny 
type vindspærreplader i brug, 
som nu har vist sig at give fa-
tale problemer i de ejendom-
me, hvor de pågældende vind-
spærreplader er anvendt.

Vindspærrepladerne er 
baseret på magnesiumoxid 
og går derfor ofte under til-
navnet MgO-plader. MgO-
pladerne kan på nuværende 
tidspunkt spores helt tilbage 
til 2007, men har særligt si-
den 2010 vundet stort indpas 
i byggebranchen på grund af 
pladernes lave pris og mange 
kvaliteter, heriblandt fugtbe-
standighed.

I udgangen af 2014 begynd-
te der imidlertid at dukke pro-

blemer op med de meget an-
vendte MgO-plader, fordi 
pladerne i flere tilfælde var 
begyndt at afgive vand med 
magnesiumsalte, hvilket har 
vist sig i form af alt fra vand i 
vindueskarmen til opfugtede 
fundamenter. 

Den magnesiumsaltholdi-
ge væske, som afgives fra pla-
derne, er et stort problem, da 
den markant nedsætter hold-
barheden af beslag og metal-
konstruktioner, som ikke er 
rustfrie, og opfugter trækon-
struktioner med den salthol-
dige væske således, at trækon-
struktionen på grund af sal-
tene vil suge endnu mere fugt 
med råd til følge. Som om det 
ikke var nok, viser det sig i øv-
rigt også, at MgO-pladernes 
pH-værdi er for lav, hvilket 
kan føre til, at der vokser skim-
melsvamp på pladerne, som 
har et højt indhold af træfibre.

Siden de første advarsler 
imod anvendelse af MgO-

plader rullede ud i fagbla-
dene i starten af marts 2015, 
har der været stor usikkerhed 
omkring omfanget af, og hvor-
dan problemerne affødt af de 

fugtsugende MgO-vindplader 
skulle løses.

Usikkerheden omkring 
omfanget er nu blevet belyst i 
en rapport, som det rådgiven-
de ingeniørfirma Bunch Byg-
ningsfysik udarbejdede for 
Byggeskadefonden, og bud-
skabet var klart: Alle MgO 
baserede vindplader er ueg-
nede til brug i det danske kli-
ma. Rapportens konklusion 
får store konsekvenser, da det 
fremgår, at alle MgO-pladerne 
bør skiftes ud med en anden 
type vindspærring. Denne 
konklusion strider imod det 
standpunkt, som flere af bran-
chens aktører havde indtaget, 
nemlig at der ikke var proble-
mer med alle pladerne, og at 
der som følge heraf først skul-
le reageres, såfremt pladerne 
ved kontrol viste problemer.

I nogle byggerier kan ud-
skiftning af MgO–pladerne 
dog udskydes til senere, hvis 
facaderne holdes under ob-
servation med årlig inspek-
tion og vurdering af fugt- og 
korrosionsforhold.

Det store spørgsmål bliver 
herefter, hvordan opgøret om 
ansvaret og den milliardreg-

ning, der følger med, ender.
Der er endnu ikke kommet 

nogen generelle løsningsmo-
deller, men leverandører-
nes forsikringsselskaber har 
i konkrete tilfælde forsøgt at 
imødekomme skaderne ved 
at påtage sig udbedringen og 
så herefter forsøge at rette kra-
vet videre til importøren af de 
fejlbehæftede vindplader og 
dennes forsikring.

Importørerne af MgO-pla-
derne har reageret meget for-
skelligt på Byggeskadefon-
dens rapport. Nogen har truk-
ket deres produkter af mar-
kedet, og andre siger, at rap-
porten er lavet på for tyndt 
et grundlag, og at firmaet bag 
rapporten er inkompetente til 
at vurdere problemet. 

En ting, der er sikkert, er, at 
omfanget er enormt. Der er 
alene i almene boligbyggerier 
brugt MgO-plader i omkring 
20.000 boliger, hvilket, så-
fremt MgO-pladerne skal skif-
tes, kan gøres op i en svimlen-
de udbedringsudgift på mere 
end en milliard kroner, og det 
er altså eksklusiv alle de pri-
vate byggerier, som i henhold 
til kilde kan estimeres til det 

dobbelte. 
Hvordan finder du ud af, 

om du har de ødelæggende 
MgO-plader i dit hus?

Hvis du i perioden efter 
2007 har renoveret eller byg-
get ny bolig, så bør du un-
dersøge, om der er blevet an-
vendt MgO-plader i projek-
tet. Såfremt der allerede nu ses 
symptomer som opfugtede 
fundamenter, misfarvninger 
af vindueskarme, misfarvede 
eller korroderede metalind-
dækninger, vandindtræng-
ning ved vinduer eller fedtede 
vinduer, så er det vigtigt, at du 
handler hurtigt, da resultatet 
i yderste konsekvens kan væ-
re, at bygningen skal nedrives.

Dermed ikke sagt at pro-
blemstillingen ikke skal tages 
alvorligt, hvis der endnu ik-
ke er indtrådt problemer, for 
som det fremgår af Byggeska-
defondens rapport, så er alle 
pladerne uegnede til det dan-
ske klima. Problemstillingen 
er, at der er tale om udviklings-
skader, som først viser sig, når 
MgO-pladerne igennem en 
længere periode med meget 
fugt har suget så meget fugt 
til sig, at de begynder at afgive 
den saltholdige væske. 

Det kan være svært at finde 
ud af, om der er anvendt MgO-
plader i et byggeri, hvis der ik-
ke er andet end byggesagens 
dokumenter, da der sjældent 
i disse vil være udspecifice-
ret, hvilken type vindafspær-
replader der er brugt. Det kan 
derfor være en mulighed at 
kontakte entreprenøren og 
spørge, om der er anvendt 
MgO-plader i byggeriet.

Uanset hvad er det vigtigt 
at kontakte rådgivere, hvis 
du har mistanke om, at der er 
brugt MgO-plader i dit byg-
geri, så det kan blive afgjort, 
om der er et akutproblem, og 
hvem der skal afholde om-
kostningerne i forbindelse 
med udbedringen af skader-
ne på det konkrete byggeri.

En klam affære i byggebranchen
Mange danske bygherrer har en tikkende bombe i deres ydervægge: Såkaldte MgO-plader, der afgiver fugt til omgivelserne.

Disse MgO-vindspærreplader har suget fugt til sig, og det har resul-
teret i en stor vækst af skimmelsvamp. Foto: Bolius
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at staten kunne flytte SU-ud-
betaling til Udbetaling Dan-
mark, som i forvejen ligger i
Holstebro.

Generelt lægger han dog
vægt på at få styrelser flyttet
ud, som passer ind i det, som
i forvejen foregår i området.

»Man skal flytte, hvor det
giver mening, og ikke blot for
at flytte,« siger Østerby.

Venstre-regeringen vil of-
fentliggøre sin egen liste til
september over statslige ar-
bejdspladser, som kan flyttes.
Men Venstres landdistrikts-
ordfører Thomas Danielsen
roser allerede nu Dansk Fol-
kepartis plan.

»Jeg kan godt afsløre, at der
ergengangerepådereslisteog
den plan, vi arbejder på,« siger
Danielsen.

Også hos Lemvigs borgme-
sterErikFlyvholm (V)vækker
listen glæde, og han ser gerne
flere arbejdspladser flyttet til
dealleredeeksisterendestats-
lige arbejdspladser, der er i
kommunen.

POLITIK
Af Jens Kirk Pedersen og
JesperMarkussen

jekk@bergske.dk

Holstebros borgmester H.C.
Østerby (S) mener, at både
Energistyrelsen, Natursty-
relsen og Kulturstyrelsen er
statslige arbejdspladser, som
kan flyttes til Holstebro.

»Detvilværeenklargevinst
atfå arbejdspladser med højt-
uddannede til byen,« siger
borgmesteren.

Udmeldingen kommer i
forlængelse af, at Dansk Fol-
keparti i dag har præsenteret
en liste over statslige arbejds-
pladser, som partiet vil flytte
fra København til provinsen.

»Vierfrontløberepåenergi-
området, og en udflytning af
Energistyrelsen kunne pas-
se fint ind i planerne om Ma-
abjerg Energy Concept,« siger
H.C. Østerby.

Naturstyrelsen, synes han
også, kunne passe fint i Hol-
stebro.

»Det er hos os, at meget af
naturen ligger, så det ville væ-
re oplagt,« siger borgmeste-
ren, som også gerne ser Kul-

Skal Vestjylland styre kulturen?
Vestjyske borgmestre peger på en række områder inden for energi, miljø
og fødevarer, hvor statslige arbejdspladser kan flyttes fra København.

»Holstebrohar været foregangskommunepåkulturområdet, så kulturstyrelsen
vilpassefint ind i vores profil,« sigerH.C.Østerby. Arkivfoto:MortenStricker

»
PETER ANDERSEN,
UDGAVEREDAKTØR,
I DAGENS LEDERY 08

SKOLE.Måske sidder formanden for børne- og uddannelsesudvalget,
Steen Jakobsen (V), med nøglen, der kan låse op for positionerne.

turstyrelsen flytte til Vestjyl-
land.

»Holstebro har været fore-

gangskommune på kultur-
området og senest med vores
talent-satsning. Så kultursty-

relsen vil passe fint ind i vores
profil,« siger H.C. Østerby og
tilføjer:

»Kulturen kan sagtens sty-
res herfra.«

Borgmesteren mener også,
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»
LARS KAMSTRUP,
REDAKTØR,
I DAGENS LEDERY 8

MODREAKTION. Numå den internationale verden
stå sammen om at stramme grebet ommørkets fyrster i IS.
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TRAFIK
Af JensWork Kristensen

jekr@bergske.dk

»Jeg er vred over, at man kan fin-
de på at køre fra et ulykkessted.
Det gør man bare ikke.«

Dorthe Thomsen sunder sig
oven på søndag aftens strabad-
ser.

Hun var på vej til Holstebro
med to teenagedrenge i bilen, da
hunpludseligkollideredemeden
modkørende bil.

Det gik så stærkt, at hun kun
lige nåede at konstatere, at bilen
var mere eller mindre smadret -
og så gik det op for hende, atføre-
ren afden anden bilbare satte bi-
len i gear og kørte væk fra stedet.

Chokket var enormt, blandet
med glæden over, at det så ud til,
at drengene rent fysisk var ok.

Men skuffelsen var kollosal.
Dorthe Thomsen meldte kol-

lisionen til politiet og fik skaffet
transport.

Så kom vreden, og den fik
Dorthe Thomsen til at skrive om
ulykken på det sociale medie
Facebook.

Her retter hun skytset direkte
mod den anden bilist, som, hun
mener, var skyld i ulykken.

»Jeg vil pirke lidt til den dår-
lige samvittighed,« siger Dorthe
Thomsen, somopfordrerdenan-
den bilist til at melde sig.

Hun giver
lugtbilist
hug på
Facebook
Dorthe Thomsen blev ramt af trafikulykke
og retter skytset mod bilist, som ifølge hen-
de forlod stedet uden at give sig til kende.

N O R D V E S T Y 14

Cykel-Mads, Mads Pedersen, er
en travl mand med egen forret-
ning.

Alligevelbrugerhanmegettid
på at være træner i Lemvig GF.

Dermed er han på linje med
en trend i tiden: Det er mænd i
gode stillinger, som også tager
en tørn i fritiden som trænere.

Travle folk
er også
trænere i
deres fritid

Foto: JohanGadegaard.
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Dagbladet Holstebro Struer og Folkebladet
Lemvig søger journalist, der vil vinde
slaget om de bedste nyheder

Du brænder for lokale nyheder og forstår, hvad der skal til
for at nå vores læsere gennem sociale medier og nye digitale
kanaler.

Du ved, at vejen dertil er vedholdende og hårdt arbejde.

Du finder din naturlige plads i vores newsroom og har klare
tanker om, hvad der skal til for at netop vi skal være først,
størst og bedst på de vigtigste og mest interessante lokale
nyheder.

Du kommer primært til at arbejde eftermiddag og aften og
der kan også forekomme weekendarbejde.

Vi forventer:
At du elsker at vinde og hader tabe. Din største sejr er, når du
sammen med teamet af de andre dygtige journalister løfter
vores medier op og får dem til at betyde alverden i vores
lokalsamfund.

Du har lyst til at deltage i en udviklingsproces, der først lige
er startet og som ingen kender hverken rækkevidden af eller
slutmålet på.

Vi tilbyder:
En ambitiøs og udviklende arbejdsplads, der giver plads
til såvel solide samarbejder som individuelle præstationer.
Vi arbejder efter samme mål, samme strategi. Og så får du
mulighed for at udvikle vores digitale kanaler til en suveræn
udbyder af godt lokalt indhold.

BERLINGSKE MEDIA SØGER //

NYHEDSJOURNALIST MED
DIGITALE AMBITIONER

Læs mere om stillingen på:
www.berlingskemedia.dk

Berlingske Lokale Medier
er en sammenlægning af
Midtjyske Medier og
Berlingske Lokalaviser. Vi
driver syv lokale dagblade, 18
ugeaviser, tre radiostationer
og masser af onlineaktiviteter.

Berlingske Media
er Danmarks mest dynamiske
mediekoncern og er ugentligt
i kontakt med 1,2 mio. læsere
og 2,9 mio. netbrugere.
Koncernen udgiver aviser,
websites, nyhedsbreve, mo-
bile sites, radio og web-tv. De
mest kendte er Berlingske, BT,
Weekendavisen, Århus Stifts-
tidende, business.dk, aok.dk
og en række lokale ugeaviser
og dagblade i Midt- og Vestjyl-
land. Koncernen tæller 1.770
dedikerede medarbejdere, der
bidrager til virksomhedens
udvikling. Berlingske Media
omsatte i 2014 for 2,2 mia. kr.
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