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Skimmel 

Undersøgelse og 

vurdering
Tommy Bunch-Nielsen

Bunch Bygningsfysik ApS

Afløser for Erik Brandt, SBI

Hidtidige alment teknisk fælleseje om 

skimmel

 SBI anvisning 204 – undersøgelse og vurdering

 SBI-anvisning 205 - udbedring

 Byg-erfa blad fra 2015

 SBI anvisning 204 afløst af SBI-anvisning 274

 SBI-anvisning 205 afløses næste år af ny anvisning

 Der er stadig ingen grænseværdier for skimmel, men nogle 
vejledende tabeller
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Byg-erfa-blad fra 2005

Ny SBi-anvisning om skimmel - 274

 Udgangspunkt og sagsforløb (planlægning, kommunikation, sagsforløb)

 Undersøgelse af bygningen (fugtkilder, årsagsafklaring, bygningsdele, 

omfang af fugt, skimmelsvampevækst og dens omfang, 

skimmelsvampeanalyser, prøvetagning, sikkerhedsforhold)

 Vurdering (omfang af fugt og skimmel, betydning, naborum og –

konstruktioner, udbredelse og belastning, samlet vurdering)

 Skimmelsvampe og deres betydning for sundheden (allergi, 

overfølsomhed, toksiner, lugt)

 Skimmelsvampe og andre mikroorganismer (svampearter, bakterier) 
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Bygningsundersøgelser

En skimmelundersøgelse begynder som 
regel med en undersøgelse af bygningen –
visuelt og/eller med måleudstyr.

Når man skal undersøge bygninger for 
skimmel, skal man gå målrettet efter de 
konstruktioner/materialer, som er mest 
følsomme for fugt. 

Fugtforhold i bygninger

 Luftfugtighed og temperatur i både ude- og indeluft varierer med 
årstiden. 

 Ved undersøgelse skal variationen i fugtindhold over året, fx 
forskelle mellem RF i ude- og indeluft og fugttransport, tages i 
betragtning  både ved måling og vurdering.

 Det er særligt kombinationen af tid og fugt, der er afgørende for 
vækst, da skimmelsvampe reagerer hurtigt og kan begynde at 
spire eller genoptage sin vækst på mindre end 60 minutter under 
optimale vækstforhold (Park, 1992). 
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Kritisk RF for materialer

Materiale Kritisk RF for vækst af skimmelsvampe [% RF]

Rent træ og rene træbaserede materialer 75-80

Ren karton på gipskartonplader 80-85

Ren mineraluld 90-95

Ren ekspanderet polystyren (EPS) 90-95

Ren beton 90-95

Tilsmudsede materialer, fx jord eller støv 75

Fugtkilder man skal være opmærksom 

på
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Brugsvaner eller kuldebro

Brugeradfærd

Brugeradfærd Daglig udluftning og 
ingen tøjtørring. Få 
kortvarige bade. 
God rengøring

Daglig udluftning og 
nogen tøjtørring. 
Flere kortvarige 
bade. God rengøring

Ringe udluftning og 
meget tøjtørring. 
Mange kortvarige 
bade. Middel 
rengøring

Dårlig udluftning, 
meget tøjtørring. 
Mange og under-
tiden lange bade. 
Meget madlavning 
uden låg på gry-
derne. 
Ingen/sjælden 
udluftning. 
Dårlig rengøring

Risikoen afhænger 
af infiltration, 
basisventilationen og 
isoleringsstan-
darden. Se Brandt 
et al. (2013)
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Årsagsafklaring

 Konstruktioner som ikke hindrer 
opfugtning

 Ændringer af konstruktionen, fx 
efterisolering

 Udbedring efter vandskader kan kræve 
lang tids udtørring

 Ældre bygninger uden kapillar-
brydende lag eller fugtspærre

Eksempler på følsomme konstruktioner
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Utæt badeværelse

Manglende tætning i 

badeværelse medfører skimmel i 

væg og bag skabe i køkken

Tagrenovering og isolering uden 

dampspærre

Bunch 
Bygningsfysi

k ApS  
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Skimmel i renoveret tag med fuld 

isolering og dårlig dampspærre

28-10-2021

Skimmelvækst på krydsfiner i loftrum –

selvom det er ventileret korrekt og 

dampspærren er tæt

28-10-2021 16
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Skimmelundersøgelse

Mange gange opstår der mistanke om, at der kan være 
skimmelsvampevækst uden klare beviser for væksten. 
Undersøgelse for skimmelsvampevækst og dens eventuelle omfang 
kan fx ske i følgende situationer: 

• Hvis der lugter jordslået og hengemt (skimmelsvampelugt).

• Ved vandskade. 

• Ved misfarvning på bygningsdele. 

• Ved mistanke om forringet indeklimakvalitet på grund af 
skimmelsvampevækst.

 Omfangsbestemmelse bør ske før der igangsættes en 
skimmelsvampeafrensning.

Skimmelundersøgelse

 Måling af skimmelsvampevækst kan ikke ske med stor præcision. Det gælder 

både arealafgrænsningen af væksten, intensiteten af væksten og 

identifikation af de voksende skimmelsvampearter. 

 Omfangsbestemmelsen er normalt en vigtigt faktor ved vurdering af, om en 

bygning har et sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima. Et 

sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima kræver, at omfanget af synlig 

skimmelsvampevækst i en bygning eller et bygningssegment på 100 m2 er 

mindre end 0,06 m2.

 Omfangsbestemmelse er ikke altid nødvendig, fx hvis 

skimmelsvampevæksten er et sted, hvor den har betydning for 

bygningsbrugerne, eller hvis den er fremkommet som resultat af forhold, der 

vil føre til fortsat og eskalerende vækst. 
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Indvendig isolering

Metoder til bestemmelse af 
skimmelsvampe 

NAHA er en forkortelse for enzymet β-N-
acetylhexosaminidase.

Prøvetype Metode Bestemmelse af: Egnet til under-
søgelse af:

Overfladeprøve Mikroskopi af tapeaftryk Mycelium, sporer, 
slægter

1)
og til 

dels kvantitativt
2)

Faste, ikke for 
ujævne og støvede 
overflader, støv

Dyrkning af aftryksplader Arter, slægter
1)

og til dels 
kvantitativt

3)

Faste overflader, støv

Svaberprøve til NAHA-
akivitetsbestemmelse

Biomasse, 
kvantitativt

Faste overflader

Støvprøve Svaberprøve til DNA-analyse Arter (udvalgte), 
kvantitativt

4)
Støv på faste
overflader

Støvsugning og dyrkning Arter, slægter
1)

og til dels 
kvantitativt

3)

Støv fra alle 
overflader

Materialeprøve Direkte mikroskopi Mycelium, Alle materialer
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Mikroskopi af tapeaftryk Mycelium, sporer; 
slægter

1)
og til dels 

kvantitativt
2)

Alle materialer

Dyrkning Arter, slægter
1)

og til 
dels kvantitativt

3)
Alle materialer

NAHA-aktivitetsbestemmelse Biomasse, kvantitativt Alle materialer

Svaberprøve til DNA-analyse Arter (udvalgte), 
kvantitativt

4)
Alle materialer

Luftprøve – uden ophvirvling af 
luftmassen

Mikroskopi af kimfald på folie, 
dyrkningsplader, gelplade, filter 
(NAHAog DNA)

Arter, sporer, 
slægter

1)
og til dels 

kvantitativt (NAHA 
biomasse)

2)

Inde- og udeluft

Luftprøve – forceret 
ophvirvling af luftmassen

Luftpumpe med opsamling på 
dyrkningsplader, gelplade, filter 
(NAHAog DNA)

Arter, slægter
1)

og til 
dels kvantitativt

2), 5)
Indeluft
Rengøringsniveau 

1) Ikke alle slægter kan bestemmes, og identifikationen beror på mykologisk ekspertise. 
2) Den kvantitative bestemmelse beror på skønsmæssig vurdering af mængden af skimmelsvampesporer og 
mycelium.
3) Den kvantitative bestemmelse beror på en vurdering af antallet af fremvoksede kolonier
4) Kvantitativ bestemmelse som sporeækvivalenter
5) Kvantitativ bestemmelse er cfu pr. luftvolumen

NAHA - Mycometer

 Nye kriterier

 Ny analyse -metode
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DNA-analyse

 Flere skimmelsvampe kan efterhånden identificeres

 Både overfladeprøver og luftprøver

 Der findes DNA profiler på ca. 1300 skimmelsvampetyper
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Riget, rækker, slægter

fugtindikatorer

 Aspergillus versicolor

 Stachybotrus chartarum

 Penicillium chrysogenum

 Med flere se side 91 i anvisning.
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Sundhedsstyrelsens indstilling

Sundhedsstyrelsen opererer med begrebet ”bagatelagtig 
skimmelsvampevækst” som en acceptabel forekomst. 

Mindre områder med vækst af skimmelsvampe ’op til nogle 
håndfladers størrelse’ i ikke-opholdsrum vurderes at være af 
bagatelagtig karakter, der normalt ikke vil give anledning til 
helbredsmæssige problemer (Sundhedsstyrelsen, 2009). 

Størrelsesmæssigt svarer dette til et areal på størrelse med et A4 
ark eller 0,06 m2. 

Fuger i vådrum og vinduesrammer

Skjult og synlig vækst

 Skjult vækst kan også medføre gener fra infiltration med luft

 Plastfolie lukker ikke af for skimmel

 Sporgasmålinger kan være en hjælp

 Krybekældre og lofter kan ikke bare være fulde af skimmel
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Skimmelsvampe-

belastning

Lav Middel Høj Meget høj Bemærkninger

Vækst i rummet, 
inklusiv over nedhængt 
loft, bag tapet, skabe 
m.m.

< 0,06 m
2

0,06-0,25 m
2

0,25–1 m
2

> 1 m
2

Gælder ikke kun for 
opholdsrum, men også 
for bryggers, kælder, 
trappeopgang og 
adgangsveje. 
Arealangivelse pr lokale 
op til ca. 50 m

2
.

Vækst i væg-, loft- og 
gulvkonstruktion, samt 
krybekælder

< 0,25 m
2

0,25-1 m
2

1-3 m
2

> 3 m
2

Det forudsættes, der 
er minimal 
luftoverførsel til 
tilstødende opholdsrum. 

Vækst i koldt tagrum 
over isolering

< 2 m
2

2-3 m
2

3-6 m
2

> 6 m
2

Det forudsættes, der 
er minimal 
luftoverførsel til 
underliggende 
opholdsrum.

Skimmelvækst i 
paralleltage og 
skunkrum

< 0,5 m
2

0,5-2 m
2

2-6 m
2

>6 m
2

Vækst i 
ventilationsanlæg 
(indblæsningsdel)

< 0,06 m
2

0,06-0,25 m
2

0,25-1 m
2

> 1 m
2

Se afsnit 2.2.9

Målemetoder og grænser
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klasser

Evakuering
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Kommunale tilsynspligt

Artsbestemmelse

De vigtigste er beskrevet 

nøje
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WHO guidelines for indoor air quality: Dampness
and mould’ (WHO, 2009) 

 Forholdet mellem fugt, mikrobielle eksponeringer og 
sundhedseffekter kan ikke kvantificeres præcist. 

 Derfor er der ingen præcise kvantitative, sundhedsbaserede 
retningslinjer eller tærskelværdier for acceptable niveauer 
af forurening med skimmelsvampe og andre mikroorganismer. 

 WHO udtrykker dog klart, at fugt- og skimmelsvampe-
relaterede problemer bør forhindres i at opstå. Når de 
opstår, bør de omgående afhjælpes, bl.a. fordi de øger 
risikoen for sundhedsskadelig eksponering for 
mikroorganismer og kemikalier. 

Samlet vurdering 

 Den samlede vurdering skal omfatte alle oplysninger, målinger og 
observationer. 

 Eksperter til bestemmelse af svampearter og deres toksicitet. 

 Konstaterede opfugtninger (tidligere og nuværende)

 Fugtforhold i øvrigt

 Konstruktionens bygningsfysiske virkemåde og bygningernes anvendelse

 Mængden af skimmel

 Skimmelsvampeart(er)

 Udbredelse af væksten (areal/omfang)

 Om vækst forekommer synligt eller i afskærmede ventilerede konstruktioner 

 Sandsynligheden for at væksten påvirker indeklimaet

 Symptomer på gener hos brugere

 Lægelige konstateringer af sammenhæng mellem skimmelvækst og symptomer 
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