
Skimmel
Undersøgelse og vurdering



Ny SBi-anvisning om skimmel

 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) 



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). 



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



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





Måleinstrument Hvad kan måles Målingens anvendelighed

Indstiksmåler Fugtindhold i træ og træbaserede 
materialer. Kan overslagsmæssigt eller 
efter kalibrering også anvendes i gipsplader 
og andre porøse materialer.

Kan måle fugtindhold i kendte træarter 
eller træbaserede plader angivet i procent.

Kapacitiv måler Fugtforskelle i materialer Anvendes til at undersøge om der er 
opfugtede områder. Kan eventuelt efter 
kalibrering på ensartede materialer 
anvendes til fastlæggelse af fugtindhold 

Temperatur- og relativ 
fugtighedsmåler

Temperatur og relativ luftfugtighed. Kan 
også anvendes til at bestemme 
ligevægtsfugt (dvs. andelen af vand i 
forhold til materialets tørvægt).

Bruges til fugtundersøgelse i luft, i beton og 
i hulrum i konstruktioner. 

Kontakttermometer
IR-termometerTermografikamera

Overfladetemperatur Måling af temperatur kan afsløre 
kuldebroer, hvor risikoen for skimmelvækst 
og kondensdannelse er større end på andre 
overflader. Med termografiudstyr og udstyr 
til lufttæthedsprøvning, kan man tillige 
undersøge, om der er utætheder i 
konstruktionen, hvor kold udeluft kan 
trænge ind. 



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. 



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



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



Vurdering

 I vurderingen kan det være hensigtsmæssigt at skelne mellem følgende:

• Vurdering af fugt og temperaturforhold – herunder om der er betingelser for vækst af 
skimmelsvampe på andre tider af året. 

• Vurdering af ventilationsforhold herunder bygningsbrugernes adfærd samt omfang og tilstand 
af installationer til ventilering af bygnigen herunder udeluftventiler, spjæld og aftrækskanaler.

• I boliger kan der være grund til særlig opmærksomhed på størrelsen af overstrømnings-
åbninger til køkken, toilet- og baderum, om emhætten anvendes og har afkast til det fri, om 
tøjtørring foregår på betryggende vis og endelig om energibesparende foranstaltninger -
herunder udskiftning af vinduer - har reduceret naturlige utætheder, uden at der er 
kompenseret ved andre ventilationstekniske løsninger herunder udeluftventiler i 
vinduesrammer.

• Vurdering af skimmelsvampevækstens udbredelse og styrke (tæthed).

• Vurdering af om væksten har et omfang, der giver anledning til et indeklima, der ikke er 
sundhedsmæssigt tilfredsstillende.

• Lægefaglig vurdering af skimmelsvampevækstens sundhedsmæssige betydning for de aktuelle 
brugere af bygningen eller enkelte af dem.



Vurdering af betydning

 Det er ikke muligt at få fuldstændig sikkerhed mod gener i alle 
bygninger med et sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima for 
meget sårbare personer. Det skyldes, at der ofte er uundgåelige 
forekomster af skimmelsvamperester eller eventuel bagatelagtig 
vækst af skimmelsvamp.

 Der er dog et stort behov for at præcisere det maksimale omfang af 
skimmelsvampevækst for opfyldelse af Byggelovens krav om ”at 
bygninger udføres, indrettes og bruges således, at de frembyder 
tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerheds- og sundhedsmæssig 
henseende” samt det tilsvarende krav i Bygningsreglementet om et 
sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima.



 Opfugtning og risiko for 
skimmelsvampevækst

Risiko for skim-

melsvampevækst 

Meget lille risiko Lille risiko Middel risiko Stor risiko Bemærkninger 

Fugthistorie vedr. 

vandskader eller 

opfugtning 

Ingen eller mere 

end 1 år siden. 

Hurtigt udtørret 

tidligere vand-

skade 

Varighed <1 uge 

af nuværende 

vandskade 

Varighed 1 uge 

op til 6 mdr. Tidli-

gere vandskade 

med efterladt støv 

Langvarig opfugt-

ning >3-6 mdr. 

Hyppige kortva-

rige eller længe-

revarende fugt-

skader eller op-

fugtninger 

Jo større areal, jo 

langsommere ud-

tørring og dermed 

øget risiko for 

vækst af skimmel-

svamp. Se afsnit 

Fejl! Henvis-

ningskilde ikke 

fundet. og Brandt 

et al. (2013) 

Materialers føl-

somhed for vækst 

Uorganiske, 

glatte 

Uorganiske, li-

mede, porøse 

Organiske glatte 

overflader 

Organiske, ru 

overflader 

Under forudsæt-

ning af opfugtning 

af rene materia-

ler. Forurende 

materialer har 

øget risiko for 

vækst af skimmel-

svampe. Se 

Brandt et al. 

(2013) 

Materialefugt i 

træ, træbaserede 

materialer, tapet 

(vægt %) 

< 16 % 16-18 % 18-20 % > 20 % langvarig 

opfugtning 

For rene overfla-

der. Ved forure-

nede overflader 

skal luften holdes 

under 75 % RF. 

Se afsnit Fejl! 

Henvisnings-

kilde ikke fun-

det. og Brandt et 

al. (2013) 

Vandaktivitet i be-

ton (i ligevægt 

med luft med an-

ført RF) 

< 95 % RF ren 

overflade 

< 85 %RF med 

tapet 

> 95 % RF ren 

overflade 

85-95 %RF med 

tapet 

> 95 % RF med 

tapet 

Kun ved lang tids 

opfugtning 

Fugt i gipsplader 

(i ligevægt med 

luft med anført 

RF) 

< 85 % RF 85-90 % RF 90-95 % RF > 95 % RF 

 



Bygningen og dens brug

TABEL 1. Vurdering af bygningen og dens brug og risikoen for skimmelsvampevækst. 

Risiko for skim-

melsvampevækst 

Meget lille risiko Lille risiko Middel risiko Stor risiko Bemærkninger 

Konstruktionens ri-

siko for fugtskader: 

Grund, tag, yder-

væg, kælder, våd-

rum, fugtisolering, 

kuldebroer   

Varme, tørre rum 

uden kuldebroer, 

korrekt udførte 

tørre konstruktio-

ner.  

Tør grund og gode 

drænforhold 

’Tunge’ omgivende 

konstruktioner med 

uorganiske materi-

aler 

Nybyggeri,’lette’ 

ydervægge, skjulte 

vandinstallationer. 

Kælder eller krybe-

kælder med orga-

niske materialer 

Baderum og køk-

ken med let væg- 

og/eller gulvkon-

struktion, skjulte 

vandinstallationer. 

Kuldebroer i for-

bindelse med orga-

nisk overfladema-

teriale, fx tapet. 

Utæt tag eller fug-

tig grund 

Bygningsdele, som 

støder op til de un-

dersøgte, kan have 

betydning, hvis der 

kan ske fugttrans-

port mellem byg-

ningsdelene, fx 

ved kapillarsugning 

eller konvektion 

(luftstrømning). 

Vedligehold af især 

tag, ydermure og 

dræn bør inddra-

ges i vurderingen. 

Se afsnit Fejl! 

Henvisningskilde 

ikke fundet. 

Vedligehold og 

bygningssvigt 

Godt vedligeholdt. 

Ingen bygnings-

svigt 

God udvendig ved-

ligehold. Enkelte 

bygningssvigt 

Flere bygnings-

svigt 

Mange bygnings-

svigt 

De angivne byg-

ningssvigt skal 

have fugtmæssig 

betydning. Se af-

snit Fejl! Henvis-

ningskilde ikke 

fundet. 

Målt luftfugtighed i 

rummet i længere 

perioder (gennem-

snit) 

<40 % RF vinter 

<60 % RF sommer 

40-60 % RF vinter 

60-70 % RF som-

mer 

60-70 % RF vinter 

70-80 % RF som-

mer 

>70 % RF vinter 

>80 % RF sommer 

Den relative fugtig-

hed ved overfladen 

af kuldebroer er 

normalt højere end 

rumluftens RF. Se 

afsnit Fejl! Hen-

visningskilde ikke 

fundet. og Brandt 

et al. (2013) 

Ventilation 8 l/s pr. person  6 l/s pr. person 4 l/s pr. person  < 2 l/s pr. person Forudsætter op-
hold mindst ½ 



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)



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



Naborum
For hver enkelt bygning, er der specifikke forhold, der har betydning 
for konvektionens/luftstrømningens størrelse og dermed kan påvirke 
luftstrømmene i en bygning. 

De bygningsmæssige forhold kan variere meget fra bygning til bygning, 
fx utætheder i dæk, utætheder i lofter, fuger mellem gulvbrædder. 

Det er derfor ikke muligt at angive præcise og godt underbyggede 
værdier for, hvor meget de enkelte luftstrømme (udefra, fra 
tilstødende rum mv.) bidrager til den samlede ventilation af et rum i en 
bolig, og dermed en eventuel påvirkning af skimmelsvampebelastningen. 

Vækst af skimmelsvampe skjult i lukkede konstruktioner, hvor der ikke 
vurderes at være lufttransport til brugsrum, påvirker normalt ikke 
indeklimaet, fx krybekælder med tæt betondæk. 



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



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

 En samlet vurdering af skimmelsvampevækstens betydning kan ikke 
foretages alene på baggrund af én målt parameter, men vil som udgangspunkt 
være baseret på en sammenvejning af de enkelte vurderinger, hvor alle ikke 
nødvendigvis tillægges samme betydning. 

 I praksis vil en samlet vurdering være bestemt af, om der er mange 
faktorer, som ligger i lav eller høj belastningsklasse, herunder om der er 
velbegrundede forhold, som taler for at rykke en klasse op eller ned. 

 Der kan endvidere være konstruktioner, hvor fugtforholdene varierer over 
året, og hvor klassificering skal tage højde for variationen. Det gælder fx i 
ventilerede tagrum, udeluft ventilerede krybekældre, massive vægge og 
uisolerede sokler.



 Er der observeret og registreret vækst af skimmelsvampe, synligt eller skjult, skal 
der foretages en samlet vurdering af fugtforholdene og skimmelsvampevæksten. 
Denne tager udgangspunkt i tabellerne 14, 17 og 18 og består i en sammenvejning af  
oplysninger, observationer, undersøgelser og målinger. Tabellernes risiko- og 
belastningsklasser er ment som hjælp til en sammenfattende vurdering af, om 
rummet har sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima.

 Ved omfattende vækst af skimmelsvampe bør det vurderes om benyttelsen af 
bygningen, boligen eller rummet er forbundet med sundhedsfare for brugerne. 
Udgangspunktet er Sundhedsstyrelsens vurdering af skimmelsvampevækst 
(Sundhedsstyrelsen, 2009) og ’Håndbog til kommunerne om håndtering af sager om 
skimmelsvamp’ (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 2017), der vurderer 
sundhedsfaren ved eksponering for skimmelsvampevækst i tre niveauer: 
’Nærliggende sundhedsfare’, ’ikke-nærliggende sundhedsfare’ og ’sundhedsrisiko’. 
Hertil kommer ’Skimmelsvampevækst af bagatelagtig karakter’, der vurderes ikke 
at give anledning til helbredsmæssige problemer (Sundhedsstyrelsen, 2009). 



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 




