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Bøgh & Helstrup A/S har siden 1996 ydet uvildig 
og professionel ekspertrådgivning ved skader på 
bygninger forårsaget af skimmel, trænedbrydende 
svampe og insektangreb.
Vores koncept er baseret på uvildighed, høj faglig 
ekspertise og samarbejdsorienterede kundeløsning-
er. Vi kombinerer biologisk viden, byggeteknisk ind-
sigt og en praktisk orienteret tilgang.

Dit ekspertisecenter i Hovedstaden
Vores ekspertisecenter er centralt placeret med 
eget laboratorium, administration og specialister 
samlet på én adresse midt på Frederiksberg. Vi til-
byder kort ventetid på prøver samt hurtig og fleksi-
bel service. Geografisk dækker vi hele Danmark og 
Sydsverige. 

Vi rådgiver brancherne
Forsikringsselskaber, ejer- og andelsforeninger, 
ejendomsadministratorer, ingeniører, arkitekter, 
håndværkere, kommuner, advokater og private.



Vandskader
Vi undersøger fugtforhold og vækst af skimmel-
svampe og bakterier i bygningskonstruktioner

Indeklima- og helbredsgener
Vi udfører indeklimaundersøgelser, når beboerne 
har helbredsgener ved ophold i ejendommen

Trænedbrydende svampe, råd- og insektskader
Vi udfører undersøgelser af hele eller dele af byg-
ningskonstruktioner

Bygningsbiologiske forhold  
- laboratorieundersøgelser
Vi analyserer prøver for andre rådgivningsfirmaer, 
forsikringsselskaber og boligforeninger

Huskøb
Vi foretager en gennemgang af boliger i forbindel-
se med ejendomshandel, så køber gøres opmærk-
som på nuværende skader eller risikokonstruktioner 
inden handlen afsluttes.

Høj tværfaglig ekspertise  
Biologer, bygningskonstruktører og tømrer i vores 
team sikrer dig en tværfaglig indsigt og praktisk til-
gang. Vi sparrer og videndeler aktivt med branchen 
og er opdateret på den nyeste viden

Hurtig sagsbehandling  
- undersøgelse, prøvetagning og afrapportering
Vi sørger for hurtig kontakt, besigtigelse inden for 
få dage og sagsbehandling samt afrapportering, så 
du hurtigt kan komme videre i sagen. Ved haste-
sager kan vores specialister ofte rykke ud fra dag 
til dag

Klar kommunikation og anvendelige rapporter 
Vi forklarer problemstillingerne klart og forståeligt 
og besvarer dine spørgsmål undervejs - ved under-
søgelse, telefonisk henvendelse og i fyldestgøren-
de rapporter med omfang, årsag og udbedringsfor-
slag

Personlig service og tæt dialog
Vi vægter service højt og tilpasser vores rådgivning 
efter din situation. Du kommer direkte i kontakt 
med den fagspecialist, der besigtiger, analyserer og 
tager sig af din sag

Konkurrencedygtige priser
Med eget laboratorium og egne specialister samlet 
i vores tværfaglige ekspertisecenter kan vi tilbyde 
dig ydelser af høj faglig kvalitet til fordelagtige og 
gennemskuelige priser.

Vi rådgiver ved: Vi tilbyder: 



Skimmelsvamp – kondens
Problemer med synlig vækst af skimmelsvampe på 
ydervægge sker oftest som følge af kondensdan-
nelse på de kolde overflader. Vi undersøger fugtfor-
hold og vækst af skimmelsvampe i konstruktioner 
og i boligen. Afrapportering vil udover renoverings-
vejledning indeholde forslag til konstruktionsæn-
dringer eller overfladebehandlinger, som mindsker 
risikoen for fremtidig vækst af skimmelsvampe.

Vandskader
Skybrud, stormflod, stormskader eller lignende 
medfører ofte store vandskader i bygninger. Vi un-
dersøger bygningskonstruktioner for fugtforhold 
samt vækst af skimmelsvampe og bakterier forår-
saget af vandskaden.
Rørbrud, rørlækager, utæt klimaskærm og lignen-
de medfører ofte større eller mindre vandskader i 
de omkringliggende konstruktioner. Vi undersøger 
bygningskonstruktioner for fugtforhold samt vækst 
af skimmelsvampe forårsaget af vandskaden.

Uhensigtsmæssige konstruktioner
Opstigende grundfugt, mangelfuld ventilation af 
f.eks. tagkonstruktion eller krybekælder, utæthed, 
manglende dampspærre og uhensigtsmæssig 
efter isolering af ydervægge medfører ofte fugt-
skader. Vi undersøger fugtforhold samt vækst af 
skimmelsvampe. Afrapporteringen vil sammen med 
en renoveringsvejledning indeholde forslag til kon-
struktionsændringer, så fremtidige skader undgås. 

Trænedbrydende svampe/råd
Ved tagrenoveringer, kælderrenoveringer og øvrige 
bygningsrenoveringer registreres ofte bygningsska-
der. Vi udfører forundersøgelser inden renoverings-
arbejdet opstartes eller løbende i forbindelse med 
registrerede skader under renoveringen. Vi under-
søger fugtforhold samt for angreb af trænedbry-
dende svampe, råd og insektskader.

Ægte hussvamp
Registrerede angreb af Ægte Hussvamp (Serpula 
lacrymans) kan være omfangsrige og dyre. Her ud-
føres omfangsbestemmelse for at sikre korrekt be-
handling af hele skaden, så angrebet elimineres.

Køberrådgivning ved huskøb 
Vi foretager en visuel gennemgang af huset og 
overfladefugtmålinger med særligt fokus på kon-
struktioner, hvor vi ofte ser problemer med fugt og 
vækst af skimmelsvampe. Denne type rådgivning 
munder oftest ud i en mundtlig gennemgang med 
køber eller en kort skriftlig redegørelse, som har til 
formål at klæde køber bedre på til hushandel, så 
uforudsete udgifter undgås.

Skadessituationer hvor vi bliver tilkaldt:
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Vejledende priseksempler (ekskl. moms)
Konsulent, pr. time ..................................  890,00 kr.

Prøvepriser:
Mycometer-surface test .........................  625,00 kr.
Bactiquant-surface test  .........................  625,00 kr.
Luftmåling, Mycometer-Air  ...................  625,00 kr.
Træprøver og øvrige materialeprøver  ..  575,00 kr.
V8-agar aftryksprøve  ..............................  550,00 kr.
Asbest, PCB, luftanalyser etc. ................  Kontakt os

Priseksempler

Priseksempel 1 
Gennemgang af hus for mulig køber i forbindelse 
med ejendomshandel: 1.500-2.000 kr. ekskl. moms.
Prisen inkluderer besigtigelse, fugtmålinger, gen-
nemlæsning af diverse tilgængelige dokumenter 
(tilstandsrapport, tegningsmateriale mv.) samt en 
kort skriftlig redegørelse pr. mail.

Priseksempel 2
Mindre undersøgelse af lejlighed for skimmelsvam-
pe på ydervægge som følge af kondensdannelse 
eller lignende: 4-5.000 kr. ekskl. moms.
Prisen inkluderer besigtigelse, fugtmålinger, udtag-
ning af 2-3 prøver samt afslutningsvis rapport med 
renoveringsvejledning og forslag til tiltag, som mi-
nimerer ny vækst af skimmelsvampe. 

Priseksempel 3
Undersøgelse af parcelhus i forbindelse med rør-
brud eller rørlækage: 7-8.000 kr. ekskl. moms.
Prisen inkluderer besigtigelse, fugtmålinger, udtag-
ning af 4-5 prøver samt afslutningsvis rapport med 
renoveringsvejledning og tegningsmateriale.

Priseksempel 4
Undersøgelse af registreret angreb af trænedbry-
dende svampe (mindre undersøgelse): 2-4.000 kr. 
ekskl. moms.
Prisen inkluderer besigtigelse, fugtmålinger, arts- og 
omfangsbestemmelse af skader samt afslutningsvis 
rapport med reparationsvejledning og eventuelle 
konstruktionstegninger.

Ovenstående priser er overslagspriser eksklusiv evt. hånd-
værkerudgifter til blotlægninger m.v. for undersøgelser i Kø-
benhavnsområdet. For undersøgelser udenfor Københavns-
området faktureres kørsel som medgået konsulenttid.



Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har 
spørgsmål i forbindelse med en skade eller ved mis-
tanke om en skade. 

På vores hjemmeside har du mulighed for selv at 
oprette din skadesrapport. Vi kontakter dig inden 
for maksimalt 2 arbejdsdage for at fastsætte tid for 
et konsulentbesøg.

Læs mere på vores hjemmeside: www.bhbr.dk
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Jakob Helstrup
Cand.scient 

Rådgivende biolog og tømrer 
Direktør & Partner
Mobil: 51 51 14 30

Mail: jakob@bhbr.dk

Claus Bøgh Nielsen
Bygningskonstruktør og tømrer 

Grundlægger & Partner
Mobil: 20 33 38 64

Mail: claus@bhbr.dk

Niclas Bacher
Cand.scient 

Rådgivende biolog og Partner
Mobil: 21 34 20 37

Mail: niclas@bhbr.dk
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 Tlf: 38 11 38 35 · info@bhbr.dk
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