
Problemerne i en kælder er oftest af fugtmæssig karakter.  De fleste eksisterende kældre er i større eller mindre udstrækning udsat fra  
opfugtning or det omgivende terræn samt nedefra. Hvis fugten ikke ventileres væk, men ophobes i kælderkonstruktionen, vil der typisk opstå 
problemer – i form at skimmelsvamp eller andre svampe. Når kælderen tjekkes gælder det altså mest om, at observere fugt, og så lokalisere 
hvorfra fugten kommer, så kilderne kan blive udbedret.  

Fugt i kælderen kommer ofte fra det omliggende terræn, hvorfra regnvand eller grundvand trænger ind gennem kældervægge og evt. gulve. 
Lokalt kan utætte nedløbsrør og utætte nedløbsbrønde være årsagen – eller utætte vandrør indvendigt. Der kan også være tale om utætheder i 
kloakledninger under og omkring bygningen.  

Endelig kan der (oftest i mindre omfang) være tale om fugtpåvirkning fra brug af kælderen – såsom tøjtørring. 
Tjeklisten kan hjælpe dig til at opdage, om der er fugtproblemer eller risiko for, at der kommer fugtproblemer, hjælpe med at finde årsagen, og 
give gode råd til, hvad du skal gøre ved det. 

A.3.1 Tjekliste - Kælder 1/4
KLIMASKÆRM

Tjek om der virker/er fugtigt i kælderen. Brug dine 
sanser: Hvordan lugter der? Undersøg om lugten er 
relateret til opfugtning, for så kan der være opstået 
skimmelsvamp (se nedenfor).

Hvis der er fugtigt, skal du om muligt finde 
ud af, hvor fugten kommer fra – se tjek-
punkterne. 

Jævnligt eller mindst en gang om året 
(specielt efter kraftige regnskyl)

Tjek om:
• Der er mørke skjolder, mærk om der er fugtigt.
• Overfladen er løs og porøs, så puds og maling 

skaller af. (Dette stammer fra vand gennem-
trængning gennem kældervæggene)

• Der er saltudblomstringer. Dette tyder på, at der er 
et højt fugtniveau i kældervæg. 

Hvis det gradvist forværres, så meld det til 
ejer, så der kan rekvireres en fugttekniker, 
der kan se, om der er en særlig fugtkilde 
udover de almindelige fugtforhold i terrænet 
omkring huset.

Årligt
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Tjek om der er opfugtet 
træværk. Mål fugtigheden i 
karme i kælderdøre og –vinduer 
og bjælker i murkontakt.

Hvis fugtigheden er over 16 – 17 % er der risiko for skimmels-
vamp og trænedbrydende svampe. Kontakt fugttekniker.

Årligt

Tjek om der kommer vand op 
gennem kloakken, når det reg-
ner meget.

Hvis det sker ved almindelige regn-forhold, kan det være på 
grund af opstuvning. Rekvirer kloakmester til at identificere 
årsagen – oftest ved hjælp af TV-inspektion. Årsagen er som 
regel tilpropning.  
 
Hvis det sker under skybrud kan det være, at kapaciteten er 
for lille. Informer ejer, som skal tage stilling til handling – evt. 
sammen med offentlig myndighed, idet det også kan være det 
offentlige net, der er for småt. 

Når det har regnet meget samt ved kraft-
ige regnskyl

Tjek om der er tilstoppede 
kloakker, så vandet ikke kan 
løbe hurtigt væk.

Find årsagen/tilstopningen – evt. skal en kloakmester tilkaldes

Tjek, at der ikke står møbler, 
reoler, flyttekasser eller andet 
lige op ad ydermuren. Dels er 
det vigtigt, at ydermuren kan 
få ventileret evt. fugt væk, dels 
skal du kunne tjekke, om der er 
fugt og eventuelle fugtskader.

Tjek derefter, om der er fugt 
(skader på ydervæggene.)

Flyt materiale, der står tæt  op ad ydervæggen. Tilkald evt. de 
relevante beboere. Informér alle beboere om denne praksis. 
Orienter beboerne generelt om brug af kælder, der mindsker 
risici for fugtskader. 
Rapporter fugtskader til ejer/beboere. 

Ved almindelige færden i kælder
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HVAD SKAL TJEKKES HANDLING

Tjek om der er indvendig beklædning 
og evt. isolering på kældervæggen. 
Generelt frarådes indvendig beklæd-
ning på en kælderydervæg. 

Beklædningen bør fjernes, og det skal undersøges, om der er fugt 
og evt. skimmelsvamp bag beklædningen/isoleringen.

Tag evt. en skimmelprøve og send ind til et laboratorie. Hvis der 
er skimmel tilkaldes fugtekspert eller skimmel-renoverings-firma 
(gennem ejer).

Én gang for alle

Kældergulve bør være fritlagte, fordi 
der altid trænger fugt op nedefra.

Tjek tilstanden bag eventuelle tæp-
per på gulvet, eller andre gulve- så-
som vinyl eller trægulve. 

Tæpper, gulvebelægning bør fjernes fra kældergulve. Noter det til 
vedligeholdelsesplanen. 

Er der tegn på fugt-  kontaktes ejer/ det noteres til vedligehold-
elsesplan. 
Er der skimmelsvamp kontaktes ejer/ det skal udbedres snarest. 

Én gang for alle

Tjek, at der ikke står opmagasinerede 
ting direkte på gulvet, da der altid 
trænger fugt op nedefra.

Advicer ejere/beboere og sørg for, at flytte tingene til metal-reoler. Ved almindelige færden i kælder

Ventilation
Tjek om der er god ventilation i kæl-
deren. 
En kælder skal altid ventileres, og 
det er en god idé at kombinere det 
med en vis opvarmning. Dette hjælp-
er med at bortfjerne fugt. Opvarmn-
ing medvirker nemlig positivt til at 
mindske risiko for fugtskader. 

Sørg for at åbne vinduer og udeluftventiler, så der er god luftgen-
nemstrømning. Sørg for let opvarmning – omkring 15 grader. Drøft 
det med ejeren.

2 gange årligt. Sommer og 
vinter
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Undersøgelser udenfor

Tjek om det tilstødende terræn hælder væk fra huset. Fugt i 
kælder stammer ofte fra det omgivende terræn, hvorfra vand 
trænger ind i kældervægge eller -gulve.

Hvis ikke det omkringliggende terræn hælder væk 
fra huset adviceres ejer, og der skal iværksættes 
afretning af terræn snarest.

Én gang for alle

Hvis der kun er en lokal fugt(skade) i kælder, så tjek det om-
liggende terræn m.m. udenfor.
Tjek om der er sænkning op ad kældervæggen eller sætninger i 
jord eller belægning op ad kældervæggen. 

Find ud af, hvad årsagen er: Utætte vandførende rør, 
eller terræn, der ikke er komprimeret. 
Terrænet skal rettes op og komprimeres med vibra-
tor eller vibratortromler af professionel udførende.  

Når skaden observeres

Tjek om der er utætte (eller overfyldte) nedløbsbrønde eller 
nedløbsrør ved kældervæggen, hvor vand kan samle sig.

Skaden udbedres omgående af dig eller tilkald hånd-
værker. (Måske behøves lift.)

Årligt

Den absolut bedste måde at sikre en kælder på er at isolere kældervæggen udvendigt og etablere omfangsdræn tilsluttet en pumpebrønd. Se 
energiløsningen: Udvendig efterisolering af kældervæg på www.byggeriogenergi.dk
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