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Tilstandsrapport  Dette er ikke en tilstandsrapport i det kendte ejendomsmægler format, 
som er tilrettelagt som eftersyn af familieboliger af sammenlignelig alder, 
byggeskik og tilstand. Det giver ikke mening i et sammensat 
bygningsanlæg med måske 500 års historie. Her må man også vurdere 
både den historiske bevaringstilstand og de byggetekniske tiltag, der er 
gjort for at bevare bygningernes historiske særpræg og tekniske standard. 


Det er heller ikke en tilstandsrapport i et dansk format med en 
klimavurdering af byggeriets varmetabsramme. Et historisk spansk 
byggeri med mure, der flere steder nærmer sig en meters tykkelse, og 
med små andalusiske vinduesåbninger, beliggende i et varmt klima kan 
ikke sammenlignes med danske energimodeller. Det sydspanske klima er 
tørt og frostfrit, således at f.eks skader og mangler ikke har samme 
konsekvenser som i et dansk klima. Udtørring er f.eks. en større risiko end 
råd og svamp. 


Der er foretaget en systematisk besigtigelse af alle ydre og indre 
overflader, bygningsdele og installationer, hvor det har været muligt. 
Endvidere bygger rapporten på den britiske ejers oplysninger omkring 
tilladelser og myndighedsbehandling. 


Bygningsanlægget 


Se oversigt 

bilag nr 8


Bygningsanlægget er i årenes løb blevet ændret, tilbygget og 
funktionsomdannet utallige gange, fra herregård til mindre slot til nu: en 
familieejet hotellignende virksomhed med hovedbygning indeholdende 
store opholdsrum og køkken og på 1. sal soverum med bad. Anlægget 
har endvidere 3 bygninger med soverum samt fælles opholdsrum: Port 
House, Casita 1 og Casita 2. 

Kirke En kirke, der fremtræder som fra 1800 tallet, er ikke i brug til kirkelige 
handlinger, men må ikke ændres. 

Olivenmølle Anlægget indeholder endvidere en ca. 60 m2  generelt anvendelig sal - 
tidligere olivenmølle. Den kan f.eks. anvendes til yoga, foredrag, dans.

Se bilag nr. 1 Endelig har anlægget en del birum, lagerfaciliteter, værkstedsrum. Der er i 
forbindelse med med bygningerne, flere anlæg i haven af mere temporær 
art: udekøkkener, bar, legehus

I følge nuværende ejer, er det lovligt at opføre mindre betydende anlæg på 
grunden. Dog skal man før opførsel underrette de lokale 
bygningsmyndigheder.
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Resume Der er i slottets lange historie  føjet nye bygningsdele til og der er bygget 
om og ændret i alle rum og overflader.

Set under et fremtræder alle bygninger på trods af deres alder på mindst 
100 år omhyggeligt vedligeholdte. Alt murværk, ude som inde, er 
sammenhængende og ser vedligeholdt ud. 

De seneste ombygninger ses tydeligst i bygningernes planer, hvor de 
nuværende britiske ejere i de ca 40 år, de har ejet stedet, systematisk har 
føjet badeværelser til soverum, så anlægget har kunnet tilbyde 
hotellignende faciliteter. Disse ændringer og tilføjelser fremtræder med 
varierende alder og afspejler badeværelsesmoden i løbet af deres 
ejerskab. Tilføjelserne er alle udført med respekt bygningernes historie og 
atmosfære. 

Fredning 
 Bygningerne er ikke fredede i den strengeste kategori, svarende til en 
danske bygningsfredning, hvor intet kan ændres uden at spørge de 
øverste kulturarvsmyndigheder. Palacete de Cazulas er  registret i spansk 
bevaringskategori 2, svarende den danske betegnelse ‘bevaringsværdig’. 
Det betyder at alle væsentlige ændringer af det ydre og indre skal 
behandles af lokale bygningsmyndigheder, der afgør om ændringer og 
tilføjelser kræver en tilladelse på et højere niveau. 


Ejeren oplyser, at de lokale bygningsmyndigheder i Otivar har være inde 
over alle de væsentlige ændringer, der er sket. Ændringer af rumopdeling, 
primære installationer, af bad samt ændringer af døre og vinduer er blevet 
godkendt af de lokale myndigheder. Disse har et smidigt forhold til på den 
ene side at sikre bevaring af væsentlige bygningskvaliteter, men er 
samtidig imødekommende over for initiativer, der kan fremme egnens 
lokale erhverv og turistudvikling. Den fælles interesse i at bevare det 
særlige historiske ses overalt i anlægget, hvor ændringer og nyskabelser 
peger tilbage i historien. Den fælles interesse i at fremme turisme ses i 
stedets høje vedligeholdelses-standart. 


Brandforhold Brandforhold 

Ejeneren oplyser at de lokale brandmyndigheder én gang årligt 
kontrollerer, at brandberedskabet er i orden og at bygningen opfylder 
brandlovgivningen. Der er mange beboelsesrum på 1 sal. De er omgivet af 
murede vægge, der rigeligt sikrer brandadskillesen. 

Beboelsesrum er adskildt fra stueetagerne med klinkegulv lagt i beton og 
lofterne under er pudset. 

Rummene har overalt  kraftige trædøre, - ca. svarende til BD30.  Der er 
givet flere dispensationer mht branddøre, på grund af husets historiske 
karakter, hvor man ønsker at bevare særlige historiske døre frem for at 
udskifte til f.eks ståldøre.  Dette er ifølge nuværende ejer i 
overensstemmelse med de nærliggende  lokale brandmyndigheder i 
Otivar.

Det må skønnes at brandadskillelser - også i dansk kontekst opfylder 
brandkrav som til eksisterende boliger, men knap nok lovgivningen 
omkring hoteldrift. Trapper er overalt støbt i beton, hvis de er flugtveje.  



Vand 

Se Bilag nr 2


Anbefaling 


Afløbsforhold


Anbefaling

De lokale myndigheder kontrollerer kvaliteten af drikkevandet. Dette 
kommer i kommunale rør fra vand-reservoirer i bjergene over slottet. Det 
bliver fra en lokal brønd pumpet op i vandbeholdere i slottes tårn. Her 
tilsættes automatisk klor. Brugsvandet kan drikkes, hvilket dog ikke 
anbefales af hensyn til smagen. Vandets kvalitet og installationen er 
godkendt.

Installationen i tårnet forekommer ikke tidssvarende. Den bør vurderes af  
faglig ekspertise.  

Varmt vand laves hovedsageligt ved 2 solar anlæg på tagene. Der er dog 
flere steder, bl.a. i Port House suppleret med elektrisk vandbeholder. 


Vandets afløb bliver årligt kontrolleret i forbindelse med tømning af en 
dobbelt plastik septiktank på grunden. 

Overløbet fra denne udledes i det omgivende terræn. Denne installation er 
godkendt og lovlig.  

Det anbefales at systemet efterses af lokal fagmand, da det ikke var 
tydeligt hvor vandet faktisk endte.  

Installationer Ejerens oplyser, at alle elinstallationer, vand og afløb er anlagt i hans tid. 
Før den tid var der lokale brønde, meget lidt el og simple afløb. Den 
fornyelse kan ses overalt, hvor den kommer til syne. Både vand og el 
installationer ser velordnede og professionelt anlagte ud.


Opvarming 


Anbefaling 

Opvarmningen af slottes forskellige bygninger er meget ‘spansk’. Der er i 
næsten alle opholdsrum pejs og skorsten, hvor der kan fyres med 
brænde. I næsten alle rum står en el -eller gasradiator, som i årets kolde 
måneder november - februar kan holde temperaturen oppe. 

Der var i mange soverum mod syd en loftventilator til at afkøle rummet om 
sommeren. 


Der bør lægges en langsigtet strategi for etablering af en nutidig og CO2-
forbedret installation af både opvarmning og afkøling af bygningerne. Der 
bør samtidig tages hensyn til bygningens historiske fremtræden. Aircon-
installationer bør ordnes og afskærmes, så de ikke skæmmer eller 
dominerer 

Bygningernes 
tilstand

Set under et, fremtræder alle bygninger på trods af deres alder på mindst 
100 år, som omhyggeligt vedligeholdte. Alt murværk er 
sammenhængende og ser vedligeholdt ud. Bygningernes sokler er alle 
tydelige og rydelige og med belægning op til soklen, så vand kan løbe 
væk. 



Tagbelægning 

Se bilag nr. 3


Se bilag nr. 4 


Anbefaling

Alle tage er lagt som ‘munk og nonne’ og med traditionelle rygninger og 
udspyere.  Stenene er af meget blandet alder og fremstår som løbende 
fornyet og vedligeholdt. De steder. hvor det har været muligt at se 
tagstenenes tilstand - i sær på hovedbygningen fra tårnene, kan det ses at 
en del af munkene trænger til udskiftning og vedligeholdelse. De er 
knækket eller ligger løst.

Nonnerne er bedre bevaret. 

Der er ikke noget sted fundet spor efter vand-gennemtrængning i 
rummene under.  

Der er på hovedhuset anlagt et solvarmeanlæg til varmt vand. 

Anlægget bør gåes igennem, da flere installationer ser ud til at være 
påvirket af alder. 

Rørføringer ned i bygningen sker gennem er karnap.  Denne ser ud til at 
mangle opmærksomhed og vedligehold


Det anbefales at få etableret en samlet faglig vurdering af tagenes tilstand, 
så der kan etableres en strategi for reparation og fremtidig vedligeholdelse. 

Tagværk De steder hvor indvendigt tagværk er synligt, ser det helt, tørt og 
velproportioneret ud. 

Få steder er der opsat tagrender. Disse er midlertidigt ophængt og bør 
gåes efter.  

Døre og vinduer 


Se bilag nr. 5


Anbefaling

Døre og vinduer er af træ. Der er tydeligt lagt en hensigt i at bevare det 
historisk lokale udtryk. Vinduerne har udvendige smedejernsgitre, enkelt 
lag glas og indvendige skodder. De fleste døre og vinduer ser ud til at 
være mere end 50 år. 

Vinduer i hovedbygningen trænger alle til at blive malet, men der er 
tilsyneladende ikke opstået skader ved afskallingen. Træ-sorten er 
tilsyneladende eg. 

Mal alt udvendigt træværk grundigt. Søg lokalt råd om malingstypen og 
farven. 

Indvendig 
Registrering

Indvendigt er indtrykket generelt det samme. Der er lagt stor omhu i 
vedligeholdelse. Alle malede  murflader er sammenhængende og uden 
misfarvninger. Der er overalt valgt løsninger, der fremhæver bygningernes 
historie. Det ses helt ned i detaljerne. F.eks. fornyede skodder, døre, 
håndgreb, beslag, som er tilpasset huset historiske udtryk.

Se bilag nr 6


Anbefaling 

Der er i hovedbygningens stueetage i ‘Museum’-rummet en 
sætningsskade i gulvet på mindst 2 cm foran pejsen i et felt på ca. 1 x 2 
m. Nogle klinker er knækket. 

Det anbefales at finde årsagen til skaden i underlaget, f.eks kan der være 
tale om bortskyllet materiale i forbindelse med kloak. 

Se bilag nr. 7


Anbefaling

På 1. Sal er der i værelse 1 en sætningsskade i gulvkonstruktionen mod 
bad. Flere fliser er knækket langs væggen. Skaden skyldes formodentlig 
en aldersbetinget nedbøjning i bjælkelaget. 

Det anbefales at få en lokal faglig vurdering af behov for reparation. 
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Bilag nr 1

Bilag nr 2

Bilag nr 3

Bilag nr 4


Bilag nr 5


Eksempler på mindre 
betydende bygninger.

I forgrunden en minibar og i 
baggrunden et udekøkken.

Der er 4 vandbeholdere i 
tårnet. Klortilsætningen sker 
ved automatisk relæ-styring

Udsnit af tagbelægning på 
hovedbygningen. De mange 
udskiftninger og reparationer 
ses. 

De er på den ene side 
pittoreske og skaber det 
originale. På den anden side 
et taget præget af alderdom

Karnappen hvor varmtvands-
rør føres bør efterses.

Man bør dog huske at dansk 
parcelhusstandart vil kunne 
ødelægge det originale og 
historiske

Eksempler på døre og vinduer 
der trænger til maling. 


Bilag






Bilag nr 6


bilag nr 7


Revnede klinker som følge af 
sætning i underlaget. 

Underlagets alder taget i 
betragtning, må det nok siges 
at være blevet bæredygtigt 
igen. 

Opretning og udskiftning af 
klinker er formodentlig 
tilstrækkeligt. 


Gulvklinkerne er revnet langs 
midter-skillerummet. 
Formodentlig en mindre sætning 
eller svind i gulvbjælkelaget. 


Man kan udskifte klinker, eller 
glæde sig over patina og rynker



Bilag nr 8

Oversigt over Slottet



