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Anvisning: Renovering af badeværelse / etablering af 
bad på eksisterende toilet. 
 
Generelt: 
Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs 
bestyrelse. Renovering af badeværelser eller etablering af bad på eksisterende toilet 
kræver som udgangspunkt iht. BR18 ikke byggetilladelse hos myndighederne, så længe 

der ikke ændres i bærende konstruktioner, at belastningen på etagedækket ikke forøges 

med mere end 5 % og at der ikke ændres i de brandmæssige forhold. 

 

På ejendommens hjemmeside www.absolbjerg.dk kan du finde regler for byggearbejde i 

Solbjerg og eksempler på byggeansøgninger mm. 

 

Arbejdet skal til enhver tid udføres i henhold til gældende byggelovgivning, pt. SBI-

anvisning 252 samt foreningens regler. Det har du som andelshaver det fulde ansvar for. 

Samtidig skal alt arbejde udføres som håndværksmæssigt veludført arbejde. Renovering 

af badeværelse er ikke et gør det selv-arbejde, og skal udføres af autoriserede 

håndværkere. 

 

Gulvafløbet skal være nyt og af typen beregnet til vådrumsmembran. Afløbsrør fra 

gulvafløb til faldstamme skal også udskiftes til nyt.   

 

Vådzonen skal udføres vandtæt. For badeværelser under 3,25m² eller med en bredde på 

mindre end 1,3 meter betragtes hele badeværelset som vådzone (gulv og vægge). Ved 

større badeværelser udføres våd- og fugtige zoner som angivet i By og Byg anvisning 252.  

AB Solbjergs krav er, at der skal være vådrumssikring på gulv og vægge helt til loft i alle 

badeværelser under 3,25m².   

 

Vand kan føres skjult, hvis det er i pexrør (rør i rør). Rør må IKKE fræses ind i koksvægge 

eller trævægge med puds - dette gælder også elinstallationer. Hvis rørene ønskes skjult, 

skal der udføres en ny forsatsvæg i gasbeton / multiplader, der monteres uden på 

koks/trævæggen, som rørene efterfølgende kan fræses ind i. (Se også punkt 9 i 

foreningens dokument ”Regler for byggesager”). 

 

Det anbefales, at andelshaveren afholder et opstartsmøde med udførende entreprenør og 

en af foreningen tilknyttet ekstern rådgiver inden arbejdet begynder, hvor løsninger og 

proces gennemgås. Det mindsker risikoen for fejl og forkerte løsninger under udførelsen.  

 
Materialer 
Valg af materialer og vandtætningssystem skal være godkendt som beskrevet i 
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By og Byg Anvisning 252. Heri gives vejledning om planlægning, projektering og udførelse 

af vådrum i nye og gamle boliger. Vandtætningssystemet skal være MK-godkendt - det 

anbefales at anvendes Alfix 1K eller 2K eller tilsvarende produkter fra LIP. Se også 

www.alfix.dk og https://lip.dk/produkter/vandtaetning-af-vadrum/. 

 

Armaturer skal være VA-godkendte. 

 

Arbejdet med lægning af membran skal udføres af fagmand (murer), som er 

momsregistreret og medlem af BYG´s garantiordning. Bestyrelsen kan evt. anbefale 

håndværker. Efter arbejdets udførelse skal fremsendes kopi af specificeret faktura til 

bestyrelsen. 

 
Arbejdets udførelse 
Grundlæggende krav og anbefalinger til vådrum, som angivet i By og Byg Anvisning 252, 
skal altid følges. 
 
Eksisterende gulv skal bankes op således at toppen af indstøbte stålbjælker kan synes for 
rustskader – se illustrationen ”skitse over fritlæggelse af jern”. Der må ikke foretages 
indgreb i stålbjælker i gulv.  
 
Med henvisning til ”Ejendommens regler for byggesager” skal bestyrelsen eller ekstern 
rådgiver kontaktes for syn af stålbjælker, når gulvet er banket op. Arbejdet må ikke 
fortsætte før synet er foretaget. Efter synet skal stålbjælkerne behandles med 
zinkmaling/koldgalvanisering som Galvafroid eller tilsvarende produkt. 
Billeddokumentation af udført zinkmaling/koldgalvanisering skal fremsendes.  
 
Gulvafløbet skal være af typen beregnet til vådrumsmembran. Er der et eksisterende 

gulvafløb, skal dette udskiftes (det gælder hele gulvafløbet og afløbsrør helt hen til 

faldstammen). Arbejdet skal i alle tilfælde aftales med underboen. Afløbsrør skal placeres 

under etagedækket og tilsluttes eksisterende faldstamme. Hvis underbo har udført sænket 

loft, er underbo selv ansvarlig for at demontere loftet og genetablere det efter at arbejder 

er udført. Se også foreningens regler.  

Der må ikke være lodrette rørgennemføringer i vådzonen og det skal tilstræbes, at der 

heller ikke er vandrette rørgennemføringer i vådzonen.  

 

Vandtætningssystemet skal udføres på gulv og på alle vægge fra gulv og HELT til loft. 

Før vandtætningssystemet kan påføres skal det sikres, at alle overflader er plane, fri for 

huller, gennemgående revner og rengjort for støv, fedt og cementslam samt fremstår 

overfladetørre. Først når dette er sikret kan primning af alle overfladerne påbegyndes.  

I overgang mellem gulv og væg samt i lodrette hjørner monteres selvklæbende 

tætningsbånd. Til forsegling omkring gulvafløb og andre rørgennemføringer anvendes 

selvklæbende manchetter.s 
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Tætningsmassen påføres i en tykkelse på 1mm iht. producenten. Det bedste resultat 

opnås ved påføring af 2-3 omgange. Når tætningsmassen er tør, kan flisearbejdet udføres 

på gulv og vægge. Husk at vælge produkter fra samme producent til både vandtætning og 

flisearbejde, da systemet er godkendt samlet. 

Med henvisning til ”Ejendommens regler for byggesager” skal bestyrelsen (eller ekstern 

rådgiver) kontaktes for syn, når vådrumsmemsbran er etableret. Arbejdet må ikke 

fortsætte før synet er foretaget og før der er givet tilladelse af bestyrelsen / ekstern 

rådgiver til at fortsætte. 

 

Opsætning af fliser skal udføres på gulv og på alle vægge - helt til loft.  

Fugen i hjørner og mellem væg og gulv skal være en elastisk silikonefuge godkendt til 

vådrum, som vådrumssilikone 512 fra DANA lim. 

 

Desuden henvises til ejendommens: ”Regler for byggesager”. 

 

Vigtige krav (fra SBI-Anvisning 252) som ikke alle håndværkere altid har styr på: 
 

• Hvis ikke gulvafløbet udføres som et rendeafløb (også kaldet Unidrain), så skal 
ristrammen på gulvafløbet placeres min. 15 cm fra færdig vægoverflade og 
minimum 6 cm fra træbjælker. 

• Fald mod gulvafløb skal udføres med minimum 3 cm fra overkant opkant ved dør til 
overkant rist i gulvafløb. De 3 cm. kan også opnås som en kombination af fald på 
gulv og støbt opkant ved dør. 

• Kontakter/afbrydere skal som minimum placeres 110 cm fra bruse-armatur.  

• Der ikke må være lodrette rørgennemføringer i vådzonen. 

• Der er krav til underlaget for vådrumsmembranen inden denne udføres. Dette er 
anført i producentens monteringsvejledning.   

• Alle rørkasser eller tilsvarende skal være demonterbare.  

• Der må ikke være skjulte samlinger på vandrør, varmerør, el-kabler eller 
tilsvarende. Transformere for lamper og lignende skal også altid være tilgængelige 
via en oplukkelig lufttæt lem eller tilsvarende.  

• Der må aldrig anvendes træ eller lignende materialer til nedhængte lofter i 
baderum.  

 
Når arbejderne pågår er andelshaver ansvarlig for følgende:   
 

• At tilkalde bestyrelsen eller ekstern rådgiver til besigtigelse på følgende tidspunkter:  
o Det anbefales på det kraftigste, at der afholdes opstartsmøde med 

udførende og bestyrelsen / ekstern rådgiver INDEN arbejder starter.  
o Bestyrelsen tilkaldes inden varmtvandsmåler nedtages. 
o Ekstern rådgiver tilkaldes, når toppen af jern er blotlagte. 
o Ekstern rådgiver tilkaldes, når svalehaleplader, armering og gulvafløb er lagt. 

Det vil sige inden der støbes med beton. 
o Ekstern rådgiver tilkaldes, når gummimembranen er påført. 
o Evt. afsluttende godkendelse af det færdige badeværelse.  
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o Bestyrelsen tilkaldes efter at varmtvandsmåler er genmonteret.  
 

• At sørge for at der er rent på de trapper og fællesområder, som er berørte af 
byggearbejderne. 

• At sørge for at der ikke ligger materialer eller byggeaffald på trapper eller i 
fællesområder.  

• At oplyse bestyrelsen / ekstern rådgiver om eventuelle skader undervejs eller andre 
uforudsete emner, som kan have indflydelse på bygningens sundhed og tilstand. 
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Skitse over fritlæggelse af jern.  
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