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Detaljeret projektbeskrivelse  

Beskrivelse: Opførelse af tilbygning til badehus. 

Der ansøges om opførelse af en 26 km2 stor tilbygning mod vest (mod skoven og vejen). 
Tilbygningen tilføjer forberedte sanitets forhold, i forbindelse med opførelse af 
badeværelse i tilbygningen. Derudover etableres et soveværelse, en udgang til baghaven, 
og et skur med egen indgang fra baghaven. 

Tilbygning bliver opført med Cherry rød klinkbeklædning der giver tilbygningen samme 
udtryk og stil, som den oprindelig bygning. Tilbygning fastes på et stolpe fundament for, 
at sikrer byggestilen fra den oprindelige bygning samt den samlede byggestil i området. 

Plantegninger: 

 
Figur 1: Plantegning over ønsket samlede færdigbyggende areal 
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Figur 2: Plantegning, Oprindelig bygning mærket 



 
Figur 3: Plantegning, Ønsket tilbygning mærket 

Detaljeret beskrivelse 
Tilbygningen opføres i forlængelse af den oprindelige bygning mod vest, hvor der i dag står et lille 
åbent skur. Tilbygningen bygges på et stolpe fundament der hæver tilbygningen til samme højde 
som den oprindelig bygning, der også er bygget på stolpe fundament. Ved opførelsen af 
tilbygningen laves der en åbning til tilbygningen på 2,5 meter i den nuværende bygning, der giver 
en stor åbning fra den oprindelige bygning til tilbygning og derved integrerer den i en samle 
helhed.  
 
Tilbygningens skelet laves i T1 45x150mm spærtræ og bekædes i klinkbeklædning. Ydervægge 
isoleres med 150 mm isolering. Gulvet isoleres med 200 mm isolering, og taget isoleres med 
260mm isolering. Alle isolerings tykkelser opfylder BR20 byggekrav for U-værdien i sommerhus.  
 



Tilbygningens tagkonstruktion bygges med en taghældning på 7 graders fald mod nord og dække 
med en SBS, APP eller anden bitumen tagpapmembran. 
 
I tilbygningen etableres sanitets forbedringen i form af varm- og koldvands brusekabine i et nyt 
badeværelse med indgang fra et ligeledes ny etableret værelse. Tilbygningen integreres med det 
oprindelige badehus via et opholds/gennemgangsrum i åben forbindelse med bygnings 
nuværende sove/opholdsrum. Der etableres en ny indgang til huset med en dobbeltdør ud til 
baghaven mod vest, der giver bedre udnyttelse af baghaven. 
 
Facade skitse: 

 
Figur 4: Skitsetegning, Mål fra jord 

 

 
Figur 5: Skitsetegning fra syd mod nord 

 

 
Figur 6: Skitsetegning fra vest mod øst 

 



Placering af tilbygning: 

 
Figur 7: Nuværende bebyggelse 

Ved opførelsen af tilbygningen rives et gammelt skur og hegn omkring grunden ned, og 
tilbygningen opføres hvor hegn og skur grænser op mod nord. 
 

 
Figur 8: Ønskede placering af tilbygning 

Figur 8 viser placering af tilbygning i forhold nuværende bebyggelse. 



 
Billeder fra nuværende bebyggelse 

 
Billede 1: Badehuset fra øst mod vandet 

Billede 1 viser badehuset fra øst. Den planlagte tilbygning skaber ingen visuelle ændringer på 
badehuset ud mod stranden. 
 



 
Billede 2: Badehuset fra øst mod stranden, gammelt skur og hegn 

Billede 2, viser det gammel skur og hegn der afgrænser grunden mod nord. Tilbygningen opføres 
ved det gammel skur og hegns nuværende grænse mod nord, og vil derved ikke være til yderlige 
synlighed. 
 



 
Billede 3: Nærbillede af gammelt skur 



 
Billede 4: Badehuset fra vest mod vej og skov 

Tilbygning kommer til, at starte hvor skur og hegn slutter mod nord, og vil dermed erstatte det 
gammel skur og hegn. Taget på tilbygningen vil flugte med badehusets tagfod fra midten af 
badehuset og derfra hælde med 7 grader fald mod nord. Tagmembranen på badehuset og 
tilbygningen vil blive brændt sammen, således der sikres en tæt og sammenhængende 
tagmembran. 
 
Udvendige materialer: 
Tilbygningen bliver beklædt i klinkbeklædning, der giver tilbygningen samme udtryk og stil, 

som den oprindelige bygning. Tilbygning males i cherry rød, der matcher farven på den 
oprindelige bygning. 

 
Vinduer og døre bliver opretholdt i badehuset oprindelige stil med bondehus vinduer og 

døre. 
 
Taget laves med SBS, APP eller anden bitumen tagpapmembran. 

 
Renovation: 
I forbindelse med etablering af tilbygningen udskiftes vinduer i det oprindelige badehus. 


