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INTRODUKTION 
 
 
 
 
 
Slots- og Kulturstyrelsens bygningsfredningsmyndighed har udarbejdet en 
række faglige retningslinjer for behandling af byggesager på de fredede 
bygninger i Danmark. 
 
I retningslinjerne har vi nedskrevet vores praksis for at sikre en ensartet og 
gennemsigtig forvaltning. 
 
Vi har udarbejdet de faglige retningslinjer som et værktøj til sagsbehandling for 
styrelsens medarbejdere. 
 
De faglige retningslinjer henvender sig endvidere til fagfolk, myndigheder, ejere 
og andre særligt interesserede. 
 
HER KAN DU LÆSE MERE 
Læsevejledning til de faglige retningslinjer findes bagerst i dokumentet. 
 
Mere information om bygningsbevaring og restaurering kan findes i Slots- og 
Kulturstyrelsens informationsblade om restaurering og bygningsbevaring. 
 
De faglige retningslinjer for behandling af sager om efterisolering kan desuden 
med fordel læses i sammenhæng med de faglige retningslinjer vedrørende 
forsatsvinduer, indvendig overfladebehandling og indvendige vægge, lofter og 
beklædninger. 
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HENVISNING 
Find bygningsfrednings- 
loven på  
retsinformation.dk 
 
Find Slots- og 
Kulturstyrelsens 
informationsblade på 
slks.dk 
 
Find flere faglige 
retningslinjer på slks.dk 

• Forsatsvinduer 

• Indvendig 
overfladebehandling 

• Indvendige vægge, lofter 
og beklædninger 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/219
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/219
https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/gode-raad-om-vedligeholdelse/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/gode-raad-om-vedligeholdelse/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/bygningsarbejder-paa-fredede-bygninger/faglige-retningslinjer/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/bygningsarbejder-paa-fredede-bygninger/faglige-retningslinjer/
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Kulturarv/Bygningsfredning/Faglige_retningslinjer/5_Doere_og_vinduer/5.3_Forsatsvinduer.pdf
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Kulturarv/Bygningsfredning/Faglige_retningslinjer/9_Overfladebehandling/9.1_Indvendig_overfladebehandling.pdf
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Kulturarv/Bygningsfredning/Faglige_retningslinjer/9_Overfladebehandling/9.1_Indvendig_overfladebehandling.pdf
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Kulturarv/Bygningsfredning/Faglige_retningslinjer/10_Indvendige_konstruktioner_og_beklaedninger/10.2_Indvendige_vaegge__lofter_og_beklaedninger.pdf
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Kulturarv/Bygningsfredning/Faglige_retningslinjer/10_Indvendige_konstruktioner_og_beklaedninger/10.2_Indvendige_vaegge__lofter_og_beklaedninger.pdf
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SLOTS- OG 
KULTURSTYRELSENS 
PRAKSIS 
 
 
 
 
 
Slots- og Kulturstyrelsens praksis er baseret på faglig viden om arkitektur, 
bygningskultur, byggeteknik og kulturhistorie. Desuden kan vores praksis være 
bestemt af udtalelser fra Det Særlige Bygningssyn og principielle afgørelser fra 
Kulturministeriets departement. Endelig er vores praksis baseret på erfaringer 
fra fredningsgennemgangen 2010-2016. 
  
Efter forvaltningsretten træffer vi altid afgørelse efter en konkret vurdering af 
den enkelte ansøgning. 
 
PRAKSIS 
Slots- og Kulturstyrelsens generelle praksis for behandling af sager om 
efterisolering i de fredede bygninger er følgende: 
 
I bygninger, som anvendes til helårsbeboelse eller fast ophold, og hvor 
manglende isolering medfører væsentlige komfortgener, meddeler vi som 
udgangspunkt tilladelse til etablering af efterisolering. Det er dog en 
forudsætning for tilladelsen, at den ønskede løsning kan udføres under 
hensyntagen til bygningens fredningsværdier. 
 
Materialerne til efterisoleringen skal understøtte bygningens eksisterende 
materialeholdning og de fredningsværdier, der knytter sig til denne, herunder 
f.eks. de traditionelle materialers fugttekniske egenskaber.  
 
Som udgangspunkt meddeler vi afslag til etablering af udvendig efterisolering 
på fredede bygninger, da dette som regel vil ændre væsentligt på bygningens 
udtryk. 
 
Efterisolering af terrændæk i bygninger uden kælder 
Slots- og Kulturstyrelsen er som udgangspunkt ikke afvisende over for 
etablering af efterisolering mod terræn i bygninger uden kælder ved etablering 
af isolering mellem bjælker eller under bjælkelag/strøer, hvis efterisoleringen 
underordner sig fredningsværdierne. En tilladelse til efterisolering mod terræn i 
bygninger uden kælder er betinget af, at efterisoleringen kan udføres mellem 
bjælker eller under bjælkelag/strøer. Endvidere skal eksisterende historiske 
fundamenter bevares. 
 
Efterisolering af kælderrum mod terræn 
Vi er generelt tilbageholdende med at meddele tilladelse til efterisolering af 
kælderrum mod terræn, da kælderrum ofte ikke benyttes til beboelse og derfor 
ikke kræver samme indeklima. En undtagelse kunne være brugsrum i kældre, 
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HENVISNING 
Find bygningsfrednings- 
loven på  
retsinformation.dk 
 
Læs mere om 
fredningsværdier i kapitlet 
om sagsbehandlingen under 
afsnittet fredningsværdier. 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/219
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/219
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f.eks. oprindelige køkkener i de finere bygninger, hvor en løsning kan være et 
lægge et isolerende lag under gulvbelægningen.  
 
I de særlige tilfælde, hvor styrelsen meddeler tilladelse til efterisolering mod 
terræn i kælderrum, er det som udgangspunkt en betingelse for tilladelsen, at 
metoden til efterisolering ikke ændrer afgørende på rummets geometri eller 
fjerner historiske fundamenter. 
 
Efterisolering af ydermure i kælder 
Slots- og Kulturstyrelsen vil typisk meddele afslag til etablering af indvendig 
efterisolering af kælderydervægge, da det i de fleste tilfælde er en meget svær 
fugtteknisk øvelse. 
 
I tilfælde, hvor det ikke vil svække en bygnings fugttekniske egenskaber, og 
hvor murværket er uden væsentlige detaljer, f.eks. opført som murede plane og 
pudsede vægge, kan vi meddele tilladelse til etablering af indvendig 
efterisolering af kælderydervægge, såfremt rummenes arkitektur eller geometri 
ikke påvirkes væsentligt. 
 
Vi er som udgangspunkt ikke afvisende over for etablering af efterisolering af 
kælderloft, såfremt rummenes arkitektur eller geometri ikke påvirkes 
væsentligt. 
 
Efterisolering af bindingsværk 
Slots- og Kulturstyrelsen meddeler som udgangspunkt tilladelse til 
efterisolering af bindingsværksvægge i beboelsesbygninger ved etablering af en 
indvendig isoleret forsatsvæg, f.eks. i form af en bræddevæg eller en forsatsvæg 
af forskallingsbrædder med rør og puds. 
 
Etablering af efterisolering på bindingsværk skal udføres i diffusionsåbne 
materialer, og det skal sikres, at der er luft mellem bindingsværk og forsatsvæg. 
 
Vi er ikke afvisende over for at tillade efterisolering med et isoleringssystem 
bestående af lerpuds og højisolerende mineralske plader. Pladerne opsættes 
direkte på bindingsværksvæggen. 
 
Ved bindingsværksbygninger, hvor vinduerne sidder tæt, er det som 
udgangspunkt en betingelse for tilladelsen, at forsatsvæggen holdes under 
brystningshøjde.  
 
Efterisolering af murede huse 
Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele tilladelse til etablering af indvendig 
efterisolering af grundmurede ydervægge og gavlmure, hvis der ikke knytter sig 
selvstændige bærende fredningsværdier til detaljering på vægge og lofter, f.eks. 
snedkerinventar, stukkatur eller særlige overfladekarakterer. 
 
I rum med stuklofter, glaslofter eller snedkerpaneler langs ydervægge og i 
vindueslysninger, vil en indvendig efterisolering som udgangspunkt ikke være 
hensigtsmæssig i forhold til at opretholde rummets fredningsværdier.  
 
En tilladelse til efterisolering af vinduesbrystninger er som udgangspunkt 
betinget af, at efterisoleringen holder sig under brystningsdybden, samt at 
eventuelle radiatorer ikke springer frem i forhold til den indvendige murflugt. 
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Etablering af efterisolering af murværk skal som udgangspunkt udføres i 
diffusionsåbne materialer. 
 
Da etableringen af efterisolering med gipsplader ganske ofte har byggetekniske 
negative konsekvenser for bygningen, samt at gipsplader ofte ikke understøtter 
materialeholdningen i de fredede bygninger, meddeler vi som udgangspunkt 
afslag til denne type efterisolering. 
 
Efterisolering af betonkonstruktioner 
Ved isolering af modernistiske bygninger er det vigtigt, at væggens slankhed 
opretholdes, hvorfor isoleringen altid bør holdes på et minimum.  
 
Slots- og Kulturstyrelsen er derfor som udgangspunkt ikke afvisende over for at 
meddele tilladelse til etablering af efterisolering af betonkonstruktioner 
(modernistiske bygninger), hvis efterisoleringen udføres med tynde plader eller 
kork. 
 
Styrelsen er dog tilbageholdende med at meddele tilladelse til efterisolering af 
betonkonstruktioner ved etablering af en isoleret forsatsvæg af f.eks. gipsplader 
og ved etablering af en teglmur, da disse konstruktioner øger væggens tykkelse 
væsentligt. 
 
Efterisolering af etageadskillelser 
Slots- og Kulturstyrelsen meddeler som udgangspunkt tilladelse til etablering af 
efterisolering ved indblæsning af isoleringsgranulat i etageadskillelsen, hvor 
evt. fredningsværdier, der knytter sig til loft og gulv, herunder indskud, ikke 
forringes. 
  
Etablering af efterisolering af etageadskillelser skal som udgangspunkt udføres 
i diffusionsåbne materialer. 
 
Udlægning af isoleringsmateriale oven på etagedækket, som ikke medfører 
indgreb i den fredede bygning, kan udføres uden forudgående tilladelse fra 
Slots- og Kulturstyrelsen. 
 
Efterisolering af trapperum 
Slots- og Kulturstyrelsen meddeler som udgangspunkt afslag til efterisolering af 
trapperum. Dette skyldes til dels, at der ofte er tale om rum med et kortvarigt 
ophold, dels at trapperummene udgør en del af bygningens hovedstruktur, og at 
der ofte knytter sig fredningsværdier til rummets udformning. 
 
Efterisolering af uudnyttede tagrum 
Styrelsen meddeler som udgangspunkt afslag til etablering af efterisolering af 
tagfladen, da den hierarkiske status, som tagrummene er født med, bør søges 
opretholdt, og uudnyttede tagetager derfor som udgangspunkt bør forblive 
uudnyttede. 
 
Efterisolering af indrettede tagetager 
Slots- og Kulturstyrelsen meddeler som udgangspunkt tilladelse til 
efterisolering af inspektionslemme ved fastklæbning af isoleringsbatts på den 
side af inspektionslemmene, som vender mod tagfladen. 
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Vi er som udgangspunkt ikke afvisende over for at meddele tilladelse til 
indvendig efterisolering af tagetager, som anvendes til permanent ophold. Her 
er det typisk en betingelse for tilladelsen, at materialet har de samme 
fugttekniske egenskaber som bygningens oprindelige materialeholdning. 
 
I særlige tilfælde meddeler vi tilladelse til etablering af efterisolering på 
tagfladen, hvor tagdækningen består af tagpap. I de særlige tilfælde, hvor der 
meddeles tilladelse til dette, er det typisk en betingelse, at isoleringsmaterialet 
kileskæres ud mod tagskægget. 
 
Efterisolering af kviste 
Slots- og Kulturstyrelsen meddeler som udgangspunkt tilladelse til 
efterisolering af kvisttag og af indvendige kvistflunker med et højisolerende 
plademateriale, hvor isoleringsmateriale og indvendig beklædning ikke 
overstiger stolpebredden.  
 
STØTTEMULIGHEDER 
Slots- og Kulturstyrelsen har ikke praksis for at yde støtte til efterisolering, da 
dette anses for at være moderniserende arbejder og ikke arbejder, der i sig selv 
understøtter fredningsværdierne. 
 
For at komme i betragtning til støtte må bygningsarbejderne ikke være 
igangsat. 
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ANSØGNINGENS INDHOLD 
 
 
 
 
 
Dette kapitel redegør for, hvad en ansøgning typisk skal indeholde, for at sagen 
er tilstrækkeligt oplyst og kan behandles af Slots- og Kulturstyrelsen. 
 
Slots- og Kulturstyrelsen forholder sig til, om ansøgningsmaterialet indeholder 
de nødvendige oplysninger, for at vi kan træffe afgørelse i sagen. Hvis vi 
vurderer, at der kun mangler få oplysninger, vil vi typisk anmode om 
supplerende materiale. Hvis vi vurderer, at en større del af 
ansøgningsmaterialet mangler, giver vi typisk afslag på uoplyst grundlag. 
Ansøger er i de tilfælde nødt til at indsende en ny, fuldt oplyst ansøgning. 
 
 

FULDMAGT 
Hvis ansøgeren ikke er ejer af bygningen jf. Tingbogen, skal der vedlægges en 
gyldig fuldmagt fra bygningens ejer. 
 
Ved fredede bygninger, der er opdelt i ejerlejligheder betyder det, at der skal 
foreligge en fuldmagt fra ejerforeningen. 
 
Det skal fremgå af fuldmagten, hvem der udsteder fuldmagten, og hvem 
fuldmagten er udstedt til. Fuldmagten skal være dateret. Det skal klart fremgå, 
hvilke bygningsarbejder, fuldmagten gælder. 
 
Fuldmagten skal være udstedt til den person eller virksomhed, der søger om 
tilladelse til at udføre bygningsarbejder på den fredede bygning. 
 
BUDGETSKEMA 
Man ansøger om tilskud ved at vedlægge et udfyldt budgetskema til 
ansøgningen. 
  
Budgetskemaet skal indeholde stamoplysninger om den fredede bygning samt 
oplysninger om bygningens ejer. Budgetskemaet skal også indeholde 
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HENVISNING 
Find Slots- og 
Kulturstyrelsens 
budgetskema på slks.dk 

 
 

 
 
 
 
 

HVAD SKAL ANSØGNINGEN INDEHOLDE? 

Ansøgning om Indhold 

Generelt vedr. etablering af 
efterisolering 

• Redegørelse i tegning og fotos for 
eksisterende forhold 

• Tegninger af fremtidige forhold   

• Beskrivelse af efterisoleringsarbejderne, 
herunder materialevalg og udførelsesmetode  

• Beskrivelse af nye overflader 

Særligt vedr. efterisolering af 
etageadskillelser 

• Beskrivelse af, hvordan indblæsningshullerne 
laves, om de laves i loft eller gulv og hvordan 
tænkes disse lukkes efter indblæsning 

 

 
 

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Bygningsfredning/Dit_fredede_hus/budgetskema_tilskud_frededebygninger.xls
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Bygningsfredning/Dit_fredede_hus/budgetskema_tilskud_frededebygninger.xls
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oplysninger og prisoverslag over de forventede omkostninger ved 
bygningsarbejderne. Ofte vil der forekomme bygningsarbejder, som ikke er 
støtteberettigede, og det er derfor vigtigt at opliste de forskellige udgifter 
separat.   
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SAGSBEHANDLINGEN 
 
 
 
 
 
Dette kapitel beskriver en række parametre, som Slots- og Kulturstyrelsen 
vurderer og opvejer til at træffe en afgørelse i den enkelte sag.  
 
FREDNINGSVÆRDIER OG SIGNIFIKANS 
I behandlingen af byggesager, foretager Slots- og Kulturstyrelsen først en 
vurdering af bygningens bærende fredningsværdier og en vurdering af 
bygningens signifikans. 
 
Bærende fredningsværdier 
Vi vurderer, om de ansøgte arbejder understøtter og opretholder bygningens 
bærende fredningsværdier. 
 
Der kan f.eks. knytte sig bærende fredningsværdier til oprindelige overflader, 
konstruktioner, herunder deres æstetiske og tekniske egenskaber. 
 

Signifikans 
Herudover vurderer Slots- og Kulturstyrelsen bygningens signifikans. Generelt 
vil en høj signifikans medføre en forholdsvist restriktiv forvaltning. Bygninger 
med en lav signifikans vil typisk medføre en mindre restriktiv forvaltning. 
 
Vurderingen af bygningens signifikans sker på baggrund af en vurdering af: 
• Bygningens autenticitet 
• Bygningens integritet 
 

 
BYGNINGENS BRUG 
Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, om der er omstændigheder ved bygningens 
nuværende anvendelse, der kan begrunde etablering af efterisolering, eller om 
isoleringen skyldes krav i forbindelse med ændringer i bygningens brug. 
 

4 

FREDNINGSVÆRDIER KORT FORTALT 
De bærende fredningsværdier er summen af en bygnings arkitektoniske, 

kulturhistoriske og miljømæssige værdier. De bærende fredningsværdier udgør 

bygningens særlige og umistelige værdier. De bærende fredningsværdier skal være 

synlige og håndgribelige bygningselementer. 

SIGNIFIKANS KORT FORTALT 
Signifikans er et udtryk for bygningens betydning set i forhold til andre fredede 

bygninger af samme type. Signifikans vurderes ud fra sjældenhed, kvalitet og 

bevaringstilstand.  

 
 
ORDFORKLARING 
Autenticitet er et udtryk for 
bygningens ægthed. Både 
oprindelige og senere 
tilkomne bygningsdele 
indgår i vurderingen af 
bygningens autenticitet. 
 
Integritet er et udtryk for. 
hvor helstøbt bygningen 
fremstår i sig selv og i 
forhold til omgivelserne. 
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Styrelsen vurderer desuden, om der knytter sig selvstændige fredningsværdier 
til en bygnings oprindelige anvendelse, som f.eks. kan afspejle sig i de 
indvendige overflader som f.eks. flisebeklædninger i en tidligere 
produktionsbygning 
 
BYGNINGSTYPE 
Vi kigger på, hvilken bygningstype det konkrete projekt omhandler. Der er 
f.eks. stor forskel på hvilke metoder, der kan anvendes i hhv. et 
bindingsværkshus, i et muret etagebyggeri og en modernistisk betonbygning. 
 
BYGGETEKNISKE EGENSKABER 
Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, om der findes selvstændige 
fredningsværdier, som knytter sig til bygningens traditionelt udførte 
bygningsdele og konstruktioner og til disses særlige byggetekniske egenskaber.  
 
Styrelsen vurderer derefter, om de ønskede isoleringsmaterialer understøtter de 
fredningsværdier, der knytter sig til traditionelle materialers byggetekniske 
egenskaber. 
 
BYGGETEKNISKE KONSEKVENSER 
Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, om den valgte metode til efterisolering 
sikrer et langsigtet holdbart resultat og om efterisoleringen ønskes udført i et 
materiale med gode fugttekniske egenskaber. Desuden vurderer styrelsen 
mængden af isoleringsmateriale over for effekten af det holdt op i mod rummets 
status og brug. 
 
ÆSTETISKE KONSEKVENSER 
Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, hvorvidt etablering af efterisolering vil 
forringe bygningens samlede udtryk både ud- og indvendigt.  
 
Ved indvendig efterisolering af ydervægge vurderer styrelsen, om der knytter 
sig arkitektonisk værdi til rummets geometri samt detaljering og overflader i 
eksisterende interiører, som f.eks. vægpanelering, stukkatur og 
lysningspanelering. 
 
Desuden vurderer styrelsen, om der knytter sig arkitektonisk værdi til 
bygningens konstruktioner, f.eks. tagværker i uudnyttede loftsrum og 
tagfladens møde med gesimsen. 
  

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I SAGSBEHANDLINGEN 
Slots- og Kulturstyrelsen er særligt opmærksom på at vurdere følgende forhold i sager 

vedr. efterisolering: 

• Tykkelser på klimaskærmen (tage og ydervægge) øges, hvilket medfører, at 

rumgeometrien, herunder vinduesdybder/lysningsdybden, ændres. 

• Rumudstyr som paneler eller stuk fjernes eller indklædes. 

• Tømmerkonstruktioner i uudnyttede tagrum indklædes og medfører nedsat 

ventilation af konstruktion og tagrum, som kan have nogle byggetekniske 

uhensigtsmæssige konsekvenser. 

• Understrøgne tagflader indklædes og kan derfor ikke vedligeholdes. 

• Indgreb i konstruktioner som terrændæk, etageadskillelser og skunkrum. 
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  • Fugtophobning i konstruktionerne, da krav til udførelser f.eks. til lufttæthed og 

dampspærre - som normalt forlanges - er komplicerede og vanskelige at 

gennemføre. 

• Potentiel risiko for skader på konstruktioner og overflader som følge af forkert 

udført efterisolering, som kun vanskeligt og omkostningstungt lader sig oprette. 

• Ændret indeklima, som kan medføre ønske eller krav om etablering af mekaniske 

ventilationsanlæg. 
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FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN 
 
 
 
 
 
Formålet med dette kapitel er at introducere læseren til væsentlige dele af den 
faglige baggrundsviden, som ligger til grund for Slots- og Kulturstyrelsens 
behandling af byggesager om efterisolering. 
 
Der kan i dette kapitel forekomme beskrivelser af tekniske løsninger og 
bygningsdele, som ofte ikke er hensigtsmæssige at anvende i de fredede 
bygninger. Vi har valgt at beskrive et udvalg af disse løsninger, for at give 
læseren forståelse for hvilke erfaringer, der ligger bag vores praksis. 
 
Yderligere baggrundsviden kan findes i Slots- og Kulturstyrelsens 
informationsblade. 
 
FORMÅLET MED EFTERISOLERING 
Hovedparten af den ældre bygningsmasse er opført efter andre byggestandarder 
end nutidens bygningsreglement foreskriver. Det betyder, at disse bygninger 
typisk er opført med mindre isolering end nybyggeri i dag.  
 
Ønsket om at efterisolere ældre bygninger kommer ofte dels af et ønske om 
energioptimering, dels af et ønske om øget komfort. 
 
TYPISKE KRAV I ANDRE LOVGIVNINGER 
Bygningsreglementet fastsætter krav til bygningers energimæssige ydeevne. 
 
Dispensationsmuligheder 
Jf. bygningsreglementets §13, stk. 5 kan der for bygningsfredede bygninger eller 
bygninger, som er en del af et fredet fortidsminde, ske lempelser fra 
bestemmelserne i bygningsreglementet. Der kan gives dispensation, såfremt 
kommunalbestyrelsen vurderer, at bestemmelserne er uforenelige med 
frednings- og bevaringsværdierne. Denne mulighed foreligger selvom den 
tekniske sagsbehandling er lagt ud til eksterne parter. 
 
Det er den kommunale bygningsmyndighed, der administrerer 
byggelovgivningen, og som derfor har autoritet til at dispensere fra 
bygningsreglementets bestemmelser. 
 
Krav ved anvendelsesændringer 
Når bygninger ændrer anvendelse, der indebærer et væsentligt større 
energiforbrug, skal bygningerne som udgangspunkt overholde kravene i 
bygningsreglementet til ændret anvendelse. Dog kan fredede bygninger være 
undtaget fra bestemmelserne, hvis overholdelse af energikravene vil være i strid 
med den fredede bygnings arkitektoniske, kulturhistoriske eller miljømæssige 
værdier. 
 
Ændret anvendelse kan f.eks. være: 
• Inddragelse af et udhus til beboelse 
• Ændring af en uopvarmet lade/lager til kontorbygning 

5 

 
 

 
HENVISNING 
Find bygningsreglementet 
på bygningsreglementet.dk 

 
 

 
 
 
 
 

https://bygningsreglementet.dk/
https://bygningsreglementet.dk/
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• Inddragelse af en uudnyttet tagetage til beboelse 
 
Ændring fra en anvendelsestype til en anden, hvor temperaturforholdene og 
klimakravene er ens, udløser ikke yderligere energikrav. F.eks. i forbindelse 
med ændring fra erhverv til bolig. 
 
Det frem går af vejledningen til Bygningsreglementet, at konstruktionerne 
omkring bygninger, der ændrer anvendelse, skal isoleres svarende til de 
gældende krav. 
 
Der kan være byggetekniske forhold i de fredede bygninger, der gør, at kravene 
til efterisolering ikke fuldt ud kan imødekommes. Der kan derfor i stedet 
kompenseres for den manglende energimæssige ydeevne ved brug af andre 
energimæssige løsninger. Det kan f.eks. være vanskeligt at opfylde kravene til 
linjetab for eksisterende vinduer og fundamenter. Der kan derfor i stedet spares 
en tilsvarende energimængde, f.eks. gennem yderligere isolering af tagrummet, 
installation af vedvarende energianlæg eller ved etablering af forbedret 
energiforsyning.  
 
FUGT OG MEMBRANER 
En dampspærre er en membran, der monteres på den varme side (indersiden) af 
isoleringsmaterialer, som ikke er diffusionsåbne. Dette gøres for at undgå, at 
varm og fugtig rumluft trænger ind i konstruktionen, hvor det kondenserer og 
skaber fugtproblemer.  
 
Ubrudte, pudsede overflader anses nomalt for at være fugtbremsende og bør 
ikke udløse krav til etablering af dampspærre. Det er derfor vigtigt, at 
eventuelle revner og huller i pudslaget på lofter, skråvægge og 
skunkvægge pudsrepareres, så overfladerne opretholdes intakte. 
 
Traditionelt opbyggede konstruktioner bestående af f.eks. ler, kalkmørtler og 
kalkpuds, kridtsten og til dels tegl er hygroskopiske og kan optage og afgive 
rumfugten. Dette, sammenholdt med naturlige utætheder i døre og vinduer, 
giver en naturlig rumventilering og et godt indeklima.  
 
Hvis man isolerer med materialer med diffusionsåbne egenskaber som f.eks. 
papir, hør, hamp og træ, er etablering af en dampspærre unødvendig, fordi 
fugten kan passere igennem hele ydervæggen. Ved korrekt valg af 
isoleringsmaterialer kan der således opnås en isoleret klimaskærm, der kan 
håndtere fugt, og samtidig en konstruktion, der er diffusionsåben. I den 
forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på ikke f.eks. at anvende 
malingstyper, der ikke er diffusionsåbne.  
 
Nyere byggematerialer som beton, moderne pladebeklædninger, mineraluld og 
diffusionstætte overfladebehandlinger som f.eks. alkydmaling og akrylmaling er 
ikke hygroskopiske og kan ikke optage og afgive fugt. Der er derfor behov for at 
etablere en dampspærre i konstruktioner, hvor der er brugt ikke-hygroskopiske 
materialer. Utætheder i dampspærren sammen med kuldebroer er en typisk 
årsag til fugtskader og skimmelsvamp i bygninger. En forkert placeret 
dampspærre kan desuden medføre omfattende råd- og svampeskader på husets 
bærende konstruktioner. 
 
 

 
 
ORDFORKLARING 
Når materialer er 
hygroskopiske kan de 
optage og afgive vanddamp 
fra omgivelserne. 

 
 
ORDFORKLARING 
Linjetab er betegnelsen for 
ændringer i konstruktionen, 
der giver varmetab eller 
kuldebro. F.eks. skift fra 
grundmur til vindue eller 
fundament. 

http://b%C3%A6redygtigtbyggeri.dk/isolering-generelt/
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EFTERISOLERING MOD TERRÆN 
Efterisolering mod terræn vil typisk foregå på forskellige måder for bygninger 
med og uden kælder. 
 
Bygninger med kælder 
Efterisolering mod terræn i bygninger med kælder kan foretages ved: 
• Opbrydning og etablering af nyt isoleret terrændæk 
• Isolering af hulrum mellem terrændæk og gulvbelægning 
• Isolering oven på terrændækket 

 
Ved etablering af et nyt isoleret terrændæk, opbrydes først det eksisterende 
terrændæk. Normalt vil der skulle afgraves for at skabe højde til både isolering 
og terrændæk for at undgå en reduktion af rumhøjden. Der kan være spor efter 
tidligere kulturlag under gulvene, som skal registreres og opmåles inden 
afgravning, eller der kan være udfordringer i forhold til de historiske 
funderingsmæssige forhold, f.eks. syldsten eller slyngværker, der skal 
respekteres ved udgravningen.  
 
Opbygningen af det nye terrændæk består typisk af et kapillarbrydende lag, et 
lag med trykfast isolering, et nyt radonsikret betondæk, en dampspærre, et 
isoleret strølag og til slut selve gulvet. Hvis gulvet er selve betonlaget eller der 
er lagt klinker eller fliser, lægges dampspærren under betondækket. Det vil i 
nogle tilfælde være nødvendigt selvstændigt at fundere det nye terrændæk 
f.eks. ved nedpresning af pæle og muligvis endda sænke grundvandstanden 
under bygningen ved dræning. Desuden skal man være opmærksom på risikoen 
for konstruktive skader i forbindelse med gravearbejdet, hvor det anbefales at 
foretage vibrationsmålinger, både i forhold til bygningen selv og nabobygninger. 
Derfor kan udførelsen af terrænisolering som følge af de tekniske udfordringer 
være relativt omkostningstungt. Udførelse af nyt terrændæk vil ofte kun være 
aktuelt, hvis gulvene alligevel skal udskiftes af andre årsager. 

 

Principsnit af nyt isoleret 
terrændæk i en bygning 
med kælder. 
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Ved isolering af hulrum mellem terrændæk og gulvbelægninger af træ fjernes 
først det gamle gulv, som eventuelt kan optages med henblik på genlægning. 
Hvis terrændækket er uisoleret, afrenses dette for organisk materiale, og der 
nedlægges en fugtspærre, hvorefter et isoleringslag udlægges. 
 
Hvis et terrændæk i forvejen er isoleret, skal der maksimalt lægges halvt så 
meget isolering på dækket, som der ligger under. Hvis isoleringslaget ovenpå 
dækket bliver for tykt, kan det skabe fugtproblemer, da forskellen på 
temperaturen under og over dækket bliver for stor. Gulvet udlægges med 
mindst 50 mm luft over isoleringslaget. Hulrummet mellem terrændæk og 
gulvbelægning kan også efterisoleres ved indblæsning af granulat. Denne 
metode kræver, at der allerede er en intakt fugtspærre oven på terrændækket. 

 
Isolering oven på terrændækket udføres ved udlægning af en fugtspærre, et 
trykfast isoleringslag og et nyt betonlag. Denne løsning medfører, at man skal 
ændre lofts- og dørhøjder, og det kan være vanskeligt at tilpasse den nye 
gulvhøjde til trappenedgange. Denne løsning ses sjældent i praksis. 
 
Bygninger uden kælder 
Efterisolering mod terræn i bygninger, hvor terrændækket er udført med 
bræddegulve på et træbjælkelag eller på strøer udlagt direkte på jord eller sand 
kan foretages ved: 

 

Principsnit af isolering af 
hulrum mellem terrændæk 
og gulvbelægning. 

 

Principsnit af isolering 
oven på terrændækket. 
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• Etablering af isolering mellem bjælker 
• Etablering af isolering under bjælkelag/strøer 
• Etablering af nyt isoleret terrændæk 

 
Etablering af isolering mellem bjælker udføres ved at fjerne den eksisterende 
gulvbelægning og forsigtigt grave ud mellem bjælkerne. En løs, mineralsk, ikke-
hygroskopisk isolering udlægges mellem bjælkerne, hvorefter gulvbelægningen 
genlægges. Man skal være opmærksom på ikke at blokereeventuelle 
friskluftriste i soklen. 

 
Etablering af isolering under bjælkelag eller strøer udføres ved at fjerne den 
eksisterende gulvbelægning og evt. strølag eller bjælker og derefter grave ud. 
Hvis man ikke kan fjerne bjælkelaget, kan man grave forsigtigt ud mellem 
bjælkerne. Derefter udlægges isoleringsmateriale af celleglas (f.eks. 
producenten Foamglas eller Durapor), som består af opskummet glas. Det er et 
mineralsk isoleringsmateriale, som både er formstabilt og kapillarbrydende. 
Celleglas kan anvendes direkte som underlag for strøer eller bjælker og ændrer 
sig ikke ved ældning. 

 

Principsnit af isolering 
mellem bjælker mod 
terræn. 

 

Principsnit af isolering 
under bjælkelag/strøer 
mod terræn. 
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Etablering af et nyt isoleret terrændæk udføres ved at optage gulvbelægning og 
bjælkelag/strøer og udgrave. Da terrændækket skal anlægges, så den 
oprindelige gulvkote bevares og så ventilationsåbninger i soklen ikke tildækkes, 
kræver etableringen af et nyt støbt terrændæk bortgravning af en del materiale 
under bygningen. Her skal man være særligt opmærksom på at sikre de 
eksisterende fundamenter/syldsten mod undergravning. 
 
Opbygningen af det nye terrændæk består typisk af et kapillarbrydende lag, et 
lag med trykfast isolering i et uorganisk materiale (f.eks. let-klinker, celleglas, 
ekspanderet polystyren eller hårde mineraluldbatts), et støbt armeret 
betondæk, en fugtspærre, et isoleret strølag og til slut gulvbelægningen. Hvis 
gulvfladen er selve betonlaget, eventuelt med fliser eller klinker, lægges 
dampspærren under betondækket. Det vil ofte være nødvendigt at etablere 
selvstændig fundering til det nye terrændæk. Det kan også være nødvendigt at 
forstærke portvægge og indvendige vægge med nedvibrerede eller nedrammede 
stålrørspæle som underlag for traverser under væggene. Desuden skal man 
være opmærksom på evt. vibrationsmålinger, både i forhold til bygningen selv 
og nabobygninger. Derfor kan udførelsen af terrænisolering som følge af de 
tekniske udfordringer være relativt omkostningstungt. 
 
EFTERISOLERING AF KÆLDERRUM 
Efterisolering af kælderrum kan foretages ved: 
• Isolering af kælderloft 
• Indvendig isolering af kælderydervægge 
• Udvendig isolering af kælderydervæg 
 
Ved efterisolering af et kælderloft isolerer man ikke selve kælderrummet, men 
etagen over kælderen. Der må ikke kunne trænge vanddamp ind i 
konstruktionerne. Dette kan f.eks. undgås ved at opsætte en membran under 
den overliggende etages gulvbelægning, hvorunder der lægges et lag isolering og 
til slut evt. en ny loftsbeklædning i kælderrummet. 
 
For at mindste træk og varmetab i en stueetage over en uopvarmet kælder, kan 
man efterisolere etageadskillelsen via kælderloftet. Der må er ikke kunne 
trænge fugt ind i konstruktionen, da det kan give råd og skimmel. Ved at 
opsætte en membran under gulvbelægningen i stueetagen kan varm fugtig luft 

 

Principsnit af nyt isoleret 
terrændæk i en bygning 
uden kælder. 
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fra den opvarmede etage undgås. Isolering placeres under membranen mod 
kælderrummet, og kælderloftet pudses evt. op igen. 
 

 
Indvendig efterisolering af kælderydervægge kan udføres som murede vægge af 
mineralske isoleringsplader eller porebeton, molersten og tilsvarende, der 
pudses med kalkmørtel og malerbehandles med et diffusionsåbent malerprodukt 
f.eks. sandkalkede og derefter kalkede. Der kan være en del byggetekniske 
komplikationer ved indvendig efterisolering af kælderydervægge, i form af 
fugtproblematikker, idet kælderlokalerne ligger under terræn og dermed er i 
direkte kontakt med den omgivende jord og jordfugten. 

 
Kælderydervægge kan efterisoleres udvendigt mod terræn. Denne løsning, hvis 
den udføres korrekt, har en lang holdbarhed og forhindrer indtrængning af 
jordfugt, dog kan det også være en omkostningstung løsning. Først blotlægges 
kælderydervæggene ved udgravning, hvorpå der opsættes en vandtæt membran 
og dernæst isoleringsplader med drænriller. For at undgå at der trænger vand 
bag om isoleringspladerne, inddækkes disse for oven. Omkring hele bygningen 
etableres et omfangsdræn, således at vand og fugt ledes væk fra bygningen.  

 

Principsnit af indvendig 
isolering af 
kælderydervæg. 

 

Principsnit af udvendig 
isolering af 
kælderydervæg. 



20                                                               FAGLIGE RETNINGSLINJER • EFTERISOLERING 

 

EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK 
Da bindingsværk er en relativt spinkel konstruktion, er facadevæggene typisk 
ret tynde.  
 
Bindingsværk har typisk stået uisoleret, og i visse tilfælde med en fuldmuret 
bagvæg. I Midtjylland var der tradition for at efterisolere de nederste tavl med 
tørvemåtter i vinterhalvåret. 
 
Efterisolering af bindingsværk kan foretages ved etablering af: 
• Indvendig isoleret forsatsvæg 
• Indvendig efterisolering med diffusionsåbent isoleringssystem 

 
Indvendig efterisoleringen af ydervægge i bindingsværk kan udføres ved at 
etablere af en forsatsvæg. Den største kulde- og fugtpåvirkning sker på murens 
nederste halvanden meter. I de fredede bygninger føres forsatsvæggen ofte kun 
til brystningshøjde og følger dermed underkanten af vinduerne. Dermed 
foretages der mindst mulige ændringer i rummets interiør, herunder ved 
vindueslysninger, eventuelle loftstuk eller loftsbeklædninger.  
 
En indvendig forsatsvæg udføres uden dampspærre, da den kan holde på fugten 
i konstruktionen. For at undgå fugt etableres et ventileret hulrum på 3-5 cm 
mellem ydervæg og forsatsvæg. Forsatsvæggen udføres som et træskelet, der 
monteres på indersiden af bindingsværket. Herpå opsættes vindtæt, 
diffusionsåbent pap og et egnet isoleringsmateriale, f.eks. papiruld, cellulose, 
hør, hamp eller kork. Forsatsvæggen afsluttes ind mod rummet som en 
bræddevæg med rørvæv og puds, eller med vægpaneler af malede (profilerede) 
brædder med fer og not eller fyldinger. 
 
Den fugt, der produceres i anvendelse af rummet, vil vandre ud i det ventilerede 
hulrum, der som udgangspunkt vil have en lavere relativ luftfugtighed end 
rummet. Derved undgås det at fugten standses eller kondenserer inde i 
isoleringsmaterialet. Konstruktionens dugpunkt vil altså befinde sig i det 
ventilerede hulrum, hvor dug og fugt vil blive ventileret ud til det fri eller blive 
optaget og afgivet af de murede eller lerklinede tavl. 
 
Etablering af indvendig efterisolering med et isoleringssystem udføres ved at 
tavlene udlignes med lermørtel, hvorpå der opklæbes mineralske højisolerende 
diffusionsåbne plader, som slutteligt pudses med lermørtel og 
overfladebehandles. Denne type efterisolering har den byggetekniske fordel, at 

 

Principsnit af en 
indvendigt isoleret 
forsatsvæg, hvor 
ydervæggen er af 
bindingsværk. 
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isoleringspladerne er mineralske (uorganiske), så svampe ikke kan leve i det, 
men også den ulempe, at væggene bliver rettet op. 
 
EFTERISOLERING AF MUREDE HUSE 
Efterisolering af murede huse kan foretages ved: 
• Etablering af indvendig isoleret forsatsvæg/panelvæg 
• Etablering af indvendig tung isoleringsvæg 
• Indblæsning af hulmursefterisolering 
• Etablering af udvendig efterisolering 

 
En indvendig isoleret forsatsvæg udføres ved opbygning af et træskelet, hvorpå 
der opsættes mineralske isoleringsplader eller den samme opbygning som 
beskrevet under bindingsværkskonstruktioner. Mellem forsatsvæggen og 
ydermuren skal der være et ventileret hulrum. Vinduerne sidder typisk med 
større afstand i murede huse end i bindingsværksbygninger, hvorfor 
forsatsvæggen ofte føres helt til loft. 
 

 
En indvendig tung isoleringsvæg udføres ved at opmure diffusionsåbne 
isoleringsblokke som porebeton, gasbetonblokke, hampblokke eller teglblokke. 
 
Både en forsatsvæg på træskelet og en indvendig tung isoleringsvæg afsluttes 
ind mod rummet med en beklædning, f.eks. rørvæv og puds, eller udføres som et 
traditionelt vægpanel af malede (evt. profilerede) brædder med fer og not eller 
med rammer og fyldinger tilpasset bygningens alder og interiør. 
 
En traditionelt udført pudset og røret forsatsvæg har den fordel frem for de 
mere skrøbelige mineralske plader, at man altid vil kunne finde underlag, når 

 

Principsnit af en 
indvendigt isoleret 
panelvæg, hvor 
ydervæggen er af 
grundmur. 

 

Principsnit af en indvendig 
tung væg. 
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der skal hænges reoler, billeder og lignende op. Puds giver desuden en fugefri 
overflade, som er nem at slutte til lofter, vægge og vindueslysninger. I baderum 
er fordelene ved puds, at man umiddelbart ovenpå kan opsætte fliser. 
 
Da vinduesbrystningerne hovedsagligt bærer vinduets vægt, er disse tyndere 
end de gennemgående murpiller. Energibesparelsespotentialet ved indvendig 
isolering af ydervægge er derfor størst ved efterisolering af brystningerne. Dette 
kan, i bygninger med pudsede mure uden høje paneler eller anden form for 
udsmykning, ofte gennemføres uden væsentlige æstetiske konsekvenser, særligt 
hvis brystningerne i forvejen er delvist dækket af radiatorer/ radiatorskjulere. 
  
Da murværkets tykkelse i ældre etagebyggeri typisk aftager opefter med 
aftrapning i etageadskillelserne, kan det dog være problematisk at isolere 
brystningerne i de øverste etager, fordi isoleringen derved kommer til at flugte 
med det omkringliggende murværk, og radiatorerne dermed kommer til at 
springe frem i forhold til den indvendige murflugt. I stedet kan isoleringen 
udføres ved opsætning af tynde højisolerende byggeplader, som pudses og 
malerbehandles som øvrige vægge, således at rumgeometrien/ vinduesnicherne i 
de øverste etage forbliver intakte. 
 
I rum med stuklofter og snedkerpaneler langs ydervægge og i vindueslysninger, 
er det ikke muligt at foretage indvendig efterisolering i uden at skjule 
væsentlige arkitektoniske detaljer. 

 
Efterisolering ved hulmursisolering kan etableres i bygninger, der har ydermur 
opbygget af for- og bagmur med et hulrum mellem sig. For- og bagvæg 
sammenholdes af faste bindere (mursten) eller trådbindere (metal). Fra 
slutningen af 1800-tallet begyndte man at opføre ydervægge som 
hulmurskonstruktioner med faste bindere, der dog langsomt blev fortrængt af 
trådbindere fra 1930’erne. I nogle bygninger er hulmuren en del af et naturligt 
ventilationssystem, som huset er opført med, og i disse tilfælde vil 
hulmursisolering ødelægget dette naturlige ventilationssystem. 
 
Hulmursefterisolering etableres ved indblæsning af isoleringsgranulat eller 
styroporkugler i hulrummet mellem for- og bagvæg. Indblæsningshullet opstår 
ved, at man fjerner nogle mursten, som efter indblæsning af 
isoleringsmaterialet igen indmures. Ved hulmursisolering ændres fugtbalancen 
i ydervæggen, som går fra at have en vis grad af ventilation i det tomme hulrum 
til at blive fyldt op med et materiale, hvor fugten kan kondenseres. Derfor skal 

 

Principsnit af en isoleret 
hulmur i grundmur. 

 
 
ORDFORKLARING 
En vinduesbrystning er det 
murfelt, der går fra 
etagedæk til vinduets 
underside. Murpille er det 
lodretgående murværk, der 
spænder fra gulv til loft 
mellem vindueshullerne. 

 
 
ORDFORKLARING 
I murværk er faste bindere 
mursten, der er vendt, så de 
sammenbinder for- og 
bagmur. Trådbindere har 
samme funktion men er 
spinkle og lavet i metal. 
Bindertypen har betydning 
for murværkets udseende. 
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man være opmærksom på eksisterende fugtproblematikker, der kan forværres, 
og andre forhold, der kan medføre fugtproblemer i fremtiden. 
 
Hvis der allerede er problemer med fugt, må man først afklare årsagen og 
udbedre denne inden en evt. hulmursisolering. Desuden må man gennemgå for-, 
bagmur og hulrum for forhold, der kan medføre følgeskader. I murværket 
undersøger man, om fugerne er intakte, om murstenene er hele, uden revner og 
med intakt brandhud. I hulrummet undersøger man, om der er store 
mørtelpuder, om der er faste bindere eller intakte trådbindere, om der er tæt 
omkring gennembrydninger, og om der er en fugtspærre mod soklen. Skader i 
murværket, mørtelpuder og faste bindere kan medføre følgeskader, da fugt ved 
disse forhold i højere grad kan trænge ind i muren og kondensere. Rustne 
trådbindere kan knækkeved indblæsning af isoleringsgranulatet, hvormed for- 
og bagmur kan presses fra hinanden. 

 
Udvendig efterisolering anlægges direkte på den eksisterende ydermur, 
hvormed bygningen i princippet får en ny facade. Et særpræget eksempel på en 
traditionel, udvendig efterisolering kan ses i fiskerlejet Hesnæs på Østfalster, 
hvor ikke bare tagene, men også bygningernes facader er ”tækket” med tagrør.  
 
EFTERISOLERING AF BETONKONSTRUKTIONER (MODERNISTISKE 
BYGNINGER) 
Det karakteristiske ved de modernistiske bygninger er, at muren er tynd. Det 
kan opleves indefra ved, at vindueslysningerne er smalle og hele den indvendige 
profileringen (dybdeforskel mellem vindue og indervæg) er markant anderledes 
end i grundmurede huse. 
 
Efterisolering af betonkonstruktioner kan foretages ved: 
• Indvendig opklæbning af højisolerende mineralske plader 
• Indvendig opklæbning af korkplader 
• Indvendig efterisolering med byggeplader 

 

Principsnit af udvendig 
efterisolering af grundmur. 

 
 
ORDFORKLARING 
Modernismen, der i Danmark 
også kaldes 
funktionalismen, dækker 
perioden fra ca. 1930 til 
1970’erne. 
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Etablering af indvendig efterisolering ved opklæbning af højisolerende 
mineralske plader og korkplader udføres ved, at pladerne opklæbes direkte på 
indersiden af ydervæggen. Højisolerende mineralske plader kan desuden pudses 
direkte på overfladen. På korkplader kan man pudse på hønsenet, der er 
fæstnet til korkoverfladen. Man skal være opmærksom på, at nogle 
højisolerende plader ikke kan tåle perforering, da de da vil miste deres 
egenskaber. Dette kan have betydning for evt. installationer og ønsket om at 
opsætte billeder og anden interiør ved fastgøring gennem isoleringsmaterialet. 

 
Indvendig efterisolering udføres ved montering af gipsplader og en dampspærre 
på en skeletkonstruktion, hvori der lægges et isoleringsmateriale. Denne form 
for efterisolering giver en noget tykkere væg, så konstruktionen derved mister 
sin karakteristiske slankhed. Desuden er der en risiko for, at efterisolering med 
gipsplader kan medføre fugttekniske problemer og skimmelsvamp. Dette sker 
typisk i tilfælde, hvor dampspærren af forskellige årsager ikke er helt tæt. 
 
EFTERISOLERING AF ETAGEADSKILLELSER 
Efterisolering af etageadskillelser kan udføres ved: 
• Indblæsning af isoleringsgranulat i etageadskillelsen mellem indskudsler og 

loftsbeklædning 
 

 

Principsnit af indvendigt 
opklæbede højisolerende 
mineralske plader, hvor 
ydermuren er af beton. 

 

Principsnit af indvendig 
efterisolering med 
pladematerialer på 
skeletkonstruktion, hvor 
ydermuren er af beton. 

 

Principsnit af 
isoleringsgranulat i 
etageadskillelsen mellem 
indskudsler og 
loftsbeklædning. 
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Etablering af efterisolering i etageadskillelser ved indblæsning af granulat kan 
udføres på to måder: Ved indblæsning nedefra og ved indblæsning oppefra.  
 
Indblæsning af isoleringsgranulat nedefra gennem loftet udføres ved, at der 
laves huller i loftet, hvorigennem granulatet blæses ind. Derefter retableres 
loftets overflade. Ved denne metode er det vigtigt at være opmærksom på, at 
loftet har en glat ensartet overflade, da hele overfladen efterfølgende vil skulle 
efterbehandles, for at man ikke kan se indblæsningshullerne. 
 
Indblæsning af isoleringsgranulat ovenfra gennem gulvet udføres ved, at man 
fjerner en del af gulvbelægningen. Derefter indblæses granulatet, så det ligger 
oven på indskudsleret, og gulvbelægningen retableres. 
 
EFTERISOLERING AF TRAPPERUM 
Trapperum vil ofte, uanset om de rummer snedkerarbejde og 
dekorationsbemalinger eller er udført med enkle vangetrapper uden særlige 
detaljer, have karakter af et gennemgangsrum, som ikke har samme 
komfortkrav som de deciderede opholdsrum. 
 
Efterisolering af trapperum kan udføres ved etablering af tætningslister på døre 
og vinduer. Man kan tætne yderdøre med tætningslister, der anbringes diskret 
ved dørens anslag på karmen, eller tætningslisten kan skydes ind i en høvlet not 
i karmen. Ved fløjdøre man placere tætningslisten på anslagslisten. 
 
EFTERISOLERING I UUDNYTTEDE TAGRUM 
Tagrummene har traditionelt været uopvarmede og blev primært anvendt til 
opbevaring eller til tørring af tøj. Dette afsnit beskriver derfor efterisolering i 
uudnyttede tagrum mod den underliggende etage, og altså ikke efterisolering af 
selve tagrummet. 
 
Efterisolering i uudnyttede tagrum kan foretages ved: 
• Etablering af vandret efterisolering mod den underliggende etage 
• Indblæsning af isoleringsgranulat i etageadskillelsen mellem tagrum og den 

underliggende etage 

 
Etablering af vandret efterisolering mod den underliggende etage udføres ved, 
at evt. gulvbelægning tages op, og et isoleringsmateriale lægges mellem 
loftsbjælkerne. Derefter nedlægges gulvbelægningen, eller der bygges gangbroer 
for at undgå, at isoleringsmaterialet trædes ned. Både gulvbelægning og 
gangbro bør udføres med 5 cm mellemrum til isoleringsmaterialet, så 
konstruktionen ventileres. Hvor der er meget færden eller opmagasinering i 
loftrummet, vælger man typisk at genlægge gulvbelægningen eller etablere en 
ny. Denne løsning kan i visse tilfælde medføre, at der skal ske omlægning af 
installationer. 
 
Indblæsning af isoleringsgranulat i etageadskillelsen mellem tagrum og den 
underliggende etage udføres ved, at man fjerner en del af gulvbelægningen eller 

 

Principsnit af vandret 
efterisolering mod den 
underliggende etage i 
loftsrum. 
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borer huller i gulvbrædderne. Derefter indblæses granulatet, så det ligger oven 
på indskudsleret, og gulvbelægningen retableres, eller hullerne lukkes med en 
rist. Ved denne løsning er det væsentligt at optage tagrummets gulvbrædder 
ved tagfoden og opsætte et lodret bræt, der forhindrer, at isoleringsmaterialet 
fylder helt ud mod taget, og dermed blokerer for ventilationen af tagrummet. 
 
EFTERISOLERING AF INDRETTEDE TAGETAGER 
Dette afsnit omhandler udelukkende etablering af efterisolering i allerede 
indrettede tagetager. 
 
Efterisolering af indrettede tagetager kan udføres ved: 
• Efterisolering af aftagelige inspektionslemme 
• Efterisolering af undertag 
• Udvendig efterisolering af tagflade 

 
Efterisolering af aftagelige inspektionslemme i indrettede tagrum i bygninger 
med understrøgne tage, dvs. uden undertag, udføres ved, at der på den side, der 
ligger ud mod det understrøgne tag, opsættes isolationsbatts på demonterbare 
inspektionslemme, så undertaget kan inspireres og vedligeholdes. Det er vigtigt, 
at isoleringen har de fornødne fugttekniske egenskaber. 
 
Efterisolering af tagrum i bygninger med fast undertag kan udføres ved, at 
montere forskallingsbrædder og isoleringsmateriale mellem spærene, hvorefter 
vægfladen beklædes med en traditionel bræddeforskalling evt. med rørvæv og 
puds. En moderne løsning er at opsætte byggeplader som finer eller gips i stedet 
bræddeforskalling. Det er vigtigt at sikre, at der er et ventileret hulrum mellem 
isoleringslaget og tagfladen. 
 
Ofte vil det være uhensigtsmæssigt at tilføje dampspærre i bygninger, som 
oprindeligt ikke er født med dette, da det er vanskeligt at sikre, at dampspærren 
slutter helt tæt til tilstødende bygningsdele som blandt andet murværk og 
bjælker. Der kan være en risiko for, at fugt samles ved dampspærren enten 
udefra eller indefra, da fugten ikke kan passere. Fugt øger risikoen for råd og 
skimmel. Hvorvidt der bør anvendes en dampspærre vil afhænge af, hvilke 
byggetekniske egenskaber de valgte materialerne besidder. I bygninger med 

 

Principsnit af 
efterisolering af 
aftagelige 
inspektionslemme. 
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understrøget tag vil en dampspærre forhindre adgangen til tagfladens 
underside, hvormed denne ikke kan vedligeholdes. 
 
Efterisolering af tagrum i bygninger med fast undertag kan udføres ved, at der 
på den indvendige side af spærene opsættes forskallingsbrædder, som underlag 
for isoleringsmaterialet. Ind mod det beboede rum opsættes en traditionelt 
udført, evt. røret og pudset, bræddeforskalling som gives en passende 
overfladebehandling f.eks. tapet, eller males med en diffusionsåben 
malingstype.  

 
Udvendig efterisolering er en sjælden løsning, som kan udføres på moderne 
bygninger med fladt tag og tagpapbeklædning. Isoleringen etableres ved 
udlægning af trædefaste isolationsbatts på tagfladen. Den nederste række ved 
tagfoden kan kileskæres, for at bibeholde tagfladens lette udtryk. Oven på 
isolationsbattsene udlægges tagpap svarende til det oprindelige. 
 
EFTERISOLERING AF VINDUER, DØRE OG KVISTE 
Efterisolering af vinduer og døre er behandlet i de faglige retningslinjer 
vedrørende forsatsvinduer, vinduer samt døre og porte. 
 
Efterisolering af kviste kan foretages ved: 
• Efterisolering af kvisttaget 
• Efterisolering af kvistflunkerne 
 
Efterisolering af kvisttaget kan udføres ved at tilføje isolering i hulrummet over 
loftet. Traditionelle kviste har ofte et plant loft, hvilket giver plads til isolering. 
 
Efterisolering af kvistflunker kan udføres ved at montere polystyren eller 
lignende på flunkernes inderside inden for kvistens stolper.  

 

Principsnit af udvendig 
efterisolering af tagflade, 
hvor den sidste række 
isoleringsbatts er 
kileskårede mod spidsen 
mod tagskægget. 

 
 
HENVISNINGER 
Find flere faglige 
retningslinjer på slks.dk 

• Forsatsvinduer 

• Vinduer 

• Døre og porte 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/bygningsarbejder-paa-fredede-bygninger/faglige-retningslinjer/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/bygningsarbejder-paa-fredede-bygninger/faglige-retningslinjer/
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Kulturarv/Bygningsfredning/Faglige_retningslinjer/5_Doere_og_vinduer/5.3_Forsatsvinduer.pdf
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Kulturarv/Bygningsfredning/Faglige_retningslinjer/5_Doere_og_vinduer/5.2_Vinduer.pdf
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Kulturarv/Bygningsfredning/Faglige_retningslinjer/5_Doere_og_vinduer/5.2_Vinduer.pdf
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Kulturarv/Bygningsfredning/Faglige_retningslinjer/5_Doere_og_vinduer/5.1_Doere_og_porte.pdf
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Kulturarv/Bygningsfredning/Faglige_retningslinjer/5_Doere_og_vinduer/5.1_Doere_og_porte.pdf
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PRINCIPIELLE AFGØRELSER 
OG UDTALELSER 
 
 
 
 
 
I dette kapitel henviser vi til principielle klageafgørelser truffet af 
Kulturministeriets departement og udtalelser fra Det Særlige Bygningssyn, der 
danner præcedens for vores generelle praksis. 
 
AFGØRELSER FRA KLAGEINSTANS 
Der henvises til Kulturministeriets departements afgørelse i klagesag 
vedrørende: 
 

Kulturministeriets departement har stadfæstet Slots- og 
Kulturstyrelsens afgørelse om afslag på etablering af ventilationsanlæg. 
Departementet lægger i afgørelsen blandt andet vægt på, at både Slots- 
og Kulturstyrelsen og Kulturministeriets faglige rådgiver anbefaler, at 
den teknisk uhensigtsmæssigt udførte forsatsvæg fjernes, og at der i 
stedet etableres efterisoleringsløsninger, der varmeisolerer, og som kan 
udføres på en måde og med materialer, der forhindrer fremtidig 
skimmelsvamp. 

 
UDTALELSER FRA DET SÆRLIGE BYGNINGSSYN 
Indholdet af disse faglige retningslinjer er forelagt Det Særlige Bygningssyn den 
3. december 2020. 
 
Der foreligger ikke generelle udtalelser om sager vedr. efterisolering fra Det 
Særlige Bygningssyn.  

6 
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EKSEMPLER PÅ 
BETINGELSER 
 
 
 
 
 
Ifølge bygningsfredningslovens § 10, stk. 2 kan en tilladelse gøres betinget af 
gennemførelse af foranstaltninger, som ikke fremgår af ansøgningen. Derfor kan 
der i en tilladelse til bygningsarbejder være stillet betingelser, som skal 
opfyldes, for at tilladelsen er gældende. 
 
Nedenstående er eksempler på betingelser, som kan forekomme i en afgørelse, 
hvis Slots- og Kulturstyrelsen i den konkrete sag har vurderet, at det er 
nødvendigt for at opretholde fredningsværdierne i den fredede bygning. 
 
  

7 

EFTERISOLERING MOD TERRÆN 
• Den eksisterende gulvoverflade skal genanvendes eller repeteres. 

Eller 

• Der skal etableres [vælg gulvbeklædning] som gulvbeklædning, da denne 

understøtter bygningens fredningsværdier. 

• Hvis det under arbejderne viser sig, at gulvet indeholder antikvariske værdier, må 

der ikke etableres efterisolering. Antikvariske værdier kan f.eks. være 

gulvbelægninger af høj alder eller med særlig karakter eller lægningsmønster 

f.eks. piksten, naturstensfliser eller teglklinker. Murstensgulve med karakteristiske 

slidspor mv. regnes for en antikvarisk værdi ligesom også skorstene og 

skorstensfundamenter, ildsteder eller gruekedler, trapper eller bygningsspor efter 

tidligere anvendelser er det. 

• Det lokale museum skal kontaktes, inden gravearbejdet igangsættes. 

• Gulvbeklædninger skal registreres og opmåles omhyggeligt inden optagning med 

henblik på genanvendelse på samme placering. 

• Udgravningen skal udføres under hensyn til de historiske konstruktioner. 

Eksisterende murede fundamenter, syldsten, træpæle og slyngværk mv. skal 

bevares i videst muligt omfang. Eksisterende skillevægge, stolper mv. skal 

ligeledes bevares og understøttes under arbejdets udførelse. 

• Eksisterende historiske fundamenter, træpæle og slyngværk mv. skal 

dokumenteres inden bortgravning. Registrering skal indsendes til Slots- og 

Kulturstyrelsen. 

• Nedramning af pæle og undermuring mm. skal udføres under hensyn til historiske 

konstruktioner. 

• Det nye terrændæk skal placeres således, at der er plads til gulvet i samme kote 

som før. 

 

EFTERISOLERING AF KÆLDERRUM 
• Der må ikke anvendes vandige eller plast-/akrylforstærkede malerprodukter, 

gipsplader og tilsvarende. 
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  EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK 
• Efterisoleringen skal udføres som en selvstændig panelvæg, der holder sig under 

brystningshøjde. 

• Efterisoleringen skal afsluttet indadtil med en overflade, der svarer til de øvrige 

vægflader med [vælg beklædning: rørvæv og puds eller træbeklædning]. 

• Der må ikke anvendes vandige eller plast/ akrylforstærkede malerprodukter. 

 

EFTERISOLERING AF MUREDE HUSE 
• Oprindelige panelbeklædninger og isoleringsprincipper skal respekteres og 

bevares på den oprindelige placering. 

• Der må ikke anvendes vandige eller plast/ akrylforstærkede malerprodukter. 

 

EFTERISOLERING AF BETONKONSTRUKTIONER 
• Efterisoleringen skal holde sig under brystningshøjde. 

 

EFTERISOLERING AF ETAGEADSKILLELSER 
• Lerindskud skal bevares og må ikke fjernes. 

 

EFTERISOLERING AF UUDNYTTEDE TAGRUM 
• Efterisoleringen skal placeres under de eksisterende gulvbrædder, som skal 

genlægges, når isoleringsmaterialet er lagt ned. 

Eller 

• Efterisoleringen kan lægges oven på det eksisterende gulv, og der skal afsluttes 

med en ny gulvbeklædning udført som [vælg gulvmateriale]. 

 

EFTERISOLERING AF INDRETTEDE TAGETAGER 
• Oprindelige panelbeklædninger og inspektionslemme til kontrol af 

understrygningen skal respekteres og bevares på den oprindelige placering. 

 

EFTERISOLERING AF KVISTE 

• Isolering af flunker skal holde sig inden for stolpebredden. 
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LÆSEVEJLEDNING 
 
 
 
 
 
BAGGRUND OG HENSIGT 
Slots- og Kulturstyrelsen har i perioden 2018-2020 udarbejdet en række faglige 
retningslinjer for vores myndighedsbehandling af ansøgninger om 
bygningsarbejder i de fredede bygninger. 
 
Retningslinjerne bidrager til at belyse Slots- og Kulturstyrelsens forvaltning af 
bygningsfredningsloven for offentligheden. 
 
Formålet med formidlingen af de faglige retningslinjer er, at hjælpe 
bygningsejere og rådgivere til at fremsende en fyldestgørende ansøgning og 
samtidig give indsigt i styrelsens sagsbehandling. 
 
De faglige retningslinjer er opdelt i kategorier, der omfatter forskellige 
bygningsdele, materialer og installationer. 
 
INTRODUKTION TIL KATEGORISERINGEN 
De faglige retningslinjer kan læses i sammenhæng med hinanden, da de fleste 
byggesager typisk omfatter bygningsarbejder, der berører flere forskellige 
emner. 
 
Retningslinjerne kan også læses i sammenhæng med Slots- og Kulturstyrelsens 
informationsblade om bygningsbevaring. De enkelte faglige retningslinjer er 
nummererede, og disse numre svarer til nummereringen af 
informationsbladene. 
 
INTRODUKTION TIL TEKSTENS INDHOLD 
De faglige retningslinjer består af en række kapitler. Grå bokse i brødteksten 
indeholder eksempler i tegning. Farvet tekst i brødteksten indeholder korte 
beskrivelser af hhv. fredningsværdier og signifikans, opmærksomhedspunkter i 
sagsbehandlingen og eksempler på betingelser, man kan finde i en afgørelse. 
Informationer i marginen understøtter brødteksten, og her finder man 
ordforklaringer, billedtekster og henvisninger. 
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HENVISNING 
Find Slots- og 
Kulturstyrelsens 
informationsblade på 
slks.dk 

 
 
 
 
 
 

https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/gode-raad-om-vedligeholdelse/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/gode-raad-om-vedligeholdelse/
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SÅDAN LÆSES KAPITLERNE 
 
Kapitel 1. Introduktion 
Generel introduktion til de enkelte faglige retningslinjer. 
 
Kapitel 2. Slots- og Kulturstyrelsens praksis 
Beskrivelse af Slots- og Kulturstyrelsens nuværende praksis. Praksis revideres 
løbende på baggrund af principielle afgørelser og erfaringer samt udtalelser fra 
Det Særlige Bygningssyn. Endvidere indeholder kapitlet information om 
støttemuligheder. 
 
Kapitel 3. Ansøgningens indhold 
Beskrivelse af, hvilket materiale en ansøgning typisk skal indeholde for at 
sagen er tilstrækkeligt oplyst og kan behandles.  
 
Kapitel 4. Sagsbehandlingen 
Beskrivelse af en række parametre som Slots- og Kulturstyrelsen vurderer og 
opvejer i den enkelte sag, inden der træffes en afgørelse.  
 
Kapitlet fungerer således som et sagsbehandlingsværktøj for styrelsens 
medarbejdere og som en ressource, der kan give ansøgere, ejere og rådgivere 
indblik i, hvad Slots- og Kulturstyrelsen vurderer og lægger vægt på i 
byggesagsbehandlingen. 
 
Kapitel 5. Faglig baggrundsviden 
Introduktion til læseren af væsentlige dele af den faglige baggrundsviden, som 
ligger til grund for Slots- og Kulturstyrelsens behandling af byggesager. 
 
Kapitel 6. Henvisning til principielle afgørelser og udtalelser 
Såfremt der foreligger principielle klageafgørelser truffet af Kulturministeriets 
departement eller udtalelser fra Det Særlige Bygningssyn, der danner 
præcedens for Slots- og Kulturstyrelsens generelle praksis, fremgår disse af 
kapitlet. Kapitlet opdateres løbende. 
 
Kapitel 7. Eksempler på betingelser 
Liste over eksempler på særlige udførelsesmetoder og materialevalg, som en 
tilladelse kan være betinget af. Eksemplerne skal ikke forstås som en facitliste, 
da en afgørelse altid er baseret på en konkret vurdering af den enkelte sag. 
 
Kapitel 8. Kilder 
Kildehenvisninger. 
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