HVEM – HVAD – HVORNÅR
Beklædning af vægge og lofter

4.1

Beklædning af vægge og lofter

Det er ikke alle materialer, du må sætte på vægge eller i loft.
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4.2

HVEM – HVAD – HVORNÅR
Beklædning af vægge og lofter

Læs mere om dine muligheder.
For at opnå godkendelse af en lofts- eller vægbeklædning skal disse beklædningsarbejder
udføres i henhold til Bygningsreglementet af 1995. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig
ind i reglerne, inden du går i gang.
I Bygningsreglementet - der er lovgrundlaget for blandt andet boligbyggeri - opereres
med to klassifikationer for lofts- og vægbeklædninger: Beklædningsklasse 1 samt
Beklædningsklasse 2. Læs i øvrigt Bygningsreglementets kapitel 6.7.4 og 6.8.1 som
hovedretningslinier for lofts- og vægbeklædninger. Bygningsreglementet kan du låne på
biblioteket eller hos varmemesteren. Du skal være opmærksom på, at beklædning af
vægge eller loft kræver tilladelse fra afdelingen.
Bygningsreglementets krav om loftshøjder og underlagets beskaffenhed skal overholdes.
Kontakt derfor varmemesteren eller afdelingsbestyrelsen inden du går i gang.

Her er reglerne
Vægge og lofter i bygninger indtil 2 etager
(stueetage og 1. sal hvor underkant af redningsåbning i øverste etage ikke er mere end 6,3
meter over terræn, rækkehuse og én-familieshuse) samt
Vægge i bygninger indtil 8 etager
(stueetage, 1. sal, 2. sal, 3. sal, 4. sal, 5. sal, 6. sal, 7. sal).
Klasse 2-beklædning:
Her må følgende typegodkendte beklædninger anbefales. Alle mål er minimumsmål.
Beklædningerne skal fastgøres med søm eller skruer, anbragt i rækker, hvis indbyrdes
afstand højst må være 600 mm på pladebeklædninger og højst 1.000 mm for bræddebeklædningens vedkommende.
21 mm
15 mm
9 mm
9 mm
9 mm

sammenpløjede brædder
sammenpløjede brædder med højst 25 mm bagvedliggende hulrum
spånplade med massefylde mindst 600 kg pr. m3
træfiberplade med massefylde mindst 600 kg pr. m3
krydsfinérplade med massefylde mindst 500 kg pr. m3
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HVEM – HVAD – HVORNÅR
Beklædning af vægge og lofter

4.3

Lofter i bygninger indtil 8 etager
(stueetage, 1. sal, 2. sal, 3. sal, 4. sal, 5. sal, 6. sal, 7. sal)
Klasse 1-beklædning:
Her må følgende typegodkendte beklædninger anbefales. Alle mål er minimumsmål.
Beklædningerne skal fastgøres med søm eller skruer, anbragt i rækker hvis indbyrdes
afstand højst må være 600 mm for pladebeklædninger og højst 1.000 mm for
bræddebeklædningers vedkommende.
9 mm gipskartonplader
9 mm gennembrandimprægnerede krydsfinérplader, som er godkendt af By- og
Boligministeriet som klasse A-materiale
21 mm sammenpløjede, gennembrandimprægnerede brædder, som er godkendt af By- og
Boligministeriet som klasse A-materiale
Bygninger over 8 etager.
Her frarådes det at foretage nogen form for beklædningsarbejde.

Kælderen eller loftsrummene må ikke bruges til hvad som helst.
Kælderindretninger.
Kælderrum (opbevaringsrum) må normalt ikke indrettes til opholdsrum, men må kun
benyttes til kortvarige ophold.
Redningsåbninger må ikke blændes eller spærres.
Dør ud til det fri eller redningsgange (kældergange) må ikke blændes eller spærres.
Der må ikke opsættes underlag eller beklædning af organiske materialer på vægge og
gulve.
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