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TIL DIN BYGGEANSØGNING SKAL DU VEDLÆGGE  

• En situationsplan 
• Facadetegninger 
• En plantegning 
• En snittegning med sokkeloplysninger 
• En materialeliste 

Se eksempler på de næste sider 
 

 

GENERELT OM TEGNINGERNE 

• Du kan komme langt med et stykke papir, en vinkel-lineal og en blyant  - så længe alle oplysninger fremgår af 
tegningerne. 
 

• For at kunne lave korrekte tegninger, skal du i gang med tommestokken og måle eksisterende bygninger og 
grund op. 
Du skal også kende de præcise mål på det du gerne vil bygge, hvordan du vil lave konstruktionen og hvilke 
materialer du vil bruge. 
Det færdige byggeri bliver målt udvendigt – og det er de udvendige mål der ligger til grund for din 
byggetilladelse. 
 

• Alle tegninger skal være målfaste. 
Dvs at de for eksempel skal tegnes i forholdet 1:50 (1 cm på papiret er 50 cm i virkeligheden) 
eller 1:100 (1 cm på papiret er 100 cm i virkeligheden)  
 

• Man skal kunne se på tegningerne hvad der allerede eksisterer og hvad der er nyt 
 

• Husk målforhold, havenummer, haveforening og dato på tegningerne 
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SITUATIONSPLAN 

Situationsplanen er en tegning af hele 
grunden set fra luften, med alle bygninger 
på. 

Den skal vise  
• Eksisterende bygninger  
• Den nye bygning og/eller tilbygning 
• Længde og bredde på grund og 

bygninger 
• Afstand fra bebyggelsen til skel  
• Evt. afstand  til andre bygninger 
• Havelågens placering 
• Verdenshjørner – nord, syd, øst, vest 

Eksempler på situationsplaner 
1. Nyt hus 
2. Tilbygning 
3. Udhus 

1 

2 

3 
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FACADE- OG 
GAVLTEGNINGER  
Du skal tegne alle 4 sider af huset som du 
ser dem når du står og kigger på huset. 
 
Tegningen skal vise 

• Den nye bygning  
• eller den eksisterende bygning 

med tilbygning 
• Højde- og længdemål  
• Placering af vinduer, døre m.m 
• Flugtveje / redningsåbninger  

(Ved redningsåbninger angives 
også højde og bredde, højde over 
terræn og højden fra gulv til 
underkant af redningsåbningen.) 

• Afstand til skel 
• Hvilket  verdenshjørne siden 

vender mod. 
 
Eksempler på facade-  og gavltegninger 
1. Nyt hus 
2. Tilbygning 
3. Udhus 

 
 

 

1 

2 

3 
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GRUNDPLAN 

Grundplanen er en tegning af huset set fra 
oven, uden tag på.  

Den skal vise 

• Den nye bygning / tilbygning 
• Evt. eksisterende bygning 
• Vægge, døre og vinduers placering 
• Rummenes funktion 
• Fri bredde på flugtveje og  

redningsåbninger   
•  
Eksempel på grundplan 
1. Hus med ny tilbygning 
 

1 
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SNIT-TEGNING 

Snit-tegningen skal vise  

• opbygningen af bygningens konstruktioner  
• beskrivelse af væggenes opbygning - 

herunder dimensionerne på skelettet og 
tykkelse og art af isolering og dampspærre  

• Overflader både inde og ude 
• Sokkelkonstruktion 

 

 

MATERIALELISTE 

Angiv art, mål m.m. af 

• Fundamentet  
• Bærestolper. fodrem, strøer, lægter og 

spær 
• Forankring af fodrem, stolper og spær 
• Yderbeklædning 
• Inderbeklædning 
• Isolering  
• Loftmaterialer 
• Gulvmaterialer 
• Tagmateriale  
• Evt. 

Se tegningen i stort på næste side 
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SNIT-TEGNING 

 


