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GRUNDEJERFORENINGEN VED KAGSÅ 
 
GODKENDELSE AF TAGUDHÆNG 
GÆLDENDE FOR VED KAGSÅ 4-74 OG 1-47 
 

1. Baggrund for og beskrivelse af projektet 
 

Generel justering af overordnet ensartethedsklausul for områdets bygninger, nærmere bestemt 
ændring af husets overordnede synlige udseende og fremtræden ved ændret tagkonstruktion.  

2. Baggrund for ønsket godkendelse  
 

1. Udhæng beskytter døre, vinduer, facader og murværk fra alt slags vejr og mindsker 
vedligeholdelse af samme. Det forventes, at man skal vedligeholde udhænget, primært ved 
maling af sternbrædder og vindskedebrædder. 
 

2. Generelt for bygningerne er der og bliver konstateret vandindtræk i gavlene ved huse uden 
udhæng.  
 

3. Efter det stigende fokus omkring CO2-udledning og energikrav samt et krav i 
Bygningsreglementet (BR18) om efterisolering med minimum 30 cm, vil det give en ændret 
taghøjde samt muligt krav om ventileret tagkonstruktion. 

3. Beskrivelse og afgrænsning af tagudhæng 
 

a) Ved husets gavlsider er målet sat til max 50 cm udhæng inklusive vindskedebrædder. 
b) Ved husets facade er udhæng sat til max 50 cm inklusive sternbrædder + en tagrende (giver 

ca. 65 cm udhæng afhængig af tagrendens størrelse) 
c) Udvidelsen af tagfladen udføres i vedtaget Cembrit Bølgeplade B6+ eller B7 i farven sort.  

4. Påvirkede partnere 
 

De steder, hvor tagfladerne mødes (gavlsiderne) ved nabohuset, begrænses udhæng til max 20 cm. 
inklusive vindskedebrædder ved / over brandmur. 

5. Hvilke lovkrav gælder for efterisolering af loft og tag? 
 

Kilde, www.bolius.dk/efterisolering-af-loft-og-tag-16669 
 
Ved ændring og udskiftninger af fx tagdækningen, lofter og ud- og indvendige beklædninger på 
facadevægge og gulv skal der som hovedregel udføres efterisolering, så kravene i 
bygningsreglementet overholdes.  
 
Et krav om, at du skal foretage en rentabel varmeisolering, bliver udløst i forbindelse med ombygning 
og ændringer af bygningsdele. Det gælder dog kun i det omfang, at det kan betale sig ud fra nogle 
faste beregninger af omkostningerne i forhold til den forventede besparelse. Ligeledes kan der være 



 

2 

konstruktionsmæssige begrænsninger, der gør det urimelig dyrt eller umuligt at isolere i den krævede 
tykkelse. I disse tilfælde skal du isolere så meget, som det fysisk kan lade sig gøre. 
 
Kravet om efterisoleringen udløses når: 

 Du udskifter tagdækningen, spær og loftsbeklædning (uanset rentabilitet). 
 Du ændrer selve tagkonstruktionen, fx ændrer det fra fladt til rejst tag. 
 Du udskifter tagdækning, tagsten og tagplader fra ét materiale til et andet eller får lagt nyt 

ovenpå. 

6. Visuel beskrivelse af tagudhæng 
Tegning beskriver etablering af udhæng i et angivet eksempel, som er markeret ved farven grøn. 
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7. Beskrivelse og afgrænsning af overdækninger ved hoveddør og bryggersdør 
 

Endvidere ønskes en generel godkendelse af overdækninger ved hoveddør samt bryggersdør i 
variabel størrelse afhængigt af husets placering på grunden i henhold til adgang fra offentlig vej til 
husets deraf valgte/ændrede hoveddør til huset.  
Disse mindre overdækninger varierer i størrelse og form, men skal og må ikke overstige det 
begrænsede område illustreret gennem tegning markeret med farven turkis. 

Adgang til husets facadedøre skal ske uhindret med en frihøjde på minimum 2,1 m. 

Udførelsen af disse overdækninger skal udføres i henhold til og i forlængelse af husets 
tagkonstruktion med transparent bølgeplade svarende Cembrit B6 F.eks. (Rias Transparent 
Sunlux HI-PVC 1220x1086) 

A. Overdækning ved hoveddør, udhæng max 50 cm. + overdækning max 150 cm. inklusive 
sternbrædder + en tagrende  

B. Overdækning ved bryggersdør, udhæng max 50 cm. + overdækning max X cm. inklusive 
sternbrædder og tagrende   

(Max X) adgang til husets døre skal ske uhindret med en frihøjde på minimum 2,10 m. 

1. Ældre udhæng, f.eks. præfabrikeret udhæng fra et byggemarked skal bagudgodkendes, 
under samme forudsætning fra ovenstående. (MAX MÅL) 

2. Eftermontering af udhæng skal ske i henhold til punkt 7. 

8. Visuel beskrivelse af overdækninger ved hoveddør og bryggersdør 
Tegningen beskriver kort, hvor overdækningerne kan udføres.  
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Område er makeret med farven turkis. 
 

 

 

9. Tagbelægning  
        1.  Gældende for tagbelægning er stadig Cembrit Bølgeplade B6+ i farven sortblå. 
        2.  Ændring for valg af anden udseende Cembrit Bølgeplade B7 i farven sortblå.  
        3.  Overdækninger skal udføres i transparent bølgeplade svarende til Cembrit B6.  
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