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Vejledning om etablering og rengøring af badeværelse 
 

 

Badeværelse 

Badeværelset i din bolig er udstyret med nødvendig sanitet og forberedt til vaskesøjle. 

Herunder beskrives muligheden for vedligeholdelse af overflader og simple 

reparationer, som du selv forventes at kunne foretage. Reglerne for etablering af et 

ekstra badeværelse/toilet finder du på næste side. 

 

Brugervejledning 

Badeværelset er forsynet med fliser på vægge og gulv. Rengøring foretages med 

afvaskning og afkalkning ved brug af midler beregnet til rengøring på fliseareal. Husk 

at læse og følge brugervejledningen på det rengøringsmiddel du vælger at benytte. 

Stærkt syreholdige rengøringsmidler bør ikke benyttes til almindelig rengøring i dit 

badeværelse. 

 

Overflader, vægge 

Væggene er forsynet med fliser fra gulv til loft. Bag 

fliserne er væggene forsynet med en vådrums-

membran, som ikke må brydes. Det er derfor ikke 

tilladt at bore i fliser eller fuger.  

 

Der er fra byggeriets opførelse monteret enkelte kroge 

til håndklæder. Krogene må ikke fjernes eller udskiftes. 

 

 

 

 

Toilet 

Toilettet er væghængt og rengøringsvenligt. Rengøring 

foretages med almindelige rengøringsmidler beregnet 

til sanitet. Toiletrulleholder må ikke fjernes eller 

udskiftes uden tilladelse. Er toilettet stoppet lokalt, kan 

du benytte en ”svupper” til at rense toilettet. Du kan 

købe en ”svupper” i velassorterede supermarkeder, 

eller hos isenkræmmeren. 
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Plads til vaskesøjle 

I badeværelset er der afsat plads, og forberedt 

installationer, til vaskesøjle. Det er et krav, at der 

benyttes en kondenserende tørretumbler, da aftræk ikke 

er tilgængeligt. En kondenserende tørretumbler har 

derudover den fordel, at varmen fra udblæsningen kan 

udnyttes af boligens varmepumpe, som supplement til 

opvarmning af boligen. 

 

Om sommeren, eller i varme perioder, bør tørring af tøj 

foretages ved ophængning udendørs. 

 

Aflåst loftlem 

En af loftspladerne er forsynet med en lille lås. Nøglen 

sidder i ved indflytning, og skal blive i lejemålet. Under 

den aflåste loftslem finder du ventiler, så det er 

muligt at lukke for vandet lokalt ved reparation eller 

udskiftning af VVS-installationer i badeværelset. 

 

 

 

Ekstra badeværelse i boliger med 2 etager 

I boligtyper med 1. sal er det muligt at få etableret et toilet eller badeværelse - på 1. sal. 

Du skal være opmærksom på, at du bor i et træhus, og kravene til vådrum er 

skærpede i forhold til både udførelse og kontrol. Du må derfor ikke igangsætte 

etablering af bad og/eller toilet uden foregående tilladelse fra administrationen. 

 

Der skal i forbindelse med etablering af bad/toilet, altid tilknyttes en rådgiver, som 

med sin lovpligtige forsikring kan stilles til ansvar, hvis etableringen ikke følger de 

opstillede regler og normer. Du må altså aldrig selv, stå for etablering af bad og toilet. 

Heller ikke hvis du kender en god murer eller lignende. 

 

El og VVS-installationer må naturligvis kun udføres af autoriserede professionelle 

håndværkere, og der skal foreligge dokumentation for udført arbejde, samt tegninger 

og beskrivelse for føring af alle installationer. Opfylder en evt. etablering af bad og 

toilet ikke de opstillede krav og betingelser, vil du ved fraflytning blive afkrævet for 

alle omkostninger i forbindelse med lovliggørelse eller retablering af det udførte 

arbejde. 

 

Ideer og inspiration til placering af badeværelse/toilet kan du finde på afdelingens 

underside under ”Beboere” og ”Din bolig” på www.kab-bolig.dk  

 

 

http://www.kab-bolig.dk/

