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OPKRAVNING AF GEBYR: Gebyr for byggesogsbehandling vil blive opkrevet hos ejendommens ejer
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* BEMYNDIGER I HENHOLD TIL BYGNINGSREGLEMENT 2O1O (BRlO) KAP. 1.3 STK. 3:

* TIL PA MINEI/ORE VEGNE AT ANSOGE OM TTLLADELSE TIL (arbejdets art):

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER ELLER STEMPEL / TEGNINGSBERETTIGET MEDLEM AF A/B:

ADRESSE: T_1A29B_OWDE

TLF. NR.:

* DATO:

* CVR nr.:
* Evt. EAN. nr.:

tsLANKETTEN INDSENDES TIL :



Udskriv formular

AN S@GNING OM/ANMELDELSE AF BYGGEARBEJDE
" felt SKAL udfyldes

Sankelmarksgade 4, 4. t.v. \ tf G Voea' ttlvp v

1060 ulw$73 tffiz

* NARMERE BESKRIVELSE AF ARBEJDEI DER SKAL UDFORES uanx.t0LtNtER-ELLERVEDT-EGBILAG)

Jeg onsker at sammenlegge eksisterende toiletrum med en lille mellemgang mellem entre og kokken for at
etablere bad/toilet med gulvaflob ved brusebad i henhold tilvedlagte tegning.

Eksisterende gulv itoiletrum og mellemgang vil blive fjernet, indskudslag isoleret, og det nye, sammenlagte, bad/
toiletrum vil blive udfort og vidrums-sikret i henhold til "Belastningsklasse N", By & Byg-anvisning 200.

Der er i det eksisterende toiletrum en fungerende, lodret aftrekskanal, som vil blive bevaret.

ombygningen involverer ikke andringer i barende vagge 
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* ANSOGER/ANMELDER
NAVN: Sophie Raagaard Gronlund

Evt. FIRMA:

ADRESSE; Sankelmarksgade 4,4.t.v.

POST NR.: 1076

BY: KobenhavnV

TLF: 3164s171

MAIL: sogro@student.sdu.dk

" Firmaer skal oplyse CVR. nr.:
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EJERFORHOLD: Ansagningen/anmeldelsen skalunderskrives af ejendommens ejer eller administrator. Alternativt kan
der vedlegges en fuldmagt. Din ansagning/anmeldelse vil blive returneret, hvis disse aplysninger ikke fremgdr.

GEBYR: Gebyr for byggesagsbehandling vil blive opkrevet hos ejendommens ejer

BLANKETTEN TNDSENDES TIL : CENTER FOR BYGNINGER TLF. 3366 s200
NJALSGADE 13
POSTBOKS 416 E-MAIL: BYGGERI@TMF.KK.DK
1504 KOBENHAVN V

* ADRESSE:
(hvar arbejdet foregdr)

MATR. NR. og EJERLAV:

" EJER (TFOLGE TTNGBOG)
NAVN: 

' 
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* CVR nr.: 2l tl jqt il S
* Evt. EAN nr.:

.,, DATO og UNDERSKRIFT fra EJER:
Se vejledning side 2, hvis du bor i ejerlejlighed
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Vedr. Sankelmarksgade 4,4. t.v. Etablerine af bad: Kbh 3. februar 2OI4

Eksisterende toi letrum Onskes sammenlagt med mellemgang mellem entre og kOkken for at etablere et
moderne brusebadevarelse med vaghengt toi let.

Samtidig @nskes den ikke berende vag mellem k6kken og det nuverende soveverelse nedrevet si  der
opnis en "kokkenf alrum" som det fremgir af vedlagte tegninger.

Den nuverende adski l lelse mellem toi letrum og mellemgang, som Onskes f jernet er en ca 50 mm tyk
slaggeveg uden berende funktion.

Opbvgning af badevarelse i.h.t. Bv & Bvg anvisnine 200. belastningsklasse "N":

Eksisterende breddegulv i  toi letrum og mellemgang t jernes si bjalkelag, indskudslag m.v. kan inspiceres.

lndskudslag f jernes og erstattes med isolering i .h.t .  By & Byg anvisning 200.

Nye vagge mod kOkken (opr. DOribning) samt mod entre opfores i  50 mm letbeton-blokke.

Sideveg i  nuverende mellemgang mod soveverelse (breddevag med puds pA ror pi begge sider)
bekledes med MK-godkendt "vandtet plade", Jackon el ler Wedi, min 9 mm.

Ny gulvhOjde settes i  samr6d med VVS-entrepren Or sA der er t i lstrakkel igt med plads t i l  at sikre t i ls lutning
af aflgb til eksisterende faldstamme.

Gulv opbygges med reglar c/c 300 mm pi tvars af opr. bjelkelag, t i ldannet si der er entydigt fald mod
kant-af lob med vandl6s (Blt icher el ler Unidrain) " mod 3 vagge".

Gulvplade, min 2L mm vandfast krydsfiner, p6l imes MK-godkendt "vandtat plade", Jackon el ler Wedi, min
L2  mm.

Alle hjOrnesamlinger f iber-armeres med MK-godkendt Vidrumssikrings-system, hvorefter gulv og samtl ige
vegge t i l  loft  pdf0res MK-godkendt Vidrumssikrings-membmran med en lagtykkelse pi min 1 mm.

Gulv og vegge t i l  loft  bekledes med MK-godkendt f l ise-bekladning.

Nyt toi let etableres som "veghengt toi let",  si  gennembrydning af nyt gulv undgis.

Kofdt og varmt vand fremfores fra kOkken til brus og hindvask iVA-godkendt PEX-rOr iferingsr4r,
formentl igf0rt under gulv hvor opr. vag mellem kOkken og sovevarelse har st iet.

I  nuverende toi letrum f indes fungerende aftrekskanal som kan fungere som aftrek fra nyt badeverelse.

Pi vegne af Sophie Raagaard Gronlund

Venl ig  h i lsen

SOren Nayberg

cvR 28819390
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Efter ombygning

Sophie Raagqard Gr6nlund

Sankelmarkqgade 4t 4. t.v.

L676K0benhavn V.

Nuverende milestok: 1:100


