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Forord

Denne anvisning omhandler generelle krav og anbefalinger til indret-
ning og funktion af nybyggede småhuse i henhold til bestemmelserne i 
Bygningsreglement 2010 (BR10) (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010). 
Småhuse omfatter fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med 
lodret lejlighedsskel i indtil to etager samt eventuel kælder. Det omfat-
ter også kæde- og rækkehuse samt sommerhuse.

Anvisningen omhandler både indretning af boligen og de nære om-
givelser, herunder garager og udhuse, og beskriver de krav og anbe-
falinger, der er til en boligs funktionalitet og anvendelse. Anvisningen 
giver også eksempler på, hvordan boligadskillende vægge, etagead-
skillelser og indvendige vægge i boligen opbygges, så de overholder 
BR10’s brand- og lydtekniske krav. 

Anvisningen udgives sammen med SBi-anvisning 254, Småhuse – 
styrke og stabilitet (Cornelius, 2015) som delvis erstatning for SBI-an-
visning 189, Småhuse (Statens Byggeforskningsinstitut, 1999) og SBI-
anvisning 186, Småhuses stabilitet (Buhelt & Knutsson, 1995). 

Seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen har ledet og koordineret 
tilblivelsen af anvisningerne. 

Ud over Ernst Jan de Place Hansen er denne anvisning udarbejdet 
af følgende forfattere fra SBi:

 – Anne Kathrine Frandsen, seniorforsker: Boligens indretning 
 – Birgit Rasmussen, seniorforsker: Boligadskillende vægge, Etage-

adskillelser, Indvendige vægge i boligen (lyd)
 – Lars Schiøtt Sørensen, seniorforsker: Boligadskillende vægge, 

Etageadskillelser, Indvendige vægge i boligen (brand)
 – Lone Sigbrand, rådgiver: Boligens indretning og Boligens omgivel-

ser.

Derudover har især arkitekt Niels Samsø Nielsen støttet det redaktio-
nelle arbejde.
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Anvisningen er muliggjort med støtte fra:

 – Byggeskadefonden
 – Landsbyggefonden
 – Knud Højgaards Fond
 – Dansk Byggeri
 – MURO, Murerfagets Oplysningsråd
 – Nordisk Gipspladeforening
 – Kalk- og Teglværksforeningen af 1893
 – Xella Danmark.

Arbejdet med anvisningen er fagligt støttet af en referencegruppe be-
stående af:

 – Dan Brøsted Pedersen, civilingeniør, DB Akustik
 – Finn Strabo, arkitekt m.a.a.
 – Gert Jespersen, projekteringsdirektør, NCC
 – Jens Lauridsen, teknisk chef, Xella Danmark
 – Niels Strange, chefkonsulent, Dansk Byggeri
 – Sara Asmussen, arkitekt m.a.a., Tværsnit Arkitekter
 – Sune Nygaard, civilingeniør, Grontmij.

Desuden er modtaget værdifulde kommentarer fra intern salgschef 
Anja Sørensen og chef for forretningsudvikling Michael Amstrup 
(begge Gyproc), Dan Hoffmeyer (Delta), professor Anne Beim (Kunst-
akademiets Arkitektskole) og Erik Ipsen (Knauf Danoline). Professor 
Claus Bech-Danielsen og seniorforsker Toke Haunstrup Christensen 
(begge SBi), har bidraget med kommentarer til afsnit om boligens ind-
retning og omgivelser. Ekstern kontrol er udført af arkitekt m.a.a. Sara 
Asmussen, Tværsnit Arkitekter.

SBi takker de mange, der har gjort udarbejdelsen af denne anvis-
ning mulig gennem deres økonomiske eller faglige bidrag.

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
Afdelingen for Byggeri og Sundhed

Niels-Jørgen Aagaard
Forskningschef
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Indledning

Baggrund og formål

Fra og med indførelsen af Bygningsreglement 2008 (BR08) (Er-
hvervs- og Byggestyrelsen, 2008a), der siden er afløst af Bygnings-
reglement 2010 (BR10) (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010), skal 
alle typer bygninger i Danmark opføres efter ét bygningsreglement. 
Dette har betydet ophævelsen af Bygningsreglement for småhuse 
også kaldet ’Småhusreglementet’ (Byggestyrelsen, 1985; Bolig- og 
Byministeriet, 1998), der fra 1985 har været gældende ved opfø-
relse af småhuse.

På en række områder gælder dog fortsat særlige regler eller und-
tagelser for de bygninger, der tidligere har været omfattet af Småhus-
reglementet. Disse bygninger betegnes i BR10, kapitel 1, Administra-
tive bestemmelser, som ’bygninger af begrænset kompleksitet’, og 
gennemløber en forenklet procedure i forbindelse med byggesagsbe-
handlingen. Desuden gælder blandt andet særlige regler for bygnings-
typen vedrørende brand og ventilation. Inden for en række fagområ-
der vil krav til småhusbyggeriet dog være sammenfaldende med an-
dre bolig- og bygningstyper. 

Småhuse udgør 20-25 % af nybyggeriet opgjort i antal kvadratme-
ter. Der er derfor fortsat et stort behov for vejledning om og eksempler 
på, hvordan disse hustyper kan opbygges og udformes, så de opfyl-
der kravene i BR10.

På denne baggrund har Statens Byggeforskningsinstitut igangsat 
en større revision af eksisterende SBi-anvisninger knyttet til det tidli-
gere Småhusreglement. Den omfatter SBI-anvisning 189, Småhuse 
(Statens Byggeforskningsinstitut, 1999) og SBI-anvisning 186, Små-
huses stabilitet (Buhelt & Knutsson, 1995). Ud over en opdatering af 
stoffet er der også tilføjet nye emneområder. Blandt andet som følge 
af ændringer og nye bestemmelser i BR10, eller fordi der mangler an-
visninger på et givet område. 

Denne anvisning omhandler indretning og funktion af småhuse in-
klusive de nære omgivelser. Anvisningen er rettet mod nybyggeri af 
småhuse, men kan også anvendes ved tilbygninger til småhuse og 
større renoveringsopgaver med egentlige udskiftninger af bygnings-
dele, hvor arbejder kan være omfattet af samme krav, som BR10 stil-
ler til nybyggeri.
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Hvad er småhuse

I BR10 anvendes ikke betegnelsen ’småhuse’ som en særlig byg-
ningstype. Småhuse beskrives enten direkte som ’fritliggende enfami-
liehuse’ eller ’sammenbyggede enfamiliehuse’ i forbindelse med de-
tailkrav, fx krav i kap. 2, Bebyggelsesregulerende bestemmelser, eller 
indirekte i forbindelse med funktionskrav ud fra blandt andet antal eta-
ger eller bygningshøjde, fx i kapitler om energi og brand.

Småhuse anvendes i denne anvisning som en fællesbetegnelse 
for fritliggende og helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse 
med lodret lejlighedsskel i indtil to etager og med kælder. Dette omfat-
ter også kæde- og rækkehuse samt sommerhuse. Småhuse omfatter 
ikke boliger adskilt af en etageadskillelse (vandret lejlighedsskel). 

Den maksimale højde over terræn er 8,5 meter målt til tagryggen. 
Det betyder, at småhuset enten kan opføres med en fuld 1. sal og lille 
taghældning eller med en udnyttet tagetage. Kælderen kan være i fuld 
højde eller som krybekælder. 

Eksempler på typiske tværsnit i småhuse er vist i figur 1.

Brug af anvisningen

Nye småhuse skal opføres i henhold til BR10. Kravene i BR10 er over-
vejende formuleret som funktionskrav, hvilket betyder, at der kan være 
flere måder at opfylde kravene på. Særligt i forbindelse med den over-
ordnede disponering af småhusets interne funktioner og indretningen 
af de enkelte rum er der få detailkrav i BR10. Dette gælder for eksem-
pel trapper internt i boligen. Men da en trappe er et markant element i 
boligen, og dens udformning har stor betydning for brugen, indeholder 
denne anvisning en række anbefalinger til, hvordan trapper i boligen 
udformes.

Det skal understreges, at de i anvisningen viste løsninger og an-
befalinger er eksempler, og at andre løsninger, der kan påvises at op-
fylde kravene i BR10, også vil kunne anvendes. Eksemplerne er ofte 
anvendte løsninger og dækker de mest almindelige udformninger af 
småhuse samt typisk anvendte materialer. I byggevareleverandørers 
og brancheforeningers kataloger og andre anvisninger m.m. findes 
ofte alternative eller mere detaljerede forslag til løsninger, der kan op-
fylde kravene. Andre materialer med egenskaber svarende til de viste 
kan også anvendes.

Der er ikke krav om, at bygherrer følger de beskrivelser og eksem-
pler, der gives i anvisningen, men følges disse, opfyldes de gældende 
love og regler. Vælges andre løsninger, er der en særlig bevisbyrde, 
såfremt der viser sig at opstå problemer, som kan føres tilbage til de 
valgte løsninger.




