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Silkeborg 2021-12-12 
 

Rundt om Hammer Bakker 
Att.: Lasse Breddam 
Minervavej 7 
9310 Vodskov 

lassebreddam@gmail.com    

 
Tilbud på udskiftning af bålhytte på ”Shelterpladsen” i Hammer Bakker 
 
 
Beskrivelse 
Den eksisterende udtjente bålhytte nedrives og erstattes af en ny bålhytte på ca. 36 m2 (mellem stolperne). 
Den nye Bålhyttens tagflade er ca. 66 m2. Bålhytten baseres udtryksmæssigt på ”Type 3” kendt fra 
Naturstyrelsens eksempelsamling (se bilag).  

 

Illustration af ny bålhytte på Shelterpladsen. OBS! Udskiftning af sheltertage (begrønning) er fravalgt. 
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- Den eksisterende bålhytte nedtages. Ubehandlet træ med brændekvalitet opsaves til brænde 
og placeres i brændereol i nyt byggeri. Øvrige nedtagne materialer genanvendes eller 
bortskaffes på forsvarlig vis. 

- Den nye bålhytte etableres med en stolpeafstand på 4 x 9 m og udføres med nedgravede (min. 
90 cm) robinie-pæle, der sættes i stolpebeton.  

- På stolperne monteres remme af kantskåret tømmer på 3 x 6”. 
- Spær er kantskåret tømmer 2½ x 6”. 
- Taget lægges med 5” rupløjede brædder med fer og not, hvorpå der lægges 2 lag tagpap. Ved 

tagfod afsluttes med ombukning af tagpappet omkring en halvstaf, for etablering af drypkant. 
Der oplægges sedum i vækstmåtter eller bakker, som er en grøn, frodig og tørketolerant 
tagløsning. Langs kanter afsluttes med lister i eg, monteret på skjulte vinkler.  

- Centralt i huset isættes en kvadratisk lyre med regndæksel af galvaniseret stål. 
- Huset indrettes med 2 fastmonterede borde-/bænkesæt til 2 x 12 personer (ca. 2 x 3 m). Borde 

og bænke er 5 cm douglasplanker, monteret på nedgravede robiniestolper.   
- Der etableres et centralt hævet bålsted med hæve-/sænkegrillrist. Bålstedet er  en valset 

stålring i corten-stål, som fyldes med sand. I periferien af ringen nedstøbes grillristen. Der 
benyttes en robust 55 x 80 cm rist fra Outdoor Design. 

- Over bålstedet ophænges en 2 x2 m røghætte/gnistfang i galvaniseret stål, som tilsluttes 
skorstenen/lyren i taget. 

- I husets sydside etableres mellem to stolpefag, lave vægge med ståbænk i 65-70 cm højde på 
toppen. Halvvægge udføres med 2 x 4” bjælke i top og bund, som indstemmes og fastgøres i 
stolperne. På bjælkerne monteres lodretstående 1 på 2 beklædning af kantskårne brædder 
eller kalmarbrædder i lærk el. douglasgran. Yderste bræt ved stolper tilpasses, evt. ujævnheder 
i stolperne. Ståbænke udføres i 5 cm douglasplanker. 

- I husets nordside etableres en brændereol i det midterste stolpefag. 
- Halvvægge udføres med 2 x 4” bjælke i top og bund, som indstemmes og fastgøres i stolperne. 

På bjælkerne monteres lodretstående 1 på 2 beklædning af kantskårne brædder eller 
kalmarbrædder i lærk el. douglasgran. Yderste bræt ved stolper tilpasses, evt. ujævnheder i 
stolperne. 

Med undtagelse af stolper med jordkontakt, er alt tømmer i konstruktionen douglas. 

Kvalitet 
Derfor anvendes sunde, gennemprøvede konstruktionsprincipper, som f.eks. etablering af brede udhæng 
og anden konstruktiv beskyttelse af konstruktioner og materialer. De anvendte løsninger er udviklet og 
tilpasset af Rabølle, med udgangspunkt i Naturstyrelsens Eksempelsamling: 
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/regler-i-naturen/skilte-og 
friluftsfaciliteter/smaabygninger/eksempelsamling/ 
Alt konstruktionstømmer er Douglasgran fra Søhøjlandet og alt træ med jordkontakt er PEFC/FSC-mærket 
robinie eller dansk eg. Kvalitetsmaterialer og godt håndværk skal sikre langtidsholdbare, bæredygtige 
løsninger. 

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/regler-i-naturen/skilte-og


 
 

Rabølle.dk ApS - Bakbjergvej 3, 8653 Them - tlf.: 22 97 62 45 - mail: mail@rabølle.dk 

 

 
Ansøgning om byggetilladelse 
Opgaven omfatter ansøgning om bygge-og landzonetilladelse til ovenstående udskiftning af bålhus. 

Ovenstående tilbydes udført til et fast honorar på kr. 6.000 ekskl. moms. Inkluderet er udarbejdelse af evt. 
supplerende tegningsmateriale.  

Jf. Aalborg Kommunes hjemmeside er den forventede sagsbehandlingstid for ”simple konstruktioner”  40 
dage: https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/byggeri/sagsbehandlingstid-for-byggesager  

Aalborg Kommune opkræver et gebyr for ansøgning om byggetilladelse, efter timeforbrug: 
https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/byggeri/priser-og-gebyrer Gebyret for kommunens 
sagsbehandling afholdes af bygherre.  

Skulle der fra Aalborg Kommunes side blive stillet krav om tilknytning af certificeret brandrådgiver el. 
statiker er udgifter til disse ikke omfattet af ovenstående tilbud. 

 
Bilag 
Tegningsmateriale, Bålhus ”Type 3”, Naturstyrelsens eksempelsamling. 

https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/byggeri/sagsbehandlingstid-for-byggesager
https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/byggeri/priser-og-gebyrer
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Priser      ekskl. moms  
Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende hytte udføres på timeløn á kr. 500/time  
med et anslået timeforbrug er maks. 16 timer. Se ”Forudsætninger” for forbehold. kr.     8.000     
Udarbejdelse af tegninger og projektmateriale   kr.   14.000 
Ansøgning om bygge- og landzonetilladelse ved Aalborg Kommune (fast honorar) kr.     6.000 
Bålhus, tilpasset ”Type 3”, 4 x 9 m (6 x 11 m med udhæng)   kr. 125.000   
Sedumtag (66 m2)     kr.   26.400 
Bålsted med hæve-/sænkerist (55 x 80 cm) og røg-/gnistfang  kr.   36.000 
Langborde til 2 x 12 pers. (2 x 3 m)    kr.   12.000 
Halvvægge med ståbænk (2 stk.)    kr.     5.000 
Brændereol      kr.     2.500 

I alt, bålhus, leveret og opstillet ekskl. moms   kr. 234.900 
Moms      kr.   58.725 

I alt, inkl. moms     kr. 293.625 

 
Forudsætninger 
 
Tilkørselsforhold 
Ovenstående priser forudsætter gode tilkørselsforhold med lastbil. Evt. omlæsning af materialer til 4X4 
med trailer som følge af komplicerede tilkørselsforhold udføres på timeløn til kr. 500/t ekskl. moms. 
 
Nedtagning af eksisterende hytte 
Ved overslag på tidsforbrug til nedtagning af den eksisterende hytte tages der forbehold for øget 
tidsforbrug som følge af komplicerede forankringsforhold, f.eks. betonforankring af de eksisterende 
stolper. Ved konstatering af overskridelse af tidsforbruget til nedtagning på mere end 2 timer, giver Rabølle 
besked herom til bygherre så hurtigt som muligt.     
 
Byggetilladelse 
Skulle der fra Aalborg Kommunes side blive stillet krav om tilknytning af certificeret brandrådgiver el. 
statiker er udgifter til disse ikke omfattet af ovenstående tilbud. 

 
Forventet opførelse 
Opførelsestidspunktet afhænger af Aalborg Kommunes sagsbehandlingstid af bygge- og 
landzonetilladelsen. Opførelsen forventes at kunne gennemføres maks. 2 måneder efter udstedt 
byggetilladelse. Der tages forbehold for tilgang af yderligere opgaver frem til bygge- og landzonetilladelser 
foreligger.  
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Hvem er Rabølle? 
Vi brænder for at være ude i naturen - sammen eller alene – og vi ønsker at inspirere andre til at komme 
med ud og være sammen med hinanden og SAMMEN MED NATUREN. 

Rabølle udgøres af 4 personer: Søren Rabølle (grundlægger) som er tømrer, friluftsvejleder og tidl. Sirius-
mand, Jørgen Damgaard, tidl. lærer, aktivt friluftsmenneske og Erik Skovgaard Knudsen, arkitekt, aktivt 
friluftsmenneske og frivillig i naturen og Klaus Frank Hockerup som er lærer, skibssnedker og aktivt 
friluftsmenneske.  

Vi holder til i Søhøjlandets store skove og det er her vi skover og forarbejder vores tømmer til vores shelters 
og øvrige byggerier. Vi bruger lokalt skovet tømmer og forarbejdningen sker ligeledes lokalt. Alt vores 
tømmer er naturligt, friskt og ubehandlet. Vores byggerier er designet og udført så vi udnytter træsorternes 
egenskaber bedst muligt og sikrer naturlig beskyttelse af dem. Det gør vi fordi vi kan lide det - det er 
bæredygtigt og vi ønsker at kærligheden til materialerne og deres væsen og håndværket i forarbejdningen 
af dem, skal kunne mærkes og opleves. 

 
Med venlig hilsen  
Søren Rabølle og Erik Skovgaard Knudsen 
Rabølle.dk 


