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Huse fra denne periode er traditionelt bygget af gode materialer og med velkendte byggeteknikker.  

Der bliver i nyere tid eksperimenteret med mange af fortidens hustyper, hvor både traditionelle enfamiliehuse, 

bungalows, funkisvillaer og træhuse bliver opført. Træhuse er opført med indvendig trækonstruktion med 

pladebeklædning af gips eller fibergips. Udvendigt har konstruktionen træbeklædning.  

Er enfamiliehusene opført i ét plan, er tagkonstruktionen enten fladt tag eller gitterspær med taghældninger fra 15 

til 35 grader. Gavlene kan være afvalmede og dermed en del af taget eller udført lodrette med beklædning af træ, 

skifer eller lignende, så de indgår som en del af facaden. Toplanshuse med udnyttet tagetage er også hyppigt 

forekommende.  

Tagbelægningerne afhænger af hældningen på taget. Tegltage og betontagstenstage har normalt en taghældning 

over 25 grader. Eternitbølgeplader og tagpapbelægning er lagt på tagflader under 15 grader. Generelt gælder det, 

at jo senere i perioden huset er opført, jo mere isolering er der i vægge, lofter og gulve.  

Gulve er terrændæk støbt i beton på et fugtsikret og isoleret underlag, hvorpå der er lagt forskellige slags 

gulvbelægninger. Det kan være trægulv på strøer med isolering imellem, trægulve, tæpper, klinker eller lignende 

lagt direkte på betonen. Det er ikke typisk for perioden at opføre enfamiliehuse med kælder. Er der kældre, er disse 

opført fugtsikrede og isolerede udvendigt. 

De indvendige overflader fremstår typisk meget stilrene med vægge, som er malede og med lofter af gips. 

Efter 1970’erne og frem til nu har der været fokus på at forbedre kloaksystemet i Danmark og minimere risikoen 

for forurening. Afløbsinstallationerne, rør og brønde, udføres i plast, som har lang levetid.  

Særligt for ejendomme på landet og i sommerhusområder er der fortsat nedsivningsanlæg. Spildevandet fra 

bygningerne renses i tank, hvorefter det siver ned i undergrunden. Typisk sker tømningen af disse tanke via en 

kommunal tømningsordning.  Regnvand håndteres i stigende grad via faskiner med efterfølgende nedsivning. I 

byerne er ejendommene tilsluttet det offentlige kloaksystem. 

Rotter lever bl.a. i kloakker og udgør et problem mange steder i Danmark. Rotter er skadedyr, som kan ødelægge 

rør, installationer og isolering og som desuden kan overføre smitsomme sygdomme. Derfor har husejere pligt til at 

anmelde tegn på rotter til kommunen. 

Kommunerne har ansvaret for de offentlige kloakker, mens de private kloak- og stikledninger er de enkelte 

husejeres ansvar. Hvis der er mistanke om rotter i private kloak- og stikledninger, kan kloakkens tilstand afklares 

ved en kloakinspektion. 

En kloakinspektion er ikke en del af huseftersynsordningen, og de beskikkede bygningssagkyndige, som udfører 

et huseftersyn, har ikke kompetence til at udføre en kloakinspektion. Hvis en huskøber ønsker en kloakinspektion, 

kan køberen bestille inspektionen hos en autoriseret kloakmestervirksomhed.  
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