
Fra: Ingo Jensen
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Cc: Byggeri
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Til TBST
 
Arbejdstilsynet har ikke nogen bemærkninger til høringen.
 
Venlig hilsen
 
Ingo Jensen
Fuldmægtig
T 72 20 86 22  |  inj@at.dk

 

 
Arbejdstilsynet
Landskronagade 33 | 2100 København Ø
T 70 12 12 88 | at@at.dk | www.at.dk
 
Arbejdstilsynet, Danish Working Environment Authority
Landskronagade 33 | 2100 Copenhagen
T +45 70 12 12 88 | at@at.dk | www.at.dk
 
 

Fra: Arbejdstilsynet 
Sendt: 22. marts 2019 12:27
Til: Postkasse Direktionssekretariat
Emne: VS: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-
00233
 
 
 

Fra: Byggeri [mailto:byggeri@tbst.dk] 
Sendt: 22. marts 2019 12:08
Cc: Byggeri; ts Info
Emne: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-
00233
 
Hermed fremsendes udkast til ændring af følgende tre bekendtgørelser:
 

·         Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
·         Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i

bygningsreglementet
·         Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner
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Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til byggeri@tbst.dk senest
den 1. maj 2019.
 
 
Med venlig hilsen
 
Emil Engel Magnussen
Fuldmægtig
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
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Fra: Henrik Lindved Bang
Til: ts Info
Cc: Byggeri
Emne: VS: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-00233
Dato: 1. maj 2019 22:32:18

Bygherreforeningen takker for høringsmaterialet. Vi har ikke umiddelbart bemærkninger til
dette.
 
Venlig hilsen
 
Henrik Lindved Bang
Direktør, PhD
 

 
Bygherreforeningen
Borgergade 111
1300 København K
+45 4042 5575
hlb@bygherreforeningen.dk 
www.bygherreforeningen.dk
 
 
Fra: Byggeri <byggeri@tbst.dk> 
Sendt: 22. marts 2019 12:08
Cc: Byggeri <byggeri@tbst.dk>; ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-
00233
 
Hermed fremsendes udkast til ændring af følgende tre bekendtgørelser:
 

Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i
bygningsreglementet
Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til byggeri@tbst.dk senest
den 1. maj 2019.
 
 
Med venlig hilsen
 
Emil Engel Magnussen
Fuldmægtig
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
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Fra: Dansk Arbejdsgiverforening
Til: Byggeri
Emne: SV: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-00233
Dato: 22. marts 2019 13:48:25

Kære Emil Engel Magnussen
 
Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af 23. marts 2019 vedrørende
ovennævnte skal vi oplyse, at sagen falder uden for DA’s virkefelt, og at vi under
henvisning hertil ikke ønsker at afgive bemærkninger.
 
 
Med venlig hilsen

Rina Raun Borg
Administrativ koordinator, barselsvikar

 

Fra: Byggeri <byggeri@tbst.dk> 
Sendt: 22. marts 2019 12:08
Cc: Byggeri <byggeri@tbst.dk>; ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-
00233
 
Hermed fremsendes udkast til ændring af følgende tre bekendtgørelser:
 

Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i
bygningsreglementet
Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til byggeri@tbst.dk senest
den 1. maj 2019.
 
 
Med venlig hilsen
 
Emil Engel Magnussen
Fuldmægtig
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
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Fra: Jane Petersen - Byg
Til: ts Info
Cc: Byggeri
Emne: Høringssvar j.nr. BS0400-00233
Dato: 1. maj 2019 16:14:21
Vedhæftede filer: DABYFO KTC Byggelov høringssvar vedr ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018.doc

Kære Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 
Vedhæftet høringssvar fra DABYFO / KTC-faggruppen Byggelov.
 
 
Venlig hilsen
 
Jane Petersen
Teamleder, BYG
Kultur, Miljø & Erhverv
Direkte telefon 73 76 76 24
Mail jpet@aabenraa.dk
 
Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
www.aabenraa.dk
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Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

info@tbst.dk  og cc til byggeri@tbst.dk 


(sendt pr. mail den 1. maj 2019)

Mærket: BS0400-00233

Høringssvar

Høringssvar til høring over udkast til ændring af tre bekendtgørelser på byggeområdet op delt i 3 afsnit: 


Afsnit A: 
Ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)


Afsnit B:  
Ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Afsnit C: 
Ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

		Afsender:


DABYFO – Forum for Danske Bygningsmyndigheder /KTC-faggruppen Byggelov

v/Jane Petersen, Aabenraa Kommune - jpet@aabenraa.dk – tlf. 73767624





Generelle bemærkninger: 


DABYFO finder det generelt positivt at bestemmelser i Bygningsreglementet præcises og samles. 

Bygningsreglementet definerer ikke præcist hvad der menes med transportable konstruktioner. Det kan både være en letvogn/skurvogn på hjul opsat på en byggeplads, en beboelsesvogn opsat i indkørslen til et enfamiliehus, en scene eller et højtaler tårn på en festival, et cirkus-telt, en trailer med et stort skilt op sat på en mark med reklame for den lokale købmand, en 100 m² pavillon/præfabrikeret bygning uden hjul (som rent faktisk kan transporteres på en blokvogn) opsat på en erhvervsejendom osv. Kan det også være en karrusel opsat i fbm. et tivoli ? 

Alle disse typer af transportable konstruktioner søges reguleret med de samme bestemmelser i ét afsnit. Det er imidlertid ikke synligt hvilket formål bestemmelserne har eller hvilket hensyn, der ligger bag bestemmelsen. Fx: hvorfor må nogle transportable konstruktioner anvendes til overnatning uden forudgående byggetilladelse, mens andre transportable konstruktioner fordrer forudgående byggetilladelse, hvis de ønskes anvendt til overnatning ? 


DABYFO er bekendt med, at Styrelsen igangsatte et analyse-arbejde, som skulle belyse bl.a. reglerne for transportable konstruktioner og legepladser/legeredskaber herunder eventuel dobbelt-regulering. mv. 

Vi er ikke bekendt med om analyse-arbejdet er færdigt og om der foreligger nogle endelige rapporter, redegørelser eller andet.  


De tekstnære høringssvar nedenfor viser tydeligt, at der fortsat er behov for præcisering af bestemmelserne. Der er brug for regelforenkling, og ikke et sæt bureaukratiske bestemmelser, hvor formålet er uforståeligt og hensynet uklart, og som er svære at navigere rundt i – ikke kun for kommunerne, men i høj grad også for borgerne og virksomhederne. 

Høringssvarene kan på ingen måde erstatte et egentligt analyse-arbejde. 


DABYFO skal derfor opfordre til, at Styrelsen fortsætter eller genoptager analyse-arbejdet. DABYFO deltager fortsat gerne i arbejdet. 


Sekundære bemærkninger:

Rent lovteknisk bør ændringerne i punkt 1 og 2 have rækkefølge-konsekvens således at der burde stå:  Stk. 9-16 bliver herefter til stk. 7-14.


I forbindelse med høringsarbejdet er vi faldet over BR18 §48 – adgangsforhold, som har givet anledning til følgende spørgsmål: Bør sekundær bebyggelse i tilknytning til den primære bebyggelse ikke undtages fra krav om adgangsforhold på linje med sommerhuse?

Spørgsmålet skal ses i lyset af en eventuel præcisering af bestemmelserne om sekundær bebyggelse, som dog ikke er med i denne høring. 


Tekstnære bemærkninger:


		Punkt 8

		§ 6a, stk. 1, nr. 1) Transportable konstruktioner, der opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse. Konstruktionerne må ikke anvendes til overnatning.



		Kommentar:

		Der står ’hvortil der er meddelt byggetilladelse’ 

Det er uklart hvilke regler, der gælder for en byggeplads som etableres i forbindelse med § 5, stk. 1. nr. 4) Ombygninger og andre forandringer i andet eksisterende byggeri, som ikke ændrer eller påvirker de bærende konstruktioner, forudsætningerne for bygningens brandstrategi samt bygningens fælles installationer. Ombygningen eller forandringen må ikke medføre en væsentlig anvendelsesændring eller en udvidelse af etagearealet. For etagebyggeri er det alene ombygninger og forandringer inden for den enkelte enhed, der er omfattet af bestemmelsen.

Det anføres i høringsbrevet, at man med ændringerne ønsker at præcisere reglerne for byggepladser/opstilling af skure og andre transportable konstruktioner – og at byggepladser er undtaget kravet om byggetilladelse. Det er ikke lykkedes, og ydermere er med den nye formulering af bestemmelserne skabt yderligere tvivl om bestemmelserne. I de nuværende bestemmelser i § 6, stk. 1, nr. 5) og 6) står: transportable konstruktioner, der opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde, hvortil der er meddelt byggetilladelse … Her er man ikke i tvivl om, at der er tale om byggepladser i forbindelse med byggeri.


I forslaget er formuleringen ændret til: Transportable konstruktioner, der opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse. Her henviser forudsætningen om, at der meddelt byggetilladelse faktisk til byggepladsen uanset hensigten.


Dertil kommer, at man ikke med forslaget får rettet op på den mangel, som vi tidligere har været i dialog med styrelsen om – nemlig byggepladser, der opsættes i forbindelse med byggearbejder, der ikke kræver byggetilladelse. Det kan f.eks. være ved renoveringsarbejder i samlede bebyggelser. Som bestemmelserne er affattet (i dag), kræver etableringen af en sådan byggeplads byggetilladelse – hvilket formentlig ikke er hensigten eller for den sags skyld hensigtsmæssigt. 



		Forslag til ændring:

		





		Punkt 8


		§ 6a, stk. 1, nr. 2) Transportable konstruktioner, der opsættes i forbindelse med et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse, og som anvendes til andre formål end selve udførelsen, herunder konstruktioner, hvori der udføres tegnestuearbejde, kontorarbejde eller lignende, der ikke er egentligt byggearbejde, og som anvendes som en fast arbejdsplads. Konstruktionerne må ikke anvendes til overnatning.



		Kommentar:

		Der står ’i tilknytning en til byggeplads’ 

Hvordan defineres ”i tilknytning” ? 



		Forslag til ændring:

		Hvis ikke teksten kan blive mere præcis bør det præciseret i en vejledning. 





		Punkt 8

		§ 6d. Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end 6 uger på den samme placering, må ikke opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. § 7. Ved byggesagsbehandling af en certificeret konstruktion omfattet af § 6a, stk. 2, der ønskes opstillet i mere end 6 uger, kan certifikatet lægges til grund for opfyldelse af de tekniske krav, og det er alene de bebyggelsesregulerende forhold, der skal byggesagsbehandles.



		Kommentar:

		Det er uklart om det stadig gælder, at konstruktioner der opstilles med en kortere varighed end 6 uger også fortsat kan være omfattet af krav om byggetilladelse efter kommunens vurdering.



		Forslag til ændring:

		





		Punkt 8

		§ 6e. For transportable konstruktioner, der anvendes af flere end 150 personer, skal meddelelse med oplysning om den transportable konstruktions indretning og brug, jf. §§ 156-158, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, konstruktionen tages i brug.



		Kommentar:

		 I henhold til tidligere svar fra TBST, Nanna Fannike 18. februar 2019, skal ”Meddelelsen til kommunen efter § 32 (§ 6e i udkast til ændringer til BR18 red.), sikre, at beredskabet på baggrund af kommunens orientering, får besked om opstillingen af den transportable konstruktion af hensyn til brandsyn”. Det bør fremgå tydeligt af bestemmelsen at det er formålet, alternativt implementeres i vejledningen.



		Forslag til ændring:

		





		Punkt 8

		§ 6e, stk. 2) For transportable konstruktioner, der anvendes til flere end 150 personer, skal der udarbejdes en pladsfordelingsplan, der viser en inventaropstilling samt flugtveje til et sikkert sted. Hvis pladsfordelingsplanen ikke er en del af en certificering for de transportable konstruktioner, der er omfattet af § 6a, stk. 2, skal pladsfordelingsplanen godkendes af kommunalbestyrelsen eller en certificeret brandrådgiver.



		Kommentar:

		Der står ’skal pladsfordelingsplanen godkendes af kommunalbestyrelsen eller en certificeret brandrådgiver’

Bestemmelsen er ikke i tråd med høringsbrev fra 22.03.2019, hvor det i afsnit 2 er anført, at det i bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner, præciseres, at inspektionsrapporten skal indeholde pladsfordelingsplaner for telte til mere end 150 personer. 

Der henvises til kommentarer på de specifikke bestemmelser i udkast til ændring af bekendtgørelse om transportable telte og konstruktioner, hvor der er tvetydighed om hvorvidt pladsfordelingsplaner skal være en del af certificeringen/certifikatet. 


Hvis intentionen er, at pladsfordelingsplaner skal være en del af en certificering, forudser vi store udfordringer, da der i flere tilfælde ændres og justeres på pladsfordelingsplaner helt op til, at større arrangementer skal afholdes.    


I henhold til bestemmelsen, skal pladsfordelingsplanen godkendes af kommunalbestyrelsen eller en certificeret brandrådgiver, såfremt den ikke er en del af certificeringen. 


Det er tvetydigt om godkendelse fortsat kan ske af kommunalbestyrelsen efter overgangsperioden til certificeringsordning udløber den 31. december 2019. 


Et telt til mere end 150 personer vil i de fleste tilfælde skulle indplaceres i anvendelseskategori 3, risikoklasse 2 og brandklasse 2, jf. BR18 § 493. 


I henhold til BR18 kapitel 1 afsnit ”Byggesagsbehandling i brandklasse 2-4 indtil 31. december 2019”, kan kommunalbestyrelsen kun behandle sager i brandklasse 2-4 indtil 31. december 2019. 


Det bør fremgå tydeligt af bestemmelsen, om kommunalbestyrelsen fortsat kan godkende pladsfordelingsplaner, eller om de skal godkendes af en certificeret rådgiver. 


Hvis kompetencen fratages kommunalbestyrelsen, forudser vi store udfordringer, da der i flere tilfælde ændres og justeres på pladsfordelingsplaner helt op til, at større arrangementer skal afholdes. Det er vores vurdering, at det kan give udfordringer for arrangører af større arrangementer, hvis pladsfordelingsplaner, efter 31. december 2019, ”kun” kan godkendes af certificerede rådgivere, da meddelelsen herom så skal sendes til kommunalbestyrelsen 4 uger før arrangementet, jf. ny BR18 § 6e stk. 1.






		Forslag til ændring:

		Henvisning til §§ 28 og 29, hvis sagsbehandlingen skal følge de øvrige administrative bestemmelser. 





		Punkt 8

		§ 6f og §6g



		Kommentar:

		Der mangler, så vidt vi ved, stadigvæk en metode til eller vejledning om hvordan et areal skal opgøres, for at vurdere hvorvidt et arrangement er omfattet af bestemmelserne. Bestemmelserne er meget upræcise på trods af at areal størrelserne selvsagt er meget præcist defineret (1000 og 3000 m2)

Hensynet eller formålet med bestemmelserne er ikke tydelige. 



		Forslag til ændring:

		





		Punkt 8

		§ 6f.  Stk. 2. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et areal på mellem 1.000 m² og 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal meddelelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug. 



		Kommentar:

		Det bør fremgå tydeligt hvad formålet med bestemmelsen er - alternativt implementeres i vejledningen. 


TBST har tidligere svaret på tilsvarende bestemmelse for transportable konstruktioner (telte til mere end 150 personer), Nanna Fannike 18. februar 2019, ”Meddelelsen til kommunen efter § 32 (§ 6e i udkast til ændringer til BR18 red.), skal sikre, at beredskabet på baggrund af kommunens orientering, får besked om opstillingen af den transportable konstruktion af hensyn til brandsyn”.


Det er vores vurdering at en generel henvisning til kapitel 5, bør justeres til henvisning til relevante bestemmelser i kapitel 5.



		Forslag til ændring:

		





		Punkt 8

		§ 6f. Stk. 3. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et samlet areal på over 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal ansøgning om byggetilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug. 


Stk. 4. Camping-, festival- og salgsområder og lignende er ikke omfattet af § 10, stk. 1, nr. 5, §§ 40, 43 og 46.



		Kommentar:

		Det fremgår af bestemmelsen at camping-, festival- og salgsområder, ikke er omfattet af § 10, stk. 1 nr. 5, som omhandler indplacering i konstruktionsklasse. Det giver fint mening.


Det tolker vi dog sådan, at camping-, festival- og salgsområder, således er omfattet af § 10, stk. 1 nr. 6, om at en ansøgning skal indeholde oplysning om, og dokumentation for, hvilken brandklasse byggeriet kan henføres til jf. kapitel 27 om brandklasser og kapitel 29 om dokumentation af brandforhold.


Indplacering i brandklasse sker på baggrund af:


1.       anvendelseskategori, hvor tabel 1 i bilag 1 til BR18 henviser til bygningsafsnit – det er vores vurdering, at et camping, festival- og salgsområde er ikke et bygningsafsnit


2.       risikoklasse, hvor tabel 2 i bilag 1 til BR18 henviser til ”bygningens udformning, samlet antal personer i bygningsafsnit, antal etager over/under terræn” – det er vores vurdering, at et camping-, festival- og salgsområde er ikke et bygningsafsnit eller en bygning med etager


Bestemmelsen om indplacering i brandklasse, BR18 §493, er gældende for et byggeri eller bygningsafsnit. Det er vores vurdering, at bestemmelserne for indplacering i brandklasser ikke er dækkende for camping, festival- og salgsområder.


Det bør præciseres om de brandtekniske forhold i byggetilladelsen jf. ny bestemmelse BR18 § 6f stk. 3, kan behandles af kommunalbestyrelsen efter 31. december 2019, hvor overgangsperioden for brandteknisk sagsbehandling udløber, jf. kapitel 1 ”Byggesagsbehandling i brandklasse 2-4 indtil 31. december 2019”, eller om der skal tilknyttes en certificeret rådgiver.


Såfremt det er intentionen at områderne skal indplaceres i brandklasse, og godkendes af certificerede rådgivere, bør det præciseres, hvad dokumentationen skal indeholde. Eksempelvis skal et byggeri der godkendes af en certificeret rådgiver, færdigmeldes med en sluterklæring, jf. BR18 §§ 507 og 509, og et camping, festival- og salgsområde, er undtaget for krav om færdigmelding jf. § 6f stk. 4 i udkast til ændringer til BR18.


Det er tvetydigt om godkendelse fortsat ske af kommunalbestyrelsen efter overgangsperioden til certificeringsordning udløber den 31. december 2019, eller om godkendelse skal ske af en certificeret rådgiver, og kommunalbestyrelsen udsteder byggetilladelse på baggrund heraf.


Hvis kompetencen om godkendelse fratages kommunalbestyrelsen, forudser vi store udfordringer, da der i flere tilfælde ændres og justeres på indretninger helt op til, at større arrangementer skal afholdes. Det er vores vurdering, at det kan give udfordringer for arrangører af større arrangementer, hvis camping, festival- og salgsområder, efter 31. december 2019, ”kun” kan godkendes af certificerede rådgivere, da ansøgning om byggetilladelse med tilhørende dokumentation så skal sendes til kommunalbestyrelsen 4 uger før arrangementet, jf. ny BR18 § 6f stk. 3.


Vi efterlyser, at det præciseres hvilke kapitler og paragrafer camping-, festival- og salgsområder er omfattet af, ligesom det beskrives for transportable konstruktioner i §6b stk. 2 og 3.


Eller er det fordi, at det skal forstås sådan at disse sager er omfattet af alle kapitler i BR18 i modsætning til transportable konstruktioner, hvor der er sat begrænsninger til kravene?  



		Forslag til ændring:

		





		Punkt 9

		§ 10, stk. 1, nr. 7) Oplysninger om og dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionel



		Kommentar:

		Formuleringen er uheldige ved ansøgning om mindre byggerier i BK 1 og sekundære bebyggelse.

Iht. §23, er oplysninger og dokumentationen den certificerede rådgivers ansvar, hvilket understøtter, at det er dette kun er et dokumentationskrav for BK2-4



		Forslag til ændring:

		Begrænse bestemmelsen til byggeri i BK2-4. 

Hvis bygningen ikke er indsatstaktisk traditionelt, vil de valgte brandsikringstiltag afvige de præ-accepterede løsninger for BK1. 





		Punkt 11

		§ 18 affattes således:


»§ 18. Ansøgeren udpeger en certificeret statiker. Oplysning til identifikation af den certificerede statiker, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse… .«



		Kommentar:

		Ansøgningen skal være vedlagt et gyldigt certifikat – kommer der information til kommunerne, så kommunerne ved, hvordan certifikaterne skal se ud?



		Forslag til ændring:

		





		Punkt 25

		§ 94, stk. 2, nr. 7, affattes således:


»7) At døre i flugtveje skal være lette at åbne uden brug af nøgle eller værktøj, når flugtvejen skal benyttes af personer, som har lovlig adgang, og at døre i flugtveje, der skal anvendes af flere end 150 personer, skal åbne i flugtretningen.«.



		Kommentar:

		Der står ’når flugtvejen skal benyttes af personer, som har lovlig adgang’


Det er en uheldig formulering, da flugtveje ikke skal være lette at åbne for person der opholder sig ulovligt i en bygning – selvom det er i bygningens brugstid.  


Det gør det svært at vurderer en flugtvejsdør i et baglokale, som kun må benyttes af personalet. 


Vi forstår ikke behovet for formuleringen vedrørende ”.. personer, der har lovlig adgang, …”?






		Forslag til ændring:

		Måske undlade teksten ’lovligt adgang’ ?





		Punkt 27

		I § 105 indsættes efter »Installationer«: », affaldsrum«.



		Kommentar:

		Affaldsrum burde måske have egen §, da formuleringen besværliggør forståelsen. Kunne nævnes under eksempler



		Forslag til ændring:

		





		Punkt 34

		§ 133 indsættes som stk. 2:


»Stk. 2. I bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 i mere end 1 etage skal der installeres brandredningselevator, hvis bygningsafsnittet er indrettet til sengeliggende eller personer med nedsat mobilitet, f.eks. plejeboliger eller hospitaler.«



		Kommentar:

		Teksten er utydelig om hvor vidt det er bygningsafsnittet (brandsektionen) der er i mere end 1 etager eller om det gælder for bygninger i mere end 1 etage.



		Forslag til ændring:

		Hent inspirationen til beskrivelsen i § 95





		Punkt 38

		§ 141, stk. 3) ’For bygningsafsnit i risikoklasse 2-5, skal den løbende funktionsafprøvning og kontrol af følgende brandtekniske installationer foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til……’



		Kommentar:

		Der står ’risikoklasse 2-5’ 


Tastefejl - iht. § 86 er der risikoklasse 1-4



		Forslag til ændring:

		





		Punkt 39

		Stk. 4. Stk. 2 og 3 omfatter alene byggeri, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse i medfør af denne bekendtgørelse, eller hvor systemintegrationstesten ved en akkrediteret virksomhed er et krav i byggetilladelsen.«



		Kommentar:

		Der står ’eller hvor systemintegrationstesten ved en akkrediteret virksomhed er et krav i byggetilladelsen’

Hvis formuleringen skal læses som det gælder på alt byggeri der er opført efter tidligere bekendtgørelser, bør dette fremgå tydeligere. 



		Forslag til ændring:

		





		Punkt 54

		§ 205 affattes således: »§ 205. Beboelsesrum og køkken skal have en loftshøjde, der tilgodeser, at der er tilstrækkeligt dagslys i rummet. Loftshøjden skal fastsættes i forhold til boligens rumdybder, rumstørrelser og vinduers placering.«



		Kommentar:

		Meget fint. Vi er meget tilfredse med, at det præciseres, at der skal være ’tilstrækkeligt’ dagslys (ikke bage dagslys), og at loftshøjden fastsættes i forhold til vinduer, rumdybde og –størrelser.






		Forslag til ændring:

		





		Punkt 74

		Stk. 4. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignede er undtaget fra indplacering i en konstruktionsklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en risiko for personskade ved et svigt.



		Kommentar:

		Der står: hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en risiko for personskade ved et svigt.

Formuleringen er uheldig, da vurderingen af et legeredskab og/eller personskade kan være meget forskellig fra kommune til kommune. 



		Forslag til ændring:

		Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignede er undtaget fra indplacering i en konstruktionsklasse, hvis udformningen udføres i henhold til § 359-363





		Punkt 77

		Stk. 3. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignede er undtaget fra indplacering i en brandklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en uacceptabel risiko for personskade i tilfælde af brand.



		Kommentar:

		Der står: hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en uacceptabel risiko for personskade i tilfælde af brand.

Formuleringen er uheldig, da vurderingen af et legeredskab og/eller personskade kan være meget forskellig fra kommune til kommune.



		Forslag til ændring:

		Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignede er undtaget fra indplacering i en brandklasse, hvis det over for kommunalbestyrelsen kan dokumenteres at der opnås et tilfredsstillende sikkerhedsniveau iht. bygningsreglementets bestemmelser i kapitel 5. 





		Punkt 77

		Stk. 4. For byggeri, som på grund af dets udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en brandklasse, skal det på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om og i hvilket omfang: 


1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages. 


2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30



		Kommentar:

		Formuleringen kan føre til forskellig sagsbehandling, fra kommune til kommune, da vurderingen ikke er bundet op på noget konkret. 

Der kan opstå forskellig sagsbehandling i vurderingen af risikoen og valg af korrekt uddannet certificeret rådgiver. 

Der fremgår ikke om det er muligt at undtage et byggeri for indplacering i brandklasse. 



		Forslag til ændring:

		





		Punkt 77

		Stk. 5. Dokumentationen for overholdelse af stk. 4 samt den udfærdigede dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser i kapitel 5 skal indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.«



		Kommentar:

		Bør sammenskrives med stk. 4.



		Forslag til ændring:

		





		Punkt 79

		§ 498. Starterklæring skal udfærdiges af den certificerede statiker og skal angive

5) redegørelse for den certificerede statikers planlagte virke.



		Kommentar:

		Efter hvilke kriterier skal kommunen påse rådgiverens planlagte virke? 



		Forslag til ændring:

		Bestemmelsen bør henvise til de valgmuligheder rådgiveren har. 





		Punkt 80

		»§ 499. Sluterklæring skal udfærdiges af den certificerede statiker og skal angive:


7) redegørelse for den certificerede statikers virke.



		Kommentar:

		Hvordan skal kommunen sagsbehandle færdigmeldingen, hvis der er uoverensstemmelser mellem starterklæring og sluterklæring? 



		Forslag til ændring:

		





AFSNIT B: Ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 


Generelle bemærkninger: 


Det fremgår af høringsbrevet, at det faktisk er hensigten, at certificeringsorganet henvender sig til alle kommuner, som den certificerede har virket i, ved væsentlige fejl og mangler. Men i bestemmelsen affattes ”.. den stedlige kommune”. 

Det er måske fint at flere (måske burde det være alle) kommuner varsles, hvis certifikatet fratages. I tilfælde af, at organet får kendskab til uregelmæssigheder, men tilsyneladende endnu ikke har besluttet, om den pågældende skal fratages certifikatet. Skal det forstås således, at det er hensigten, at alle de kommuner, hvor den pågældende har virket får underretning ? 


”Herved tilvejebringes et grundlag for den lokale bygningsmyndigheds vurdering af, om informationerne giver anledning til, at kommunen undersøger …” Formålet og opgaven er ikke tydelig: Enten skal vi vide det, og pålægges at gennemgå vores sager med den pågældende – eller også skal vi ikke. Der er ikke noget ”grundlag” for en vurdering – hvis personen har lavet så alvorlige fejl og mangler i én sag, er det da svært at lade som ingenting. På den anden side kan certificeringsorganet eller andre vel ikke ”hænge” vedkommende ud pga. ét byggeri med fejl og mangler ? Det er jo ikke sikkert, at der er fejl i andre byggesager, hvor den pågældende har været involveret, og det er derfor heller ikke sikkert, at kommunerne skal (ind i overvejelser om at) kaste sig ind i en tilsynsopgave, som muligvis er ufornøden.


Bestemmelsen og den kommunale opgave bør præciseres. 


Hvordan kommunerne kan vide, hvem der er certificeret – og til hvad ? 

Tekstnære bemærkninger:

		Emne/ tekst:

		§ 10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan oprette en database, hvortil certificeringsorganerne skal indberette oplysninger om, hvilken konstruktions- eller brandklasse, som statikere og brandrådgivere er certificeret til. Stk. 2. Ved ændrede forhold, der vedrører en statikers eller brandrådgivers certificering, skal certificeringsorganet uden ugrundet ophold opdatere de oplysninger, der er indberettet til databasen.



		Kommentar:

		Burde være en ”skal” bestemmelse. Hvilke forhold taler imod, at Styrelsen eller certificeringsorganet offentliggør en oversigt på hjemmeside over certificerede statikere hhv. brandrådgivere ? Dette helt på linje med oversigten over hvilke forsikringsselskaber, der kan tilbyde byggeskadeforsikring. 

Der henvises til bemærkninger til bkg. BR18 om certifikatet, idet vi skal erindre om Cirkus Baldoni affæren.



		Forslag til ændring:

		





		Emne/ tekst:

		Til § 38, stk. 3. Personlige???



		Kommentar:

		Hvad er det for ”personlige” oplysninger, der gør det ok at lave fejl og implicit sætte personsikkerhed på spil? 

Vi har forståelse for, at den certificerede ikke skal straffes, hvis bygherre f.eks. udfører byggeriet anderledes end beregnet, men det er vel ikke ”personlige” forhold ? 


Bestemmelsen bør præciseres. 



		Forslag til ændring:

		





AFSNIT C: Ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner


Tekstnære bemærkninger:


		Emne/ tekst:

		§ 13 stk. 1 nr. 4 litra c:Inspektionsrapporten skal indeholde: 

4) En beskrivelse af konstruktionens kapacitet, herunder i relevant omfang 


c) målfaste pladsfordelingsplaner for telte til mere end 150 personer med angivelse af samtlige flugtveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse, 



		Kommentar:

		Det præciseres, at inspektionsrapporten skal indeholde pladsfordelingsplaner for telte til mere end 150 personer, og at pladsfordelings-planen skal anbringes et synligt sted på konstruktionen sammen med certifikatet. Det præciseres samtidig, at der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse.


I høringsbrevet er det anført at inspektionsrapporten for et certificeret telt til mere end 150 personer skal indeholde pladsfordelingsplaner. 


I ændring til bekendtgørelsen er bestemmelsen formuleret således at certificeringen skal indeholde pladsfordelingsplaner ”i relevant omfang”. Skal  bestemmelsen forstås således, at hvis et telt kan indrettes med stole og borde mv (der kræver en godkendt pladsfordelingsplan), så skal certificeringen indeholde en eller flere godkendte pladsfordelingsplaner? Det bør præciseres. 


I nuværende bekendtgørelse nr. 880 fra 3/7/2014 §13 Stk. 4, er bestemmelsen meget tydelig:  ”På ejerens anmodning kan konstruktionen certificeres med inventaropstilling i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens regler………..”


Det fremgår af udkast til ændring af BR18 § 6e stk. 2, at pladsfordelingsplaner skal godkendes af kommunalbestyrelsen eller en certificeret brandrådgiver, såfremt de ikke er en del af certificeringen. Det er ikke i tråd med ovenstående ”skal”

Bestemmelsen i bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner bør formuleres så den ikke er tvetydig.



		Forslag til ændring:

		





		Emne/ tekst:

		§ 14 stk. 2: Inspektionscertifikatet skal anbringes et synligt sted på den transportable konstruktion, så brugerne af den transportable konstruktion uden hindring kan gøre sig bekendt med certifikatets indhold. Hvor der er krav om en pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted.



		Kommentar:

		Det bør præciseres om evt. pladsfordelingsplan skal være en del af certifikatet, jf. ovenstående bemærkninger og jf. udkast til ændring af BR18 § 6e stk. 2, der indeholder bestemmelse om at pladsfordelingsplaner skal godkendes af kommunalbestyrelsen eller en certificeret brandrådgiver, såfremt de ikke er en del af certificeringen.  



		Forslag til ændring:

		





Ovenstående er en sammenskrivning af flere høringsvar fra en lang række kommuner. 


Såfremt, de er spørgsmål til ovenstående kan der rettes henvendelse til DABYFOS kredsformænd, som i denne høring er repræsenteret ved Jane Petersen, Aabenraa Kommune. 


Alternativt kan KTC-faggruppen byggelov kontaktes. Kontaktperson er her også Jane Petersen, Aabenraa. 


Kontaktinfo fremgår af side 1. 


Venlig hilsen 


DABYFO


v/Jane Petersen







 
 

 
 

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

info@tbst.dk  og cc til byggeri@tbst.dk  

(sendt pr. mail den 1. maj 2019) 

Mærket: BS0400-00233 

 

Høringssvar 

Høringssvar til høring over udkast til ændring af tre bekendtgørelser på byggeområdet op delt i 3 afsnit:  

Afsnit A:  Ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) 

Afsnit B:   Ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i 

bygningsreglementet 

Afsnit C:  Ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og 

konstruktioner 

 

 

Generelle bemærkninger:  

DABYFO finder det generelt positivt at bestemmelser i Bygningsreglementet præcises og samles.  
 
Bygningsreglementet definerer ikke præcist hvad der menes med transportable konstruktioner. Det kan 
både være en letvogn/skurvogn på hjul opsat på en byggeplads, en beboelsesvogn opsat i indkørslen til et 
enfamiliehus, en scene eller et højtaler tårn på en festival, et cirkus-telt, en trailer med et stort skilt op sat 
på en mark med reklame for den lokale købmand, en 100 m² pavillon/præfabrikeret bygning uden hjul 
(som rent faktisk kan transporteres på en blokvogn) opsat på en erhvervsejendom osv. Kan det også være 
en karrusel opsat i fbm. et tivoli ?  
 
Alle disse typer af transportable konstruktioner søges reguleret med de samme bestemmelser i ét afsnit. 
Det er imidlertid ikke synligt hvilket formål bestemmelserne har eller hvilket hensyn, der ligger bag 
bestemmelsen. Fx: hvorfor må nogle transportable konstruktioner anvendes til overnatning uden 
forudgående byggetilladelse, mens andre transportable konstruktioner fordrer forudgående 
byggetilladelse, hvis de ønskes anvendt til overnatning ?  
 
DABYFO er bekendt med, at Styrelsen igangsatte et analyse-arbejde, som skulle belyse bl.a. reglerne for 
transportable konstruktioner og legepladser/legeredskaber herunder eventuel dobbelt-regulering. mv.  
Vi er ikke bekendt med om analyse-arbejdet er færdigt og om der foreligger nogle endelige rapporter, 
redegørelser eller andet.   
 

Afsender: 

DABYFO – Forum for Danske Bygningsmyndigheder /KTC-faggruppen Byggelov 

v/Jane Petersen, Aabenraa Kommune - jpet@aabenraa.dk – tlf. 73767624 

mailto:info@tbst.dk
mailto:byggeri@tbst.dk
mailto:jpet@aabenraa.dk


 
 

 
 

De tekstnære høringssvar nedenfor viser tydeligt, at der fortsat er behov for præcisering af 
bestemmelserne. Der er brug for regelforenkling, og ikke et sæt bureaukratiske bestemmelser, hvor 
formålet er uforståeligt og hensynet uklart, og som er svære at navigere rundt i – ikke kun for 
kommunerne, men i høj grad også for borgerne og virksomhederne.  
 
Høringssvarene kan på ingen måde erstatte et egentligt analyse-arbejde.  
 
DABYFO skal derfor opfordre til, at Styrelsen fortsætter eller genoptager analyse-arbejdet. DABYFO 
deltager fortsat gerne i arbejdet.  
 
 
Sekundære bemærkninger: 
Rent lovteknisk bør ændringerne i punkt 1 og 2 have rækkefølge-konsekvens således at der burde stå:  Stk. 
9-16 bliver herefter til stk. 7-14. 
 
I forbindelse med høringsarbejdet er vi faldet over BR18 §48 – adgangsforhold, som har givet anledning til 
følgende spørgsmål: Bør sekundær bebyggelse i tilknytning til den primære bebyggelse ikke undtages fra 
krav om adgangsforhold på linje med sommerhuse? 
 
Spørgsmålet skal ses i lyset af en eventuel præcisering af bestemmelserne om sekundær bebyggelse, som 
dog ikke er med i denne høring.  
 
Tekstnære bemærkninger: 

Punkt 8 § 6a, stk. 1, nr. 1) Transportable konstruktioner, der opsættes og anvendes til 

brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads, hvortil der 

er meddelt byggetilladelse. Konstruktionerne må ikke anvendes til overnatning. 

Kommentar: Der står ’hvortil der er meddelt byggetilladelse’  

Det er uklart hvilke regler, der gælder for en byggeplads som etableres i 

forbindelse med § 5, stk. 1. nr. 4) Ombygninger og andre forandringer i andet 

eksisterende byggeri, som ikke ændrer eller påvirker de bærende konstruktioner, 

forudsætningerne for bygningens brandstrategi samt bygningens fælles 

installationer. Ombygningen eller forandringen må ikke medføre en væsentlig 

anvendelsesændring eller en udvidelse af etagearealet. For etagebyggeri er det 

alene ombygninger og forandringer inden for den enkelte enhed, der er 

omfattet af bestemmelsen. 

Det anføres i høringsbrevet, at man med ændringerne ønsker at præcisere 
reglerne for byggepladser/opstilling af skure og andre transportable 
konstruktioner – og at byggepladser er undtaget kravet om byggetilladelse. Det 
er ikke lykkedes, og ydermere er med den nye formulering af bestemmelserne 
skabt yderligere tvivl om bestemmelserne. I de nuværende bestemmelser i § 6, 
stk. 1, nr. 5) og 6) står: transportable konstruktioner, der opsættes og anvendes 
til brug for udførelsen af et byggearbejde, hvortil der er meddelt byggetilladelse 
… Her er man ikke i tvivl om, at der er tale om byggepladser i forbindelse med 
byggeri. 



 
 

 
 

 
I forslaget er formuleringen ændret til: Transportable konstruktioner, der 
opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til 
en byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse. Her henviser 
forudsætningen om, at der meddelt byggetilladelse faktisk til byggepladsen 
uanset hensigten. 
 
Dertil kommer, at man ikke med forslaget får rettet op på den mangel, som vi 
tidligere har været i dialog med styrelsen om – nemlig byggepladser, der 
opsættes i forbindelse med byggearbejder, der ikke kræver byggetilladelse. Det 
kan f.eks. være ved renoveringsarbejder i samlede bebyggelser. Som 
bestemmelserne er affattet (i dag), kræver etableringen af en sådan byggeplads 
byggetilladelse – hvilket formentlig ikke er hensigten eller for den sags skyld 
hensigtsmæssigt.  

Forslag til 

ændring: 

 

 

Punkt 8 

 

§ 6a, stk. 1, nr. 2) Transportable konstruktioner, der opsættes i forbindelse med 

et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads, hvortil der er meddelt 

byggetilladelse, og som anvendes til andre formål end selve udførelsen, 

herunder konstruktioner, hvori der udføres tegnestuearbejde, kontorarbejde 

eller lignende, der ikke er egentligt byggearbejde, og som anvendes som en fast 

arbejdsplads. Konstruktionerne må ikke anvendes til overnatning. 

Kommentar: Der står ’i tilknytning en til byggeplads’  

Hvordan defineres ”i tilknytning” ?  

Forslag til 

ændring: 

Hvis ikke teksten kan blive mere præcis bør det præciseret i en vejledning.  

 

Punkt 8 § 6d. Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end 6 

uger på den samme placering, må ikke opstilles uden byggetilladelse fra 

kommunalbestyrelsen, jf. § 7. Ved byggesagsbehandling af en certificeret 

konstruktion omfattet af § 6a, stk. 2, der ønskes opstillet i mere end 6 uger, kan 

certifikatet lægges til grund for opfyldelse af de tekniske krav, og det er alene de 

bebyggelsesregulerende forhold, der skal byggesagsbehandles. 

Kommentar: Det er uklart om det stadig gælder, at konstruktioner der opstilles med en 
kortere varighed end 6 uger også fortsat kan være omfattet af krav om 
byggetilladelse efter kommunens vurdering. 

Forslag til 

ændring: 

 



 
 

 
 

 

Punkt 8 § 6e. For transportable konstruktioner, der anvendes af flere end 150 personer, 
skal meddelelse med oplysning om den transportable konstruktions indretning 
og brug, jf. §§ 156-158, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, 
konstruktionen tages i brug. 

Kommentar:  I henhold til tidligere svar fra TBST, Nanna Fannike 18. februar 2019, skal 
”Meddelelsen til kommunen efter § 32 (§ 6e i udkast til ændringer til BR18 
red.), sikre, at beredskabet på baggrund af kommunens orientering, får besked 
om opstillingen af den transportable konstruktion af hensyn til brandsyn”. Det 
bør fremgå tydeligt af bestemmelsen at det er formålet, alternativt 
implementeres i vejledningen. 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Punkt 8 § 6e, stk. 2) For transportable konstruktioner, der anvendes til flere end 150 

personer, skal der udarbejdes en pladsfordelingsplan, der viser en 

inventaropstilling samt flugtveje til et sikkert sted. Hvis pladsfordelingsplanen 

ikke er en del af en certificering for de transportable konstruktioner, der er 

omfattet af § 6a, stk. 2, skal pladsfordelingsplanen godkendes af 

kommunalbestyrelsen eller en certificeret brandrådgiver. 

Kommentar: Der står ’skal pladsfordelingsplanen godkendes af kommunalbestyrelsen eller en 

certificeret brandrådgiver’ 

Bestemmelsen er ikke i tråd med høringsbrev fra 22.03.2019, hvor det i afsnit 2 
er anført, at det i bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable 
telte og konstruktioner, præciseres, at inspektionsrapporten skal indeholde 
pladsfordelingsplaner for telte til mere end 150 personer.  
 
Der henvises til kommentarer på de specifikke bestemmelser i udkast til 
ændring af bekendtgørelse om transportable telte og konstruktioner, hvor der 
er tvetydighed om hvorvidt pladsfordelingsplaner skal være en del af 
certificeringen/certifikatet.  
Hvis intentionen er, at pladsfordelingsplaner skal være en del af en certificering, 
forudser vi store udfordringer, da der i flere tilfælde ændres og justeres på 
pladsfordelingsplaner helt op til, at større arrangementer skal afholdes.     
 
I henhold til bestemmelsen, skal pladsfordelingsplanen godkendes af 
kommunalbestyrelsen eller en certificeret brandrådgiver, såfremt den ikke er 
en del af certificeringen.  
Det er tvetydigt om godkendelse fortsat kan ske af kommunalbestyrelsen efter 
overgangsperioden til certificeringsordning udløber den 31. december 2019.  
 
Et telt til mere end 150 personer vil i de fleste tilfælde skulle indplaceres i 
anvendelseskategori 3, risikoklasse 2 og brandklasse 2, jf. BR18 § 493.  
I henhold til BR18 kapitel 1 afsnit ”Byggesagsbehandling i brandklasse 2-4 indtil 



 
 

 
 

31. december 2019”, kan kommunalbestyrelsen kun behandle sager i 
brandklasse 2-4 indtil 31. december 2019.  
Det bør fremgå tydeligt af bestemmelsen, om kommunalbestyrelsen fortsat kan 
godkende pladsfordelingsplaner, eller om de skal godkendes af en certificeret 
rådgiver.  
 
Hvis kompetencen fratages kommunalbestyrelsen, forudser vi store 
udfordringer, da der i flere tilfælde ændres og justeres på pladsfordelingsplaner 
helt op til, at større arrangementer skal afholdes. Det er vores vurdering, at det 
kan give udfordringer for arrangører af større arrangementer, hvis 
pladsfordelingsplaner, efter 31. december 2019, ”kun” kan godkendes af 
certificerede rådgivere, da meddelelsen herom så skal sendes til 
kommunalbestyrelsen 4 uger før arrangementet, jf. ny BR18 § 6e stk. 1. 

 
Forslag til 

ændring: 

Henvisning til §§ 28 og 29, hvis sagsbehandlingen skal følge de øvrige 

administrative bestemmelser.  

 

Punkt 8 § 6f og §6g 

Kommentar: Der mangler, så vidt vi ved, stadigvæk en metode til eller vejledning om 

hvordan et areal skal opgøres, for at vurdere hvorvidt et arrangement er 

omfattet af bestemmelserne. Bestemmelserne er meget upræcise på trods af at 

areal størrelserne selvsagt er meget præcist defineret (1000 og 3000 m2) 

Hensynet eller formålet med bestemmelserne er ikke tydelige.  

Forslag til 

ændring: 

 

 

Punkt 8 § 6f.  Stk. 2. For campingområder på festivaler, spejderlejre, 
sportsarrangementer og lignende med et areal på mellem 1.000 m² og 3.000 m² 
til flere end 150 overnattende personer skal meddelelse med oplysning om 
områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til 
kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.  

Kommentar: Det bør fremgå tydeligt hvad formålet med bestemmelsen er - alternativt 
implementeres i vejledningen.  
TBST har tidligere svaret på tilsvarende bestemmelse for transportable 
konstruktioner (telte til mere end 150 personer), Nanna Fannike 18. februar 
2019, ”Meddelelsen til kommunen efter § 32 (§ 6e i udkast til ændringer til 
BR18 red.), skal sikre, at beredskabet på baggrund af kommunens orientering, 
får besked om opstillingen af den transportable konstruktion af hensyn til 
brandsyn”. 
 
Det er vores vurdering at en generel henvisning til kapitel 5, bør justeres til 
henvisning til relevante bestemmelser i kapitel 5. 



 
 

 
 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Punkt 8 § 6f. Stk. 3. For campingområder på festivaler, spejderlejre, 
sportsarrangementer og lignende med et samlet areal på over 3.000 m² til flere 
end 150 overnattende personer skal ansøgning om byggetilladelse med 
oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til 
kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.  
Stk. 4. Camping-, festival- og salgsområder og lignende er ikke omfattet af § 10, 
stk. 1, nr. 5, §§ 40, 43 og 46. 

Kommentar: Det fremgår af bestemmelsen at camping-, festival- og salgsområder, ikke er 
omfattet af § 10, stk. 1 nr. 5, som omhandler indplacering i konstruktionsklasse. 
Det giver fint mening. 
Det tolker vi dog sådan, at camping-, festival- og salgsområder, således er 
omfattet af § 10, stk. 1 nr. 6, om at en ansøgning skal indeholde oplysning om, 
og dokumentation for, hvilken brandklasse byggeriet kan henføres til jf. kapitel 
27 om brandklasser og kapitel 29 om dokumentation af brandforhold. 
 
Indplacering i brandklasse sker på baggrund af: 

1.       anvendelseskategori, hvor tabel 1 i bilag 1 til BR18 henviser til 
bygningsafsnit – det er vores vurdering, at et camping, festival- og 
salgsområde er ikke et bygningsafsnit 

2.       risikoklasse, hvor tabel 2 i bilag 1 til BR18 henviser til ”bygningens 
udformning, samlet antal personer i bygningsafsnit, antal etager 
over/under terræn” – det er vores vurdering, at et camping-, festival- 
og salgsområde er ikke et bygningsafsnit eller en bygning med etager 

 
Bestemmelsen om indplacering i brandklasse, BR18 §493, er gældende for et 
byggeri eller bygningsafsnit. Det er vores vurdering, at bestemmelserne for 
indplacering i brandklasser ikke er dækkende for camping, festival- og 
salgsområder. 
 
Det bør præciseres om de brandtekniske forhold i byggetilladelsen jf. ny 
bestemmelse BR18 § 6f stk. 3, kan behandles af kommunalbestyrelsen efter 31. 
december 2019, hvor overgangsperioden for brandteknisk sagsbehandling 
udløber, jf. kapitel 1 ”Byggesagsbehandling i brandklasse 2-4 indtil 31. 
december 2019”, eller om der skal tilknyttes en certificeret rådgiver. 
 
Såfremt det er intentionen at områderne skal indplaceres i brandklasse, og 
godkendes af certificerede rådgivere, bør det præciseres, hvad 
dokumentationen skal indeholde. Eksempelvis skal et byggeri der godkendes af 
en certificeret rådgiver, færdigmeldes med en sluterklæring, jf. BR18 §§ 507 og 
509, og et camping, festival- og salgsområde, er undtaget for krav om 
færdigmelding jf. § 6f stk. 4 i udkast til ændringer til BR18. 
 
Det er tvetydigt om godkendelse fortsat ske af kommunalbestyrelsen efter 
overgangsperioden til certificeringsordning udløber den 31. december 2019, 



 
 

 
 

eller om godkendelse skal ske af en certificeret rådgiver, og 
kommunalbestyrelsen udsteder byggetilladelse på baggrund heraf. 
Hvis kompetencen om godkendelse fratages kommunalbestyrelsen, forudser vi 
store udfordringer, da der i flere tilfælde ændres og justeres på indretninger 
helt op til, at større arrangementer skal afholdes. Det er vores vurdering, at det 
kan give udfordringer for arrangører af større arrangementer, hvis camping, 
festival- og salgsområder, efter 31. december 2019, ”kun” kan godkendes af 
certificerede rådgivere, da ansøgning om byggetilladelse med tilhørende 
dokumentation så skal sendes til kommunalbestyrelsen 4 uger før 
arrangementet, jf. ny BR18 § 6f stk. 3. 
 
Vi efterlyser, at det præciseres hvilke kapitler og paragrafer camping-, festival- 
og salgsområder er omfattet af, ligesom det beskrives for transportable 
konstruktioner i §6b stk. 2 og 3. 
 
Eller er det fordi, at det skal forstås sådan at disse sager er omfattet af alle 
kapitler i BR18 i modsætning til transportable konstruktioner, hvor der er sat 

begrænsninger til kravene?   
Forslag til 

ændring: 

 

 

Punkt 9 § 10, stk. 1, nr. 7) Oplysninger om og dokumentation for, hvorvidt byggeriet er 

indsatstaktisk traditionel 

Kommentar: Formuleringen er uheldige ved ansøgning om mindre byggerier i BK 1 og 

sekundære bebyggelse. 

Iht. §23, er oplysninger og dokumentationen den certificerede rådgivers ansvar, 

hvilket understøtter, at det er dette kun er et dokumentationskrav for BK2-4 

Forslag til 

ændring: 

Begrænse bestemmelsen til byggeri i BK2-4.  

Hvis bygningen ikke er indsatstaktisk traditionelt, vil de valgte 

brandsikringstiltag afvige de præ-accepterede løsninger for BK1.  

 

Punkt 11 § 18 affattes således: 

»§ 18. Ansøgeren udpeger en certificeret statiker. Oplysning til identifikation af 

den certificerede statiker, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal 

fremgå af ansøgningen om byggetilladelse… .« 

Kommentar: Ansøgningen skal være vedlagt et gyldigt certifikat – kommer der information til 
kommunerne, så kommunerne ved, hvordan certifikaterne skal se ud? 

Forslag til 

ændring: 

 



 
 

 
 

 

Punkt 25 § 94, stk. 2, nr. 7, affattes således: 
»7) At døre i flugtveje skal være lette at åbne uden brug af nøgle eller værktøj, 
når flugtvejen skal benyttes af personer, som har lovlig adgang, og at døre i 
flugtveje, der skal anvendes af flere end 150 personer, skal åbne i 
flugtretningen.«. 

Kommentar: Der står ’når flugtvejen skal benyttes af personer, som har lovlig adgang’ 

Det er en uheldig formulering, da flugtveje ikke skal være lette at åbne for 

person der opholder sig ulovligt i en bygning – selvom det er i bygningens 

brugstid.   

Det gør det svært at vurderer en flugtvejsdør i et baglokale, som kun må 

benyttes af personalet.  

Vi forstår ikke behovet for formuleringen vedrørende ”.. personer, der har lovlig 
adgang, …”? 

 

Forslag til 

ændring: 

Måske undlade teksten ’lovligt adgang’ ? 

 

Punkt 27 I § 105 indsættes efter »Installationer«: », affaldsrum«. 

Kommentar: Affaldsrum burde måske have egen §, da formuleringen besværliggør 
forståelsen. Kunne nævnes under eksempler 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Punkt 34 § 133 indsættes som stk. 2: 

»Stk. 2. I bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 i mere end 1 etage skal der 

installeres brandredningselevator, hvis bygningsafsnittet er indrettet til 

sengeliggende eller personer med nedsat mobilitet, f.eks. plejeboliger eller 

hospitaler.« 

Kommentar: Teksten er utydelig om hvor vidt det er bygningsafsnittet (brandsektionen) der 

er i mere end 1 etager eller om det gælder for bygninger i mere end 1 etage. 

Forslag til 

ændring: 

Hent inspirationen til beskrivelsen i § 95 

 

Punkt 38 § 141, stk. 3) ’For bygningsafsnit i risikoklasse 2-5, skal den løbende 



 
 

 
 

funktionsafprøvning og kontrol af følgende brandtekniske installationer 

foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til……’ 

Kommentar: Der står ’risikoklasse 2-5’  

Tastefejl - iht. § 86 er der risikoklasse 1-4 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Punkt 39 Stk. 4. Stk. 2 og 3 omfatter alene byggeri, hvortil der er meddelt 

ibrugtagningstilladelse i medfør af denne bekendtgørelse, eller hvor 

systemintegrationstesten ved en akkrediteret virksomhed er et krav i 

byggetilladelsen.« 

Kommentar: Der står ’eller hvor systemintegrationstesten ved en akkrediteret virksomhed er 

et krav i byggetilladelsen’ 

Hvis formuleringen skal læses som det gælder på alt byggeri der er opført efter 

tidligere bekendtgørelser, bør dette fremgå tydeligere.  

Forslag til 

ændring: 

 

 

Punkt 54 § 205 affattes således: »§ 205. Beboelsesrum og køkken skal have en loftshøjde, 

der tilgodeser, at der er tilstrækkeligt dagslys i rummet. Loftshøjden skal 

fastsættes i forhold til boligens rumdybder, rumstørrelser og vinduers 

placering.« 

Kommentar: Meget fint. Vi er meget tilfredse med, at det præciseres, at der skal være 
’tilstrækkeligt’ dagslys (ikke bage dagslys), og at loftshøjden fastsættes i forhold 
til vinduer, rumdybde og –størrelser. 
 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Punkt 74 Stk. 4. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i 

det fri, skateboardbaner og lignede er undtaget fra indplacering i en 

konstruktionsklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en 

risiko for personskade ved et svigt. 



 
 

 
 

Kommentar: Der står: hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en risiko for 

personskade ved et svigt. 

Formuleringen er uheldig, da vurderingen af et legeredskab og/eller 

personskade kan være meget forskellig fra kommune til kommune.  

Forslag til 

ændring: 

Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, 

skateboardbaner og lignede er undtaget fra indplacering i en 

konstruktionsklasse, hvis udformningen udføres i henhold til § 359-363 

 

Punkt 77 Stk. 3. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i 

det fri, skateboardbaner og lignede er undtaget fra indplacering i en 

brandklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en uacceptabel 

risiko for personskade i tilfælde af brand. 

Kommentar: Der står: hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en uacceptabel 

risiko for personskade i tilfælde af brand. 

Formuleringen er uheldig, da vurderingen af et legeredskab og/eller 

personskade kan være meget forskellig fra kommune til kommune. 

Forslag til 

ændring: 

Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, 

skateboardbaner og lignede er undtaget fra indplacering i en brandklasse, hvis 

det over for kommunalbestyrelsen kan dokumenteres at der opnås et 

tilfredsstillende sikkerhedsniveau iht. bygningsreglementets bestemmelser i 

kapitel 5.  

 

Punkt 77 Stk. 4. For byggeri, som på grund af dets udformning eller anvendelse ikke kan 
indplaceres i en brandklasse, skal det på baggrund af risikoen i tilfælde af brand 
vurderes om og i hvilket omfang:  
1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages.  
2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30 

Kommentar: Formuleringen kan føre til forskellig sagsbehandling, fra kommune til 

kommune, da vurderingen ikke er bundet op på noget konkret.  

Der kan opstå forskellig sagsbehandling i vurderingen af risikoen og valg af 

korrekt uddannet certificeret rådgiver.  

Der fremgår ikke om det er muligt at undtage et byggeri for indplacering i 

brandklasse.  

Forslag til  



 
 

 
 

ændring: 

 

Punkt 77 Stk. 5. Dokumentationen for overholdelse af stk. 4 samt den udfærdigede 

dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser i 

kapitel 5 skal indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.« 

Kommentar: Bør sammenskrives med stk. 4. 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Punkt 79 § 498. Starterklæring skal udfærdiges af den certificerede statiker og skal angive 

5) redegørelse for den certificerede statikers planlagte virke. 

Kommentar: Efter hvilke kriterier skal kommunen påse rådgiverens planlagte virke?  

Forslag til 

ændring: 

Bestemmelsen bør henvise til de valgmuligheder rådgiveren har.  

 

Punkt 80 »§ 499. Sluterklæring skal udfærdiges af den certificerede statiker og skal 

angive: 

7) redegørelse for den certificerede statikers virke. 

Kommentar: Hvordan skal kommunen sagsbehandle færdigmeldingen, hvis der er 

uoverensstemmelser mellem starterklæring og sluterklæring?  

Forslag til 

ændring: 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

AFSNIT B: Ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i 

bygningsreglementet  

Generelle bemærkninger:  

Det fremgår af høringsbrevet, at det faktisk er hensigten, at certificeringsorganet henvender sig til alle 
kommuner, som den certificerede har virket i, ved væsentlige fejl og mangler. Men i bestemmelsen affattes 
”.. den stedlige kommune”.  
 
Det er måske fint at flere (måske burde det være alle) kommuner varsles, hvis certifikatet fratages. I 
tilfælde af, at organet får kendskab til uregelmæssigheder, men tilsyneladende endnu ikke har besluttet, 
om den pågældende skal fratages certifikatet. Skal det forstås således, at det er hensigten, at alle de 
kommuner, hvor den pågældende har virket får underretning ?  
 
”Herved tilvejebringes et grundlag for den lokale bygningsmyndigheds vurdering af, om informationerne 
giver anledning til, at kommunen undersøger …” Formålet og opgaven er ikke tydelig: Enten skal vi vide det, 
og pålægges at gennemgå vores sager med den pågældende – eller også skal vi ikke. Der er ikke noget 
”grundlag” for en vurdering – hvis personen har lavet så alvorlige fejl og mangler i én sag, er det da svært at 
lade som ingenting. På den anden side kan certificeringsorganet eller andre vel ikke ”hænge” 
vedkommende ud pga. ét byggeri med fejl og mangler ? Det er jo ikke sikkert, at der er fejl i andre 
byggesager, hvor den pågældende har været involveret, og det er derfor heller ikke sikkert, at kommunerne 
skal (ind i overvejelser om at) kaste sig ind i en tilsynsopgave, som muligvis er ufornøden. 
 
Bestemmelsen og den kommunale opgave bør præciseres.  
 
Hvordan kommunerne kan vide, hvem der er certificeret – og til hvad ?  
 
Tekstnære bemærkninger: 

Emne/ tekst: § 10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan oprette en database, hvortil 

certificeringsorganerne skal indberette oplysninger om, hvilken konstruktions- 

eller brandklasse, som statikere og brandrådgivere er certificeret til. Stk. 2. Ved 

ændrede forhold, der vedrører en statikers eller brandrådgivers certificering, 

skal certificeringsorganet uden ugrundet ophold opdatere de oplysninger, der er 

indberettet til databasen. 

Kommentar: Burde være en ”skal” bestemmelse. Hvilke forhold taler imod, at Styrelsen eller 

certificeringsorganet offentliggør en oversigt på hjemmeside over certificerede 

statikere hhv. brandrådgivere ? Dette helt på linje med oversigten over hvilke 

forsikringsselskaber, der kan tilbyde byggeskadeforsikring.  

Der henvises til bemærkninger til bkg. BR18 om certifikatet, idet vi skal erindre 

om Cirkus Baldoni affæren. 

Forslag til  



 
 

 
 

ændring: 

 

Emne/ tekst: Til § 38, stk. 3. Personlige??? 

Kommentar: Hvad er det for ”personlige” oplysninger, der gør det ok at lave fejl og implicit 
sætte personsikkerhed på spil?  
Vi har forståelse for, at den certificerede ikke skal straffes, hvis bygherre f.eks. 
udfører byggeriet anderledes end beregnet, men det er vel ikke ”personlige” 
forhold ?  
 
Bestemmelsen bør præciseres.  

Forslag til 

ændring: 

 



 
 

 
 

 

 

AFSNIT C: Ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner 

Tekstnære bemærkninger: 

Emne/ tekst: § 13 stk. 1 nr. 4 litra c:Inspektionsrapporten skal indeholde:  

4) En beskrivelse af konstruktionens kapacitet, herunder i relevant omfang  
c) målfaste pladsfordelingsplaner for telte til mere end 150 

personer med angivelse af samtlige flugtveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der 
kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt 
efter anvendelse,  

Kommentar: Det præciseres, at inspektionsrapporten skal indeholde pladsfordelingsplaner 
for telte til mere end 150 personer, og at pladsfordelings-planen skal anbringes 
et synligt sted på konstruktionen sammen med certifikatet. Det præciseres 
samtidig, at der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme 
konstruktion alt efter anvendelse. 
 
I høringsbrevet er det anført at inspektionsrapporten for et certificeret telt til 
mere end 150 personer skal indeholde pladsfordelingsplaner.  
I ændring til bekendtgørelsen er bestemmelsen formuleret således at 
certificeringen skal indeholde pladsfordelingsplaner ”i relevant omfang”. Skal  
bestemmelsen forstås således, at hvis et telt kan indrettes med stole og borde 
mv (der kræver en godkendt pladsfordelingsplan), så skal certificeringen 
indeholde en eller flere godkendte pladsfordelingsplaner? Det bør præciseres.  
I nuværende bekendtgørelse nr. 880 fra 3/7/2014 §13 Stk. 4, er bestemmelsen 
meget tydelig:  ”På ejerens anmodning kan konstruktionen certificeres med 
inventaropstilling i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens regler………..” 
 
Det fremgår af udkast til ændring af BR18 § 6e stk. 2, at pladsfordelingsplaner 
skal godkendes af kommunalbestyrelsen eller en certificeret brandrådgiver, 
såfremt de ikke er en del af certificeringen. Det er ikke i tråd med ovenstående 
”skal” 
 
Bestemmelsen i bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte 
og konstruktioner bør formuleres så den ikke er tvetydig. 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ tekst: § 14 stk. 2: Inspektionscertifikatet skal anbringes et synligt sted på den 
transportable konstruktion, så brugerne af den transportable konstruktion uden 
hindring kan gøre sig bekendt med certifikatets indhold. Hvor der er krav om en 
pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted. 

Kommentar: Det bør præciseres om evt. pladsfordelingsplan skal være en del af certifikatet, 
jf. ovenstående bemærkninger og jf. udkast til ændring af BR18 § 6e stk. 2, der 



 
 

 
 

indeholder bestemmelse om at pladsfordelingsplaner skal godkendes af 
kommunalbestyrelsen eller en certificeret brandrådgiver, såfremt de ikke er en 
del af certificeringen.   

Forslag til 

ændring: 

 

 

 

Ovenstående er en sammenskrivning af flere høringsvar fra en lang række kommuner.  

 

Såfremt, de er spørgsmål til ovenstående kan der rettes henvendelse til DABYFOS kredsformænd, som i 

denne høring er repræsenteret ved Jane Petersen, Aabenraa Kommune.  

Alternativt kan KTC-faggruppen byggelov kontaktes. Kontaktperson er her også Jane Petersen, Aabenraa.  

Kontaktinfo fremgår af side 1.  

 

Venlig hilsen  

DABYFO 

v/Jane Petersen 

 



Fra: Jørgen Baadsgaard-Jensen
Til: Byggeri
Cc: Lise Juel von Staffeldt; Jack Anderson
Emne: Svar på: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-00233
Dato: 10. april 2019 13:21:52
Vedhæftede filer: image001.png

Høringssvar april 2019.pdf

Vedlagt fremsendes høringssvar fra Dancert A/S på  udkast til ændring af bekendtgørelse om
certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet.
 

Venlig hilsen

Jørgen Baadsgaard-Jensen
Adm. direktør
Dancert A/S

+45 72 20 23 20
jbad@dancert.dk

Dancert A/S
Gregersensvej, 2630 Taastrup
www.dancert.dk

Læs om Dancerts behandling af persondata og dine rettigheder her

 

Fra: Byggeri <byggeri@tbst.dk> 
Sendt: fredag, marts 22, 2019 12:08
Cc: Byggeri <byggeri@tbst.dk>; ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-
00233
 
Hermed fremsendes udkast til ændring af følgende tre bekendtgørelser:
 

Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i
bygningsreglementet
Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til byggeri@tbst.dk senest
den 1. maj 2019.
 
 
Med venlig hilsen
 
Emil Engel Magnussen
Fuldmægtig
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Dancert A/S 


Gregersensvej 4 


2630 Taastrup 


Tlf. +45 72202160 


info@dancert.dk 


www.dancert.dk 


CVR nr. DK-29512094 


Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet i 


henhold til notat af 23-03-2019. 


 


Svaret vedrører alene Bekendtgørelse om certificeringsordning for 


dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. 


 


I udkast til ny bekendtgørelse i paragraf 33 står: 


 


For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2-4 samt statikere, der 


er certificeret til at udføre tredjepartskontrol udtager certificeringsorganet årligt 


dokumentation til kontrol af den certificerede statikers virke fra et projekt, 


hvorpå den certificerede har virket, og hvortil der er meddelt 


ibrugtagningstilladelse, baseret på den oversigt, som certificeringsorganet 


årligt modtager fra de certificerede statikere, jf. § 29, stk. 1. 


Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 10 projekter, dog minimum et 


projekt årligt. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede statikers virke regnes fra 


datoen for seneste påbegyndte kontrol, jf. stk. 1. 


  


Det kan ikke læses af ordlyden, at udtagning af disse projekter skal ske ved 


tilfældig udtagelse af en stikprøve, som anvist på mødet den 28. marts 2019 i 


styrelsen, jf. nedenstående figur: 
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For det første vil Dancert anbefale, at projekterne ikke udtages ved tilfældig 


stikprøve; men ved at kvalificerede bedømmere i certificeringsorganet vælger 


ud fra, hvilke projekter der vil være bedst egnede til sikring af, at 


certifikatindehavere stadig har krævede kompetencer. 


 


Det må forudsættes, at der vil være byggeprojekter, hvor der kan findes mere 


udfordrende forhold end i andre. Denne vurdering behøver ikke være på basis 


af andet end bedømmerens almene kendskab til projekterne. 


 


Samtidig vil Dancert meget kraftigt anbefale, at der gøres nogle alvorlige 


overvejelser om, hvor stort bedømmelsesomfanget af disse projekter skal 


være. Dette, fordi der også er mindre rådgivningsvirksomheder, helt ned til 


enkeltmandsvirksomheder, der vil ønske at oppebære certifikater. For disse 


virksomheder kan certificeringsordningen blive uforholdsmæssigt økonomisk 


tyngende.  


 


Desuden bør det overvejes, om de øgede omkostninger står rimeligt mål med 


den forventede sikkerhed, der opnås for byggeriet. I forvejen må det 


forventes, at omkostningerne til at opnå og vedligeholde certifikater vil stige 


mærkbart i forhold til anerkendelsesordningen i dag. 


 


Dancert vil konkret foreslå, at uanset antallet af projekter, hvortil der er 


meddelt ibrugtagningstilladelse, så udtages der kun ét. Og at dette projekt 


udvælges af certificeringsorganet ud fra en vurdering af, at projektet er egnet 


til bedømmelse af certifikatindehavers kompetencer.  


 


Dancert foreslår, at bedømmelsen alene udføres af én bedømmer. Og at 


bedømmelsen begrænses til en mere målrettet bedømmelse af potentielt 


risikobetonede forhold, som kan forventes at blive bedømt inden for en til to 


dage. 


 


Kommentar til § 16, stk. 1, punkt 3) 


 


Det er anført, at projekt til bedømmelse ved certificering til KK3 - 4 og 


tredjepartskontrol minimum skal være 5 år gammelt fra 


ibrugtagningstilladelse. 


 


Dancert har erfaret, at dette kan volde problemer i denne første fase for 


personer, der har arbejdet og fortsat arbejder på meget store byggeprojekter. 


På grund af projekternes langstrakte byggeperiode kan det være vanskeligt for 


personerne at have et ”ungt” nok projekt til at kunne ansøge om certificering. 


 


Dancert vil derfor anbefale, at certificeringsorganet kan dispensere for 


tidsgrænsen, hvis det vurderes, at byggeprojektet stadig er egnet til 


bedømmelse. 


 


Venlig hilsen 


 


 


 


Jørgen Baadsgaard-Jensen, Adm. direktør 


Dancert A/S 


 


Mobil +45 72 20 23 20 


jbad@dancert.dk 
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Dancert A/S 

Gregersensvej 4 

2630 Taastrup 

Tlf. +45 72202160 

info@dancert.dk 

www.dancert.dk 

CVR nr. DK-29512094 

Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet i 

henhold til notat af 23-03-2019. 

 

Svaret vedrører alene Bekendtgørelse om certificeringsordning for 

dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. 

 

I udkast til ny bekendtgørelse i paragraf 33 står: 

 

For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2-4 samt statikere, der 

er certificeret til at udføre tredjepartskontrol udtager certificeringsorganet årligt 

dokumentation til kontrol af den certificerede statikers virke fra et projekt, 

hvorpå den certificerede har virket, og hvortil der er meddelt 

ibrugtagningstilladelse, baseret på den oversigt, som certificeringsorganet 

årligt modtager fra de certificerede statikere, jf. § 29, stk. 1. 

Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 10 projekter, dog minimum et 

projekt årligt. 

Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede statikers virke regnes fra 

datoen for seneste påbegyndte kontrol, jf. stk. 1. 

  

Det kan ikke læses af ordlyden, at udtagning af disse projekter skal ske ved 

tilfældig udtagelse af en stikprøve, som anvist på mødet den 28. marts 2019 i 

styrelsen, jf. nedenstående figur: 
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For det første vil Dancert anbefale, at projekterne ikke udtages ved tilfældig 

stikprøve; men ved at kvalificerede bedømmere i certificeringsorganet vælger 

ud fra, hvilke projekter der vil være bedst egnede til sikring af, at 

certifikatindehavere stadig har krævede kompetencer. 

 

Det må forudsættes, at der vil være byggeprojekter, hvor der kan findes mere 

udfordrende forhold end i andre. Denne vurdering behøver ikke være på basis 

af andet end bedømmerens almene kendskab til projekterne. 

 

Samtidig vil Dancert meget kraftigt anbefale, at der gøres nogle alvorlige 

overvejelser om, hvor stort bedømmelsesomfanget af disse projekter skal 

være. Dette, fordi der også er mindre rådgivningsvirksomheder, helt ned til 

enkeltmandsvirksomheder, der vil ønske at oppebære certifikater. For disse 

virksomheder kan certificeringsordningen blive uforholdsmæssigt økonomisk 

tyngende.  

 

Desuden bør det overvejes, om de øgede omkostninger står rimeligt mål med 

den forventede sikkerhed, der opnås for byggeriet. I forvejen må det 

forventes, at omkostningerne til at opnå og vedligeholde certifikater vil stige 

mærkbart i forhold til anerkendelsesordningen i dag. 

 

Dancert vil konkret foreslå, at uanset antallet af projekter, hvortil der er 

meddelt ibrugtagningstilladelse, så udtages der kun ét. Og at dette projekt 

udvælges af certificeringsorganet ud fra en vurdering af, at projektet er egnet 

til bedømmelse af certifikatindehavers kompetencer.  

 

Dancert foreslår, at bedømmelsen alene udføres af én bedømmer. Og at 

bedømmelsen begrænses til en mere målrettet bedømmelse af potentielt 

risikobetonede forhold, som kan forventes at blive bedømt inden for en til to 

dage. 

 

Kommentar til § 16, stk. 1, punkt 3) 

 

Det er anført, at projekt til bedømmelse ved certificering til KK3 - 4 og 

tredjepartskontrol minimum skal være 5 år gammelt fra 

ibrugtagningstilladelse. 

 

Dancert har erfaret, at dette kan volde problemer i denne første fase for 

personer, der har arbejdet og fortsat arbejder på meget store byggeprojekter. 

På grund af projekternes langstrakte byggeperiode kan det være vanskeligt for 

personerne at have et ”ungt” nok projekt til at kunne ansøge om certificering. 

 

Dancert vil derfor anbefale, at certificeringsorganet kan dispensere for 

tidsgrænsen, hvis det vurderes, at byggeprojektet stadig er egnet til 

bedømmelse. 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Jørgen Baadsgaard-Jensen, Adm. direktør 

Dancert A/S 

 

Mobil +45 72 20 23 20 

jbad@dancert.dk 
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DBI kommentarer til revision af certificeringsbekendtgørelsen_april 2019.pdf
DBI kommentarer til revision af BR18 _ april 2019.pdf

Vedhæftet fremsendes DBIs kommentarer til henholdsvis revision af BR18 og
certificeringsbekendtgørelsen. DBI har ingen kommentarer til revision af bekendtgørelse om
certificeringsordning for transportable konstruktioner.
 
Med venlig hilsen
 

Annemarie Poulsen
Brandrådgiver

Master i brandsikkerhed, Ph.D.

Mobil: +45 20347030

Mail: apo@brandogsikring.dk

Skype: apo.dbi

 

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Jernholmen 12 
2650 Hvidovre
Tlf.: +45 36 34 90 00

 

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) er en uafhængig, selvejende non-profit virksomhed og er Danmarks førende
videncenter indenfor brandsikkerhed og sikring.
Vi opbygger ny viden gennem forsknings- og udviklingsaktiviteter, vi løser opgaver for private og offentlige virksomheder,
institutioner samt myndigheder.
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Kommentarer fra DBI til høring over certificeringsbekendtgørelsen april 2019 


 


Side 1 (2) 


 


 


 


Afsender: 


Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut 


Jernholmen 12 


2650 Hvidovre 


Kontaktperson: Brian V. Jensen 


 


 


Generelle bemærkninger:  


DBI takker for muligheden for at kommentere på revisionen af Certifi-


ceringsbekendtgørelsen. 


DBI har taget til efterretning, at stikprøvekontrollen på hvert 10. pro-


jekt ændres til at være kontrol af den certificeredes virke (jf. § 8). Det 


er en noget mindre opgave for certificeringsorganet end tidligere angi-


vet. Den regelmæssige kontrol af virke hvert 2./4. år er samtidig er-


stattet af en kontrol af kompetencer og kvalifikationer (jf. § 7) hvert 


femte år. 


Således er det DBI’s opfattelse, at certificeringsorganet ikke skal 


tjekke eller kontrollere om et byggeprojekt er lovligt i forhold til BR18 


hvad angår brandforhold. Tjek i forhold til en bygnings lovlighed synes 


ikke at være en del af kontrollen af den certificeredes virke.   


DBI er ikke bekendt med, at der andre steder i systemet er anvist ret-


ningslinjer for kontrol af et byggeris lovlighed i et eller andet givent 


interval. Dette finder DBI utilstrækkeligt i forhold til at opretholde et 


acceptabelt brandsikkerhedsniveau i Danmark.  


En manglende anvisning af kontrol/tjek af projekters lovlighed i for-


hold til brandsikkerhed skal ses i relation til, at kommunen laver stik-


prøvekontrol af 10 % af projekterne for andre forhold. Så hvorfor kan 


man acceptere en meget ringere frekvens bare fordi der er en certifi-


ceret brandrådgiver, der har foretaget stikprøvekontrol på sagen. 


Skabelon til kommentering af 


 


Høring over Certificeringsbekendtgørelsen april 2019 







Kommentarer fra DBI til høring over certificeringsbekendtgørelsen april 2019 


 


Side 2 (2) 


(ændring i BR18). Kontrol af virke er jo bare en kontrol af, at den cer-


tificeret har planlagt og gennemført kontrollen korrekt. Det forholder 


sig ikke til sagen og valg af brandtekniske løsninger. Den grundlæg-


gende ide med certificeringsordningen har vel været, at der skulle 


være ekstra foranstaltninger for forhold relateret til sikkerhed, hvor-


imod sundhed ikke kræver den sammen opmærksomhed. 


DBI er af den opfattelse, at der bør anvises en stikprøvekontrol af 


brandforhold på projekter i brandklasse 2 og 3. Stikprøvekontrollen 


kunne tage udgangspunkt i et niveau svarende til teknisk byggesags-


behandling, som anvendes i dag. Brandklasse 4 kan undtages for stik-


prøvekontrol, da projekter her er underlagt 3. parts kontrol.  


DBI har ingen specifikke tekstnære kommentarer.  


 








Kommentarer fra DBI til høring over BR18 april 2019 


 


Side 1 (14) 


 


 


 


Afsender: 


Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut 


Jernholmen 12 


2650 Hvidovre 


Kontaktperson: Brian V. Jensen 


 


 


Generelle bemærkninger:  


DBI takker for muligheden for at kommentere på revisionen af BR18. 


DBI har alene kommenteret på revisioner relateret til administrative 


forhold og brandforhold. Vore kommentarer er opbygget således, at vi 


først giver en meget kort generel kommentarer til de i høringsforsla-


get efterfulgt af tekstnære kommentarer hertil. Afslutningsvist har vi 


valgt at tilføje enkelte kommentarer til forhold i BR18 som vi gennem 


vores arbejde har fundet behov for at ændre. 


Generelt finder DBI, at det er godt, at der er foretaget en række til-


pasninger af brandforholdene i kapitel 5 og i kapitel 29, hvorimod den 


foreslåede forenkling af den certificeredes virke finder vi er problema-


tisk, da ordningen fremadrettet i højere grad lægger op til, at den cer-


tificerede styrer en kvalitetskontrol fremfor at anvende kvalifikationer 


og kompetencer til at sikre, at bygningsreglementets brandkrav er op-


fyldt. 


 


  


Skabelon til kommentering af 
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Kommentarer fra DBI til høring over BR18 april 2019 


 


Side 2 (14) 


Tekstnære bemærkninger til høring: 


Ændring Nr. 14 § 23 stk. 1, nr. 2 


Kommentar: Det beskrives, at der skal fremsende oplysning om hvorvidt ”byg-


ningen” er indsatstaktisk traditionel. Der kan dog også være for-


hold uden for en bygning, der har relationer til redningsberedska-


bets indsats. Ligeledes gælder for visse ombygninger, at der kan 


være eksisterende indsatsforhold, der er lovlige i bygningen, og 


som dermed ikke bør kræves underlagt dokumentation for ind-


sats. 


Begrebet ”bygning” synes at kunne indikere, at det kun er forhold 


i bygningen, der skal redegøres for, ligesom begrebet også kan 


indikere, at dokumentationen også ved ombygninger skal omfatte 


hele bygningen. 


Det anbefales derfor at udskifte ”bygning” med ”byggeri”. Dermed 


anvendes ligeledes sammen terminolog i hele stk. 1. 


Forslag til 


ændring: 


”indsatstaktisk traditionel bygning” ændres til ”indsatstaktisk tra-


ditionelt byggeri”. 


 


Ændring Nr. 21 § 86, stk. 3 


Kommentar: Kravet ændres således, at hvor en bygning opdeles i flere byg-


ningsafsnit og bygningsafsnittene har fælles flugtveje, så skal 


flugtvejene have den højeste risikoklasse som forekommer for de 


bygningsafsnit, der har flugtvejen. Tidligere var kravet, at byg-


ningsafsnit med fælles flugtveje som et samlet hele skulle have 


den højeste risikoklasse som et bygningsafsnittene var indplaceret 


i.  


Da et bygningsafsnit skal indplaceres i risikoklasser i forhold til 


bygningsafsnittets placering i bygningen betyder dette, at fx stue-


etagen i en kontorbygning i en bygning i 20 etager kan komme i 


risikoklasse 1, hvis stueetagen udføres som et selvstændigt byg-


ningsafsnit, uanset om stueetagen har fælles flugtveje med øvrige 


etager. På tilsvarende vis kan de øvrige etager indplaceres i risi-


koklasse 2-4 afhængig af deres placering i byggeriet. 


Da flugtveje normalt skal anses som værende et samlet system (§ 


94) har det med det tidligere system gjaldt, at risikoforholdene for 


flugtvejssystemet skulle ses som et samlet hele og dermed også, 


at bygningsafsnit med fælles flugtveje skulle have samme risiko-


klasse. Dermed var risikoforholdene at betragte som ens i hele 


flugtvejssystemet uanset om bygningen er opdelt i flere bygnings-


afsnit eller ej. 







Kommentarer fra DBI til høring over BR18 april 2019 


 


Side 3 (14) 


Reelt betyder ændringen, at risikoforholdene relateret til evakue-


ring fremover bliver anset for at være lavere jo længere ned i 


bygningen man kommer.  


Dette princip er bl.a. ikke i overensstemmelse med den måde, 


man fx hidtil har håndteret brandsikringen af bærende konstrukti-


oner, idet man her har bestemt brandmodstandsevnen afhængig 


af bygningens højde, men ikke bygningsdelens placering i bygnin-


gen. 


Ændringen vil også få konsekvens for indplacering i brandklasser i 


ovennævnte kontorbygning, idet bygningsafsnit med gulv i øver-


ste etage indtil 45 m over terræn, vil kunne komme i brandklasse 


2 eller 3 og de øvre etager samt fælles flugtveje fra etagerne 


kommer i brandklasse 4. Da en tredjepartskontrol alene skal udfø-


res på bygningsafsnit i brandklasse 4, vil der fremover ikke være 


krav om tredjepartskontrol af de nedre etager, der ikke er i 


brandklasse 4. 


Da brandsikkerheden i de øvre etager er afhængig af brandsikker-


heden i de nedre etager, synes denne ændring at være uforståelig 


og i modstrid med behov for sikkerhed, dokumentation af brand-


forhold og tredjepartskontrol. 


Ændringen betyder endvidere, at funktionsafprøvninger af brand-


tekniske installationer i stueetagen i ovennævnte kontorbygning 


ikke skal foretages af en akkrediteret virksomhed, hvorimod de 


brandtekniske installationer i den øvrige del af bygningen skal 


funktionsafprøves af en akkrediteret virksomhed. Det er uklart 


hvorledes dette kan ske. 


Forslag til 


ændring: 


Fashold eksisterende krav. 


 


Ændring Nr. 22, 23, 31, og 38 


Kommentar: I disse ændringer omtales "håndslukningsudstyr".  


I BR18, § 90, BEK212 og i DBI vejledning 38, omtales samme 


som "håndildslukningsudstyr". 


Forslag til 


ændring: 


Den fællesbetegnelse ”håndildslukningsudstyr” bør anvendes. 


 


Ændring Nr. 25 § 94, stk. 2, nr. 7 


Kommentar: ” som har lovlig adgang” er tilføjet til bestemmelsen 
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Vi har fuld forståelse for at indbrudstyve mm, der ikke har lovligt 


ærinde i bygningen, ikke kan kræve, at flugtvejene skal være til-


gængelige og kan åbnes uden brug af nøgle mm. 


Formuleringen kan være problematisk i forhold til visse person-


grupper i anvendelseskategori 6, fx i fængsler eller for byggeri 


indrettet for demente personer.  Her vil der ofte være behov for at 


evt. personale låser op for visse dele af et flugtvejssystem. Det 


foreslås derfor, at det også tilføjes, at der skal tages hensyn til 


bygningens anvendelse. Dette er allerede beskrevet på vejled-


ningsniveau, og en evt tilføjelse om bygningens anvendelse vil 


gøre, at der er mere præcist hjemmel hertil.  


Det foreslås endvidere, at sidste del af sætningen får sit eget nr. 


8. 


Forslag til 


ændring: 


7) At døre i flugtveje skal være lette at åbne uden brug af nøgle 


eller værktøj, når flugtvejen skal benyttes af personer, som har 


lovlig adgang, og at dette sker under hensyntagen til bygningens 


anvendelse. 


8) At døre i flugtveje, der skal anvendes af flere end 150 perso-


ner, skal åbne i flugtretningen 


 


Ændring Nr. 26 § 96, stk. 1 nr. 5 


Kommentar: Det bør overvejes at præcisere, at dette gælder bygningsafsnit i 


anvendelseskategori 1 og 3 generelt, svarende til BR15. 


Forslag til ændring af ordlyd, så kravet ligner de øvrige i stk. 1 


Forslag til 


ændring: 


I bygningsafsnit i anvendelseskategori 1 og 3 indrettet med gara-


geanlæg med et etageareal større end 600 m2 skal der installeres 


flugtvejsbelysning, og ligeledes panikbelysning, hvis etagearealet 


er større end 2.000 m2. 


 


 


Ændring 27 § 105 


Kommentar: Vi anerkender, affaldsrum også er relevant for bestemmelsen. Vi 


forslår dig at ”affaldsrum” listes samme med de øvrige forhold er 


er listet og dermed indsættes efter ”fyringsanlæg”, så affaldsrum 


ikke er et selvstændigt hensyn, men en del af oplistningen af an-


dre tiltag.  


Forslag til 


ændring: 


Se kommentar. 
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Ændring Nr. 29 § 123, stk. 1, ny nr. 9 


Kommentar: Kravet synes at give hjemmel til, at man kan anvende brandventi-


lation i bygningsafsnit med garageanlæg med et etageareal større 


end 1000 m2, såfremt bygningsafsnittet udføres med brandventi-


lation eller natur ventilation, som det fremgår af bilag 9.  I den 


forbindelse synes der ikke at være behov for at stille krav om, at 


der skal være åbne ramper. De åbne ramper i bilaget er blot en 


del af en konkret præ-accepterede løsning, men det bør være mu-


ligt, at opnå et tilsvarende sikkerhedsniveau ved brug af en kom-


parativ analyse, hvor der ikke er åbne ramper. Det foreslås der-


for, at de åbne ramper udgår af kravet.  


Det bemærkes endvidere, at kravet bør suppleres med et generelt 


krav om brandventilation, i § 122 når bygningsafsnittets etage-


arealet overstiger 2.000 m2. Ellers vil det være muligt at undgå 


brandtekniske installationer i garageanlæg med et etageanlæg på 


under 10.000 m2 og rum på under 1.000 m2. 


Forslag til 


ændring: 


§ 122 nyt stk. 2: 


I bygningsafsnit i anvendelseskategori 1 og 3 med et etageareal 


på mere end 2.000 m2 skal der installeres automatisk brandventi-


lation eller automatisk sprinkleranlæg for at reducere risikoen for 


brandudbredelse. 


§ 123, nyt nr. 9: 


Bygningsafsnit  i anvendelseskategori 1 og 3 med garageanlæg 


med åbne ramper, når etagearealet er større end 10.000 m2. 


 


Ændring Nr. 31, § 127 


Kommentar: Det er fint med en generalisering af kravet. Der dog præciseres, 


at det er brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr ”til 


brug for redningsberedskabets indsats” der skal være mærket. 


Hvis kravet er tænkt at skulle gælde generelt, bør kravet flyttes til 


§§ 88-90 for at undgå misforståelser  


Forslag til 


ændring: 


Tilføj ”til brug for redningsberedskabets indsats” 


 


Ændring Nr. 32 § 128 


Kommentar: Vi erkender behovet for, at der også skal være brandredningsare-


aler i forhold til at redningsberedskabet kan opstille bærbare sti-


ger. Med det udgangspunkt, der har været i vejledningen om ind-
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satstaktisk traditionelt byggeri, vil konsekvensen af denne tilfø-


jelse i forhold til mange typer byggeri kunne anses som en væ-


sentlig skærpelse, idet udlægning af et 5 m x 5 m brandrednings-


areal ud for enhver redningsåbninger vil får væsentlige konse-


kvenser i forhold til hvorledes en bygning kan placeres på grun-


den i forhold til skel, parkeringsarealer, beplantning mm. Det vil 


dermed betyde, at bygningsejers mulighed for placere byggeriet 


på sin grund samt anvende og udnytte sin grund i praksis vil re-


duceres væsentligt.   


Forslag til 


ændring: 


 


 


Ændring Nr. 34 § 133, nyt stk. 2. 


Kommentar: Der tilføjes nyt krav om brandredningselevator for bygningsafsnit 


i AK6. 


Iht. til elevatorstandarden findes der ikke en brandredningseleva-


tor, men alene en brandmandselevator. Det anbefales på kravni-


veau at følge elevatorstandarden, så der stilles krav om en brand-


mandselevator til personredning. Herefter kan det på vejlednings-


niveau angives, hvad der forstås ved en brandmandselevator til 


personredning. 


Det beskrives, at der skal være brandredningselevator i bygnings-


afsnit i AK6 i mere end én etage, hvis bygningsafsnittet er indret-


tet til sengeliggende eller personer med nedsat mobilitet fx pleje-


boliger eller hospitaler. Der tages her alene højde for højden af 


bygningsafsnittet men ikke af selve bygningen. Dermed vil der 


kun være krav om brandmandselevator til personredning, hvis 


bygningsafsnittet er i mere end én etage og placeringen af byg-


ningsafsnittet er uafhængig af bygningens udformning i øvrigt. 


Heraf følger, at der kan der etableres ét bygningsafsnit i én etage 


på et vilkårligt niveau i en bygning uden, der er krav om brand-


madselevator til personredning. Det er uklart, om man har ønsket 


dette, eller om man ønsker, at for bygninger i flere etager, der er 


indrettet bygningsafsnit i AK 6 for personer med nedsat mobilitet, 


skal der installeres brandmandselevator til personredning, hvis 


bygningsafsnittet ikke er placeret i indgangsetagen.  


Forslag til 


ændring: 


Teksten i kravet ændres til: 


Der skal installeres brandmandelevator til personredning for byg-


ningsafsnit i anvendelseskategori 6, når bygningsafsnittet er ind-


rettet til personer med nedsat mobilitet og bygningsafsnittet ikke 


er placeret i indgangsetagen. 
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Ændring 35 § 135 og 38 § 141 


Kommentar: Af BR18 fremgår i dag en liste over brandtekniske installationer, 


der er undtaget fra funktionsafprøvning af en akkrediteret inspek-


tionsvirksomhed. Dette foreslås ændret til en liste over brandtek-


niske installationer, hvor funktionsafprøvningen skal udføres af en 


akkrediteret virksomhed. 


Med den foreslåede ændring vil nye typer af brandtekniske instal-


lationer være undtaget for funktionsafprøvning af en akkrediteret 


virksomhed.  


Eksempelvis gælder med den foreslåede ændring, at hvor en 


brandstrategi med udgangspunkt i § 89 beskriver brug af en ny 


brandteknisk installation, som alternativ til en af de brandtekniske 


installationer på den nye liste, så skal den nye brandtekniske in-


stallation ikke funktionsafprøves på lige fod. Det kan eksempelvis 


være, hvor der installeres en ny type slukningsanlæg som alterna-


tiv til et sprinkleranlæg. Her er der med det nye system ikke krav 


om, at funktionsafprøvningen af det nye system skal udføres af en 


akkrediteret virksomhed.  


I øvrigt bemærkes at listen over brandtekniske installationer om-


fatter installationer, der ikke anvendes i §§ 91 – 158. Det er 


uklart hvorfor BR18 stiller krav til drift-, kontrol og vedligehold af 


disse installationer. Hvor disse installationer måtte være installe-


ret som frivillige installationer, bør de vel ikke være omfattet byg-


ningsreglementets krav til funktionsafprøvning, med mindre de 


påvirker de øvrige brandtekniske installationer. Dette bør som mi-


nimum beskrives på vejledningsniveau. 


Forslag til 


ændring: 


Fasthold det eksisterende system.  


Det er mere robust i forhold til nye typer brandteknisk installatio-


ner. Dermed vil man også kunne sikre, at de brandtekniske instal-


lationer, der ikke skal funktionsafprøves af en akkrediteret virk-


somhed, har en standard for hvorledes funktionsafprøvningen skal 


foregå eller dette kan adresseres i Vejledning om brandtekniske 


installationer. 
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Ændring Nr. 42 § 147, stk. 1 nr. 3 


Kommentar: Der henvises til undervisningsafsnit i AK2. Mange undervisnings-


afsnit opføres i dag i AK3 af hensyn til, at der kan være undervis-


ningsrum i bygningsafsnittet til mere end 50 personer eller at man 


ønsker fremadrettet at kunne have rum til mere end 50 personer. 


Det anbefales derfor at tilføje AK 3 til kravet.  


I forhold til nr. 4 bør det overvejes om dette nr. kan lægges ind 


under nr. 1 f.s.v.a. sovepladser, idet man begge steder omtaler 


afsnit med sovepladser. 


I bestemmelsen henvises til ”afsnit”. Det bør overvejes om man 


kan indføre en forsimpling ved i stedet at anvende enten ”byg-


ningsafsnit”, ”bygningsafsnit med fælles flugtveje” eller ”bygning”.   


Forslag til 


ændring: 


Se kommentar. 


 


Ændring Nr. 77 § 493 nyt stk. 4 


Kommentar: Der er tilføjet et nyt stk. 4, der omhandler byggeri, som på grund 


af dets udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en 


brandklasse. Det er rigtig fint, at have særlig opmærksomhed 


herpå.  


Der gøres dog opmærksom på, at brandklasse 4 er defineret ved 


at være byggeri, der ikke kan indplaceres i brandklasse 1-3. For 


ikke at skabe tvivl om hvorvidt byggeri, der ikke passer ind i 


brandklasse 1-3 skal være i brandklasse 4 eller kan omfattes af 


nyt stk. 4 foreslås det, at byggeri der er omfattet af stk. 4 undta-


ges fra stk. 1, nr. 4.   


Forslag til 


ændring: 


Se kommentar 


 


Ændring Nr. 77 § 493 nyt stk. 5 


Kommentar: Nyt stk. 5 angiver, at der skal indsendes dokumentation for over-


holdelse af bygningsreglementets brandkrav ved ansøgning om 


byggetilladelse. Dette fraviger den generelle regel om, at doku-


mentation for overholdelse af bygningsreglementets brandkrav 


fremsendes ved afslutning af byggeriet. 


Bør det ikke være tilstrækkelig, at der foreligger dokumentation 


for hvorfor byggeriet ikke kan indplaceres i en brandklasse samt 


den dokumentation, der fremgår af §§ 510 og 511. Herefter frem-
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sendes den endelige dokumentation for overholdelse af bygnings-


reglementets brandkrav samt drifts- kontrol- og vedligeholdelses-


plan ved færdigmelding som for alt andet byggeri. 


Forslag til 


ændring: 


Se kommentar 


 


Ændring Nr. 84 og 87 §§ 507, 510 og 511  


Kommentar: ”Erklæring om indsatstaktisk traditionelt byggeri” erstattes af 


”Oplysning om og dokumentation for, hvorvidt bygningen er ind-


satstaktisk traditionel”.  


Det er fint at pointere, at der skal foreligge dokumentation for, 


hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt.  


Det foreslås, at det er det samme dokument, der ligger til grund 


for dokumentation af brandklasse og indsatstaktisk traditionelt 


byggeri. Dermed foretages en generel beskrivelse af brandforhol-


dene, der dækker alle forhold. Det bemærkes, at redningsbered-


skabets indsats fortsat skal beskrives i dokumentationen for 


brandklasserne jf. § 511. Dermed synes det ikke at være hen-


sigtsmæssigt samtidigt at skulle foretage en særskilt beskrivelse 


af om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt jf. § 510. 


Bemærk i øvrigt at der er et par steder hvor ”erklæring om ind-


satstaktisk traditionelt byggeri” ikke er erstattet af ”Oplysning om 


og dokumentation for, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk tradi-


tionel”. Dette ses fx i § 510 og bilag 5. 


Forslag til 


ændring: 


Man kunne samle dokumentationen der underbygger §§ 510 og 


511 i et dokument, der omhandler oplysninger om og dokumenta-


tion for brandklasser og redningsberedskabets indsatsforhold.  


 


Ændring Nr. 104 § 545 


Kommentar: Da §§ 546 og 547 udgår og § 548 ikke forholder sig til et virke 


som enten udarbejdende eller kontrollerende kan det overvejes 


om § 545 kan udgå. 


Forslag til 


ændring: 


Lad § 545 udgå eller fasthold mulighed for at virke som udarbejd-


ende (se også næste kommentar).  
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Ændring Nr. 105  og 106, §§ 546 og 547 udgår og § 548 revideres 


Kommentar: I og med at §§ 546 og 547 fremgår det, at den certificerede frem-


over i praksis alene kan virke som kontrollerende, da beskrivelsen 


af virke i § 548 alene går på kontrol. Da den certificerede ved sit 


virke som kontrollerende også skal være uafhængig af projektet, 


vil det betyde, at den certificerede ikke kan udarbejde andre dele 


af dokumentationen end start- og sluterklæring samt kontrolrap-


porter og redegørelse for virke. Øvrige dele af dokumentationen 


udføres herefter af personer, hvortil der ikke stilles direkte krav 


om kvalifikationer og kompetencer. 


Hvis det er ønsket, at den certificerede også skal kunne udarbejde 


den brandtekniske dokumentation som en del af sit virke, bør 


dette fremgå direkte af bestemmelserne. 


DBI finder, at denne begrænsning af den certificeredes mulige 


virke er uheldig, da personer med høj faglighed ikke længere via 


sit virke har mulighed for selv at udarbejde dokumentationen. 


Det bemærkes i øvrigt, at det kan blive problematisk for certifice-


ringsorganerne, at kontrollere den certificeredes kvalifikationer og 


kompetencer på et projekt, når den certificerede i princippet kan 


udarbejde en plan for kontrol og få andre til at foretage udarbej-


delsen og kontrollen af projektet. 


Da de personer, der udarbejder dokumentationen normalt selv 


vælger de konkrete faglige løsninger, virker det bemærkelsesvær-


digt, at man ikke længere som faglig dygtig person, kan deltage i 


udarbejdelsen af de brandtekniske løsninger og virke som certifi-


ceret. Vi anbefaler derfor, at man for at fastholde fagligt dygtige 


personer som certificerede brandrådgivere fastholder muligheden 


for at kunne virke som udførende/udarbejdende.   


Ændringen vil også have den konsekvens for mindre firmaer, at 


de ikke kan have én person, der er certificeret, som samtidig har 


den faglige ballast til at udarbejde fagligt gode løsninger og sam-


menhæng i projektet, hvor man lader andre kompetente personer 


foretage kontrol af dokumentationen fx via et virksomhedssamar-


bejde.  


Forslag til 


ændring: 


Fasthold mulighed for virke som udførende/udarbejdende som 


hidtil.  
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Ændring  Nr. 108, § 550 


Kommentar: Det er væsentligt, at det tilføjes til § 550, at vedkommendes kon-


trolarbejde alene omhandler tredjepartskontrol.  


Forslag til 


ændring: 


§ 550, stk. 1 ændres til: 


Den certificerede brandrådgivers ydelser som tredjepartskontrol-


lant skal som minimum omfatte tredjepartskontrollen for det, der 


følger af §§ 548 og 549. 


 


Ændring Bilag 1, 3 og 5 


Kommentar: Bilag 1 synes at udgå, men der henvises stadig til bilag 1, tabel 1 


og 2 i §§ 85 og 86. 


I kap. 30 henvises til bilag 3, tabel 1 samt bilag 5 tabel 1 og 2. 


Det kunne overvejes at flytte alle tabeller i bilag 5 til bilag 3, da 


bilaget nu omhandler al kontrol af dokumentation, og der ikke 


længere skelnes mellem den certificeredes kontrol og kontrol af 


dokumentation jf. Eurocodes. 


Forslag til 


ændring: 


Fasthold bilag 1. 


 


Tekstnære bemærkninger i øvrigt: 


Emne § 6, nr. 1 Sekundært byggeri med et areal på højst 50 m²  


Kommentar: Det er uklart hvorledes ”kan udføres uden at styrke og stabilitets-


forhold eftervises ved beregning” skal forstås. Betyder dette, at 


sekundært byggeri er undtaget for kravene i kapitel 15? 


Da sekundært byggeri skal opfylde brandkravene i kapitel 5 i sit 


fulde omfang, skal de bærende konstruktioners bæreevne således 


eftervises. Det er uklart hvorledes dette gøre uden at foretage en 


beregning af styrke og stabilitet. 


Vejledninger om sekundært byggeri fsva brand omhandler alene 


afstandsforhold mellem bygninger og afstand til skel. Dermed skal 


alle brandkrav opfyldes, men der skal ikke søges herom jf. § 5. 


Der har været nogen diskussion om hvorledes fx brandkravene til 


sekundært byggeri i forbindelse med børnehaver og vuggestuer 


skal udformes. Skal der fx være ABA detektering i sekundært byg-


geri fx legehuse, der anvendes som en del af en børnehave, da 


der ikke er nogen undtagelse herfor.  
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Forslag til 


ændring: 


Overvej om sekundært byggeri skal opfylde kapitel 5 i sit fulde 


omfang, som det er tilfældet i dag, eller om det alene er krav til 


brand- og røgspredning, der er relevant.  


Overvej om sekundært byggeri skal holdes i brandklasse 1 og 


have en selvstændig vejledning, så der ikke både er vejledning 


hertil fsva brand i vejledningen til kap 1 og bilag 1 til vejledning til 


kap 5. 


 


Emne § 10, nr. 6. Oplysning om og dokumentation for, hvilken brand-


klasse byggeriet kan henføres til, jf. kapitel 27 om brandklasser 


og kapitel 29 om dokumentation af brandforhold. 


Kommentar: Det fremgår af § 10, at der altid skal oplyses hvilken brandklasse 


byggeriet kan henføres til, jf. kapitel 27 om brandklasser og kapi-


tel 29 om dokumentation af brandforhold. 


Der er nogle byggearbejder, hvor det ikke er relevant at indpla-


cere byggeriet i en brandklasse fx ombygninger, hvor der ikke 


ændres på forudsætningerne brandstrategien og andre forhold fx 


statiske forhold gør, at der skal ansøges om byggetilladelse. Et 


andet eksempel kan være opførelse af en spunsvæg, der kræver 


byggetilladelse. 


Det synes ikke at være rimeligt at stille krav om at redegøre for 


byggeriets brandklasse, når der ikke skal fremsendes dokumenta-


tion for brandforholdene.  


Forslag til 


ændring: 


§ 10, nr. 6 ændre til:  


Oplysning om og dokumentation ”i relevant omfang” for, hvilken 


brandklasse byggeriet kan henføres til, jf. kapitel 27 om brand-


klasser og kapitel 29 om dokumentation af brandforhold.  


 


Emne § 86 samt bilag 1 tabel 2 


Kommentar: For bygningsafsnit i AK 3 i RK 2 skriver tabel 2 i bilag 1 at: 


Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under 


terræn 


og  


Antallet af personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje må højst 


være 1000 


For bygningsafsnit i AK3 i RK 3 skriver samme tabel at: 
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Bygninger med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under 


terræn, og højst 1000 personer i bygningsafsnittet 


Det anbefales, at antallet af personer i begge tilfælde henviser til 


antallet af personer i bygningsafsnittet, så der anvendes samme 


terminologi.  


Af § 86 fremgår af stk. 2 at hvor flere bygningsafsnit har fælles 


flugtveje skal personantallet bestemmes som det samlede antal 


personer i de bygningsafsnit, som har fælles flugtveje. Dermed er 


der ikke behov for at understrege de fælles flugtveje i tabel 2. 


Forslag til 


ændring: 


Det foreslås at ændre teksten for AK3 og RK2 til 


Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under 


terræn 


og  


Antallet af personer i bygningsafsnittet med fælles flugtveje må 


højst være 1000 


 


Emne § 93, stk. 1, nr. 5 


Kommentar: Kravet er i BR18 formuleret således: 


Bygningsafsnit i anvendelseskategori 5 med tilhørende flugtveje, 


som er indrettet med mere end 10 soverum eller med mere end 


50 sovepladser, skal udføres med automatisk varslingsanlæg, som 


aktiveres af et automatisk brandalarmanlæg. Hvor alle soverum 


har direkte adgang til terræn i det fri, eller hvor bygningsafsnittet 


er indrettet med mindre end 10 soverum og mindre end 50 sove-


pladser, kan varsling undlades, såfremt der i alle rum installeres 


røgalarmanlæg, som er tilsluttet strømforsyningen, og som udfø-


res med batteribackup. 


Da kravet skriver ”mindre end 10 soverum og..” og ”mere end 10 


soverum..” kan det læses som, at der ikke er krav til varsling eller 


røgalarmanlæg ved præcist 10 soverum og 50 sovepladser.   


Forslag til 


ændring: 


Bygningsafsnit i anvendelseskategori 5 med tilhørende flugtveje, 


som er indrettet med mere end 10 soverum eller med mere end 


50 sovepladser, skal udføres med automatisk varslingsanlæg, som 


aktiveres af et automatisk brandalarmanlæg. Hvor alle soverum 


har direkte adgang til terræn i det fri, eller hvor bygningsafsnittet 


er indrettet med mindre end højst 10 soverum og mindre end 


højst 50 sovepladser, kan varsling undlades, såfremt der i alle 


rum installeres røgalarmanlæg, som er tilsluttet strømforsynin-


gen, og som udføres med batteribackup. 
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Emne § 93, stk. 2 


Kommentar: Af kravet fremgår, at flere bygningsafsnit med sammen anvendel-


seskategori anses for at være ét bygningsafsnit.  


Visse typer anvendelse af en bygning opdeles i forskellige anven-


delseskategorier afhængigt at antal personer i det enkelte rum, 


men bygningen som helhed har samme anvendelse. Dette gælder 


fx for skoler, hvor nogle bygningsafsnit indplaceres i AK2 og nogle 


i AK3. Hvis en skole udføres udføre med ét bygningsafsnit i AK 2 


til 140 personer og ét bygningsafsnit i AK 3 med 140 personer, og 


bygningsafsnittene har fælles flugtveje, så er der ikke krav om fx 


varsling, hvorimod hvis begge bygningsafsnit var i AK 2, så ville 


der være krav om varsling. Dette synes ikke at være hensigts-


mæssigt. 


Forslag til 


ændring: 


Tilføj et nyt stk. 3 med teksten. 


Ved opfyldelse af stk. 1, skal flere bygningsafsnit i anvendelseska-


tegori 2 og 3 med fælles flugtveje anses som et bygningsafsnit. 


 


Emne § 96, stk. 2 


Kommentar: Se kommentar til § 93, stk. 2 


Forslag til 


ændring: 


Tilføj et nyt stk. 3 med teksten. 


Ved opfyldelse af stk. 1, skal flere bygningsafsnit i anvendelseska-


tegori 2 og 3 med fælles flugtveje anses som et bygningsafsnit. 
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Afsender: 


Dansk Byggeri (DB), Nørre Voldgade 106, København K 


 


v./ Henrik Mühlendorph, Torben Hessing-Olsen og Jesper Salling Nielsen 


 


Generelle bemærkninger:  


 


• DB bakker fuldt op om de formål, som er beskrevet i TBST’s høringsbrev af 
22.03.2019 – herunder:  


o Det tydeliggøres, at transportable konstruktioner, der skal stå på eller i 
tilknytning til en byggeplads, er undtaget fra kravet om byggetilladelse.  


o Samtidig præciseres det, at det er den konkrete anvendelse af konstruk-
tionen, som er afgørende for, hvilke af bygningsreglementets tekniske 
krav, som konstruktionen skal leve op til.  


o Ændringerne vurderes ikke at medføre økonomiske konsekvenser for 
hverken stat, kommuner/regioner eller virksomheder.  


• DB er enige i, at der kan være behov for at få præciseret, at overnatning i skur-
vogne på byggepladser ikke er tilladt.  


• DB anbefaler, at skurvognes tekniske og indretningsmæssige forhold reguleres 
af AT-bestemmelser (AT775), således at man undgår dobbeltregulering  


• DB anbefaler, at det præciseres at skurvogne skal kunne opstilles i forbindelse 
med byggeprojekter, hvortil der er givet byggetilladelse i den periode, som byg-
geriet pågår. Dette gælder uanset om skurvognen anvendes til omklædning og 
velfærdsforanstaltninger for bygningsarbejdere eller er indrettet til byggeplads-
ledelsens projektledere/ingeniører o.lign. Det er fortsat en forudsætning, at 
skurvogne ikke anvendes til overnatning på en byggeplads.  


• DB er enige i, at pavilloner fortsat skal byggesagsbehandles efter BR18 med til-
hørende dokumentationskrav, når pavilloner anvendes til samme formål som en 
permanent bygning.  


• Ovenstående forståelse kan om nødvendigt/hensigtsmæssigt udmøntes midler-
tidigt i en vejledning. SBi-projektet bør gennemføres til afslutning mhp. yderli-
gere bearbejdelse af BR18 frem mod ikrafttrædelse januar 2020. 


• Det kan måske hjælpe på den overordnede forståelse af hele bekendtgørelsens 
brug af transportable konstruktioner, hvis man begrebsafklarer som følger (kan 
også bruges i en vejledning): 


Skabelon til høringssvar 


 


Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om byg-
ningsreglementet 2018 (BR18) 
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Notat 


 


 


o Pavilloner  -  er transportable konstruktioner, der er erstatning for eller sup-


plement til egentligt byggeri 


o Skurvogne, letvogne mv.  -  er transportable konstruktioner med faste 


vægge, som til arbejdsmæssig brug opstilles i forbindelse med udførelsen af 


bygge- & anlægsarbejder.  


o Telte mv.  -  er transportable konstruktioner uden faste vægge hele vejen 


rundt, der opstilles til midlertidig/kortvarig brug.  


 
I selve oplægget til ny bekendtgørelse om BR2018 har vi følgende kommentarer:  
 
• Vi er i udgangspunktet glade for §6a stk. 1 og stk. 2, som i al væsentlighed siger, at 


alle transportable konstruktioner opsat i forbindelse med byggearbejde på en god-
kendt byggeplads kan opsættes uden byggetilladelse. Det er dog vigtigt at medtage, 
at stk. 1 i princippet handler om almindelige mandskabsskurvogne, mens stk. 2 om-
handler ”kontorskurvogne”. Med andre ord, at der allerede her skelnes mellem de to 
typer, hvilket vi havde håbet på at komme væk fra således at der i overensstem-
melse med gældende praksis ikke blev stillet forskellige tekniske krav til de forskel-
lige skurvognstyper.  


• Vi har svært ved at læse/forstå §6a, stk. 8. For os at se kræver det en direkte afkla-
ring fra Styrelsen om, hvorvidt der mon har indsneget sig et virkelig vigtigt ”ikke” for 
meget ind i følgende formulering:  


o Følgende kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse: ”Skurvogne, let-
vogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af fast materi-
ale, som ikke opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggear-
bejde i tilknytning til en byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse. 
Bestemmelsen gælder uanset om konstruktionen er på hjul eller ej.”  


• I §6a, stk. 9  -  her vil vi blot sikre os, at alt indholdet der tilsyneladende alene gæl-
der for Forsvaret og Beredskabsstyrelsen er DB underordnet.  


• §6b behandler de tekniske krav, som der specifikt stilles til de transportable kon-
struktioner, som bruges til kontorarbejde. Vi ønsker en ensartet teknisk regule-
ring/kravspecifikation af alle skurene uanset arbejdsformål ligesom vi gerne vil sikre 
at der ikke sker en dobbeltregulering i relation til også den nuværende AT775 (der 
forventes opdateret snarest).  


• I §6b stk. 3.1 bliver vi præsenteret for ”6 ugers reglen”. Vi har SBi-projektarbejdet 
argumenteret og opnået bred forståelse for, at opstilling af skurvogne på en god-
kendt byggeplads ikke kræver byggetilladelse uagtet opstillingsperioden.  


• I §6d bliver dette endnu mere udtalt:  
o Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end 6 


uger på den samme placering, må ikke opstilles uden byggetilladelse fra 
kommunalbestyrelsen jf. §7. Ved byggesagsbehandling af en certificeret 
konstruktion omfattet af §6a, stk. 2 (red. kontorskurvogne), der ønskes op-
stillet i mere end 6 uger, kan certifikatet lægges til grund for opfyldelse af de 
tekniske krav, og det er alene de bebyggelsesregulerende forhold, der skal 
byggesagsbehandles.  


  


Vores opfattelse er samlet set, at Styrelsen i høringsbrevet anerkender problemets karakter 


og også målsætningen om en øget gennemskuelighed i regelgrundlaget, men at Styrelsen 


ikke kommer helt i mål i selve substansen. Vi savner at følgende fremstår konsekvent:  
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• En skurvogn kan opstilles uden byggesagsbehandling, hvis det sker på en godkendt 
byggeplads og ikke indebærer overnatning.  


• En sådan opstillet skurvogn på en godkendt byggeplads skal opfylde samme tekni-
ske krav uanset arbejdsformål, og disse skal i øvrigt være i overensstemmelse med 
kravstillelsen i AT775  


• Opstillingen uden byggesagsbehandling/byggetilladelse er ikke tidsbegrænset, 
men følger implicit af byggepladsgodkendelsen.  


 


 


Med udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable kon-


struktioner” skal DB fremhæve følgende bestemmelser, som problematiske i henhold til 


opnåelse af høringsbrevets målsætninger:  


 


• §1 stk. 1: Certificering af transportable konstruktioner, der er omfattet af byggelo-
ven, skal ske efter reglerne i denne bekendtgørelse.  


• §1 stk. 2: Såfremt en konstruktion er certificeret efter reglerne i denne bekendtgø-
relse kan den transportable konstruktion opstilles uden byggetilladelse fra kommu-
nalbestyrelsen. 


• §1 stk. 3: Bestemmelsen i stk. 2 gælder kun, hvis opstillingen af den transportable 
konstruktion har en varighed på maksimalt 6 uger på den samme placering. 
Strækker varigheden sig over mere end 6 uger, skal konstruktionen have en byg-
getilladelse fra kommunalbestyrelsen.  


• §6: Certificering af en transportabel konstruktion foretages af et inspektionsorgan, 
der opfylder betingelserne i kapitel 7 i denne bekendtgørelse. (Red. dette kan ske 
til private aktører, der kan akkrediteres og der kan opkræves betaling herfor)  


• §9 stk. 1: ….. Ønskes flere konstruktioner certificeret, skal der udarbejdes en in-
spektionsrapport og et inspektionscertifikat for hver enkelt konstruktion.  


• §9 stk. 2: Stk. 1 finder også anvendelse i de tilfælde, hvor konstruktionerne er fuld-
stændigt ens og sammenlignelige i teknisk henseende.  


• §10 stk. 1: En certificering er gyldig i 5 år…….. Herefter skal certificeringen fornys.  


• §11 stk. 1: Fornyelse af certificeringen kan ske maksimalt 3 gange, svarende til en 
samlet gyldighedsperiode på maksimalt 20 år. Herefter skal certificering ske efter 
de regler, der er gældende for certificeringen.  


• §17 stk. 2: Brugeren skal på et hvilket som helst tidspunkt efter konstruktionens 
opstilling overfor bygningsmyndigheden kunne dokumentere, at konstruktionen 
bruges i overensstemmelse med det ved inspektionen fastlagte.  


• §24 stk. 1: Inspektionsorganets vurderinger efter denne bekendtgørelse kan ikke 
indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ 
myndighed.  


• §25 stk. 1: Inspektion 


 


 


DB ser pba. disse bestemmelser behov for afklaring af følgende:  


 


• Hvad er den primære baggrund / målsætning med denne bekendtgørelse?  
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• Er det hensigtsmæssigt at blande transportable konstruktioner og (cirkus-)telte så 
meget sammen, som tilfældet er her  -  trækker det ikke i en anden retning end ty-
deliggørelse og øget gennemskuelighed til glæde for alle berørte parter.  


• Er denne bekendtgørelse i sin helhed relevant for opstilling af skurvogne og/eller 
pavilloner?  


• Er bekendtgørelsen (kun) relevant for opstilling af skurvogne og/eller pavilloner 
udenfor godkendte byggepladser? Hvordan er samspillet i denne bestemmelse i 
forhold til disse punkter i oplægget til ændringer af BR18: 


o §6a stk. 1 og stk. 2, som i al væsentlighed siger, at alle transportable kon-
struktioner opsat i forbindelse med byggearbejde på en godkendt bygge-
plads kan opsættes uden byggetilladelse. Det er dog vigtigt at medtage, at 
stk. 1 i princippet handler om almindelige mandskabsvogne, mens stk. 2 
omhandler ”kontorvogne”. Med andre ord, at der allerede her skelnes mel-
lem de to typer, hvilket vi havde håbet på, at komme væk fra således at der 
i overensstemmelse med gældende praksis ikke blev stillet forskellige tek-
niske krav til de forskellige skurvognstyper.  


o Vi er forundrede over §6a, stk. 8. For os at se kræver det en direkte afkla-
ring fra Styrelsen om, hvorvidt der mon har indsneget sig et vigtigt ”ikke” for 
meget ind i følgende formulering:  


▪ Følgende kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse: ”Skur-
vogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med yder-
vægge af fast materiale, som ikke opsættes og anvendes til brug for 
udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads, hvortil 
der er meddelt byggetilladelse. Bestemmelsen gælder uanset om 
konstruktionen er på hjul eller ej.”  


• Især hvis det er et regelsæt målrettet pavilloner giver begrænsningen på maksi-
malt 6 uger nærmest ingen mening.  


• Der er altså ikke tale om en ”typegodkendelse” af den givne transportable kon-
struktion. Tværtimod skal hver eneste ene inspiceres og godkendes. Det var ikke 
meldingen i SBi-arbejdsprojektet.  


• Den givne transportable konstruktion skal kontrolleres 4 gange i sin levetid med til-
hørende meromkostning pr. enhed, og hver konstruktion har nu reelt set også en 
max levetid på 20 år.  


• Brugeren (altså lejer) skal kunne dokumentere den transportable konstruktions lov-
lige brug. Hvordan gør brugeren helt konkret det – og hvis det er vanskeligt at defi-
nere, hvad betyder det så for retssikkerheden?  


 


 


I relation til ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumenta-


tion af tekniske forhold i bygningsreglementet har vi følgende tekstnære bemærk-


ninger:  


 


Ændring 27 §113. 


Kommentar: Indsættelsen af ”affaldsrum” efter Installationer virker ikke logisk. 
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Notat 


 


 


Forslag til 


ændring: 


Hvis meningen er at, at affaldsrum anses for brandtekniske mere risi-


kofyldte, bør det fremgår tydeligere. Hvis meningen er en anden, bør 


dette (naturligvis) fremgå. 


 


Ændring 56 §252 


Kommentar: Dansk Byggeri mener, at bygninger skal være lige energieffektive 
uagtet, hvordan de forsynes med energi. Derfor bør der også ske en 
ensretning af primærenergifaktorerne på sigt. Dansk Byggeri stiller 
på den baggrund spørgsmålstegn ved, at § 252 nr. 2 skal affattes, og 
mangler en begrundelse herfor i høringsmaterialet.  


Forslag til 


ændring: 


 


 


Ændring 57: §257 


Kommentar: Dansk Byggeri anser ændringen for en skærpelse af kravene og 


mangler en begrundelse for dette i høringsmaterialet. 


Forslag til 


ændring: 


 


 


Ændring 70 §450 


Kommentar: Henvisning til ”Bygningsreglementets vejledning om funktionsafprøv-


ning” synes at udgå. Dette er uheldigt, da vejledningen er central. 


Forslag til 


ændring: 


Henvisning til vejledningen bibeholdes eller sikres på anden vis. 


 


Ændring 75 §489 – b) 


b) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel 


konsekvensklasse (CC2), og som indgår i enfamiliehuse, rækkehuse 


og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel og med højst 1 etage 


under terræn og højst 2 etager over terræn 


Kommentar: Dansk Byggeri anser ændringen for en skærpelse af kravene og 


mangler en begrundelse for dette i høringsmaterialet. 


Forslag til 


ændring: 


 


 


Ændring 77 §493 
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Notat 


 


 


Stk. 4. For byggeri, som på grund af dets udformning eller anven-
delse ikke kan indplaceres i en brandklasse, skal det på baggrund af 
risikoen i tilfælde af brand vurderes om og i hvilket omfang:  
1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages.  


2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 


og 30. 


Kommentar: Dansk Byggeri vil opfordre TBST til at eksemplificere teksten fx i en 


vejledning. 


Forslag til 


ændring: 


Vejledning udarbejdes 


 


Ændring 82 §504 stk 3 


Kommentar: Dansk Byggeri vil opfordre til at der i vejledningen til kravet henvises 


til den relevante SBi- anvisning  


Forslag til 


ændring: 


Henvisning til SB-vejledning 254 indskrives i vejledningen til para-


graffen  
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Afsender: 

Dansk Byggeri (DB), Nørre Voldgade 106, København K 

 

v./ Henrik Mühlendorph, Torben Hessing-Olsen og Jesper Salling Nielsen 

 

Generelle bemærkninger:  

 

• DB bakker fuldt op om de formål, som er beskrevet i TBST’s høringsbrev af 
22.03.2019 – herunder:  

o Det tydeliggøres, at transportable konstruktioner, der skal stå på eller i 
tilknytning til en byggeplads, er undtaget fra kravet om byggetilladelse.  

o Samtidig præciseres det, at det er den konkrete anvendelse af konstruk-
tionen, som er afgørende for, hvilke af bygningsreglementets tekniske 
krav, som konstruktionen skal leve op til.  

o Ændringerne vurderes ikke at medføre økonomiske konsekvenser for 
hverken stat, kommuner/regioner eller virksomheder.  

• DB er enige i, at der kan være behov for at få præciseret, at overnatning i skur-
vogne på byggepladser ikke er tilladt.  

• DB anbefaler, at skurvognes tekniske og indretningsmæssige forhold reguleres 
af AT-bestemmelser (AT775), således at man undgår dobbeltregulering  

• DB anbefaler, at det præciseres at skurvogne skal kunne opstilles i forbindelse 
med byggeprojekter, hvortil der er givet byggetilladelse i den periode, som byg-
geriet pågår. Dette gælder uanset om skurvognen anvendes til omklædning og 
velfærdsforanstaltninger for bygningsarbejdere eller er indrettet til byggeplads-
ledelsens projektledere/ingeniører o.lign. Det er fortsat en forudsætning, at 
skurvogne ikke anvendes til overnatning på en byggeplads.  

• DB er enige i, at pavilloner fortsat skal byggesagsbehandles efter BR18 med til-
hørende dokumentationskrav, når pavilloner anvendes til samme formål som en 
permanent bygning.  

• Ovenstående forståelse kan om nødvendigt/hensigtsmæssigt udmøntes midler-
tidigt i en vejledning. SBi-projektet bør gennemføres til afslutning mhp. yderli-
gere bearbejdelse af BR18 frem mod ikrafttrædelse januar 2020. 

• Det kan måske hjælpe på den overordnede forståelse af hele bekendtgørelsens 
brug af transportable konstruktioner, hvis man begrebsafklarer som følger (kan 
også bruges i en vejledning): 

Skabelon til høringssvar 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om byg-
ningsreglementet 2018 (BR18) 



 

Side 2 (6) 

Notat 

 

 

o Pavilloner  -  er transportable konstruktioner, der er erstatning for eller sup-

plement til egentligt byggeri 

o Skurvogne, letvogne mv.  -  er transportable konstruktioner med faste 

vægge, som til arbejdsmæssig brug opstilles i forbindelse med udførelsen af 

bygge- & anlægsarbejder.  

o Telte mv.  -  er transportable konstruktioner uden faste vægge hele vejen 

rundt, der opstilles til midlertidig/kortvarig brug.  

 
I selve oplægget til ny bekendtgørelse om BR2018 har vi følgende kommentarer:  
 
• Vi er i udgangspunktet glade for §6a stk. 1 og stk. 2, som i al væsentlighed siger, at 

alle transportable konstruktioner opsat i forbindelse med byggearbejde på en god-
kendt byggeplads kan opsættes uden byggetilladelse. Det er dog vigtigt at medtage, 
at stk. 1 i princippet handler om almindelige mandskabsskurvogne, mens stk. 2 om-
handler ”kontorskurvogne”. Med andre ord, at der allerede her skelnes mellem de to 
typer, hvilket vi havde håbet på at komme væk fra således at der i overensstem-
melse med gældende praksis ikke blev stillet forskellige tekniske krav til de forskel-
lige skurvognstyper.  

• Vi har svært ved at læse/forstå §6a, stk. 8. For os at se kræver det en direkte afkla-
ring fra Styrelsen om, hvorvidt der mon har indsneget sig et virkelig vigtigt ”ikke” for 
meget ind i følgende formulering:  

o Følgende kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse: ”Skurvogne, let-
vogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af fast materi-
ale, som ikke opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggear-
bejde i tilknytning til en byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse. 
Bestemmelsen gælder uanset om konstruktionen er på hjul eller ej.”  

• I §6a, stk. 9  -  her vil vi blot sikre os, at alt indholdet der tilsyneladende alene gæl-
der for Forsvaret og Beredskabsstyrelsen er DB underordnet.  

• §6b behandler de tekniske krav, som der specifikt stilles til de transportable kon-
struktioner, som bruges til kontorarbejde. Vi ønsker en ensartet teknisk regule-
ring/kravspecifikation af alle skurene uanset arbejdsformål ligesom vi gerne vil sikre 
at der ikke sker en dobbeltregulering i relation til også den nuværende AT775 (der 
forventes opdateret snarest).  

• I §6b stk. 3.1 bliver vi præsenteret for ”6 ugers reglen”. Vi har SBi-projektarbejdet 
argumenteret og opnået bred forståelse for, at opstilling af skurvogne på en god-
kendt byggeplads ikke kræver byggetilladelse uagtet opstillingsperioden.  

• I §6d bliver dette endnu mere udtalt:  
o Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end 6 

uger på den samme placering, må ikke opstilles uden byggetilladelse fra 
kommunalbestyrelsen jf. §7. Ved byggesagsbehandling af en certificeret 
konstruktion omfattet af §6a, stk. 2 (red. kontorskurvogne), der ønskes op-
stillet i mere end 6 uger, kan certifikatet lægges til grund for opfyldelse af de 
tekniske krav, og det er alene de bebyggelsesregulerende forhold, der skal 
byggesagsbehandles.  

  

Vores opfattelse er samlet set, at Styrelsen i høringsbrevet anerkender problemets karakter 

og også målsætningen om en øget gennemskuelighed i regelgrundlaget, men at Styrelsen 

ikke kommer helt i mål i selve substansen. Vi savner at følgende fremstår konsekvent:  
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Notat 

 

 

• En skurvogn kan opstilles uden byggesagsbehandling, hvis det sker på en godkendt 
byggeplads og ikke indebærer overnatning.  

• En sådan opstillet skurvogn på en godkendt byggeplads skal opfylde samme tekni-
ske krav uanset arbejdsformål, og disse skal i øvrigt være i overensstemmelse med 
kravstillelsen i AT775  

• Opstillingen uden byggesagsbehandling/byggetilladelse er ikke tidsbegrænset, 
men følger implicit af byggepladsgodkendelsen.  

 

 

Med udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable kon-

struktioner” skal DB fremhæve følgende bestemmelser, som problematiske i henhold til 

opnåelse af høringsbrevets målsætninger:  

 

• §1 stk. 1: Certificering af transportable konstruktioner, der er omfattet af byggelo-
ven, skal ske efter reglerne i denne bekendtgørelse.  

• §1 stk. 2: Såfremt en konstruktion er certificeret efter reglerne i denne bekendtgø-
relse kan den transportable konstruktion opstilles uden byggetilladelse fra kommu-
nalbestyrelsen. 

• §1 stk. 3: Bestemmelsen i stk. 2 gælder kun, hvis opstillingen af den transportable 
konstruktion har en varighed på maksimalt 6 uger på den samme placering. 
Strækker varigheden sig over mere end 6 uger, skal konstruktionen have en byg-
getilladelse fra kommunalbestyrelsen.  

• §6: Certificering af en transportabel konstruktion foretages af et inspektionsorgan, 
der opfylder betingelserne i kapitel 7 i denne bekendtgørelse. (Red. dette kan ske 
til private aktører, der kan akkrediteres og der kan opkræves betaling herfor)  

• §9 stk. 1: ….. Ønskes flere konstruktioner certificeret, skal der udarbejdes en in-
spektionsrapport og et inspektionscertifikat for hver enkelt konstruktion.  

• §9 stk. 2: Stk. 1 finder også anvendelse i de tilfælde, hvor konstruktionerne er fuld-
stændigt ens og sammenlignelige i teknisk henseende.  

• §10 stk. 1: En certificering er gyldig i 5 år…….. Herefter skal certificeringen fornys.  

• §11 stk. 1: Fornyelse af certificeringen kan ske maksimalt 3 gange, svarende til en 
samlet gyldighedsperiode på maksimalt 20 år. Herefter skal certificering ske efter 
de regler, der er gældende for certificeringen.  

• §17 stk. 2: Brugeren skal på et hvilket som helst tidspunkt efter konstruktionens 
opstilling overfor bygningsmyndigheden kunne dokumentere, at konstruktionen 
bruges i overensstemmelse med det ved inspektionen fastlagte.  

• §24 stk. 1: Inspektionsorganets vurderinger efter denne bekendtgørelse kan ikke 
indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ 
myndighed.  

• §25 stk. 1: Inspektion 

 

 

DB ser pba. disse bestemmelser behov for afklaring af følgende:  

 

• Hvad er den primære baggrund / målsætning med denne bekendtgørelse?  
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• Er det hensigtsmæssigt at blande transportable konstruktioner og (cirkus-)telte så 
meget sammen, som tilfældet er her  -  trækker det ikke i en anden retning end ty-
deliggørelse og øget gennemskuelighed til glæde for alle berørte parter.  

• Er denne bekendtgørelse i sin helhed relevant for opstilling af skurvogne og/eller 
pavilloner?  

• Er bekendtgørelsen (kun) relevant for opstilling af skurvogne og/eller pavilloner 
udenfor godkendte byggepladser? Hvordan er samspillet i denne bestemmelse i 
forhold til disse punkter i oplægget til ændringer af BR18: 

o §6a stk. 1 og stk. 2, som i al væsentlighed siger, at alle transportable kon-
struktioner opsat i forbindelse med byggearbejde på en godkendt bygge-
plads kan opsættes uden byggetilladelse. Det er dog vigtigt at medtage, at 
stk. 1 i princippet handler om almindelige mandskabsvogne, mens stk. 2 
omhandler ”kontorvogne”. Med andre ord, at der allerede her skelnes mel-
lem de to typer, hvilket vi havde håbet på, at komme væk fra således at der 
i overensstemmelse med gældende praksis ikke blev stillet forskellige tek-
niske krav til de forskellige skurvognstyper.  

o Vi er forundrede over §6a, stk. 8. For os at se kræver det en direkte afkla-
ring fra Styrelsen om, hvorvidt der mon har indsneget sig et vigtigt ”ikke” for 
meget ind i følgende formulering:  

▪ Følgende kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse: ”Skur-
vogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med yder-
vægge af fast materiale, som ikke opsættes og anvendes til brug for 
udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads, hvortil 
der er meddelt byggetilladelse. Bestemmelsen gælder uanset om 
konstruktionen er på hjul eller ej.”  

• Især hvis det er et regelsæt målrettet pavilloner giver begrænsningen på maksi-
malt 6 uger nærmest ingen mening.  

• Der er altså ikke tale om en ”typegodkendelse” af den givne transportable kon-
struktion. Tværtimod skal hver eneste ene inspiceres og godkendes. Det var ikke 
meldingen i SBi-arbejdsprojektet.  

• Den givne transportable konstruktion skal kontrolleres 4 gange i sin levetid med til-
hørende meromkostning pr. enhed, og hver konstruktion har nu reelt set også en 
max levetid på 20 år.  

• Brugeren (altså lejer) skal kunne dokumentere den transportable konstruktions lov-
lige brug. Hvordan gør brugeren helt konkret det – og hvis det er vanskeligt at defi-
nere, hvad betyder det så for retssikkerheden?  

 

 

I relation til ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumenta-

tion af tekniske forhold i bygningsreglementet har vi følgende tekstnære bemærk-

ninger:  

 

Ændring 27 §113. 

Kommentar: Indsættelsen af ”affaldsrum” efter Installationer virker ikke logisk. 
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Notat 

 

 

Forslag til 

ændring: 

Hvis meningen er at, at affaldsrum anses for brandtekniske mere risi-

kofyldte, bør det fremgår tydeligere. Hvis meningen er en anden, bør 

dette (naturligvis) fremgå. 

 

Ændring 56 §252 

Kommentar: Dansk Byggeri mener, at bygninger skal være lige energieffektive 
uagtet, hvordan de forsynes med energi. Derfor bør der også ske en 
ensretning af primærenergifaktorerne på sigt. Dansk Byggeri stiller 
på den baggrund spørgsmålstegn ved, at § 252 nr. 2 skal affattes, og 
mangler en begrundelse herfor i høringsmaterialet.  

Forslag til 

ændring: 

 

 

Ændring 57: §257 

Kommentar: Dansk Byggeri anser ændringen for en skærpelse af kravene og 

mangler en begrundelse for dette i høringsmaterialet. 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Ændring 70 §450 

Kommentar: Henvisning til ”Bygningsreglementets vejledning om funktionsafprøv-

ning” synes at udgå. Dette er uheldigt, da vejledningen er central. 

Forslag til 

ændring: 

Henvisning til vejledningen bibeholdes eller sikres på anden vis. 

 

Ændring 75 §489 – b) 

b) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel 

konsekvensklasse (CC2), og som indgår i enfamiliehuse, rækkehuse 

og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel og med højst 1 etage 

under terræn og højst 2 etager over terræn 

Kommentar: Dansk Byggeri anser ændringen for en skærpelse af kravene og 

mangler en begrundelse for dette i høringsmaterialet. 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Ændring 77 §493 
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Stk. 4. For byggeri, som på grund af dets udformning eller anven-
delse ikke kan indplaceres i en brandklasse, skal det på baggrund af 
risikoen i tilfælde af brand vurderes om og i hvilket omfang:  
1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages.  

2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 

og 30. 

Kommentar: Dansk Byggeri vil opfordre TBST til at eksemplificere teksten fx i en 

vejledning. 

Forslag til 

ændring: 

Vejledning udarbejdes 

 

Ændring 82 §504 stk 3 

Kommentar: Dansk Byggeri vil opfordre til at der i vejledningen til kravet henvises 

til den relevante SBi- anvisning  

Forslag til 

ændring: 

Henvisning til SB-vejledning 254 indskrives i vejledningen til para-

graffen  

 



Fra: Dorthe Christophersen
Til: Byggeri
Emne: VS: En foreløbig tilbagemelding
Dato: 25. april 2019 12:20:23
Vedhæftede filer: Ændring af bygningsreglement 2018.docx

Kære studenter
 
Vil I oprette en sag i workzone og journalisere denne mail – i må meget gerne sende sagsnr. til
mig.
 
Med venlig hilsen
 
Dorthe Christophersen
Fuldmægtig/Advisor
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V
 
Tlf.: +45 4178 0510
Tlf.: +45 7221 8800
dch@tbst.dk 
www.tbst.dk
 

Fra: Anne-Sofie Bang Lassesen 
Sendt: 25. april 2019 12:16
Til: hmu@danskbyggeri.dk
Cc: Dorthe Christophersen <dch@tbst.dk>; Simon Kolby Christensen <sikc@tbst.dk>
Emne: SV: En foreløbig tilbagemelding
 
Kære Henrik
 
Christian har videresendt din mail – tak for det og tak for et godt møde i går.
 
Som sagt i går, er det Dorthe (cc), som her fra styrelsen står i spidsen for arbejdet med de
transportable konstruktioner, så hvis der skulle være noget, kan I bare tage fat på hende.
 
Jeg sender dig bekendtgørelsesudkastet i wordformat. Hvis I skulle have konkrete forslag til
ændringer i denne, er I velkomne til at sende dem. Dog bliver fristen lidt kort, da høringsfristen
jo er på onsdag d. 1. maj, og vi gerne skal have kommentarerne inden da for at kunne nå at
indarbejde det i bekendtgørelse og høringsnotat, inden det skal videre her i huset. Hvis ikke det
er muligt at nå inden da, så prøver vi naturligvis uanset at tage højde for jeres kommentarer i
jeres officielle høringssvar og kontakter jer eventuelt, hvis der skulle være behov for yderligere
afklaring.
 
God dag!
 
 
Med venlig hilsen
 
Anne-Sofie Bang Lassesen
Specialkonsulent
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)



§ 1



   I bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017 om bygningsreglement 2018 (BR18), som ændret ved bekendtgørelse nr. 606 af 29. maj 2018, foretages følgende ændringer:

	

1. § 5, stk. 1, nr. 6-8, ophæves.



X. I § 5, stk. 1, indsættes som nr. 6:

   »6) Vedligeholdelsesbyggearbejder, ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse, som har betydning for energiforbruget i bygningen, og som er omfattet af byggelovens § 2, stk. 1, litra e.«   



X. § 5, stk. 2, 4 og 5, ophæves.



X. I § 6, nr. 2, litra b, indsættes efter »avls- og driftsbygninger«: »samt væksthuse til produktionsformål«. 



X. § 6, nr. 5, 6 og 7, ophæves.

 

X. I § 6, nr. 7, litra b, ændres »§§ 52-55« til: »§§ 51-54«.  



X. I § 6, nr. 7, litra c, ændres »§§ 59-61« til: »§§ 58-60«.  



X. Efter § 6 indsættes før overskriften før § 7:

 

»Transportable konstruktioner

   § 6a. Følgende transportable konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:

1) Transportable konstruktioner, der opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse. Konstruktionerne må ikke anvendes til overnatning.

2) Transportable konstruktioner, der opsættes i forbindelse med et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse, og som anvendes til andre formål end selve udførelsen, herunder konstruktioner, hvori der udføres tegnestuearbejde, kontorarbejde eller lignende, der ikke er egentligt byggearbejde, og som anvendes som en fast arbejdsplads. Konstruktionerne må ikke anvendes til overnatning.

3) Transportable telte i 1 etage kun til privat brug.

4) Transportable telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 50 m².

5) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er højst 1 m og uden overdækning.

6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1 m og uden overdækning.

7) Gangbroer, der er højst 1 m over terræn og uden overdækning.

8) Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af fast materiale, som ikke opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse. Bestemmelsen gælder uanset om konstruktionen er på hjul eller ej. 

9) Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen til deres militære operationer, øvelser mv. 

   Stk. 2. Følgende transportable konstruktioner må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, såfremt de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:

1) Alle telte i mere end 1 etage.

2) Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal på mere end 50 m².

3) Konstruktioner i mere end 1 etage.

4) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er mere end 1,0 m i højden.

5) Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m².

6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1,0 m i højden.

7) Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m².

8) Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.

9) Gangbroer, der er over 1,0 m i højden og med eller uden færdsel under gangbroen uanset om gangbroen er med eller uden overdækning.

10) Alle overdækninger over gangbroer.

11) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.

12) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade.

   Stk. 3. Stk. 2 omfatter også modulopbyggede konstruktioner, hvis udformning og størrelse medfører, at konstruktionen overstiger de i stk. 2 anførte grænser. 

   Stk. 4. Transportable konstruktioner, der opstilles midlertidigt, er ikke omfattet af §§ 40, 43 og 46.



   § 6b. De transportable konstruktioner nævnt i § 6a, stk. 1, nr. 1, er omfattet af følgende krav:

1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7.

2) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15.

   Stk. 2. De transportable konstruktioner nævnt i § 6a, stk. 1, nr. 2, er omfattet af følgende krav:

1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7.

2) Konstruktioner i kapitel 15. 

3) Brandforhold i kapitel 5.

4) Energiforbrug for midlertidige, flytbare pavilloner i §§ 287-292.

   Stk. 3. De transportable konstruktioner nævnt i § 6a, stk. 1, nr. 3-9, og stk. 2, er omfattet af følgende krav:

1) Byggeret i kapitel 8. Bestemmelserne i kapitel 8 gælder kun for transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på over 6 uger.

2) Adgangsforhold ved bygningen i §§ 51-54.

3) Værn i §§ 58-60.

4) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15.

5) Brandforhold i kapitel 5.Transportable telte og konstruktioner, jf. § 5, stk. 1, nr. 7 og 8, og § 5, stk. 2, er omfattet af følgende krav i afsnit II:

a) Byggeret i kapitel 8. Bestemmelserne i kapitel 8 gælder kun for transportable telte og konstruktioner, der opstilles med en varighed på over 6 uger.



b) Adgangsforhold ved bygningen i §§ 52-55.



c) Værn i §§ 59-61.



d) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15.



e) Brandforhold i kapitel 5.



   § 6c. Raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, er alene omfattet af byggeloven efter kommunalbestyrelsens konkrete vurdering, jf. byggelovens § 2, stk. 3. Raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, er derfor ikke omfattet af § 6a, stk. 1, nr. 3-9, eller stk. 2.

   § 6d. Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end 6 uger på den samme placering, må ikke opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. § 7. Ved byggesagsbehandling af en certificeret konstruktion omfattet af § 6a, stk. 2, der ønskes opstillet i mere end 6 uger, kan certifikatet lægges til grund for opfyldelse af de tekniske krav, og det er alene de bebyggelsesregulerende forhold, der skal byggesagsbehandles. 

   § 6e. For transportable konstruktioner, der anvendes af flere end 150 personer, skal meddelelse med oplysning om den transportable konstruktions indretning og brug, jf. §§ 156-158, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, konstruktionen tages i brug. 

   Stk. 2. For transportable konstruktioner, der anvendes til flere end 150 personer, skal der udarbejdes en pladsfordelingsplan, der viser en inventaropstilling samt flugtveje til et sikkert sted. Hvis pladsfordelingsplanen ikke er en del af en certificering for de transportable konstruktioner, der er omfattet af § 6a, stk. 2, skal pladsfordelingsplanen godkendes af kommunalbestyrelsen eller en certificeret brandrådgiver.

Camping-, festival- og salgsområder

   § 6f. Campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende til flere end 150 overnattende personer skal placeres, indrettes og bruges i overensstemmelse med kapitel 5.

   Stk. 2. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et areal på mellem 1.000 m² og 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal meddelelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.

   Stk. 3. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et samlet areal på over 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal ansøgning om byggetilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.

   Stk. 4. Camping-, festival- og salgsområder og lignende er ikke omfattet af § 10, stk. 1, nr. 5, §§ 40, 43 og 46.  Campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende til flere end 150 overnattende personer skal placeres, indrettes og bruges i overensstemmelse med § 157.

Stk. 2. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et areal på mellem 1.000 m² og 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal meddelelse med oplysning om områdets placering,indretning og brug, jf. § 157, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.

Stk. 3. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et samlet areal på over 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal ansøgning om byggetilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. § 157, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.

Campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende til flere end 150 overnattende personer skal placeres, indrettes og bruges i overensstemmelse med § 157.

Stk. 2. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et areal på mellem 1.000 m² og 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal meddelelse med oplysning om områdets placering,indretning og brug, jf. § 157, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.

Stk. 3. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et samlet areal på over 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal ansøgning om byggetilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. § 157, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.



   § 6g. Festival- og salgsområder med et samlet areal på indtil 1.000 m² skal placeres, indrettes og bruges i overensstemmelse med kapitel 5.

   Stk. 2. For festival- og salgsområder med et samlet areal på over 1.000 m² skal ansøgning om byggetilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.«.



X. I § 10, stk. 1, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:

   »7) Oplysninger om og dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionel, jf. § 510.«.

Nr. 7-8 bliver herefter nr. 8 og 9. 



X. Overalt i bekendtgørelsen ændres »certificeringsordning« til: »certificeringsordninger«.



X. § 18 affattes således:

   »§ 18. Ansøgeren udpeger en certificeret statiker. Oplysning til identifikation af den certificerede statiker, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse.

   Stk. 2. For byggeri i konstruktionsklasse 4 udpeger ansøgeren en statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol. Oplysning til identifikation af statikeren, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse.«



X. § 19, stk. 1, affattes således:

   »§ 19. Ved ansøgning om byggetilladelse til byggeri i konstruktionsklasse 2-4 skal følgende dokumentation udfærdiges af den certificerede statiker:

1) Oplysning om og dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse, jf. kapitel 26 og 28.

2) Starterklæring, jf. § 498, stk. 1.«



X. § 22 affattes således:

   »§ 22. Ansøgeren udpeger en certificeret brandrådgiver. Oplysning til identifikation af den certificerede brandrådgiver, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse.

   Stk. 2. For byggeri i brandklasse 4 udpeger ansøgeren en brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol. Oplysning til identifikation af brandrådgiveren, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse.« 



X. § 23 affattes således:

   »§ 23. Ved ansøgning om byggetilladelse til byggeri i brandklasse 2-4 skal følgende dokumentation udfærdiges af den certificerede brandrådgiver:

1) Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasse, jf. § 511.

2) Oplysning om og dokumentation for, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel, jf. § 510.

3) Starterklæring, jf. § 508, stk. 1.

   Stk. 2. For byggeri i brandklasse 4 skal der ligeledes indsendes starterklæring fra en brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, jf. § 508, stk. 2.«



X. §§ 30-34 ophæves. 

X. § 40, stk. 4, ophæves. 

X. § 41 affattes således:

   »§ 41. For byggeri omfattet af konstruktionsklasse 2-4, jf. kapitel 26, skal der med færdigmeldingen indsendes en sluterklæring, jf. § 499, stk. 1, der er udfærdiget af den certificerede statiker.

   Stk. 2. For byggeri konstruktionsklasse 4 skal der ligeledes indsendes en sluterklæring, jf. § 499, stk. 2, der er udfærdiget af den statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol.«



X. § 42 affattes således:

   »§ 42. For byggeri omfattet af brandklasse 2-4, jf. kapitel 27, skal der med færdigmeldingen indsendes en sluterklæring, jf. § 509, stk. 1, der er udfærdiget af den certificerede brandrådgiver.

   Stk. 2. For byggeri brandklasse 4 skal der ligeledes indsendes en sluterklæring, jf. § 509, stk. 2, der er udfærdiget af den brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol.«



X. I § 82, stk. 2, indsættes efter »drift,«: »kontrol,«.



X. I § 85 indsættes som stk. 2:

   »Stk. 2. I et bygningsafsnit, der indeholder flere anvendelseskategorier, skal brandsikringen i hele bygningsafsnittet opfylde de krav, der gælder for den anvendelseskategori i afsnittet, der har det største sikringsbehov.« 

  

X. § 86, stk. 3, affattes således:

   »Stk. 3. Hvor en bygning har flere bygningsafsnit, som indplaceres i forskellige risikoklasser, og bygningsafsnittene har fælles flugtveje, skal den højeste risikoklasse, som et af bygningsafsnittene placeres i, gælde for alle de fælles flugtveje fra bygningsafsnittene, som flugtvejene betjener«.



X. Overskriften før § 88 affattes således: »Brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr«.

 

X. I § 88, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »installationer«: »og håndslukningsudstyr«. 



X. § 90, stk. 1, affattes således:

   »Bygningers brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr skal projekteres og installeres efter Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer eller på anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter hensigten.«



X. § 94, stk. 2, nr. 7, affattes således: 

   »7) At døre i flugtveje skal være lette at åbne uden brug af nøgle eller værktøj, når flugtvejen skal benyttes af personer, som har lovlig adgang, og at døre i flugtveje, der skal anvendes af flere end 150 personer, skal åbne i flugtretningen.«.



X. I § 96, stk. 1, indsættes som nr. 5:

   »5) I garageanlæg med et etageareal større end 600 m2 skal der installeres flugtvejsbelysning, og ligeledes panikbelysning, hvis etagearealet er større end 2.000 m2.«.



X. I § 105 indsættes efter »Installationer«: », affaldsrum«.



X. § 113 ophæves. 



X. I § 123 indsættes som nr. 9:

   »9) Bygningsafsnit i garageanlæg med åbne ramper, når etagearealet er større end 10.000 m2.«



X. I § 124 udgår: »og indledende indsats fra«.



X. § 127 affattes således:

   »§ 127. Brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr skal være tydeligt markerede.«



X. § 128 affattes således:

   »§ 128. I bygninger med redningsåbninger, hvor redningsåbningerne kun kan nås af redningsberedskabets stiger, skal der være udlagt brandredningsarealer, så redningsberedskabet har adgang til at foretage en redningsindsats ved brug af redningsåbningerne.«



X. § 132 affattes således:

   »§ 132. I bygningsafsnit, hvor røgudluftning ikke kan ske ved naturlig ventilation via åbninger i ydervægge eller i tag, skal der på anden måde etableres mulighed for røgudluftning.«



X. I § 133 indsættes som stk. 2:

   »Stk. 2. I bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 i mere end 1 etage skal der installeres brandredningselevator, hvis bygningsafsnittet er indrettet til sengeliggende eller personer med nedsat mobilitet, f.eks. plejeboliger eller hospitaler.«

   

X. § 135 affattes således:

   »§ 135. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4, skal funktionsafprøvning, og kontrol for følgende brandtekniske installationer foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer:

1) Automatisk brandalarmanlæg, ABA-anlæg

2) Automatisk brandventilationsanlæg, ABV-anlæg

3) Automatisk gasdetekteringsanlæg, AGA-anlæg

4) Automatisk rumslukningsanlæg, ARS-anlæg

5) Automatisk sprinkleranlæg, AVS-anlæg

6) Automatisk tryksætningsanlæg, ATA-anlæg

7) Brandmandselevator

8) Brandmandspanel

9) Brandredningselevator

10) Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg

11) Iltreduktionsanlæg

12) Varslingsanlæg«



X. § 136, stk. 2, affattes således:

   »Stk. 2. Systemintegrationstest udføres efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand eller på anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter hensigten. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4, skal systemintegrationstest foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer af inspektionsorganer.«



X. I § 139 udgår: », brugeren«.



X. § 141 affattes således:

   »§ 141. Brandtekniske installationer, håndslukningsudstyr samt brandsikring af ventilationsanlæg i og ved bygninger og bygningsafsnit skal løbende funktionsafprøves og kontrolleres.

   Stk. 2. Kravet om løbende funktionsafprøvning og kontrol anses som opfyldt, hvis afprøvning og kontrol sker med de intervaller, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.

   Stk. 3. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-5, skal den løbende funktionsafprøvning og kontrol af følgende brandtekniske installationer foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO 17020 - Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer:

1) Automatisk brandalarmanlæg, ABA-anlæg

2) Automatisk brandventilationsanlæg, ABV-anlæg

3) Automatisk gasdetekteringsanlæg, AGA-anlæg

4) Automatisk rumslukningsanlæg, ARS-anlæg

5) Automatisk sprinkleranlæg, AVS-anlæg

6) Automatisk tryksætningsanlæg, ATA-anlæg

7) Brandmandselevator

8) Brandmandspanel

9) Brandredningselevator

10) Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg

11) Iltreduktionsanlæg

12) Varslingsanlæg

   Stk. 4. Stk. 2 og 3 omfatter alene byggeri, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse i medfør af denne bekendtgørelse, eller hvor funktionsafprøvning eller kontrol ved en akkrediteret virksomhed er et krav i byggetilladelsen.«



X. § 142 affattes således:

   »§ 142. Hvor flere brandtekniske installationer skal virke sammen, skal der foretages løbende systemintegrationstest, der viser, at det sammenhængende system af installationer har den ønskede funktion.

   Stk. 2. Kravet om løbende systemintegrationstest i stk. 1 anses som opfyldt, hvis systemintegrationstesten sker med de intervaller, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.

   Stk. 3. Den løbende systemintegrationstest udføres efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand eller på anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter hensigten. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4, skal systemintegration foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN ISO 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer.

   Stk. 4. Stk. 2 og 3 omfatter alene byggeri, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse i medfør af denne bekendtgørelse, eller hvor systemintegrationstesten ved en akkrediteret virksomhed er et krav i byggetilladelsen.«



X. I § 144 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: »Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«.



X. I § 146 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: »Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«.



X. § 147 affattes således:

   »§ 147. Drift, kontrol og vedligehold skal for nedenstående bygningsafsnit ske, så §§ 137-142 og § 148 er opfyldt:

1) Soverumsafsnit i anvendelseskategori 5 og 6 med flere end 10 sovepladser i f.eks. i hoteller og plejeboliger.

2) Forsamlingslokaleafsnit i anvendelseskategori 3 til flere end 150 personer, herunder også butikker.

3) Undervisningsafsnit i anvendelseskategori 2 til flere end 150 personer.

4) Daginstitutionsafsnit i anvendelseskategori 6 til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovepladser.

5) Bygninger, hvor brugen af bygningen nødvendiggør særlige driftsmæssige tiltag, for at opretholde brandsikkerheden i bygningen.«



X. § 148, nr. 5, ophæves. 

Nr. 6-11 bliver herefter nr. 5-10. 



X. I § 149 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: »Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«.



X. I § 150 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: »Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«.



X. I § 152, stk. 2, ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: »Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«.



X. I § 155 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: »Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«.



X. I § 176 ændres »etagearealet« til: »etageantallet«.

   

X. § 177, nr. 1, affattes således:

   »1) Maksimal højde er 1,4 x afstand til naboskel og sti.«



X. § 179 affattes således:

   »§ 179. For opholdsarealer i det fri, der er hævet mere end 0,30 m fra terræn, udestuer, udvendige trapper, altaner, skorstene, tagterrasser, svømmebassiner samt solcelleanlæg eller solfangere og lignende gælder følgende afstandskrav: 

1) 2,50 m fra skel mod nabo, vej og sti ved fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse.

2) 5,0 m fra skel mod nabo, vej og sti ved sommerhuse.«



X. § 181 affattes således:

   »§ 181. Opføres en bygning, der er omfattet af § 180, nærmere skel end 2,50 m, skal følgende betingelser være opfyldt:

1) Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkarm, må indenfor en afstand af 2,50 m fra skel mod nabo, vej og sti være højere end 2,50 m over terræn eller det det for bygningen fastsatte niveauplan.

2) De sider, der vender mod skel mod nabo og sti, må ikke udgøre en større samlet længde end 12,0 m. Kun bygningernes længste side mod skel medregnes.

3) Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger mod skel mod nabo og sti.«



X. § 183 affattes således:

   »§ 183. Opføres en bygning, der er omfattet af § 182, i tilknytning til sommerhuse nærmere skel end 2,50 m og 5,0 m, skal følgende betingelser være opfyldt:

1) Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkarm, må indenfor en afstand af 2,5 m fra skel mod nabo, vej og sti være højere end 2,50 m over terræn eller det for bygningen fastsætte niveauplan. 

2) De sider, der vender mod skel mod nabo, vej og sti, må ikke udgøre en større samlet længde end 12,0 m. Kun bygningernes længste side mod skel medregnes.

3) Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger mod skel mod nabo og sti.«



X. I § 197 ændres »bygherrens« til: »bygningsejerens«.



X. § 205 affattes således:

   »§ 205. Beboelsesrum og køkken skal have en loftshøjde, der tilgodeser, at der er tilstrækkeligt dagslys i rummet. Loftshøjden skal fastsættes i forhold til boligens rumdybder, rumstørrelser og vinduers placering.«



X. I § 208 ændres »bygningens« til: »boligens«.



X. § 252, nr. 2, affattes således:

   »2) 0,85 for fjernvarme.« 



X. § 257, stk. 2, affattes således:

   »Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for §§ 267-270 og §§ 274-282, dog med undtagelse af yderdøre, isolerede partier i glasydervægge og konstruktioner mod køle- og fryserum.« 



X. I § 358 indsættes efter »legepladsredskaber og –underlag,«: »multisportsudstyr,«.  

   

X. Overskriften før § 359 affattes således: »Legepladsredskaber og –underlag«. 



X. I § 359 indsættes som stk. 2:

   »Stk. 2. Frit tilgængeligt multisportsudstyr skal projekteres i overensstemmelse med DS/EN 15312 + A1 Frit tilgængeligt multisportsudstyr – Krav, herunder sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.«.



X. Overskriften før § 360 affattes således: »Skateboardbaner, parkourredskaber, oppustelige legeredskaber og kunstige klatrevægge og motionsredskaber i det fri«. 



X. § 360 affattes således:

   »§ 360. Skateboardbaner og parkourredsskaber skal projekteres i overensstemmelse med: 

1) DS/EN 14974 + A1 Sportsudstyr - Faciliteter for brugere af rullesportsudstyr (f.eks. inlinere, rulleskøjter, skateboard, BMX-cykler) - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.

2) DS/EN 16899 Sport- og fritidsudstyr – Parkourredskaber – sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.«



X. § 365 affattes således:

   »§ 365. For legepladsredskaber og –underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignende, der ikke er omfattet af § 359 til § 363 skal det dokumenteres, at der opnås et sikkerhedsniveau, som beskrevet i § 358.«



X. I § 366, ændres »§ 359, stk. 1, nr. 2« til: »§ 359«. 



X. I § 371 ændres »Bestemmelsen er« til: »Bestemmelsen anses for«. 



X. Overskriften før § 394 ophæves.



X. § 394 affattes således:

   »§ 394. De ubebyggede arealer kan være fælles for flere ejendomme. Disponering, anlæg og anvendelse af sådanne fælles friarealer skal sikres ved tinglysning på de pågældende ejendomme.

   Stk. 2. Ubebyggede arealer må ikke benyttes i strid med det formål, hvortil de er udlagt.«



X. Efter § 394 indsættes som overskrift før § 395:

»Opholdsarealer«.



X. § 395 affattes således:

   »§ 395. Opholdsarealer skal placeres på terræn.

   Stk. 2. Hvor opholdsarealer ikke kan placeres på terræn, kan opholdsarealer placeres på et overdækket eller hævet gårdareal, eller de kan delvist etableres på et tagareal eller på større altaner.«



X. § 450 affattes således:

   »§ 450. Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af ventilationsanlægget før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at ventilationsanlægget overholder bygningsreglementets krav til specifikt elforbrug til lufttransport, luftmængder, samt at eventuelt behovsstyring fungerer efter hensigten.«  



X. I § 473 udgår: », som er en frivillig lavenergiklasse«.



X. § 486 affattes således:

   »§ 486. Ved konstruktionsafsnit forstås i denne bekendtgørelse en afgrænset del af en konstruktion, der indplaceres i én konstruktionsklasse og én konsekvensklasse.«

     

X. I § 488, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »der«: »i byggebranchen«.



X. I § 488, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »der«: »i byggebranchen«.



X. § 489 affattes således:

   § 489. Konstruktioner eller konstruktionsafsnit skal indplaceres i en af følgende konstruktionsklasser:

1) Konstruktionsklasse 1 (KK1), som omfatter:

a) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til lav konsekvensklasse (CC1).

b) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår i enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel og med højst 1 etage under terræn og højst 2 etager over terræn.

c) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår i avls- og driftsbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 m. Bestemmelsen omfatter dog ikke avls- og driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare for tab af dyreliv, svarende til bygninger, der vil blive placeret i høj konsekvensklasse (CC3), hvis de var beregnet til ophold for mennesker.

d) Simple og traditionelle konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår i industri- og lagerbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 m.

2) Konstruktionsklasse 2 (KK2), som omfatter konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som ikke er omfattet af konstruktionsklasse 1 eller 3.

3) Konstruktionsklasse 3 (KK3), som omfatter:

a) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og hvor konstruktionen eller konstruktionsafsnittet er utraditionelt eller komplekst.

b) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til høj konsekvensklasse (CC3).

4) Konstruktionsklasse 4 (KK4), som omfatter Konstruktioner og konstruktionsafsnit, der henregnes til høj konsekvensklasse, hvor konsekvenserne af et svigt er særligt alvorlige (CC3+).

Stk. 2. Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et samlet areal på højst 50 m² er undtaget fra indplacering i konstruktionsklasser efter stk. 1.   

   Stk. 3. Festival-, salgs- og campingområder er undtaget fra indplacering i konstruktionsklasser efter stk. 1.

   Stk. 4. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignede er undtaget fra indplacering i en konstruktionsklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en risiko for personskade ved et svigt.

   Stk. 5. For konstruktioner eller konstruktionsafsnit, som på grund af deres udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en konstruktionsklasse, skal det på baggrund af risikoen for svigt og konsekvensen vurderes om og i hvilket omfang:

1) En certificeret statiker eller anerkendt statiker skal inddrages.

2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 28 og 30.«



X. I § 491 indsættes efter »risikoforhold«: », anvendelse«.



X. § 492, nr. 1, affattes således:

   »1) De præ-accepterede løsninger i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, der angiver eksempler på, hvordan brandsikringen kan udføres for at opfylde bygningsreglementets brandkrav.«     



X. § 493 affattes således:

   »§ 493. Et byggeri eller bygningsafsnit skal indplaceres i én af følgende brandklasser:

1) Brandklasse 1 (BK1), som omfatter simpelt og traditionelt byggeri, hvor byggeriet er henført til risikoklasse 1. De tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. Til overholdelse af krav til byggeri i brandklasse 1 må der alene anvendes simple brandtekniske installationer som f.eks. røgalarmanlæg, og der må kun bruges simpelt brandslukningsudstyr som håndildslukkere og lignende. Byggeriets samlede etageareal må ikke overstige 600 m². Byggeriet må ikke påvirke brandsikkerheden for øvrig bebyggelse på grunden.

2) Brandklasse 2 (BK2), som omfatter traditionelt byggeri i risikoklasse 1 og 3. De tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.

3) Brandklasse 3 (BK3), som omfatter komplekst byggeri i risikoklasse 1-3. De tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med præ-accepterede løsninger, komparativ analyser med udgangspunkt i de præ-accepterede løsninger, brandteknisk dimensionering, eller ved anvendelse af en kombination af metoderne, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.

4) Brandklasse 4 (BK4), som omfatter byggeri, der ikke er omfattet af brandklasse 1-3.

   Stk. 2. Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et samlet areal på højst 50 m² er undtaget fra indplacering i brandklasser efter stk. 1.

   Stk. 3. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignede er undtaget fra indplacering i en brandklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en uacceptabel risiko for personskade i tilfælde af brand.

   Stk. 4. For byggeri, som på grund af dets udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en brandklasse, skal det på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om og i hvilket omfang:

1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages.

2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30. 

   Stk. 5. Dokumentationen for overholdelse af stk. 4 samt den udfærdigede dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser i kapitel 5 skal indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.«

  

X. § 495 affattes således:

   »§ 495. Der skal udarbejdes dokumentation for, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner overholdes under udførelse og i det færdige byggeri ved følgende byggearbejder:

1) nye konstruktioner,

2) væsentlige ombygninger af eksisterende konstruktioner,

3) midlertidige konstruktioner og

4) transportable konstruktioner.«



X. § 498 affattes således:

   »§ 498. Starterklæring skal udfærdiges af den certificerede statiker og skal angive:

1) at dokumentationen for bærende konstruktioner, jf. § 19, er fremsendt,

2) at der er valgt de korrekte konstruktionsklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende.

3) at dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. kapitel 15,

4) at der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveau, jf. bilag 4, tabel 1, for projektering og udførelse af de bærende konstruktioner svarende til projektets stadie, og

5) redegørelse for den certificerede statikers planlagte virke.

   Stk. 2. For konstruktionsklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret statiker, skal tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en starterklæring, der angiver:

1) at der er valgt de korrekte konstruktionsklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende,

2) at dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. kapitel 15,

3) at der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveau, jf. bilag 4, tabel 2, for projektering og udførelse svarende til projektets stadie, og

4) redegørelse for den certificerede statikers planlagte virke.«    



X. § 499 affattes således:

   »§ 499. Sluterklæring skal udfærdiges af den certificerede statiker og skal angive:

1) at dokumentationen for bærende konstruktioner, jf. kapitel 28, er fremsendt,

2) at dokumentationen viser, at anvendte konstruktionsklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen,

3) at dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. kapitel 15, er opfyldt,

4) at de i kontrolplanen for byggetilladelsen anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet,

5) afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede statiker hos den projekterende og den certificerede tredjepartskontrollant eller afvigelser anført af den certificerede statiker, der virker som kontrollant, hvor der ikke er opnået enighed,

6) redegørelse for afvigelser fundet ved tredjepartskontrol eller ved den certificerede statikers kontrol, og hvorfor der ikke er taget konsekvenser heraf, og

7) redegørelse for den certificerede statikers virke.

   Stk. 2. For konstruktionsklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret statiker, skal tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en sluterklæring, der angiver:

1) at dokumentationen viser, at anvendte konstruktionsklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen,

2) at dokumentationen er fyldestgørende viser, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. kapitel 15, er opfyldt,

3) at de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet,

4) de afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede statiker og den certificerede tredjepartskontrollant, og

5) redegørelse for den certificerede statikers virke som tredjepartskontrollant.«



X. I § 501 indsættes som nr. 5:

   »5) A5. Dokumentation for de anvendte byggevarers egenskaber, der er relevante for de udførte bærende konstruktioners sikkerhed.«



X. § 504 affattes således:

   »§ 504. Dokumentation for de bærende konstruktioner, som er indplaceret i konstruktionsklasse 1, omfatter relevante dele af følgende, jf. SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner:

1) Konstruktionsdokumentation:

a) A1. Konstruktionsgrundlag, jf. § 501, stk. 1, nr. 1.

b) A2. Statiske beregninger, jf. § 501, stk. 1, nr. 2.

c) A3. Konstruktionstegninger og modeller, jf. § 501, stk. 1, nr. 3.

d) A4. Konstruktionsændringer, jf. § 501, stk. 1, nr. 4.

2) Projektdokumentation: B1. Statisk projektredegørelse, jf. § 502, stk. 1, nr. 1.

   Stk. 2. Den fremsendte dokumentation skal dokumentere valg af konstruktionsklasse.

   Stk. 3. Stk. 1 kan helt eller delvist fraviges, hvis det på anden vis kan dokumenteres, at kravene til bærende konstruktioner er opfyldt.«



X. § 505, stk. 1, affattes således:

   »Byggeri i konstruktionsklasse 2-4, hvor kommunalbestyrelsen foretager byggesagsbehandling af statiske forhold, jf. § 25, er undtaget fra § 496 og §§ 498-503. Dokumentationen af de bærende konstruktioner skal udarbejdes og kontrolleres i overensstemmelse med principperne i SBi-anvisning 223, Dokumentation af bærende konstruktioner. Den statiske dokumentation skal bestå af følgende elementer:

1) Konstruktionsdokumentation:

a) A1. Projektgrundlag.

b) A2. Statiske beregninger.

c) A3. Konstruktionstegninger og modeller.

d) A4. Konstruktionsændringer.

2) Projektdokumentation:

a) B1. Statisk projekteringsrapport.

b) B2. Statisk kontrolrapport.

c) B3. Statisk tilsynsrapport.«



X. § 507 affattes således:

   »§ 507. Dokumentation for brandforhold for byggeri, hvor der anvendes certificeret brandrådgiver i brandklasse 2-4, omfatter i relevant omfang:

1) Starterklæring, jf. § 508.

2) Sluterklæring, jf. § 509.

3) Oplysning om og dokumentation for, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel, jf. § 510.

4) Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasse, jf. § 511.

5) Brandstrategirapport, jf. § 512.

6) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv., jf. §§ 513-515.

7) Rapport om brandteknisk dimensionering, jf. § 516.

8) Funktionsbeskrivelse, jf. § 517.

9) Kontrolplan, jf. § 518.

10) Kontrolrapport, jf. § 519.

11) Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. § 520.

   Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, nr. 3-11, skal udarbejdes og opbygges efter principper som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 29 og 30 eller så det på anden vis dokumenteres, at tilsvarende niveau opnås.

   Stk. 3. Dokumentationen af brandforhold for byggeri skal udformes på dansk eller engelsk.«



X. § 508 affattes således:

   »§ 508. Starterklæring skal udfærdiges af den certificerede brandrådgiver og skal angive:

1) At dokumentationen for brandforhold, jf. § 23, er fremsendt.

2) At der er valgt de korrekte brandklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende.

3) At dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5.

4) At der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveauer, jf. bilag 5, tabel 1, for design, projektering og udførelse af den brandtekniske dokumentation svarende til projektets stadie.

5) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers planlagte virke.

   Stk. 2. For brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret brandrådgiver, skal tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en starterklæring, der angiver:

1) At der er valgt de korrekte brandklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende.

2) At dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5.

3) At der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveauer, jf. bilag 5, tabel 2, for design, projektering og udførelse af den brandtekniske dokumentation svarende til projektets stadie.

4) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers planlagte virke som tredjepartskontrollant.«



X. § 509 affattes således:

   »§ 509. Sluterklæring skal udfærdiges af den certificerede brandrådgiver og skal angive:

1) At dokumentationen for brandforhold, jf. kapitel 29, er fremsendt.

2) At dokumentationen viser, at anvendte brandklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen.

3) At dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, er opfyldt, og at drifts,- kontrol- og vedligeholdelsesplan anviser den drift, kontrol og vedligeholdelse af bygningen, der er nødvendig for at sikre, at byggeriets brandsikring opretholdes i bygningens levetid.

4) At de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet.

5) Afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede brandrådgiver og den certificerede tredjepartskontrollant eller afvigelser anført af den certificerede brandrådgiver, der virker som kontrollant, hvor der ikke er opnået enighed.

6) Redegørelse for afvigelser fundet ved tredjepartkontrol eller ved den certificerede brandrådgivers kontrol, og hvorfor der ikke er taget konsekvens heraf.

7) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke.

   Stk. 2. For brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved certificeret brandrådgiver, skal tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en sluterklæring, der angiver:

1) At dokumentationen viser, at anvendte brandklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen.

2) At dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, er opfyldt, og at drifts-, kontrol - og vedligeholdelsesplan anviser den drift, kontrol og vedligeholdelse af byggeriet, der er nødvendig for at sikre, at byggeriets brandsikring opretholdes i bygningens levetid.

3) At de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet.

4) Afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede brandrådgiver og tredjepartskontrollanten.

5) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke som tredjepartskontrollant.«



X. I § 510 indsættes efter »Brand«: », kapitel 5 om indsatstaktisk traditionelt byggeri«.



X. I § 511, stk. 2, nr. 4, litra e, udgår: »afsøgning og«.



X. I § 521 ændres »5 - Brand« til: »29 og 30«.

X. § 524 affattes således:

   »§ 524. Der skal udføres kontrol af de bærende konstruktioner i overensstemmelse med DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, med tilhørende DS/EN 1990 DK NA og efter principperne i SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner.«

X. § 525 affattes således:

   »§ 525. Der skal udføres kontrol af brandforhold for byggeri, hvor der anvendes certificeret brandrådgiver, efter principperne i DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, med tilhørende DS/EN 1990 DK NA, og efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 29 og 30.«



X. I § 526, nr. 2, udgår: »Kontrollen kan udføres af en person fra samme organisation.«.



X. I § 526 indsættes som stk. 2:

   »Stk. 2. Fastlæggelse af kontroltyper for kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold skal ske på baggrund af byggeriets indplacering i konstruktions- og brandklasse i overensstemmelse med bilag 3, tabel 1.«.



X. § 527, stk. 1, affattes således:

   »Fastlæggelse af kontrolniveauet for kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner skal ske på baggrund af byggeriets indplacering i konstruktionsklasse i overensstemmelse med bilag 4. Fastlæggelse af kontrolniveauet for kontrol af dokumentation af brandforhold skal ske på baggrund af byggeriets indplacering i brandklasse i overensstemmelse med bilag 5.«



X. § 528 affattes således:

   »§ 528. Den uafhængige kontrollant skal have den fornødne kompetence og overblik inden for det faglige område, som dokumentationen omfatter. Kompetence vurderes på basis af den formelle faglige uddannelse og erfaringen indenfor det pågældende fagområde.

   Stk. 2. Tredjepartskontrollen, jf. § 526, skal foretages af en person, der er certificeret til tredjepartskontrol af statik eller brandforhold, jf. bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet, og som angivet i DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med tilhørende DS/EN 1990 DK NA.«



X. § 531 affattes således:

   »§ 531. Formålet med den certificerede statikers og brandrådgivers virke er at sikre, at

1) byggeriet udformes og udføres i henhold til bygningsreglementets bestemmelser for henholdsvis kapitel 5 og kapitel 15,

2) de bærende konstruktioner og brandforhold er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, egnede til formålet og følger god byggeskik, og

3) dokumentation for byggeriet, herunder udførelse af byggeriet opfylder sit formål, jf. kapitel 28 og 29.«



X. I § 534, nr. 3, udgår: »Den certificerede kan kun godkende dokumentation, der er udarbejdet i egen organisation.«



X. § 536 affattes således:

   »§ 536. Den certificerede statiker kan virke som udarbejdende eller kontrollerende.

   Stk. 2. Den certificerede tredjepartskontrollant for bærende konstruktioner kan virke som kontrollerende.«



X. §§ 537-539 ophæves.



X. § 540 affattes således:  

   »§ 540. Den certificerede statikers ydelser omfatter som minimum at

1) udfærdige start- og sluterklæring,

2) kontrollere, at der er valgt de rigtige konstruktionsklasser,

3) planlægge kontrollen af den statiske dokumentation og sikre, at denne kontrolleres i overensstemmelse med kapitel 30,

4) kontrollere, at de valgte løsninger for de bærende konstruktioner er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, jf. kapitel 15,

5) kontrollere, at dokumentationen for de bærende konstruktioner opfylder sit formål, jf. kapitel 28,

6) kontrollere, at konstruktionen virker som en helhed på tværs af konstruktionsafsnit, og at

7) samle, kontrollere og godkende kontroldokumentationen, så denne udgør et hele.«



X. § 541 ophæves.



X. § 542 affattes således:  

   »§ 542. Den certificerede statikers kontrolopgaver kan uddelegeres under den certificerede statikers løbende styring af kvaliteten af kontrollen. Den certificerede statiker skal udarbejde en redegørelse for kontrollen, herunder en beskrivelse af den certificerede statikers rolle ved kontrollen, som indgår i B2. Statisk Kontrolplan, jf. kapitel 28.«



X. § 543 affattes således:  

   »§ 543. Den certificerede statikers ydelser som tredjepartskontrollant skal som minimum omfatte det, der følger af §§ 540 og 542.

   Stk. 2. Tredjepartskontrollen omfatter de dele af byggeriet, der er omfattet af konstruktionsklasse 4. Andre dele af byggeriet skal, i det omfang disses virkemåde og dokumentation har betydning for den del af byggeriet, der er i konstruktionsklasse 4, også kontrolleres af den certificerede tredjepartskontrollant.«



X. § 545 affattes således:  

   »§ 545. Den certificerede brandrådgiver kan virke som udarbejdende eller kontrollerende.

   Stk. 2. Den certificerede tredjepartskontrollant for brand kan virke som kontrollerende.«



X. § 546 og 547 ophæves.



X. § 548 affattes således:

   »§ 548. Den certificerede brandrådgivers ydelser omfatter som minimum at

1)  udfærdige start- og sluterklæring,

2) planlægge kontrollen af den brandtekniske dokumentation og sikre, at denne kontrolleres i overensstemmelse med kapitel 30,

3) kontrollere, at der er valgt de rigtige brandklasser, og om bygningen er indsatstaktisk traditionel,

4) kontrollere, at de valgte løsninger for brandforholdene er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, jf. kapitel 5, 

5) kontrollere, at dokumentationen for brandforholdene opfylder sit formål, jf. kapitel 29, og at

6) samle, kontrollere og godkende kontroldokumentationen, så denne udgør et hele.«



X. § 549 affattes således:

   »§ 549. Kontrolopgaver kan uddelegeres under den certificerede brandrådgivers løbende styring af kvaliteten af kontrollen. Den certificerede brandrådgiver skal udarbejde en redegørelse for kontrollen, herunder en beskrivelse af den certificerede rådgivers rolle ved kontrollen.«



X. § 550 affattes således:

   »§ 550. Den certificerede brandrådgivers ydelser som tredjepartskontrollant skal som minimum omfatte det, der følger af §§ 548 og 549. 

   Stk. 2. Tredjepartskontrollen omfatter de dele af et byggeri, der er omfattet af brandklasse 4. Andre dele af byggeriet skal i det omfang de brandtekniske forhold og dokumentation har betydning for den del af byggeriet, der er i brandklasse 4, også kontrolleres af den certificerede tredjepartskontrollant.«



X. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.



X. Bilag 3 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse. 



X. Bilag 4 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse. 



X. Bilag 5 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse.



§ 2



   Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. juli 2019. 

   Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansøgninger om byggetilladelse, som indsendes efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Hvis byggearbejdet ikke kræver tilladelse, skal bekendtgørelsen overholdes ved byggearbejder, der påbegyndes efter bekendtgørelsens ikrafttræden. 




Bilag 1

»Bilag 2

Tabeller til kapitel 11 – Energiforbrug



Tabel 1 – Generelle mindstekrav til klimaskærm 

				Bygningsdel 

		U-værdi [W/m²K] 



		Ydervægge og kældervægge mod jord

		0,30



		Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere

		0,40



		Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum

		0,20



		Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede

		0,50



		Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag

		0,20



		Yderdøre uden glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m

		1,4



		Yderdøre med glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m

		1,5



		For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede samt glasvægge og vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere

		1,8



		Ovenlyskupler

		1,4



		Isolerede partier i glasydervægge. Kravet er til center- U-værdi

		0,60



		Etageadskillelser og vægge mod fryserum

		0,15



		Etageadskillelser og vægge mod kølerum

		0,25



		Skyde- og foldedøre. Referencestørrelse er 2,50 m x 2,18 m i henholdsvis 2 og 3 fag

		1,5



		Lystunneler eller lignende

		2,0



		Bygningsdel 

		Linjetab [W/mK] 



		Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5

°C

		0,40



		Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme

		0,06



		Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler

		0,20













Tabel 2 - Mindstekrav til klimaskærm ved ændret anvendelse og tilbygninger

				Bygningsdel 

		U-værdi [W/m²K] 



		Rum opvarmet til

		Rum opvarmet til T > 15

°C

		Rum opvarmet til 5 °C < T < 15 °C



		Ydervægge og kældervægge mod jord

		0,15

		0,25



		Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere

		0,40

		0,40



		Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum

		0,10

		0,15



		Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag

		0,12

		0,15



		Porte

		1,8

		1,8



		Lemme mod det fri eller mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere (gælder ikke ventilationsåbninger på under 500 cm²)

		1,4

		1,5



		Ovenlyskupler

		1,4

		1,8



		Lystunneler eller lignende

		2,0

		2,0



		Bygningsdel 

		Linjetab W/mK 



		Fundamenter

		0,12

		0,20



		Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme

		0,03

		0,03



		Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler

		0,10

		0,10













Tabel 3 - Mindstekrav til klimaskærm ved ombygninger og andre forandringer i bygningen

				Bygningsdel 

		U-værdi [W/m²K] 



		Ydervægge og kældervægge mod jord

		0,18



		Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere

		0,40



		Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum

		0,10



		Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag

		0,12



		Porte

		1,8



		Lemme, nye forsatsvinduer og ovenlyskupler

		1,4



		Renoverede forsatsvinduer

		1,65



		Lystunneler eller lignende

		2,0



		Bygningsdel 

		Linjetab [W/mK] 



		Fundamenter

		0,12



		Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme

		0,03



		Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler

		0,10













Tabel 4 – Mindstekrav til klimaskærm for sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger 

				Bygningsdel 

		U-værdi [W/m²K] 



		Ydervægge og kældervægge mod jord

		0,25



		Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede

		0,40



		Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum

		0,15



		Loft- og tagkonstruktion, herunder skunkvægge samt flade tage

		0,15



		Vinduer, yderdøre, ovenlysvinduer, glasydervægge, glastage og ovenlyskupler mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede

		1,8



		Bygningsdel 

		Linjetab [W/mK] 



		Fundamenter

		0,15



		Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme

		0,03



		Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler

		0,10











Tabel 5 - Mindstekrav til klimaskærm for midlertidige, flytbare pavilloner

				Bygningsdel 

		U-værdi [W/m²K] 



		Ydervægge

		0,20



		Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere

		0,40



		Gulv og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum

		0,12



		Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag

		0,15



		For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede, samt glasvægge og vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere

		1,8



		Ovenlyskupler

		1,8



		Lystunneler eller lignende

		2,0



		Linjetab 

		Linjetab [W/mK] 



		Fundamenter

		0,20



		Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme

		0,03



		Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler

		0,10











«






















Bilag 2

»Bilag 3 



Tabeller til kapitel 30 – Kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold

»Tabel 1 – Mindstekrav til typer af kontrol afhængig af brand- og konstruktionsklassen

		Brand- eller konstruktionsklasse

		Egenkontrol

		Uafhængig kontrol

		Tredjepartskontrol



		1

		X

		

		



		2

		X

		X*

		



		3

		X

		X

		



		4

		X

		X

		X







* For byggerier i brandklasse 2 skal der foretages uafhængig kontrol af dokumentationen vedrørende: 

· indplacering i brandklasse, 

· erklæring af om byggeriet er indsatstaktisk traditionel, 

· brandstrategirapporten og  

· kontrolplanen, jf. §§ 510-512 og § 518. 



For den øvrige del af dokumentationen kan kontrollen udføres af personer, der ikke har medvirket ved udarbejdelsen af dokumentationen af den pågældende del af byggeriet, men som har medvirket i designet af byggeriet.



For konstruktionsklasse 2 gælder kravet om uafhængig kontrol kun:

· A1. Konstruktionsgrundlag og 

· B2. Statisk kontrolplan, jf. § 501, nr. 1 og § 502, stk. 1, nr. 2. 



For den øvrige del af dokumentationen kan kontrollen udføres af personer, der ikke har medvirket ved udarbejdelsen af dokumentationen af det pågældende konstruktionsafsnit, men som har medvirket i projektering af byggeriet.«
























Bilag 3

»Bilag 4



Tabeller til kapitel 33 – Kontrolniveauer for dokumentation af bærende konstruktioner





Tabel 1. Mindste krav til niveau af kontrol af dokumentation for de bærende konstruktioner afhængig af konstruktionsklassen

		ID

		Emne

		KK1

		KK2

		KK3

		KK4



		A1

		Konstruktionsgrundlag

		Udv.

		Max.

		Max.

		Max.



		A2

		Statiske beregninger

		

		

		

		



		

		A2.1 Statiske beregninger – bygværk

		Min.

		Udv.

		Max.

		Max.



		

		A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit 

		Min.

		Udv.

		Udv.

		Max.



		A3

		Konstruktionstegninger og modeller

		

		

		

		



		

		A3.1 Konstruktionstegninger og modeller - bygværk

		Min.

		Udv.

		Max.

		Max.



		

		A3.2 Konstruktionstegninger og modeller - konstruktionsafsnit

		Min.

		Udv.

		Udv.

		Max.



		A4

		Konstruktionsændringer

		

		

		

		



		

		A4.1 Konstruktionsændringer - bygværk

		Min.

		Udv.

		Max.

		Max.



		

		A4.2 Konstruktionsændringer - konstruktionsafsnit

		Min.

		Udv.

		Udv.

		Max.



		B1

		Statisk projektredegørelse

		Min.

		Udv.

		Udv.

		Max.



		B2

		Statisk kontrolplan

		Min.

		Max.

		Max.

		Max.



		B3

		Statisk kontrolrapport

		

		

		

		



		

		B3.1 Statisk kontrolrapport - projektering

		Min.

		Udv.

		Max.

		Max.



		

		B3.2 Statisk kontrolrapport - udførelse

		Min.

		Udv.

		Udv.

		Max.







Min.: Minimumskontrol, Udv.: Udvidet kontrol, Maks.: Maksimumskontrol.



Tabel 2. Mindste krav til niveau af tredjepartskontrol af dokumentation for de bærende konstruktioner for konstruktionsklasse 4

		ID

		Emne

		Tredjepartskontrol



		A1

		Konstruktionsgrundlag

		Max.



		A2

		Statiske beregninger

		



		

		A2.1 Statiske beregninger – bygværk

		Max.



		

		A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit 

		Udv.



		A3

		Konstruktionstegninger og modeller

		



		

		A3.1 Konstruktionstegninger og modeller – bygværk

		Max.



		

		A3.2 Konstruktionstegninger og modeller – konstruktionsafsnit

		Udv.



		A4

		Konstruktionsændringer

		



		

		A4.1 Konstruktionsændringer – bygværk

		Max.



		

		A4.2 Konstruktionsændringer – konstruktionsafsnit

		Udv.



		B1

		Statisk projektredegørelse

		Udv.



		B2

		Statisk kontrolplan

		Max.



		B3

		Statisk kontrolrapport

		



		

		B3.1 Statisk kontrolrapport for projektering

		Udv.



		

		B3.2 Statisk kontrolrapport for udførelse

		Udv.





	

«








































Bilag 4

»Bilag 5



Tabeller til kapitel 34 – Kontrolniveauer for dokumentation af brandforhold



Tabel 1 - Mindste krav til niveau af kontrol af den brandtekniske dokumentation afhængig af brandklassen

		Emne

		BK2

		BK3

		BK4



		Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)

		Max.

		Max.

		Max.



		Erklæring om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt

		Max.

		Max.

		Max.



		Brandstrategirapport 

		Max.

		Max.

		Max.



		Brandplaner 

		Udv.

		Max.

		Max.



		Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner

		Udv.

		Udv.

		Udv.



		Brandteknisk dimensionering

		-

		Udv.

		Max.



		Funktionsbeskrivelse

		Udv.

		Max.

		Max.



		Brandteknisk kontrolplan

		Max.

		Max.

		Max.



		Brandteknisk kontrolrapporter

		Udv.

		Max.

		Max.



		Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan

		Udv.

		Udv.

		Max.





	



Tabel 2 - Mindste krav til niveau af tredjepartskontrol af den brandtekniske dokumentation for brandklasse 4

		Emne

		Tredjepart



		Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)

		Max.



		Erklæring om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt

		Max.



		Brandstrategirapport 

		Max.



		Brandplaner 

		Max.



		Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner

		Udv.



		Brandteknisk dimensionering

		Udv.



		Funktionsbeskrivelse

		Udv.



		Brandteknisk kontrolplan

		Max.



		Brandteknisk kontrolrapporter

		Udv.



		Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan

		Udv.







«
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Center for byggeri og bolig
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V
 
Tlf.: +45 4178 0502
Tlf.: +45 7221 8800
asbl@tbst.dk
www.tbst.dk
 

Fra: Henrik Mühlendorph [mailto:hmu@danskbyggeri.dk] 
Sendt: 24. april 2019 23:01
Til: Christian Vesterager <cve@tbst.dk>
Emne: En foreløbig tilbagemelding
 
Kære Christian
 
Først og fremmest tak for et godt møde, hvor det er vores oplevelse, at der over hele linjen var stor
gensidig forståelse for hinandens synspunkter og prioriteter.
Vi har følgende highlights med hjem, som du/I er meget velkomne til at kommentere/justere, hvis vi
har overfortolket.
 

DB bakker fuldt op om de formål, som er beskrevet i TBST’s høringsbrev af 22.03.2019 –
herunder:

Det tydeliggøres, at transportable konstruktioner, der skal stå på eller i tilknytning til en
byggeplads, er undtaget fra kravet om byggetilladelse.
Samtidig præciseres det, at det er den konkrete anvendelse af konstruktionen, som er
afgørende for, hvilke af bygningsreglementets tekniske krav, som konstruktionen skal
leve op til.
Ændringerne vurderes ikke at medføre økonomiske konsekvenser for hverken stat,
kommuner/regioner eller virksomheder.

DB er enige i, at der kan være behov for at få præciseret, at overnatning i skurvogne på
byggepladser ikke er tilladt.
Vi og I er enige om, at skurvognes tekniske og indretningsmæssige forhold reguleres af AT-
bestemmelser (AT775)
Vi og I er enige om, at skurvogne kan/skal/bør kunne opstilles på en godkendt byggeplads i
den periode, som byggepladsen er godkendt for. Dette gælder uanset om skurvognen er
indrettet til omklædning og velfærdsforanstaltninger for bygningsarbejdere eller er indrettet til
byggepladsledelsens projektledere/ingeniører o.lign. Det er fortsat en forudsætning, at
skurvogne ikke anvendes til overnatning på en byggeplads.
Vi er enige i, at pavilloner fortsat skal byggesagsbehandles efter BR18 med tilhørende
dokumentationskrav, når pavilloner anvendes til samme formål som en permanent bygning.
Ovenstående gensidige forståelse kan om nødvendigt/hensigtsmæssigt udmøntes midlertidigt
i en vejledning. SBi-projektet bør gennemføres til afslutning mhp. yderligere bearbejdelse af
BR18 frem mod ikrafttrædelse januar 2020-
Vi sender et officielt høringssvar inden fristens udløb den 1. maj, hvor vi vil anføre de konkrete
ting i de fremsendte dokumenter, som efter vores vurdering ikke til fulde understøtter
ovenstående.
Vi fremsender forslag til beskrivelser af begreber som eksempelvis ”skurvogn”, ”pavillon”,
”letvogn” mv. som de anvendes i bygge- og materielbranchen til brug i en vejledning.

mailto:asbl@tbst.dk
http://www.tbst.dk/
mailto:hmu@danskbyggeri.dk
mailto:cve@tbst.dk


 
 
Derudover står vi naturligvis til rådighed i det omfang, som vi kan bidrage aktivt og positivt til
opnåelse af et mere gennemskueligt regelgrundlag til glæde for alle involverede parter.
 
De bedste hilsner
Henrik
 
 
 
Venlig hilsen
Henrik Mühlendorph
Sektionskonsulent
Erhvervs- og brancheservice
Tlf. direkte: 72 16 01 54 · Mobil: 22 66 96 44

Vi samler byggeri, anlæg og industri

Nørre Voldgade 106 · 1358 København K
www.danskbyggeri.dk · Abonner på nyheder

Følg os på: 

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1hJP1A-0008Ou-4a&i=57e1b682&c=CEsmt7qsWUGDLAN6FOKRobQUVQf9VoIHu62rAJHvqIJt5hIC3WLaR9zdD3zPYuFsLrkS98SOx-RyqftwIY0ge7NFKUfu2MPP4fL7S74FLrZy6nllRslf0GeXZiqWaf1QhkUaF-JKbXoO-Ip-jcOPicCJTRfNvv55oqFyR2uVzfjlzA3GBcg-ab8pazkCk434zLrad7oUEtfMao7fSLXekzXD9JYbh9MkT497gTugU3c
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Til rette vedkommende.
 
Dansk Energi vil gerne tak for denne mulighed for at afgive høringssvar. Vores bemærkninger er
vedhæftet.
 
Version 4.0 er den gældende. Se venligst bort fra tidligere fremsendte mail.
Med venlig hilsen

Nikolaj Nørregård Rasmussen
Chefkonsulent
+45 35 30 04 33 
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Dansk Energis høringssvar til ændring af BR18 


Dansk Energi vil gerne takke Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for muligheden for at afgive 


svar på høring af ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18). Dansk 


Energi har ingen kommentarer til de øvrige to bekendtgørelser på byggeområdet.  


 


Dansk Energi bemærker, at man med ændringen ikke lægger op til en større revision af byg-


ningsreglementets krav på energiområdet. Ændringsforslaget vedrører alene ændring af pri-


mærenergifaktoren (PEF) for fjernvarme ved anvendelse af renoveringsklasserne, som 


fremgår af § 252, stk. 2. Dansk Energi finder det rimeligt, at man ensretter kravene, men fin-


der at dette er et skridt i den forkerte retning.  


 


Af generelle kommentarer vil Dansk Energi gerne påpege, at det ikke er hensigtsmæssigt, at 


bygningsreglementets energikrav anvendes til at styre valget af forsyningsart. Bygningsreg-


lementets energikrav bør sikre, at nyopførte bygninger, såvel som bygninger der renoveres, 


opføres således, at der sikres effektiv anvendelse af energien til opvarmning, ventilation mv. 


med blik for hvad, der giver samfundsøkonomisk værdi.  


 


Når man alligevel vælger at omregne bygningers energibehov til primærenergi ved hjælp af 


prædefinerede energifaktorer, vil det, alt andet lige, stille nogle opvarmningsformer bedre 


end andre. I dette tilfælde stilles fjernvarmeopvarmede bygninger relativt bedre end bygnin-


ger opvarmet med vedvarende energi anvendt i fx varmepumper, da der ikke vil blive stillet 


ensartede energikrav til bygningen. Hvorved husejere der vælger at installere en varmepum-


pe ikke opnår den fulde effekt i energirammen af varmepumpens effektivitet. 


 


Med den foreslåede ændring vil alle bygninger forsynet med fjernvarme indgå i energiram-


meberegningen med en faktor 0,85, mens el til fx varmepumper indgår med en faktor 1,9. I 


Dansk Energi har vi svært ved at se hvordan, man kan argumentere for denne skævvridning. 


Særligt i lyset af, at vi kigger ind i en elsektor, der omstilles til vedvarende energi i rivende 


fart. Såfremt man fortsat finder det nødvendigt at omregne bygningers energiforbrug til pri-


mærenergi, bør de anvendte faktorer afspejle energiproduktionen på lang sigt. For nybyggeri 


såvel som ved renoveringer forventes det, at bygninger står mange årtier frem. Samtidigt er 


der en klar politisk målsætning om, at Danmark skal være uafhængig af kul, olie og gas i 


2050 betyder det, at vi kigger ind i en verden hvor blandt andet elektricitet i høj grad vil kom-
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me fra vind og sol uden brug af primære ressourcer hvorved energifaktoren går mod 1 eller 


endda under såfremt man alene medregner den fossile den af brændslerne.  


 


Dansk Energi står selvfølgelig til rådighed hvis der skulle være spørgsmål til ovenstående 


ligesom vi står til rådighed for fremtidige drøftelser om afskaffelse eller evt. ændring bereg-


ningsmetoder for energifaktorer. 


 


 


Med venlig hilsen 


Dansk Energi 


 


 
 


Nikolaj Nørregård Rasmussen 
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me fra vind og sol uden brug af primære ressourcer hvorved energifaktoren går mod 1 eller 
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Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 

 
 

Nikolaj Nørregård Rasmussen 



Fra: Michael Nymann Folmer
Til: ts Info
Cc: Byggeri
Emne: j.nr. BS0400-00233 / Bemærkninger til høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet
Dato: 1. maj 2019 17:28:41
Vedhæftede filer: image003.png

2019-01-05 - DLs høringssvar til 3 bekendtgørelser på byggeområdet.pdf

Kære TBST
 
Hermed fremsendes Dansk Lives bemærkninger til Høring over udkast til tre bekendtgørelser på
byggeområdet.
 
Er der spørgsmål eller behov for uddybning ift. det fremsendte, står vi naturligvis til rådighed.
 
Med venlig hilsen
Michael Folmer Wessman
Administrator og organisationsansvarlig
+45 2046 4532 | michael@dansklive.dk
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Til 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 


Carsten Niebuhrs Gade 43 


1577 København V 


Send til: Info@tbst.dk  


Mærke: j.nr. BS0400-00233 


 


 


Vedr. Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet 


Hermed fremsender Dansk Live bemærkninger til udsendte høring 
omkring ændringer til de tre bekendtgørelser på byggeområdet.  


Som branche- og interessefællesskab repræsenter Dansk Live mere end 
110 store og små danske festivaler og spillesteder. Disse benytter ofte 
standardiserede og certificerede transportable konstruktioner ifm. 
etablering af koncert og festivalplads og vil i høj grad blive berørt af 
ændringerne i såvel bygningsreglement som ordningerne for 
transportable konstruktioner og bestemmelserne vedr. camping-, 
festival-, og salgsområder.  


Vi finder det derfor relevante at kommentere på den foreslåede 
konsekvenstilretning og de indholdsmæssige ændringer.  


Som det er nævnt i høringsbrevet, skal ændringerne bidrage til at sikre, 
at der er overensstemmelse mellem reglerne i BR18 og de to 
certificeringsordninger. Dette bør der naturligvis være.  


Vi mener dog, at der med udfasningen af den tekniske 
byggesagsbehandling fra de kommunale myndigheder, som erstattes 
af en ny certificeringsordning, unødigt pålægges arrangørerne en 
række omkostninger, når der skal udpeges certificerede statiker og 
brandrådgiver som en del af byggesagsbehandlingen.   


Dansk Live er derfor ikke enige i opfattelsen af, at ændringen vil være til 
virksomhedernes fordel og uden økonomiske konsekvenser for 
arrangørerne. I stedet oplever Dansk Live, at den påtænkte og 
gennemførte modernisering af byggesagsbehandlingen, med 
afskaffelsen af den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne og 
indførelsen af en certificeringsordning, hvor certificerede rådgivere skal 
dokumentere, at bygningsreglementets regler om tekniske forhold 
vedrørende brand og statik er overholdt, i langt højere grad er udtryk for 
et politisk ønske frem for en faglig funderet ændring.  


Om ordningen vil fungere generelt for byggeriet, ligger uden for vores 
bedømmelsesmulighed, men vi forudser, at det for en række 
koncertarrangører, hvor plads og bygninger er midlertidige 
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konstruktioner, som med få variationer ændres for år til år, og som i 
øvrigt i høj grad er båret af frivillige kræfter og engagement, vil være 
svært fordyrende at skulle udpege og indgå aftaler med de 
certificerede rådgivere.  


I stedet så vi hellere, at der blev indtænkt en løsning, med en undtagelse 
for netop midlertidige arrangementer og konstruktioner, således at der 
ifm. med byggesagsbehandlingen ikke stilles tilsvarende krav om 
advisering af certificerede brand og statikrådgivere.  


 


Med venlig hilsen  


Dansk Live 
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brandrådgiver som en del af byggesagsbehandlingen.   

Dansk Live er derfor ikke enige i opfattelsen af, at ændringen vil være til 
virksomhedernes fordel og uden økonomiske konsekvenser for 
arrangørerne. I stedet oplever Dansk Live, at den påtænkte og 
gennemførte modernisering af byggesagsbehandlingen, med 
afskaffelsen af den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne og 
indførelsen af en certificeringsordning, hvor certificerede rådgivere skal 
dokumentere, at bygningsreglementets regler om tekniske forhold 
vedrørende brand og statik er overholdt, i langt højere grad er udtryk for 
et politisk ønske frem for en faglig funderet ændring.  

Om ordningen vil fungere generelt for byggeriet, ligger uden for vores 
bedømmelsesmulighed, men vi forudser, at det for en række 
koncertarrangører, hvor plads og bygninger er midlertidige 



 

 

Dansk Live – Interesseorganisation for festivaler og spillesteder 

Gl. Kongevej 11-13, 4. sal.  

1610 København V 

Sekretariat@dansklive.dk / +45 86 12 12 30  2 

konstruktioner, som med få variationer ændres for år til år, og som i 
øvrigt i høj grad er båret af frivillige kræfter og engagement, vil være 
svært fordyrende at skulle udpege og indgå aftaler med de 
certificerede rådgivere.  

I stedet så vi hellere, at der blev indtænkt en løsning, med en undtagelse 
for netop midlertidige arrangementer og konstruktioner, således at der 
ifm. med byggesagsbehandlingen ikke stilles tilsvarende krav om 
advisering af certificerede brand og statikrådgivere.  

 

Med venlig hilsen  

Dansk Live 



Fra: Marie-Louise Boisen Lendal
Til: ts Info
Cc: Byggeri; Kåre Groes; René Zeest Nygaard
Emne: Høringssvar fra Dansk Standard til udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet TBST. journalnr.:

BS0400-00233
Dato: 25. april 2019 14:25:15
Vedhæftede filer: Høringssvar fra Dansk Standard vedr bekendtgørelser på byggeområdet_endelig.docx

Hermed vedhæftet høringssvar vedr. bekendtgørelser på byggeområdet.
 
I er velkommen til at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller behov for yderligere kommentarer.
 
Med venlig hilsen | Best regards
Marie-Louise Boisen Lendal
Public Affairs-konsulent | Public Affairs Consultant

D: 39966183 | M: 20878875
Dansk Standard | www.ds.dk

Göteborg Plads 1, DK-2150 Nordhavn
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Høringssvar fra Dansk Standard vedr. bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 (BR18), bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet og bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner



Dansk Standard takker for muligheden for at kommentere på høringsudkastene til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018, bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet.

Angående årstalsfastsættelse af standarder m.v.

Der henvises i alle tre udkast til bekendtgørelser til en række standarder og SBi-anvisninger. 

Dansk Standard anbefaler, at hver gang der henvises til en af de pågældende standarder eller SBi-anvisninger i en af de tre udkast til bekendtgørelser, så efterfølges betegnelsen på standarden eller SBi-anvisningen af årstallet for udstedelse af standarden eller SBi-anvisningen samt standardens eller anvisningens fulde titel. 

En angivelse af hvilken version af en given standard eller SBi-anvisning, der henvises til i de tre bekendtgørelsesudkast vil således medføre, at der ikke er tvivl om, hvilken version af den givne standard eller SBi-anvisning, der henvises til. 

På samme vis bør overgangsordninger i forhold til anvendelse af en tidligere version af en given standard eller SBi-anvisning efter Dansk Standards opfattelse håndteres i bekendtgørelsernes overgangsregler, således at der ikke skabes tvivl om, hvornår en tidligere version af en given standard ikke længere kan anvendes.

Desuden vil henvisning til anvendelse af en bestemt version af de pågældende standarder eller SBi-anvisningen betyde, at det er op til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som den regeludstedende myndighed at bestemme, hvornår der skal anvendes en ny version af standarderne eller anvisningen. 

Endelig vil en henvisning til bestemte version af standarder og SBi-anvisninger således også betyde, at de regler, som standarderne og SBi-anvisningen udgør i kraft af henvisningen til dem i de to bekendtgørelser, ikke vil ændre sig, selv om Dansk Standard eller SBi måtte udstede en ny version af standarderne eller anvisningen. Hvis Dansk Standards anbefaling i dette høringssvar følges, vil disse regler således fremover alene ændres, såfremt Energistyrelsen ændrer bekendtgørelserne og indsætter en henvisning til en ny version af standarderne eller anvisningen i bekendtgørelserne.

Den seneste version og den fulde titel på Dansk Standards standarder kan findes på Dansk Standards hjemmesides webshop på følgende link: https://webshop.ds.dk/da-dk/forside. Dansk Standard hjælper også gerne med at afklare eventuelle spørgsmål om versioner og eventuelle overgange ift. brug af ældre versioner af Dansk Standards standarder.

Angående notifikation efter informationsproceduredirektivet

Det fremgår af fodnote 1 i udkastet til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet, at forskriften som udkast har været notificeret til EU-Kommissionen i overensstemmelse med informationsproceduredirektivet. En lignende fodnote fremgår ikke af udkastet til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18).

Dansk Standard opfordrer til, at der også i udkastet til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) indsættes en fodnote om, at forskriften som udkast har været notificeret til EU-Kommissionen i overensstemmelse med informationsproceduredirektivet.

Baggrunden for Dansk Standards opfordring til indsættelse af den omtalte fodnote i bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) er, at Dansk Standard antager, at udkastet til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) indeholder sådanne tekniske forskrifter, der skal notificeres efter direktivets artikel 5, stk. 1, 4. punktum. I en sådan situation forstår Dansk Standard reglerne i bekendtgørelse nr. 1087/2016, § 7, på den måde, at der i bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelsen om bygningsreglement 2018 (BR18) skal indsættes en fodnote om, at forskriften som udkast har været notificeret til EU-Kommissionen i overensstemmelse med informationsproceduredirektivet, som det var tilfældet med bekendtgørelsen om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet.

Tillige af hensyn til gennemførelse af den omtalte informationsprocedure vil det være en fordel at årstalsfastsætte henvisningen til standarder m.v. i bygningsreglementet, da det ellers ikke vil være muligt ud fra bekendtgørelsesteksten at konstatere hvornår de underliggende standarder m.v. er blevet ændret med et deraf følgende krav om ny notifikation til EU-Kommissionen, jf. direktivets artikel 5, stk. 1, 4. punktum. 

Angående overgangsordninger for anvendelse af nye versioner af standarder

Der er i et antal af de standarder, der henvises til i bygningsreglementet henvist til, at der er en vis overgangsperiode, hvor den gamle version af den pågældende standard kan anvendes sammen med den nye version af standarden. Dette er f.eks. angivet i høringsversion af standarden DS/EN 1990 DK NA:2019, som Dansk Standard forventer at udgive 1. maj 2019 på vegne af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Høringsudkastet til bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelsen om bygningsreglement 2018 (BR18) henviser til denne standard i § 1, nr. 90, 91 og 95. På samme vis er der i bygningsreglementet henvist til anvendelse af standarden DS/EN 206 DK NA, der indeholder en lignende tekstpassage.

Da høringsudkastet til bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelsen om bygningsreglement 2018 (BR18) allerede i § 2 indeholder regler om bekendtgørelsens ikrafttræden og overgangsordninger finder Dansk Standard det hensigtsmæssigt, om der også her blev foretaget en regulering af overgangsordninger for anvendelse af tidligere versioner af de standarder, der reguleres i bekendtgørelsen om bygningsreglementet. 

Dansk Standard uddyber gerne ovenstående ved kontakt til Kåre Groes, kgr@ds.dk, tlf. 40 12 90 50. 



Med venlig hilsen
Dansk Standard
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Høringssvar fra Dansk Standard vedr. bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 (BR18), 
bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i 
bygningsreglementet og bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og 
konstruktioner 
 

Dansk Standard takker for muligheden for at kommentere på høringsudkastene til bekendtgørelse om 

ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018, bekendtgørelse om certificeringsordning for 

transportable konstruktioner og bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske 

forhold i bygningsreglementet. 

Angående årstalsfastsættelse af standarder m.v. 

Der henvises i alle tre udkast til bekendtgørelser til en række standarder og SBi-anvisninger.  

Dansk Standard anbefaler, at hver gang der henvises til en af de pågældende standarder eller SBi-

anvisninger i en af de tre udkast til bekendtgørelser, så efterfølges betegnelsen på standarden eller SBi-

anvisningen af årstallet for udstedelse af standarden eller SBi-anvisningen samt standardens eller 

anvisningens fulde titel.  

En angivelse af hvilken version af en given standard eller SBi-anvisning, der henvises til i de tre 

bekendtgørelsesudkast vil således medføre, at der ikke er tvivl om, hvilken version af den givne standard 

eller SBi-anvisning, der henvises til.  

På samme vis bør overgangsordninger i forhold til anvendelse af en tidligere version af en given standard 

eller SBi-anvisning efter Dansk Standards opfattelse håndteres i bekendtgørelsernes overgangsregler, 

således at der ikke skabes tvivl om, hvornår en tidligere version af en given standard ikke længere kan 

anvendes. 

Desuden vil henvisning til anvendelse af en bestemt version af de pågældende standarder eller SBi-

anvisningen betyde, at det er op til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som den regeludstedende myndighed 

at bestemme, hvornår der skal anvendes en ny version af standarderne eller anvisningen.  

Endelig vil en henvisning til bestemte version af standarder og SBi-anvisninger således også betyde, at de 

regler, som standarderne og SBi-anvisningen udgør i kraft af henvisningen til dem i de to bekendtgørelser, 

ikke vil ændre sig, selv om Dansk Standard eller SBi måtte udstede en ny version af standarderne eller 

anvisningen. Hvis Dansk Standards anbefaling i dette høringssvar følges, vil disse regler således fremover 

alene ændres, såfremt Energistyrelsen ændrer bekendtgørelserne og indsætter en henvisning til en ny 

version af standarderne eller anvisningen i bekendtgørelserne. 

Den seneste version og den fulde titel på Dansk Standards standarder kan findes på Dansk Standards 

hjemmesides webshop på følgende link: https://webshop.ds.dk/da-dk/forside. Dansk Standard hjælper 

https://webshop.ds.dk/da-dk/forside
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også gerne med at afklare eventuelle spørgsmål om versioner og eventuelle overgange ift. brug af ældre 

versioner af Dansk Standards standarder. 

Angående notifikation efter informationsproceduredirektivet 

Det fremgår af fodnote 1 i udkastet til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af 

tekniske forhold i bygningsreglementet, at forskriften som udkast har været notificeret til EU-

Kommissionen i overensstemmelse med informationsproceduredirektivet. En lignende fodnote fremgår 

ikke af udkastet til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18). 

Dansk Standard opfordrer til, at der også i udkastet til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

bygningsreglement 2018 (BR18) indsættes en fodnote om, at forskriften som udkast har været notificeret 

til EU-Kommissionen i overensstemmelse med informationsproceduredirektivet. 

Baggrunden for Dansk Standards opfordring til indsættelse af den omtalte fodnote i bekendtgørelse om 

ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) er, at Dansk Standard antager, at udkastet 

til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) indeholder sådanne 

tekniske forskrifter, der skal notificeres efter direktivets artikel 5, stk. 1, 4. punktum. I en sådan situation 

forstår Dansk Standard reglerne i bekendtgørelse nr. 1087/2016, § 7, på den måde, at der i 

bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelsen om bygningsreglement 2018 (BR18) skal indsættes en 

fodnote om, at forskriften som udkast har været notificeret til EU-Kommissionen i overensstemmelse med 

informationsproceduredirektivet, som det var tilfældet med bekendtgørelsen om certificeringsordninger 

for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. 

Tillige af hensyn til gennemførelse af den omtalte informationsprocedure vil det være en fordel at 

årstalsfastsætte henvisningen til standarder m.v. i bygningsreglementet, da det ellers ikke vil være muligt 

ud fra bekendtgørelsesteksten at konstatere hvornår de underliggende standarder m.v. er blevet ændret 

med et deraf følgende krav om ny notifikation til EU-Kommissionen, jf. direktivets artikel 5, stk. 1, 4. 

punktum.  

Angående overgangsordninger for anvendelse af nye versioner af standarder 

Der er i et antal af de standarder, der henvises til i bygningsreglementet henvist til, at der er en vis 

overgangsperiode, hvor den gamle version af den pågældende standard kan anvendes sammen med den 

nye version af standarden. Dette er f.eks. angivet i høringsversion af standarden DS/EN 1990 DK NA:2019, 

som Dansk Standard forventer at udgive 1. maj 2019 på vegne af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

Høringsudkastet til bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelsen om bygningsreglement 2018 (BR18) 

henviser til denne standard i § 1, nr. 90, 91 og 95. På samme vis er der i bygningsreglementet henvist til 

anvendelse af standarden DS/EN 206 DK NA, der indeholder en lignende tekstpassage. 

Da høringsudkastet til bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelsen om bygningsreglement 2018 

(BR18) allerede i § 2 indeholder regler om bekendtgørelsens ikrafttræden og overgangsordninger finder 
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Dansk Standard det hensigtsmæssigt, om der også her blev foretaget en regulering af overgangsordninger 

for anvendelse af tidligere versioner af de standarder, der reguleres i bekendtgørelsen om 

bygningsreglementet.  

Dansk Standard uddyber gerne ovenstående ved kontakt til Kåre Groes, kgr@ds.dk, tlf. 40 12 90 50.  

 

Med venlig hilsen 

Dansk Standard 
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Fra: DVS
Til: Byggeri
Emne: SV: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-00233
Dato: 22. marts 2019 15:12:30
Vedhæftede filer: image001.png

Tak for info, men jeg tror denne er sendt forkert.
 
Venlig hilsen 
Susanne Berggreen

 
* Gefionsvej 7 ¦ 3400 Hillerød ¦ CVR: 29849994 ) T: 7010 9800 
: Mail: info@dvsas.dk  - www.danskvarmeservice.dk  følg os på Facebook
Se Dansk Varme Service profilfilm: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zEzWHIRcUak
Dansk Varme Service A/S er autoriseret VVS-installatør. Vi forhandler og installerer olie- og
naturgaskedler, oliefyr, olietanke, fjernvarmeløsninger, jordvarmeanlæg, varmepumper, solenergi samt
biovarmeanlæg. Vi tilbyder service med vagtordning på olie- og naturgasfyr, samt serviceordninger på
de energianlæg, som vi forhandler. Servicen er udført af et af landets bedste korps af lokale
energiteknikere.
 
 

Fra: Byggeri <byggeri@tbst.dk> 
Sendt: 22. marts 2019 12:08
Cc: Byggeri <byggeri@tbst.dk>; ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-
00233
 
Hermed fremsendes udkast til ændring af følgende tre bekendtgørelser:
 

Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i
bygningsreglementet
Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til byggeri@tbst.dk senest
den 1. maj 2019.
 
 
Med venlig hilsen
 
Emil Engel Magnussen
Fuldmægtig
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
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Fra: Bjarne Nigaard
Til: Byggeri; ts Info
Emne: SV: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-00233
Dato: 30. april 2019 16:58:29
Vedhæftede filer: image001.png

Høringssvar, BR18_290419.docx
Høringssvar, cert.ordn., tekniske forhold i BR 290419.docx
Høringssvar, cert.ordn., transportable konstruktioner 290419.docx

Under henvisning til nedenstående, fremsendes hermed de tre vedhæftede høringssvar.
 
Med venlig hilsen
 
 
 
Bjarne Nigaard
Sekretariatschef
Tlf. 3137 8805
Danske Beredskaber
 

 
H. C. Andersens Boulevard 23, 3.
DK-1553 København V.
www.danskeberedskaber.dk
 
 

Fra: Byggeri [mailto:byggeri@tbst.dk] 
Sendt: den 22 mars 2019 12:08
Cc: Byggeri <byggeri@tbst.dk>; ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-
00233
 
Hermed fremsendes udkast til ændring af følgende tre bekendtgørelser:
 

·       Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
·       Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i

bygningsreglementet
·       Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til byggeri@tbst.dk senest
den 1. maj 2019.
 
 
Med venlig hilsen
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Danske Beredskabers bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) 







		Afsender:

Danske Beredskaber, H. C. Andersens Boulevard 23, 3, 1553 København V

Sekretariatschef Bjarne Nigaard









Generelle bemærkninger: 

Danske Beredskaber vil indledningsvis – atter en gang - pege på, at der stadigvæk savnes det fulde overblik over området, idet der fortsat mangler en række vejledninger, bl.a. vejledninger om driftsmæssige forhold, indsatstaktisk traditionelle forhold og om brandtekniske installationer mv. Dette betyder, at beredskaberne må tage forbehold for helheden i BR18 og tilhørende vejledninger.



Endvidere må Danske Beredskaber tage forbehold for, at implementeringen af BR18 og tilhørende vejledninger vil kunne medføre operative bindinger for beredskaberne og dermed øgede omkostninger for beredskaberne i overensstemmelse med det udvidede totalbalanceprincip (DUT). 



Tekstnære bemærkninger:

		Emne/ tekst:

		Nr. 8 (§ 6g) og § 157 Festival- og salgsområder

Festival- og salgsområder med et samlet areal på indtil 1.000 m² skal placeres, indrettes og bruges i overensstemmelse med kapitel 5



		Kommentar:

		Redningsberedskaberne savner en definition på, hvad der henholdsvis er et festivalområde og et salgsområde i byggelovsmæssig forstand i forhold til beregning af arealet (over/under 1000m²), indhegning, netto friareal o.lign.

Derudover savnes en afklaring af, hvorvidt personbelastningen og/eller indhegnede områder er parametre i forhold til sagsbehandling. 

Ligeledes er det efter § 157 uklart om, alle punkterne gælder for telte alene eller om pkt. 2-4 også gælder for festival- og salgsområder, som sådanne. 





		Forslag til ændring:

		Bestemmelsen foreslås suppleret med definitionerne herpå, eller alternativt bør definitionerne indføjes i vejledningen om transportable konstruktioner. 

Derudover skal det præciseres, hvorvidt personbelastningen og/eller indhegnede områder er parametre i forhold til sagsbehandling, og om punkterne 2-4 i §157 også gælder for festival- og salgsområder.









		Emne/ tekst:

		Nr. 14 (§ 23) Ansøgning om byggetilladelse



		Kommentar:

		Danske Beredskaber har bemærket, at stk. 3 er slettet, men at stk. 1 punkt 2 er ændret, således at oplysning om og dokumentation for, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel skal være en del af en ansøgning om byggetilladelse. 

Ved byggerier, hvor bygherre ansøger byggemyndigheden om at fravige de indsatstaktisk traditionelle løsninger beskrevet i kap. 5 Redningsberedskabets indsatsmuligheder, skal de utraditionelle indsatsforhold vurderes og godkendes, idet de kan betyde øgede omkostninger for kommuner og redningsberedskabet, f.eks. ved anskaffelse af yderligere materiel. Redningsberedskabernes planlægning af organisation, virksomhed, dimensionering og materiel, herunder serviceniveau i ejerkommunerne vil uden en godkendelse være bagudrettet i stedet for fremadrettet helhedsplanlægning og vil influere på beredskabets indsatsmuligheder i en sådan grad, at beredskaberne ikke kan udelukke, at personsikkerheden kompromitteres. 

De indsatstaktiske utraditionelle forhold skal derfor godkendes af kommunalbestyrelsen, som også, jf. beredskabslovens § 12 er ansvarlig for, at der kan ydes en forsvarlig indsats i tilfælde af brand og andre ulykker. 





		Forslag til ændring:

		§ 23, stk. 3 skal derfor opretholdes uændret:









		Emne/ tekst:

		Nr. 14 (§23) og §10 Ansøgning om byggetilladelse



		Kommentar:

		Danske Beredskaber bemærker, at § 23 stk. 1 punkt 2 ændres, således at oplysning om og dokumentation for, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel skal være en del af ansøgning. 

Det fremgår imidlertid ikke tydeligt af hverken § 10 eller § 36, om der skal foretages en vurdering af om materialet er indsendt, eller om der tillige kræves en vurdering af dokumentationens indhold og kvalitet fra kommunalbestyrelsens side i forhold til hensynene beskrevet i kap. 5 om redningsberedskabets indsatsmuligheder.

Det bør derfor præciseres hvilken type vurdering kommunalbestyrelsen skal foretage af dokumentationsmaterialet. 



		Forslag til ændring:

		Præcisering af kommunalbestyrelsens vurderingsgrad i § 36









		Emne/ tekst:

		Nr. 21 (§ 86 stk. 3) og nr. 28 (§ 113) mv. Bygningsafsnit og Brandmæssige enheder 



		Kommentar:

		Danske Beredskaber savner en tydelig definition af, hvad der ligger i ”bygningsafsnit” og ”brandmæssige enheder” og at begreberne anvendes konsekvent i BR18. 

Tidligere har et bygningsafsnit været brandmæssige enheder med fælles flugtveje.



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		NR: 24 (§90, stk. 1) Brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr



		Kommentar:

		Idet Danske Beredskaber ikke kender til den endelige udformning af ”Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer”, tages der forbehold herfor i forhold til denne ændring.



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		Nr. 25 (§ 94, stk. 2, nr. 7) Døre i flugtveje



		Kommentar:

		Danske Beredskaber bemærker, at man med bestemmelsen vil indføre, at alene personer med lovligt ærinde skal have flugtveje, der let kan åbnes uden brug af nøgle el. lign. Dette åbner for mangeartede låsesystemer o.lign., hvilket Danske Beredskaber ikke finder hensigtsmæssigt i forhold til brand. Det er beredskabets vurdering, at der uden en supplerende vejledning el.lign. vil være en øget risiko for personsikkerheden. Det forekommer, at bestemmelsen dermed vægter sikring højere end personsikkerhed.



		Forslag til ændring:

		Danske Beredskaber foreslår derfor, at bestemmelsen opretholdes uændret.





		

		







		Emne/ tekst:

		Nr. 26 (§ 96, stk. 1, nr. 5) Garageanlæg



		Kommentar:

		Begreberne ”bygningsafsnit”, ”brandmæssige enheder” og ”etageareal” bruges i flæng og ikke nødvendigvis konsekvent i BR-18, jf. også ovenfor ad nr.21.





		Forslag til ændring:

		









		Emne/ tekst:

		Nr. 29 (§123 nr. 9) Sprinkling i garageanlæg



		Kommentar:

		Danske beredskaber undrer sig over, at der først ved et etageareal på 10.000m² skal installeres sprinkleranlæg og savner i den forbindelse argumentationen for det ændrede sikkerhedsniveau i forhold til tidligere. Dette er en væsentlig forringelse af beredskabernes indsatsforhold og Danske Beredskaber mener derfor, at bestemmelsen bær ændres.



		Forslag til ændring:

		Teksten til punkt 9 ændres til følgende:

»9) Bygningsafsnit i garageanlæg med åbne ramper, når etagearealet er større end 2.000 m2.«





		Emne/ tekst:

		Nr. 30 (§ 124) Industri- og lagerbyggeri



		Kommentar:

		Danske Beredskaber bemærker, at man i punktet omkring alarmoverførsel fra ABA uden begrundelse har fjernet hensynet til at sikre redningsberedskabets hurtige indsats. Danske Beredskaber foreslår, at bestemmelsen opretholdes uændret. 



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		Nr. 31 (§ 127) Markering af brandtekniske installationer



		Kommentar:

		Danske Beredskaber bemærker, at man i punktet har fjernet præciseringen af, hvilke installationer der skal markeres tydeligt. 

Manglende og uensartet markering vil medføre store vanskeligheder for redningsberedskaberne i at kunne aflæse og fortolke bygningernes tiltænkte brandstrategi, herunder om bygningens brandstrategi baseres på passive eller aktive brandtekniske løsninger. 

En præcisering af hvilke installationer, der er væsentlige og krav til tilstrækkelig tydelig markering skal fremgå af kap. 5 Redningsberedskabet indsatsforhold. Endvidere bør det fremgå, at markering kun kan betragtes som hjælpetekst til beredskabet som støtte til planlægning af indsats.

Såfremt markering af installationer beholdes, bør der tilføjes et afsnit om markering af ”passive” installationer, idet det har betydning for beredskabet, f.eks. brandveje og brandsektioner. 

Det skal bemærkes, at anvendelse af byggeriets håndslukningsudstyr ikke er indsatstaktisk traditionelt og derfor skal udgå af sætningen. 



		Forslag til ændring:

		Sætningen ændres til følgende:



”Brandtekniske aktive og passive installationer, der har betydning for redningsberedskabets rednings- og slukningsmuligheder, skal være tydeligt markerede, idet markeringen betragtes som støtte til beredskabets planlægning af indsats. Markeringen betragtes som en hjælpetekst til støtte for planlægningen af indsats.”







		Emne/ tekst:

		Nr. 35 (§ 135) Funktionsafprøvning og kontrol



		Kommentar:

		Af de brandtekniske installationer anført som nr. 1-12, fremgår automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) ikke.

Korrekt funktion af ABDL-anlæg, kan bl.a. medvirke til at sikre røgfrie flugtveje.

Danske Beredskaber må derfor opfordre til, at automatisk branddørlukningsanlæg, ABDL-anlæg, tilføjes under § 135.



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		Nr. 37 (§ 139) Overholdelse af §§ 137, 138 og §§ 140-158



		Kommentar:

		Der lægges op til at ”brugeren” ikke længere kan gøres ansvarlig for driften/brugen af bygningen.

Dette finder Danske Beredskaber er uheldigt i de tilfælde hvor en bygning er udlejet. Her vil det ikke være naturligt, at den driftsansvarlige udpeges af ejer, men af lejer. 



		Forslag til ændring:

		Bestemmelsen bør derfor opretholdes.









		Emne/ tekst:

		Nr. 38 (§ 141) Løbende funktionsafprøvning og kontrol



		Kommentar:

		Af de brandtekniske installationer anført som nr. 1-12, fremgår automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) ikke.

Korrekt funktion af ABDL-anlæg, kan bl.a. medvirke til at sikre røgfrie flugtveje.

Danske Beredskaber må opfordre til at automatisk branddørlukningsanlæg, ABDL-anlæg, tilføjes under § 141.



		Forslag til ændring:

		Automatisk branddørlukningsanlæg, ABDL-anlæg, tilføjes.







		Emne/ tekst:

		Nr. 77 (§ 493) Brandklasser



		Kommentar:

		Af stk. 2 a) fremgår det, at brandklasse 2 kun er for risikoklasse 1 og 3. Danske Beredskaber bemærker, at risikoklasse 2 ikke indgår som mulighed for brandklasse 2 og undrer sig over ændringen, der ikke nærmere er forklaret. 

Danske Beredskaber antager, at der er tale om en tastefejl og mener, at teksten rettes til nedenstående.

Ligeledes skal det defineres, hvad der menes med begreberne ”simpelt” og ”traditionelt”.



		Forslag til ændring:

		Teksten rettes til følgende og suppleres med definition af ”simpelt” og ”traditionelt” byggeri:

” Brandklasse 2 (BK2), som omfatter traditionelt byggeri i risikoklasse 1-3.”
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Notat









		Skabelon til kommentering



Danske Beredskabers bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet







		Afsender:

Danske Beredskaber, H. C. Andersens Boulevard 23, 3, 1553 København V

Sekretariatschef Bjarne Nigaard









Generelle bemærkninger: 

Danske Beredskaber vil indledningsvis igen pege på, at der stadigvæk savnes det fulde overblik over området, idet der fortsat mangler en række vejledninger, bl.a. vejledninger om driftsmæssige forhold, indsatstaktisk traditionelle forhold og om brandtekniske installationer mv. Dette betyder, at beredskaberne må tage forbehold for helheden i BR18 og tilhørende vejledninger.



Endvidere må Danske Beredskaber tage forbehold for, at implementeringen af BR18 og tilhørende vejledninger vil kunne medføre operative bindinger for beredskaberne og dermed øgede omkostninger for beredskaberne (DUT). 



Tekstnære bemærkninger:

		Emne/ tekst:

		§ 38, stk. 4 Fratagelse af certificering 



		Kommentar:

		Danske beredskaber skal foreslå, at der offentligt kan tilgås en aktuel liste over certificerede rådgivere med angivelse af certificeringsniveau for de pågældende.





		Forslag til ændring:
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		Skabelon til kommentering



Danske Beredskabers bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner







		Afsender:

Danske Beredskaber, H. C. Andersens Boulevard 23, 3, 1553 København V

Sekretariatschef Bjarne Nigaard









Generelle bemærkninger: 

Danske Beredskaber vil indledningsvis igen pege på, at der stadigvæk savnes det fulde overblik over området, idet der fortsat mangler en række vejledninger, bl.a. vejledninger om driftsmæssige forhold, indsatstaktisk traditionelle forhold og om brandtekniske installationer mv. Dette betyder, at beredskaberne må tage forbehold for helheden i BR18 og tilhørende vejledninger.



Endvidere må Danske Beredskaber tage forbehold for, at implementeringen af BR18 og tilhørende vejledninger vil kunne medføre operative bindinger for beredskaberne og dermed øgede omkostninger for beredskaberne (DUT). 



Tekstnære bemærkninger:

		Emne/ tekst:

		§13 Inspektionsrapport



		Kommentar:

		Inspektionsrapporten skal ligeledes rumme andre relevante driftsmæssige krav, herunder brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal mv. 



Derudover bør det angives en skabelon for indhold af pladsfordelingsplan eller henvises til relevant vejledning og/eller standard. 



		Forslag til ændring:

		Tilføjes henvisning til standard vedr. udformning af pladsfordelingsplan samt som nyt pkt. 4, g indføjes følgende:

” g) øvrige driftsmæssige brandforhold for telte til mere end 150 personer der skal kontrolleres under brugen, herunder brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal mv.”
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Emil Engel Magnussen
Fuldmægtig
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
 
 
 
 



 

 

 

Afsender: 

Danske Beredskaber, H. C. Andersens Boulevard 23, 3, 1553 København V 

Sekretariatschef Bjarne Nigaard 

 

 

Generelle bemærkninger:  

Danske Beredskaber vil indledningsvis igen pege på, at der stadigvæk 

savnes det fulde overblik over området, idet der fortsat mangler en 

række vejledninger, bl.a. vejledninger om driftsmæssige forhold, ind-

satstaktisk traditionelle forhold og om brandtekniske installationer mv. 

Dette betyder, at beredskaberne må tage forbehold for helheden i BR18 

og tilhørende vejledninger. 

 

Endvidere må Danske Beredskaber tage forbehold for, at implemente-

ringen af BR18 og tilhørende vejledninger vil kunne medføre operative 

bindinger for beredskaberne og dermed øgede omkostninger for bered-

skaberne (DUT).  

 

Tekstnære bemærkninger: 

 

Skabelon til kommentering 

 

Danske Beredskabers bemærkninger til udkast til bekendtgørelse 
om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i 

bygningsreglementet 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 38, stk. 4 Fratagelse af certificering  

Kommentar: Danske beredskaber skal foreslå, at der offentligt kan tilgås en 

aktuel liste over certificerede rådgivere med angivelse af certifice-

ringsniveau for de pågældende. 
 

Forslag til 

ændring: 
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Afsender: 

Danske Beredskaber, H. C. Andersens Boulevard 23, 3, 1553 København V 

Sekretariatschef Bjarne Nigaard 

 

 

Generelle bemærkninger:  

Danske Beredskaber vil indledningsvis igen pege på, at der stadigvæk 

savnes det fulde overblik over området, idet der fortsat mangler en 

række vejledninger, bl.a. vejledninger om driftsmæssige forhold, ind-

satstaktisk traditionelle forhold og om brandtekniske installationer mv. 

Dette betyder, at beredskaberne må tage forbehold for helheden i BR18 

og tilhørende vejledninger. 

 

Endvidere må Danske Beredskaber tage forbehold for, at implemente-

ringen af BR18 og tilhørende vejledninger vil kunne medføre operative 

bindinger for beredskaberne og dermed øgede omkostninger for bered-

skaberne (DUT).  

 

Tekstnære bemærkninger: 

Skabelon til kommentering 

 

Danske Beredskabers bemærkninger til udkast til bekendtgørelse 
om certificeringsordning for transportable konstruktioner 

Emne/ 

tekst: 

§13 Inspektionsrapport 

Kommentar: Inspektionsrapporten skal ligeledes rumme andre relevante drifts-

mæssige krav, herunder brand- og evakueringsinstruks, drifts-

journal mv.  

 

Derudover bør det angives en skabelon for indhold af pladsforde-

lingsplan eller henvises til relevant vejledning og/eller standard.  

Forslag til 

ændring: 

Tilføjes henvisning til standard vedr. udformning af pladsforde-

lingsplan samt som nyt pkt. 4, g indføjes følgende: 
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” g) øvrige driftsmæssige brandforhold for telte til mere end 150 

personer der skal kontrolleres under brugen, herunder brand- og 

evakueringsinstruks, driftsjournal mv.” 



 

 

 

Afsender: 

Danske Beredskaber, H. C. Andersens Boulevard 23, 3, 1553 København V 

Sekretariatschef Bjarne Nigaard 

 

 

Generelle bemærkninger:  

Danske Beredskaber vil indledningsvis igen pege på, at der stadigvæk 

savnes det fulde overblik over området, idet der fortsat mangler en 

række vejledninger, bl.a. vejledninger om driftsmæssige forhold, ind-

satstaktisk traditionelle forhold og om brandtekniske installationer mv. 

Dette betyder, at beredskaberne må tage forbehold for helheden i BR18 

og tilhørende vejledninger. 

 

Endvidere må Danske Beredskaber tage forbehold for, at implemente-

ringen af BR18 og tilhørende vejledninger vil kunne medføre operative 

bindinger for beredskaberne og dermed øgede omkostninger for bered-

skaberne (DUT).  

 

Tekstnære bemærkninger: 

 

Skabelon til kommentering 

 

Danske Beredskabers bemærkninger til udkast til bekendtgørelse 
om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i 

bygningsreglementet 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 38, stk. 4 Fratagelse af certificering  

Kommentar: Danske beredskaber skal foreslå, at der offentligt kan tilgås en 

aktuel liste over certificerede rådgivere med angivelse af certifice-

ringsniveau for de pågældende. 
 

Forslag til 

ændring: 

 



Fra: Marianne Bentsen DK
Til: ts Info
Cc: Byggeri
Emne: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-00233
Dato: 29. april 2019 12:54:03

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 
Danske Kloakmestre takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende høring over udkast
til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-00233.

·         Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
·         Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i

bygningsreglementet
·         Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

 
 
Danske Kloakmestre har ingen kommentarer til høringerne.
 
Venlig hilsen
Marianne Bentsen
Sekretær, Danske Kloakmestre 
Tlf. direkte: 72 16 02 07

Sekretariat:
Nørre Voldgade 106 · 1358 København K
www.danskekloakmestre.dk
 

mailto:Sekretariat@danskekloakmestre.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:byggeri@tbst.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1hL3v6-0002OO-4k&i=57e1b682&c=ModDdtjqouWUAHIdQIzQcGP3MPo-dQwBNWQ3Rl0B6ge7LpObfwxY9c_ebb8r99dkcGIV4vXbaDbOjEPbAr9Lpg6NbLVtCZDrUHcAogMxSDkE5IimL9AzkucT146mRp17S3lpcxMlHvB3NhQh6KJ5GMnMI_okmote0Y10AWlieIa1oERFTpQ06m-9-Qux8dsztgSxpRdveDpWBhi6NXEb0tEg4JuKP7kN9w7re4AurS8


Fra: Christina Carlsen
Til: DUT
Cc: Byggeri; Birgitte Nymark
Emne: j.nr. BS0400-00233.
Dato: 1. maj 2019 17:16:54

Danske Regioner har modtaget økonomisk høring over udkast til følgende:
 

ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske
forhold i bygningsreglementet
ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og
konstruktioner

 
Danske Regioner finder ikke anledning til at rejse DUT-krav i forhold til ovenstående.
 
Med venlig hilsen
 
Christina Carlsen
Teamleder for Indkøb
og Sygehusbyggeri 
 
Center for Styring, Økonomi og 
Sammenhæng.
 
Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
 
T     35 29 82 77
M   29 17 02 66
E     cca@regioner.dk
 
Officiel post bedes sendt til
regioner@regioner.dk
 
www.regioner.dk
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Fra: Jakob Orbesen
Til: Byggeri
Emne: FW: j.nr. BS0400-00233 (bemærkninger fra DI Byg)
Dato: 1. maj 2019 16:56:49
Vedhæftede filer: image001.png

image002.png
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Kære rette vedkommende
 
Hermed fremsendes DI Bygs bemærkninger til j.nr. BS0400-00233.

 
DI Byg står naturligvis til rådighed, såfremt fremsendte giver anledning til spørgsmål.
 
 
Med venlig hilsen

Jakob Orbesen
Konsulent

(+45) 3377 3304
(+45) 2132 0321 (Mobil)
jaor@di.dk
byg.di.dk
 

 

 
Læs, hvordan DI behandler og beskytter 
persondata i DI’s Privatlivspolitik
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DI Byg: bemærkninger til høring over tre bekendtgørelser på byggeområdet 


(BS0400-00233) 


 


DI Byg vil gerne takke for muligheden for, at kunne afgive bemærkninger til de udsendte 


bekendtgørelsesudkast.  


 


DI Byg værdsætter, at det med udkastene forsøges at forenkle procedurerne vedrørende 


opnåelse af certificering og anvendelsen af byggetilladelser. Ligeledes støtter DI Byg, at 


betingelserne for anvendelse af transportable konstruktioner tydeliggøres.  


 


I forhold til udkastet til Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af 


tekniske forhold i bygningsreglementet, foreslår DI Byg, at det kunne overvejes, om i 


forvejen anerkendte statikere kan have mulighed for at anvende det projekt, der i sin tid 


blev anvendt til at blive anerkendt statiker i forbindelse med opnåelse af certificering.  


Under forudsætning, naturligvis, af at certificeringsorganets bedømmer, at projektet i sin 


helhed kan findes egnet som dokumentation for at opnå den givne certificering. Eventuelt 


kunne kravet i §16 nummer 3 affattes som følger:  
 
”Projektet maksimalt må være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet regnet i forhold 
til tidspunkt for udstedelse af ibrugtagningstilladelse. Projekter som er ældre end fem år 
fra tidspunktet for udstedelse, kan accepteres såfremt certificeringsorganet finder, at pro-
jektet i tilfredsstillende grad dokumenter ansøgernes kompetencer”.    
 
Generelt finder DI Byg, at sådanne krav til tidsbegrænsninger er uhensigtsmæssige, da det 
centrale må være hensigtsmæssigheden af det givne projekt eller (i andre tilfælde) case, 
som er genstand for vurdering.  
 
DI Byg stiller sig naturligvis til rådighed, såfremt ovenstående giver anledning til spørgs-
mål.  
 
Med venlig hilsen 
 
Jakob Orbesen 
Konsulent, DI Byg 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 


Att.: fuldmægtig Emil Engel Magnussen 


Carsten Niebuhrs Gade 43 


2300 København V 


 


Sendt til: info@tbst.dk cc: byg-geri@tbst.dk  


1. maj 2019 
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DI Byg: bemærkninger til høring over tre bekendtgørelser på byggeområdet 

(BS0400-00233) 

 

DI Byg vil gerne takke for muligheden for, at kunne afgive bemærkninger til de udsendte 

bekendtgørelsesudkast.  

 

DI Byg værdsætter, at det med udkastene forsøges at forenkle procedurerne vedrørende 

opnåelse af certificering og anvendelsen af byggetilladelser. Ligeledes støtter DI Byg, at 

betingelserne for anvendelse af transportable konstruktioner tydeliggøres.  

 

I forhold til udkastet til Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af 

tekniske forhold i bygningsreglementet, foreslår DI Byg, at det kunne overvejes, om i 

forvejen anerkendte statikere kan have mulighed for at anvende det projekt, der i sin tid 

blev anvendt til at blive anerkendt statiker i forbindelse med opnåelse af certificering.  

Under forudsætning, naturligvis, af at certificeringsorganets bedømmer, at projektet i sin 

helhed kan findes egnet som dokumentation for at opnå den givne certificering. Eventuelt 

kunne kravet i §16 nummer 3 affattes som følger:  
 
”Projektet maksimalt må være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet regnet i forhold 
til tidspunkt for udstedelse af ibrugtagningstilladelse. Projekter som er ældre end fem år 
fra tidspunktet for udstedelse, kan accepteres såfremt certificeringsorganet finder, at pro-
jektet i tilfredsstillende grad dokumenter ansøgernes kompetencer”.    
 
Generelt finder DI Byg, at sådanne krav til tidsbegrænsninger er uhensigtsmæssige, da det 
centrale må være hensigtsmæssigheden af det givne projekt eller (i andre tilfælde) case, 
som er genstand for vurdering.  
 
DI Byg stiller sig naturligvis til rådighed, såfremt ovenstående giver anledning til spørgs-
mål.  
 
Med venlig hilsen 
 
Jakob Orbesen 
Konsulent, DI Byg 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

Att.: fuldmægtig Emil Engel Magnussen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

2300 København V 

 

Sendt til: info@tbst.dk cc: byg-geri@tbst.dk  

1. maj 2019 
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Fra: Morten Stender Christensen
Til: ts Info; Byggeri
Emne: Sv: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-00233 (ENS Id

nr.: 1823695)
Dato: 1. maj 2019 16:29:09
Vedhæftede filer: Høringsbrev.pdf

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18).pdf
Udkast til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner.pdf
Udkast til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i
bygningsreglementet.pdf
Høringsliste.pdf

 
Til TBST
 
Vedr. J.nr. BS0400-00233.
 
Energistyrelsen skal hermed bemærke, at ændringsforslag nr. 6 indeholder en beskrivelse
af arbejder, som er undtaget fra byggetilladelse og henviser til en paragraf i byggeloven,
som omtaler samme arbejder. Dette virker som en dobbeltformulering.
 
Ellers ingen bemærkninger
 
Mvh
Morten Stender Christensen
Energistyrelsen

Til:
Cc: info@trafikstyrelsen.dk (info@trafikstyrelsen.dk), byggeri@tbst.dk (byggeri@tbst.dk)
Fra: Byggeri (byggeri@tbst.dk)
Titel: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-

00233
Sendt: 22-03-2019 12:08

Hermed fremsendes udkast til ændring af følgende tre bekendtgørelser:
 

·         Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
·         Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i

bygningsreglementet
·         Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til byggeri@tbst.dk senest
den 1. maj 2019.
 
 
Med venlig hilsen
 
Emil Engel Magnussen
Fuldmægtig
 

mailto:msc@ens.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
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Carsten  Niebuhrs Gade 43 


1577 København V 


Telefon 7221 8800 


Fax 7262 6790 


info@tbst.dk 


tbst.dk 


 


Notat 


BS0400-00233  


22-03-2019 


 


 


 


 


Til høringsparterne 


Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeom-


rådet 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til følgende 


tre bekendtgørelsesændringer på byggeområdet: 


• ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) 


• ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumenta-


tion af tekniske forhold i bygningsreglementet  


• ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transpor-


table telte og konstruktioner 


 


Bekendtgørelserne sendes i samlet høring med frist for svar den 1. 


maj 2019.  


De tre bekendtgørelser ændres samtidig, da ændringerne i BR18 affø-


der konsekvensændringer i både certificeringsordning for dokumenta-


tion af tekniske forhold i bygningsreglementet og certificeringsordning 


for transportable telte og konstruktioner. Ændringerne skal derfor 


bl.a. sikre, at der er overensstemmelse mellem reglerne i BR18 og de 


to certificeringsbekendtgørelser. Der foretages desuden en række ind-


holdsmæssige ændringer, som er beskrevet nedenfor. 


I de to certificeringsbekendtgørelser, der nyaffattes, er de væsentlige 


ændringer markeret med gul. 


Ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) inde-


holder bestemmelser, der: 


 Præciserer reglerne for skurvogne opstillet på en byggeplads.  
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 Undtager visse transportable konstruktioner, som Forsvaret og 


Beredskabsstyrelsen bruger, fra kravet om byggetilladelse.  


 Samler og præciserer reglerne for transportable konstruktioner 


samt for camping-, festival- og salgsområder.   


 Regulerer vedligeholdelse uden byggetilladelse 


 Simplificerer reglerne for den certificerede statikers og brand-


rådgivers virke. 


 Forenkler regler for kontrol af den tekniske dokumentation for 


brand- og konstruktionsklasser.  


 Udvider den statiske dokumentation for konstruktionsklasse 2-


4.  


 Indfører regler for kontrol af udførelsen i overensstemmelse 


med det nationale anneks til Eurocode 0.  


 Opdaterer bestemmelserne vedr. brandtekniske installationer. 


 Præciserer henvisning til vejledning om indsatstaktisk traditio-


nelt byggeri. 


Nyaffattelse af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumen-


tation af tekniske forhold i bygningsreglementet indeholder bestem-


melser, der:  


 Forpligter certificeringsorganet til at orientere kommunalbesty-


relsen, hvor der er er væsentlige fejl i byggeriet eller hvor en 


certificeret mister sin certificering. 


 Forenkler systemet for opretholdelse af certificering.  


 Præciserer reglerne for den certificerede statikers og brandråd-


gives virke.  


Nyaffattelse af bekendtgørelse om certificeringsordning for transpor-


table telte og konstruktioner indeholder bestemmelser, der: 


 Præciserer og opdaterer reglerne for certificering af transpor-


table konstruktioner.  


 


1. Bygningsreglement 2018  


Nedenfor beskrives de væsentligste forslag til ændringer i bygnings-


reglementet (BR18) 


Præcisering af reglerne for skurvogne opstillet på en byggeplads  


Reglerne for transportable konstruktioner, herunder skurvogne, der 


skal stå på en byggeplads, præciseres, da der har været tvivl om reg-


lerne hos kommunerne og i branchen. Det tydeliggøres, at transpor-


table konstruktioner, der skal stå på eller i tilknytning til en bygge-


plads, er undtaget fra kravet om byggetilladelse.  


Undtagelsen forudsætter, at der er givet en byggetilladelse til det på-


gældende byggearbejde, og at der ikke overnattes i den transportable 


konstruktion. Hvis der skal overnattes i en transportabel konstruktion 
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på en byggeplads, er der krav om en byggetilladelse til den transpor-


table konstruktion fra kommunalbestyrelsen.  


Samtidig præciseres det, at det er den konkrete anvendelse af kon-


struktionen, som er afgørende for, hvilke af bygningsreglementets 


tekniske krav, som konstruktionen skal leve op til.  


Samling og præcisering af reglerne for transportable konstruktioner 


samt for camping-, festival- og salgsområder  


På baggrund af ønsker fra kommunerne og branchen, og for at gøre 


det nemmere og mere brugervenligt at finde og forstå reglerne for 


transportable konstruktioner, samles reglerne for transportable kon-


struktioner.  


Derudover præciseres det, at transportable konstruktioner og cam-


ping-, festival- og salgsområder er undtaget fra kravet om færdigmel-


ding, ibrugtagningstilladelse og stikprøvekontrol.  


Undtagelse af visse transportable konstruktioner, som Forsvaret og 


Beredskabsstyrelsen bruger, fra kravet om byggetilladelse 


Beredskabsstyrelsen og Forsvaret har oplyst, at de bl.a. anvender 


transportable telte, containere, broer mv. til deres operative mobile 


opgaver, herunder til forberedelse til internationale udsendelser, 


akutte beredskabsindsatser og fortrolige øvelser.  


Med den foreslåede ændring undtages disse opstillinger fra kravet om 


byggetilladelse, men skal fortsat leve op til bygningsreglementets tek-


niske bestemmelser, herunder de konstruktive krav, brandkrav mv.  


Vedligeholdelse uden byggetilladelse 


Med genindførelse af bestemmelsen undtages vedligeholdelsesarbej-


der, ombygning og andre forandringer i bestående bebyggelse, der 


har betydning for energiforbruget i bygningen, for kravet om byggetil-


ladelse. Det betyder, at det fx er muligt at foretage udskiftning af vin-


duer i en hel facade, der dækker flere enheder uden ansøgning om 


byggetilladelse.   


Enklere regler for den certificerede statikers og brandrådgivers virke 


Reglerne for den certificerede statikers og brandrådgivers virke for-


enkles. Det sker ved, at der indføres ét minimum for den certificere-


des virke. Dette står i modsætning til i dag, hvor man sondrer mel-


lem, at den certificerede kan være aktiv eller ledende projekterende 


eller aktiv eller ledende kontrollerende for den tekniske dokumenta-


tion. Den certificerede skal redegøre for sit planlagte virke i forbin-


delse med ansøgning om byggetilladelse og redegøre for sit faktiske 


virke i forbindelse med færdigmeldingen. 
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Med ændringen kan den certificerede vælge at varetage sit virke ved 


at udarbejde, kontrollere eller godkende den tekniske dokumentation, 


hvilket er angivet med den samlende betegnelse ”udfærdige”. Dette 


resulterer i større fleksibilitet ved organiseringen af byggearbejdet.   


Forenkler regler for kontrol af den tekniske dokumentation for brand- 


og konstruktionsklasser 


På nuværende tidspunkt er minimumsniveauerne for kontrol af doku-


mentation for brandforhold og bærende konstruktioner relateret til 


den certificeredes virke. 


Med ændringen relateres minimumsniveauet for kontrol af dokumen-


tation til selve dokumentationen uanset, hvilken rolle den certificerede 


har i byggeprojektet. Dette resulterer i en større fleksibilitet ved orga-


nisering af byggearbejdet, da andre end den certificerede kan udfær-


dige dokumentationen. Det betyder også, at bilag 4 og 5 om kontrol 


af dokumentationen tydeligere knyttes til selve den tekniske doku-


mentation for byggeriet frem for den certificeredes virke. 


Den statiske dokumentation for konstruktionsklasse 2-4 udvides  


Dokumentation for bærende konstruktioner i konstruktionsklasse 2-4 


udvides til også at omfatte dokumentation for de anvendte byggeva-


rer i den udførte bærende konstruktion. Dokumentationen skal indgå i 


den samlede tekniske dokumentation, der indsendes til bygningsmyn-


digheden i forbindelse med færdigmeldingen af byggeriet. 


Kravet skal bidrage til at sikre, at de anvendte byggevarer understøt-


ter, at kravene i bygningsreglementet er overholdt.  


Indførelse af regler for kontrol af udførelsen  


Som følge af revisionen af det nationale anneks til Eurocode 0 Projek-


teringsgrundlag for bærende konstruktioner og den kommende publi-


cering af DS 1140 Almen kontrol af udførelse af bærende konstruktio-


ner med henblik på statisk sikkerhed sættes DS/EN 1990´s anneks B5 


i kraft. Det betyder, at kontrol af dokumentation for bærende kon-


struktioner fremadrettet også vil omfatte krav til kontrollen af selve 


udførelsen. Kontrol af dokumentation af brandforhold i byggeriet føl-


ger samtidigt principperne i DS/EN 1990 med tilhørende nationale an-


neks, herunder regler for kontrol af udførelsen. 


Opdatering af bestemmelserne vedr. brandtekniske installationer 


Det er indsat bestemmelser om brandtekniske installationer i garage-


anlæg. Bestemmelserne fremgik også af BR15 og blev ved en fejl ikke 


indført i BR18. 


Desuden er der foretaget en række ændringer i henvisningerne til 


standarder i kravene om de brandtekniske installationer for at sikre, 
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at bestemmelserne er fyldestgørende og omfatter de relevante instal-


lationer. 


Præcisering af henvisning til vejledning om indsatstaktisk traditionelt 


byggeri 


I § 510 præciseres det, at det alene er kapitel 5 i Bygningsreglemen-


tets vejledning til kapitel 5 vedrørende udførelse af indsatstaktisk tra-


ditionelt byggeri, der henvises til i bestemmelsen, og ikke vejled-


ningen som helhed. Vejledningen har været i bred kommentering og 


forventes udgivet inden bekendtgørelsens ikrafttrædelse. 


2. Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation


af tekniske forhold i bygningsreglementet 


Nedenfor beskrives de væsentligste forslag til ændringer i certifice-


ringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsregle-


mentet. 


Forpligter certificeringsorganet til at orientere kommunalbestyrelsen, 


hvor der er er væsentlige fejl i byggeriet eller hvor en certificeret mi-


ster sin certificering. 


I tilfælde, hvor certificeringsorganet får kendskab til fejl eller mangler, 


som kan have betydning for byggeriets sikkerhed, eller certificering-


sorganet fratager en certificeret statikers eller brandrådgivers certifi-


cering, forpligtiges certificeringsorganet til at meddele det til byg-


ningsmyndigheden i de kommuner, hvor den certificerede har virket 


på projekter i det forgangne år. Herved tilvejebringes et grundlag for, 


den lokale bygningsmyndigheds vurdering af, om informationerne gi-


ver anledning til, at kommunen undersøger om de byggeprojekter, 


hvorpå den certificerede har virket, generelt er udfordret i forhold til 


at opfylde bygningsreglementet.  


Forenkling af systemet for opretholdelse af certificering 


Opretholdelse af en rådgivers certificering ændres, så den certifice-


rede skal re-certificeres hvert femte år. Formålet med den femårige 


kontrol er at sikre, at den certificerede har ajourført og opretholdt 


sine kvalifikationer og kompetencer. Herudover skal den certificeredes 


virke årligt kontrolleres på baggrund af minimum ét afsluttet projekt 


og efter hvert 10. projekt, som den certificerede har virket på. 


Præcisering af den certificerede statikers eller brandrådgivers virke 


Der henvises til afsnittet om Enklere regler for den certificerede stati-


kers og brandrådgivers virke nederst på side 3. 
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3. Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable 


konstruktioner 


Nedenfor beskrives de væsentligste forslag til ændringer i certifice-


ringsordning for transportable konstruktioner. 


Præcisering og opdatering af reglerne for certificering af transportable 


konstruktioner 


Reglerne for certificering af transportable konstruktioner præciseres, 


og grundlaget for certificeringsorganets inspektion tydeliggøres.  


Det præciseres, at inspektionsrapporten skal indeholde pladsforde-


lingsplaner for telte til mere end 150 personer, og at pladsfordelings-


planen skal anbringes et synligt sted på konstruktionen sammen med 


certifikatet. Det præciseres samtidig, at der kan udarbejdes forskellige 


pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse.  


 


Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv 


og borgere) 


Ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 og nyaffat-


telse af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable 


konstruktioner vurderes ikke at medføre økonomiske konsekvenser for 


hverken stat, kommuner/regioner eller virksomheder. 


Nyaffattelse af bekendtgørelse om certificeringsordning for tekniske 


forhold i bygningsreglementet kan bidrage til et højere kontrolniveau, 


men samtidig indeholder ændringen en række administrative forenk-


linger af kontrolsystemet, som kan være med til at gøre ordningen 


mere fleksibel. Det vurderes ikke, at ændringerne medfører større 


økonomiske eller administrative konsekvensen for erhvervslivet eller 


borgere. 


Det foreslås, at bekendtgørelserne træder i kraft den 1. juli 2019. 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærk-


ninger sendes til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til byg-


geri@tbst.dk senest 1. maj 2019, mærket j.nr. BS0400-00233. 


Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Emil Engel Magnussen 


og Mia Lee på mail byggeri@tbst.dk eller til info@tbst.dk. 


Der vedlægges en liste over høringsparterne. 


Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-


portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive offentliggjort. 


Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen normalt ikke ori-


enterer hørte parter, når en bekendtgørelse, BJ eller BL er blevet ud-


stedt. 
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Vores nyhedsbrev indeholder også information om de udstedte regler. 


Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på vores hjemmeside 


www.tbst.dk.  


 


Med venlig hilsen 


 


Emil Engel Magnussen 


Fuldmægtig 



http://www.tbst.dk/
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 


(BR18) 
 


§ 1 


 


   I bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017 om bygningsreglement 2018 (BR18), som ændret ved 


bekendtgørelse nr. 606 af 29. maj 2018, foretages følgende ændringer: 


  


1. § 5, stk. 1, nr. 6-8, ophæves. 


 


2. I § 5, stk. 1, indsættes som nr. 6: 


   »6) Vedligeholdelsesbyggearbejder, ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse, som har 


betydning for energiforbruget i bygningen, og som er omfattet af byggelovens § 2, stk. 1, litra e.«    


 


3. § 5, stk. 2, 4 og 5, ophæves. 


 


4. I § 6, nr. 2, litra b, indsættes efter »avls- og driftsbygninger«: »samt væksthuse til produktionsformål«.  


 


5. § 6, nr. 5, 6 og 7, ophæves. 


  


6. I § 6, nr. 7, litra b, ændres »§§ 52-55« til: »§§ 51-54«.   


 


7. I § 6, nr. 7, litra c, ændres »§§ 59-61« til: »§§ 58-60«.   


 


8. Efter § 6 indsættes før overskriften før § 7: 


  


»Transportable konstruktioner 


   § 6a. Følgende transportable konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden 


ansøgning om byggetilladelse: 


1) Transportable konstruktioner, der opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i 


tilknytning til en byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse. Konstruktionerne må ikke anvendes til 


overnatning. 


2) Transportable konstruktioner, der opsættes i forbindelse med et byggearbejde i tilknytning til en 


byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse, og som anvendes til andre formål end selve udførelsen, 


herunder konstruktioner, hvori der udføres tegnestuearbejde, kontorarbejde eller lignende, der ikke er 


egentligt byggearbejde, og som anvendes som en fast arbejdsplads. Konstruktionerne må ikke anvendes til 


overnatning. 


3) Transportable telte i 1 etage kun til privat brug. 


4) Transportable telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 50 m². 


5) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er højst 1 m 


og uden overdækning. 


6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1 m og uden overdækning. 


7) Gangbroer, der er højst 1 m over terræn og uden overdækning. 


8) Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af fast materiale, som ikke 


opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads, hvortil der er 


meddelt byggetilladelse. Bestemmelsen gælder uanset om konstruktionen er på hjul eller ej.  







 


2 
 


9) Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen til deres 


militære operationer, øvelser mv.  


   Stk. 2. Følgende transportable konstruktioner må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, såfremt 


de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og 


ikke anvendes til overnatning: 


1) Alle telte i mere end 1 etage. 


2) Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal på mere end 50 m². 


3) Konstruktioner i mere end 1 etage. 


4) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er mere end 


1,0 m i højden. 


5) Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m². 


6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1,0 m i højden. 


7) Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m². 


8) Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et 


svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 


9) Gangbroer, der er over 1,0 m i højden og med eller uden færdsel under gangbroen uanset om gangbroen er 


med eller uden overdækning. 


10) Alle overdækninger over gangbroer. 


11) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der 


udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig 


personskade. 


12) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko 


for væsentlig personskade. 


   Stk. 3. Stk. 2 omfatter også modulopbyggede konstruktioner, hvis udformning og størrelse medfører, at 


konstruktionen overstiger de i stk. 2 anførte grænser.  


   Stk. 4. Transportable konstruktioner, der opstilles midlertidigt, er ikke omfattet af §§ 40, 43 og 46. 


 


   § 6b. De transportable konstruktioner nævnt i § 6a, stk. 1, nr. 1, er omfattet af følgende krav: 


1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7. 


2) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 


15. 


   Stk. 2. De transportable konstruktioner nævnt i § 6a, stk. 1, nr. 2, er omfattet af følgende krav: 


1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7. 


2) Konstruktioner i kapitel 15.  


3) Brandforhold i kapitel 5. 


4) Energiforbrug for midlertidige, flytbare pavilloner i §§ 287-292. 


   Stk. 3. De transportable konstruktioner nævnt i § 6a, stk. 1, nr. 3-9, og stk. 2, er omfattet af følgende krav: 


1) Byggeret i kapitel 8. Bestemmelserne i kapitel 8 gælder kun for transportable konstruktioner, der opstilles 


med en varighed på over 6 uger. 


2) Adgangsforhold ved bygningen i §§ 51-54. 


3) Værn i §§ 58-60. 


4) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 


15. 


5) Brandforhold i kapitel 5. 
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   § 6c. Raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, er alene omfattet af byggeloven efter 


kommunalbestyrelsens konkrete vurdering, jf. byggelovens § 2, stk. 3. Raftekonstruktioner, der opstilles 


midlertidigt, er derfor ikke omfattet af § 6a, stk. 1, nr. 3-9, eller stk. 2. 


   § 6d. Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end 6 uger på den samme 


placering, må ikke opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. § 7. Ved byggesagsbehandling 


af en certificeret konstruktion omfattet af § 6a, stk. 2, der ønskes opstillet i mere end 6 uger, kan certifikatet 


lægges til grund for opfyldelse af de tekniske krav, og det er alene de bebyggelsesregulerende forhold, der 


skal byggesagsbehandles.  


   § 6e. For transportable konstruktioner, der anvendes af flere end 150 personer, skal meddelelse med 


oplysning om den transportable konstruktions indretning og brug, jf. §§ 156-158, sendes til 


kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, konstruktionen tages i brug.  


   Stk. 2. For transportable konstruktioner, der anvendes til flere end 150 personer, skal der udarbejdes en 


pladsfordelingsplan, der viser en inventaropstilling samt flugtveje til et sikkert sted. Hvis 


pladsfordelingsplanen ikke er en del af en certificering for de transportable konstruktioner, der er omfattet af 


§ 6a, stk. 2, skal pladsfordelingsplanen godkendes af kommunalbestyrelsen eller en certificeret 


brandrådgiver. 


Camping-, festival- og salgsområder 


   § 6f. Campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende til flere end 150 


overnattende personer skal placeres, indrettes og bruges i overensstemmelse med kapitel 5. 


   Stk. 2. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et areal på 


mellem 1.000 m² og 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal meddelelse med oplysning om 


områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, 


området tages i brug. 


   Stk. 3. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et samlet 


areal på over 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal ansøgning om byggetilladelse med 


oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 


uger før, området tages i brug. 


   Stk. 4. Camping-, festival- og salgsområder og lignende er ikke omfattet af § 10, stk. 1, nr. 5, §§ 40, 43 og 


46.   


   § 6g. Festival- og salgsområder med et samlet areal på indtil 1.000 m² skal placeres, indrettes og bruges i 


overensstemmelse med kapitel 5. 


   Stk. 2. For festival- og salgsområder med et samlet areal på over 1.000 m² skal ansøgning om 


byggetilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til 


kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.«. 


 


9. I § 10, stk. 1, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer: 


   »7) Oplysninger om og dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionel, jf. § 510.«. 


Nr. 7-8 bliver herefter nr. 8 og 9.  


 


10. Overalt i bekendtgørelsen ændres »certificeringsordning« til: »certificeringsordninger«. 


 


11. § 18 affattes således: 


   »§ 18. Ansøgeren udpeger en certificeret statiker. Oplysning til identifikation af den certificerede statiker, 


herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse. 
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   Stk. 2. For byggeri i konstruktionsklasse 4 udpeger ansøgeren en statiker, der er certificeret til at udføre 


tredjepartskontrol. Oplysning til identifikation af statikeren, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, 


herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse.« 


 


12. § 19, stk. 1, affattes således: 


   »§ 19. Ved ansøgning om byggetilladelse til byggeri i konstruktionsklasse 2-4 skal følgende 


dokumentation udfærdiges af den certificerede statiker: 


1) Oplysning om og dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse, jf. kapitel 26 og 28. 


2) Starterklæring, jf. § 498, stk. 1.« 


 


13. § 22 affattes således: 


   »§ 22. Ansøgeren udpeger en certificeret brandrådgiver. Oplysning til identifikation af den certificerede 


brandrådgiver, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om 


byggetilladelse. 


   Stk. 2. For byggeri i brandklasse 4 udpeger ansøgeren en brandrådgiver, der er certificeret til at udføre 


tredjepartskontrol. Oplysning til identifikation af brandrådgiveren, der er certificeret til at udføre 


tredjepartskontrol, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om 


byggetilladelse.«  


 


14. § 23 affattes således: 


   »§ 23. Ved ansøgning om byggetilladelse til byggeri i brandklasse 2-4 skal følgende dokumentation 


udfærdiges af den certificerede brandrådgiver: 


1) Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasse, jf. § 511. 


2) Oplysning om og dokumentation for, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel, jf. § 510. 


3) Starterklæring, jf. § 508, stk. 1. 


   Stk. 2. For byggeri i brandklasse 4 skal der ligeledes indsendes starterklæring fra en brandrådgiver, der er 


certificeret til at udføre tredjepartskontrol, jf. § 508, stk. 2.« 


 


15. §§ 30-34 ophæves.  


16. § 40, stk. 4, ophæves.  


17. § 41 affattes således: 


   »§ 41. For byggeri omfattet af konstruktionsklasse 2-4, jf. kapitel 26, skal der med færdigmeldingen 


indsendes en sluterklæring, jf. § 499, stk. 1, der er udfærdiget af den certificerede statiker. 


   Stk. 2. For byggeri konstruktionsklasse 4 skal der ligeledes indsendes en sluterklæring, jf. § 499, stk. 2, der 


er udfærdiget af den statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol.« 


 


18. § 42 affattes således: 


   »§ 42. For byggeri omfattet af brandklasse 2-4, jf. kapitel 27, skal der med færdigmeldingen indsendes en 


sluterklæring, jf. § 509, stk. 1, der er udfærdiget af den certificerede brandrådgiver. 


   Stk. 2. For byggeri brandklasse 4 skal der ligeledes indsendes en sluterklæring, jf. § 509, stk. 2, der er 


udfærdiget af den brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol.« 


 


19. I § 82, stk. 2, indsættes efter »drift,«: »kontrol,«. 


 


20. I § 85 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. I et bygningsafsnit, der indeholder flere anvendelseskategorier, skal brandsikringen i hele 


bygningsafsnittet opfylde de krav, der gælder for den anvendelseskategori i afsnittet, der har det største 


sikringsbehov.«  


   


21. § 86, stk. 3, affattes således: 
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   »Stk. 3. Hvor en bygning har flere bygningsafsnit, som indplaceres i forskellige risikoklasser, og 


bygningsafsnittene har fælles flugtveje, skal den højeste risikoklasse, som et af bygningsafsnittene placeres i, 


gælde for alle de fælles flugtveje fra bygningsafsnittene, som flugtvejene betjener«. 


 


22. Overskriften før § 88 affattes således: »Brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr«. 


  


23. I § 88, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »installationer«: »og håndslukningsudstyr«.  


 


24. § 90, stk. 1, affattes således: 


   »Bygningers brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr skal projekteres og installeres efter 


Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer eller på anden måde, som på tilsvarende 


vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter hensigten.« 


 


25. § 94, stk. 2, nr. 7, affattes således:  


   »7) At døre i flugtveje skal være lette at åbne uden brug af nøgle eller værktøj, når flugtvejen skal benyttes 


af personer, som har lovlig adgang, og at døre i flugtveje, der skal anvendes af flere end 150 personer, skal 


åbne i flugtretningen.«. 


 


26. I § 96, stk. 1, indsættes som nr. 5: 


   »5) I garageanlæg med et etageareal større end 600 m2 skal der installeres flugtvejsbelysning, og ligeledes 


panikbelysning, hvis etagearealet er større end 2.000 m2.«. 


 


27. I § 105 indsættes efter »Installationer«: », affaldsrum«. 


 


28. § 113 ophæves.  


 


29. I § 123 indsættes som nr. 9: 


   »9) Bygningsafsnit i garageanlæg med åbne ramper, når etagearealet er større end 10.000 m2.« 


 


30. I § 124 udgår: »og indledende indsats fra«. 


 


31. § 127 affattes således: 


   »§ 127. Brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr skal være tydeligt markerede.« 


 


32. § 128 affattes således: 


   »§ 128. I bygninger med redningsåbninger, hvor redningsåbningerne kun kan nås af redningsberedskabets 


stiger, skal der være udlagt brandredningsarealer, så redningsberedskabet har adgang til at foretage en 


redningsindsats ved brug af redningsåbningerne.« 


 


33. § 132 affattes således: 


   »§ 132. I bygningsafsnit, hvor røgudluftning ikke kan ske ved naturlig ventilation via åbninger i ydervægge 


eller i tag, skal der på anden måde etableres mulighed for røgudluftning.« 


 


34. I § 133 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. I bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 i mere end 1 etage skal der installeres 


brandredningselevator, hvis bygningsafsnittet er indrettet til sengeliggende eller personer med nedsat 


mobilitet, f.eks. plejeboliger eller hospitaler.« 


    


35. § 135 affattes således: 


   »§ 135. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4, skal funktionsafprøvning, og kontrol for følgende 


brandtekniske installationer foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO 17020 – 


Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer: 


1) Automatisk brandalarmanlæg, ABA-anlæg 
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2) Automatisk brandventilationsanlæg, ABV-anlæg 


3) Automatisk gasdetekteringsanlæg, AGA-anlæg 


4) Automatisk rumslukningsanlæg, ARS-anlæg 


5) Automatisk sprinkleranlæg, AVS-anlæg 


6) Automatisk tryksætningsanlæg, ATA-anlæg 


7) Brandmandselevator 


8) Brandmandspanel 


9) Brandredningselevator 


10) Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg 


11) Iltreduktionsanlæg 


12) Varslingsanlæg« 


 


36. § 136, stk. 2, affattes således: 


   »Stk. 2. Systemintegrationstest udføres efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand eller på 


anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter 


hensigten. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4, skal systemintegrationstest foretages af en virksomhed, der 


er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer af 


inspektionsorganer.« 


 


37. I § 139 udgår: », brugeren«. 


 


38. § 141 affattes således: 


   »§ 141. Brandtekniske installationer, håndslukningsudstyr samt brandsikring af ventilationsanlæg i og ved 


bygninger og bygningsafsnit skal løbende funktionsafprøves og kontrolleres. 


   Stk. 2. Kravet om løbende funktionsafprøvning og kontrol anses som opfyldt, hvis afprøvning og kontrol 


sker med de intervaller, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. 


   Stk. 3. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-5, skal den løbende funktionsafprøvning og kontrol af følgende 


brandtekniske installationer foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO 17020 - 


Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer: 


1) Automatisk brandalarmanlæg, ABA-anlæg 


2) Automatisk brandventilationsanlæg, ABV-anlæg 


3) Automatisk gasdetekteringsanlæg, AGA-anlæg 


4) Automatisk rumslukningsanlæg, ARS-anlæg 


5) Automatisk sprinkleranlæg, AVS-anlæg 


6) Automatisk tryksætningsanlæg, ATA-anlæg 


7) Brandmandselevator 


8) Brandmandspanel 


9) Brandredningselevator 


10) Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg 


11) Iltreduktionsanlæg 


12) Varslingsanlæg 


   Stk. 4. Stk. 2 og 3 omfatter alene byggeri, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse i medfør af denne 


bekendtgørelse, eller hvor funktionsafprøvning eller kontrol ved en akkrediteret virksomhed er et krav i 


byggetilladelsen.« 


 


39. § 142 affattes således: 


   »§ 142. Hvor flere brandtekniske installationer skal virke sammen, skal der foretages løbende 


systemintegrationstest, der viser, at det sammenhængende system af installationer har den ønskede funktion. 


   Stk. 2. Kravet om løbende systemintegrationstest i stk. 1 anses som opfyldt, hvis systemintegrationstesten 


sker med de intervaller, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. 


   Stk. 3. Den løbende systemintegrationstest udføres efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – 


Brand eller på anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer 


efter hensigten. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4, skal systemintegration foretages af en virksomhed, der 
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er akkrediteret i henhold til DS/EN ISO 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer 


inspektionsorganer. 


   Stk. 4. Stk. 2 og 3 omfatter alene byggeri, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse i medfør af denne 


bekendtgørelse, eller hvor systemintegrationstesten ved en akkrediteret virksomhed er et krav i 


byggetilladelsen.« 


 


40. I § 144 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


41. I § 146 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


42. § 147 affattes således: 


   »§ 147. Drift, kontrol og vedligehold skal for nedenstående bygningsafsnit ske, så §§ 137-142 og § 148 er 


opfyldt: 


1) Soverumsafsnit i anvendelseskategori 5 og 6 med flere end 10 sovepladser i f.eks. i hoteller og 


plejeboliger. 


2) Forsamlingslokaleafsnit i anvendelseskategori 3 til flere end 150 personer, herunder også butikker. 


3) Undervisningsafsnit i anvendelseskategori 2 til flere end 150 personer. 


4) Daginstitutionsafsnit i anvendelseskategori 6 til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovepladser. 


5) Bygninger, hvor brugen af bygningen nødvendiggør særlige driftsmæssige tiltag, for at opretholde 


brandsikkerheden i bygningen.« 


 


43. § 148, nr. 5, ophæves.  


Nr. 6-11 bliver herefter nr. 5-10.  


 


44. I § 149 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


45. I § 150 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


46. I § 152, stk. 2, ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


47. I § 155 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


48. I § 176 ændres »etagearealet« til: »etageantallet«. 


    


49. § 177, nr. 1, affattes således: 


   »1) Maksimal højde er 1,4 x afstand til naboskel og sti.« 


 


50. § 179 affattes således: 


   »§ 179. For opholdsarealer i det fri, der er hævet mere end 0,30 m fra terræn, udestuer, udvendige trapper, 


altaner, skorstene, tagterrasser, svømmebassiner samt solcelleanlæg eller solfangere og lignende gælder 


følgende afstandskrav:  


1) 2,50 m fra skel mod nabo, vej og sti ved fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse. 


2) 5,0 m fra skel mod nabo, vej og sti ved sommerhuse.« 


 


51. § 181 affattes således: 


   »§ 181. Opføres en bygning, der er omfattet af § 180, nærmere skel end 2,50 m, skal følgende betingelser 


være opfyldt: 
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1) Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkarm, må indenfor en afstand af 2,50 


m fra skel mod nabo, vej og sti være højere end 2,50 m over terræn eller det det for bygningen fastsatte 


niveauplan. 


2) De sider, der vender mod skel mod nabo og sti, må ikke udgøre en større samlet længde end 12,0 m. Kun 


bygningernes længste side mod skel medregnes. 


3) Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger mod skel mod nabo og sti.« 


 


52. § 183 affattes således: 


   »§ 183. Opføres en bygning, der er omfattet af § 182, i tilknytning til sommerhuse nærmere skel end 2,50 


m og 5,0 m, skal følgende betingelser være opfyldt: 


1) Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkarm, må indenfor en afstand af 2,5 


m fra skel mod nabo, vej og sti være højere end 2,50 m over terræn eller det for bygningen fastsætte 


niveauplan.  


2) De sider, der vender mod skel mod nabo, vej og sti, må ikke udgøre en større samlet længde end 12,0 m. 


Kun bygningernes længste side mod skel medregnes. 


3) Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger mod skel mod nabo og sti.« 


 


53. I § 197 ændres »bygherrens« til: »bygningsejerens«. 


 


54. § 205 affattes således: 


   »§ 205. Beboelsesrum og køkken skal have en loftshøjde, der tilgodeser, at der er tilstrækkeligt dagslys i 


rummet. Loftshøjden skal fastsættes i forhold til boligens rumdybder, rumstørrelser og vinduers placering.« 


 


55. I § 208 ændres »bygningens« til: »boligens«. 


 


56. § 252, nr. 2, affattes således: 


   »2) 0,85 for fjernvarme.«  


 


57. § 257, stk. 2, affattes således: 


   »Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for §§ 267-270 og §§ 274-282, dog med undtagelse af yderdøre, 


isolerede partier i glasydervægge og konstruktioner mod køle- og fryserum.«  


 


58. I § 358 indsættes efter »legepladsredskaber og –underlag,«: »multisportsudstyr,«.   


    
59. Overskriften før § 359 affattes således: »Legepladsredskaber og –underlag«.  


 


60. I § 359 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. Frit tilgængeligt multisportsudstyr skal projekteres i overensstemmelse med DS/EN 15312 + A1 


Frit tilgængeligt multisportsudstyr – Krav, herunder sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.«. 


 


61. Overskriften før § 360 affattes således: »Skateboardbaner, parkourredskaber, oppustelige legeredskaber 


og kunstige klatrevægge og motionsredskaber i det fri«.  


 


62. § 360 affattes således: 


   »§ 360. Skateboardbaner og parkourredsskaber skal projekteres i overensstemmelse med:  


1) DS/EN 14974 + A1 Sportsudstyr - Faciliteter for brugere af rullesportsudstyr (f.eks. inlinere, rulleskøjter, 


skateboard, BMX-cykler) - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. 


2) DS/EN 16899 Sport- og fritidsudstyr – Parkourredskaber – sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.« 


 


63. § 365 affattes således: 


   »§ 365. For legepladsredskaber og –underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, 


skateboardbaner og lignende, der ikke er omfattet af § 359 til § 363 skal det dokumenteres, at der opnås et 


sikkerhedsniveau, som beskrevet i § 358.« 
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64. I § 366, ændres »§ 359, stk. 1, nr. 2« til: »§ 359«.  


 


65. I § 371 ændres »Bestemmelsen er« til: »Bestemmelsen anses for«.  


 


66. Overskriften før § 394 ophæves. 


 


67. § 394 affattes således: 


   »§ 394. De ubebyggede arealer kan være fælles for flere ejendomme. Disponering, anlæg og anvendelse af 


sådanne fælles friarealer skal sikres ved tinglysning på de pågældende ejendomme. 


   Stk. 2. Ubebyggede arealer må ikke benyttes i strid med det formål, hvortil de er udlagt.« 


 


68. Efter § 394 indsættes som overskrift før § 395: 


»Opholdsarealer«. 


 


69. § 395 affattes således: 


   »§ 395. Opholdsarealer skal placeres på terræn. 


   Stk. 2. Hvor opholdsarealer ikke kan placeres på terræn, kan opholdsarealer placeres på et overdækket eller 


hævet gårdareal, eller de kan delvist etableres på et tagareal eller på større altaner.« 


 


70. § 450 affattes således: 


   »§ 450. Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af ventilationsanlægget før ibrugtagning. 


Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at ventilationsanlægget overholder bygningsreglementets krav til 


specifikt elforbrug til lufttransport, luftmængder, samt at eventuelt behovsstyring fungerer efter hensigten.«   


 


71. I § 473 udgår: », som er en frivillig lavenergiklasse«. 


 


72. § 486 affattes således: 


   »§ 486. Ved konstruktionsafsnit forstås i denne bekendtgørelse en afgrænset del af en konstruktion, der 


indplaceres i én konstruktionsklasse og én konsekvensklasse.« 


      
73. I § 488, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »der«: »i byggebranchen«. 


 


74. I § 488, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »der«: »i byggebranchen«. 


 


75. § 489 affattes således: 


   § 489. Konstruktioner eller konstruktionsafsnit skal indplaceres i en af følgende konstruktionsklasser: 


1) Konstruktionsklasse 1 (KK1), som omfatter: 


a) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til lav konsekvensklasse (CC1). 


b) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår 


i enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel og med højst 1 etage under terræn og 


højst 2 etager over terræn. 


c) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår 


i avls- og driftsbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 m. Bestemmelsen omfatter dog ikke 


avls- og driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare for tab af dyreliv, svarende til bygninger, der 


vil blive placeret i høj konsekvensklasse (CC3), hvis de var beregnet til ophold for mennesker. 


d) Simple og traditionelle konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel 


konsekvensklasse (CC2), og som indgår i industri- og lagerbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde 


på 40 m. 


2) Konstruktionsklasse 2 (KK2), som omfatter konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til 


middel konsekvensklasse (CC2), og som ikke er omfattet af konstruktionsklasse 1 eller 3. 


3) Konstruktionsklasse 3 (KK3), som omfatter: 
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a) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og hvor 


konstruktionen eller konstruktionsafsnittet er utraditionelt eller komplekst. 


b) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til høj konsekvensklasse (CC3). 


4) Konstruktionsklasse 4 (KK4), som omfatter Konstruktioner og konstruktionsafsnit, der henregnes til høj 


konsekvensklasse, hvor konsekvenserne af et svigt er særligt alvorlige (CC3+). 


Stk. 2. Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt 


teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et samlet areal på højst 50 m² er undtaget 


fra indplacering i konstruktionsklasser efter stk. 1.    


   Stk. 3. Festival-, salgs- og campingområder er undtaget fra indplacering i konstruktionsklasser efter stk. 1. 


   Stk. 4. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og 


lignede er undtaget fra indplacering i en konstruktionsklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke 


medfører en risiko for personskade ved et svigt. 


   Stk. 5. For konstruktioner eller konstruktionsafsnit, som på grund af deres udformning eller anvendelse 


ikke kan indplaceres i en konstruktionsklasse, skal det på baggrund af risikoen for svigt og konsekvensen 


vurderes om og i hvilket omfang: 


1) En certificeret statiker eller anerkendt statiker skal inddrages. 


2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 28 og 30.« 


 


75. I § 491 indsættes efter »risikoforhold«: », anvendelse«. 


 


76. § 492, nr. 1, affattes således: 


   »1) De præ-accepterede løsninger i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, der angiver 


eksempler på, hvordan brandsikringen kan udføres for at opfylde bygningsreglementets brandkrav.«      


 


77. § 493 affattes således: 


   »§ 493. Et byggeri eller bygningsafsnit skal indplaceres i én af følgende brandklasser: 


1) Brandklasse 1 (BK1), som omfatter simpelt og traditionelt byggeri, hvor byggeriet er henført til 


risikoklasse 1. De tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, 


som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. Til overholdelse af krav til byggeri 


i brandklasse 1 må der alene anvendes simple brandtekniske installationer som f.eks. røgalarmanlæg, og der 


må kun bruges simpelt brandslukningsudstyr som håndildslukkere og lignende. Byggeriets samlede 


etageareal må ikke overstige 600 m². Byggeriet må ikke påvirke brandsikkerheden for øvrig bebyggelse på 


grunden. 


2) Brandklasse 2 (BK2), som omfatter traditionelt byggeri i risikoklasse 1 og 3. De tekniske løsninger skal 


udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i Bygningsreglementets 


vejledning til kapitel 5 - Brand. 


3) Brandklasse 3 (BK3), som omfatter komplekst byggeri i risikoklasse 1-3. De tekniske løsninger skal 


udføres i overensstemmelse med præ-accepterede løsninger, komparativ analyser med udgangspunkt i de 


præ-accepterede løsninger, brandteknisk dimensionering, eller ved anvendelse af en kombination af 


metoderne, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. 


4) Brandklasse 4 (BK4), som omfatter byggeri, der ikke er omfattet af brandklasse 1-3. 


   Stk. 2. Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt 


teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et samlet areal på højst 50 m² er undtaget 


fra indplacering i brandklasser efter stk. 1. 


   Stk. 3. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og 


lignede er undtaget fra indplacering i en brandklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en 


uacceptabel risiko for personskade i tilfælde af brand. 


   Stk. 4. For byggeri, som på grund af dets udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en 


brandklasse, skal det på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om og i hvilket omfang: 


1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages. 


2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30.  
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   Stk. 5. Dokumentationen for overholdelse af stk. 4 samt den udfærdigede dokumentation for overholdelse 


af bygningsreglementets bestemmelser i kapitel 5 skal indsendes i forbindelse med ansøgning om 


byggetilladelse.« 


   
78. § 495 affattes således: 


   »§ 495. Der skal udarbejdes dokumentation for, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner 


overholdes under udførelse og i det færdige byggeri ved følgende byggearbejder: 


1) nye konstruktioner, 


2) væsentlige ombygninger af eksisterende konstruktioner, 


3) midlertidige konstruktioner og 


4) transportable konstruktioner.« 


 


79. § 498 affattes således: 


   »§ 498. Starterklæring skal udfærdiges af den certificerede statiker og skal angive: 


1) at dokumentationen for bærende konstruktioner, jf. § 19, er fremsendt, 


2) at der er valgt de korrekte konstruktionsklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende. 


3) at dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde 


bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. kapitel 15, 


4) at der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med 


kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveau, jf. bilag 4, tabel 1, for projektering og udførelse af de bærende 


konstruktioner svarende til projektets stadie, og 


5) redegørelse for den certificerede statikers planlagte virke. 


   Stk. 2. For konstruktionsklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret statiker, 


skal tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en starterklæring, der angiver: 


1) at der er valgt de korrekte konstruktionsklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende, 


2) at dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde 


bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. kapitel 15, 


3) at der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med 


kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveau, jf. bilag 4, tabel 2, for projektering og udførelse svarende til 


projektets stadie, og 


4) redegørelse for den certificerede statikers planlagte virke.«     


 


80. § 499 affattes således: 


   »§ 499. Sluterklæring skal udfærdiges af den certificerede statiker og skal angive: 


1) at dokumentationen for bærende konstruktioner, jf. kapitel 28, er fremsendt, 


2) at dokumentationen viser, at anvendte konstruktionsklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen, 


3) at dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, 


jf. kapitel 15, er opfyldt, 


4) at de i kontrolplanen for byggetilladelsen anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne 


afvigelser er behandlet, 


5) afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede statiker hos den projekterende og den 


certificerede tredjepartskontrollant eller afvigelser anført af den certificerede statiker, der virker som 


kontrollant, hvor der ikke er opnået enighed, 


6) redegørelse for afvigelser fundet ved tredjepartskontrol eller ved den certificerede statikers kontrol, og 


hvorfor der ikke er taget konsekvenser heraf, og 


7) redegørelse for den certificerede statikers virke. 


   Stk. 2. For konstruktionsklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret statiker, 


skal tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en sluterklæring, der angiver: 


1) at dokumentationen viser, at anvendte konstruktionsklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen, 


2) at dokumentationen er fyldestgørende viser, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. 


kapitel 15, er opfyldt, 
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3) at de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne 


afvigelser er behandlet, 


4) de afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede statiker og den certificerede 


tredjepartskontrollant, og 


5) redegørelse for den certificerede statikers virke som tredjepartskontrollant.« 


 


81. I § 501 indsættes som nr. 5: 


   »5) A5. Dokumentation for de anvendte byggevarers egenskaber, der er relevante for de udførte bærende 


konstruktioners sikkerhed.« 


 


82. § 504 affattes således: 


   »§ 504. Dokumentation for de bærende konstruktioner, som er indplaceret i konstruktionsklasse 1, omfatter 


relevante dele af følgende, jf. SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner: 


1) Konstruktionsdokumentation: 


a) A1. Konstruktionsgrundlag, jf. § 501, stk. 1, nr. 1. 


b) A2. Statiske beregninger, jf. § 501, stk. 1, nr. 2. 


c) A3. Konstruktionstegninger og modeller, jf. § 501, stk. 1, nr. 3. 


d) A4. Konstruktionsændringer, jf. § 501, stk. 1, nr. 4. 


2) Projektdokumentation: B1. Statisk projektredegørelse, jf. § 502, stk. 1, nr. 1. 


   Stk. 2. Den fremsendte dokumentation skal dokumentere valg af konstruktionsklasse. 


   Stk. 3. Stk. 1 kan helt eller delvist fraviges, hvis det på anden vis kan dokumenteres, at kravene til bærende 


konstruktioner er opfyldt.« 


 


83. § 505, stk. 1, affattes således: 


   »Byggeri i konstruktionsklasse 2-4, hvor kommunalbestyrelsen foretager byggesagsbehandling af statiske 


forhold, jf. § 25, er undtaget fra § 496 og §§ 498-503. Dokumentationen af de bærende konstruktioner skal 


udarbejdes og kontrolleres i overensstemmelse med principperne i SBi-anvisning 223, Dokumentation af 


bærende konstruktioner. Den statiske dokumentation skal bestå af følgende elementer: 


1) Konstruktionsdokumentation: 


a) A1. Projektgrundlag. 


b) A2. Statiske beregninger. 


c) A3. Konstruktionstegninger og modeller. 


d) A4. Konstruktionsændringer. 


2) Projektdokumentation: 


a) B1. Statisk projekteringsrapport. 


b) B2. Statisk kontrolrapport. 


c) B3. Statisk tilsynsrapport.« 


 


84. § 507 affattes således: 


   »§ 507. Dokumentation for brandforhold for byggeri, hvor der anvendes certificeret brandrådgiver i 


brandklasse 2-4, omfatter i relevant omfang: 


1) Starterklæring, jf. § 508. 


2) Sluterklæring, jf. § 509. 


3) Oplysning om og dokumentation for, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel, jf. § 510. 


4) Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasse, jf. § 511. 


5) Brandstrategirapport, jf. § 512. 


6) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv., jf. §§ 513-515. 


7) Rapport om brandteknisk dimensionering, jf. § 516. 


8) Funktionsbeskrivelse, jf. § 517. 


9) Kontrolplan, jf. § 518. 


10) Kontrolrapport, jf. § 519. 


11) Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. § 520. 
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   Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, nr. 3-11, skal udarbejdes og opbygges efter principper som beskrevet i 


Bygningsreglementets vejledning til kapitel 29 og 30 eller så det på anden vis dokumenteres, at tilsvarende 


niveau opnås. 


   Stk. 3. Dokumentationen af brandforhold for byggeri skal udformes på dansk eller engelsk.« 


 


85. § 508 affattes således: 


   »§ 508. Starterklæring skal udfærdiges af den certificerede brandrådgiver og skal angive: 


1) At dokumentationen for brandforhold, jf. § 23, er fremsendt. 


2) At der er valgt de korrekte brandklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende. 


3) At dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde 


bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5. 


4) At der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med 


kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveauer, jf. bilag 5, tabel 1, for design, projektering og udførelse af den 


brandtekniske dokumentation svarende til projektets stadie. 


5) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers planlagte virke. 


   Stk. 2. For brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret brandrådgiver, 


skal tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en starterklæring, der angiver: 


1) At der er valgt de korrekte brandklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende. 


2) At dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde 


bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5. 


3) At der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med 


kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveauer, jf. bilag 5, tabel 2, for design, projektering og udførelse af den 


brandtekniske dokumentation svarende til projektets stadie. 


4) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers planlagte virke som tredjepartskontrollant.« 


 


86. § 509 affattes således: 


   »§ 509. Sluterklæring skal udfærdiges af den certificerede brandrådgiver og skal angive: 


1) At dokumentationen for brandforhold, jf. kapitel 29, er fremsendt. 


2) At dokumentationen viser, at anvendte brandklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen. 


3) At dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, er 


opfyldt, og at drifts,- kontrol- og vedligeholdelsesplan anviser den drift, kontrol og vedligeholdelse af 


bygningen, der er nødvendig for at sikre, at byggeriets brandsikring opretholdes i bygningens levetid. 


4) At de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne 


afvigelser er behandlet. 


5) Afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede brandrådgiver og den certificerede 


tredjepartskontrollant eller afvigelser anført af den certificerede brandrådgiver, der virker som kontrollant, 


hvor der ikke er opnået enighed. 


6) Redegørelse for afvigelser fundet ved tredjepartkontrol eller ved den certificerede brandrådgivers kontrol, 


og hvorfor der ikke er taget konsekvens heraf. 


7) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke. 


   Stk. 2. For brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved certificeret brandrådgiver, skal 


tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en sluterklæring, der angiver: 


1) At dokumentationen viser, at anvendte brandklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen. 


2) At dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, er 


opfyldt, og at drifts-, kontrol - og vedligeholdelsesplan anviser den drift, kontrol og vedligeholdelse af 


byggeriet, der er nødvendig for at sikre, at byggeriets brandsikring opretholdes i bygningens levetid. 


3) At de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne 


afvigelser er behandlet. 


4) Afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede brandrådgiver og tredjepartskontrollanten. 


5) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke som tredjepartskontrollant.« 


 


87. I § 510 indsættes efter »Brand«: », kapitel 5 om indsatstaktisk traditionelt byggeri«. 
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88. I § 511, stk. 2, nr. 4, litra e, udgår: »afsøgning og«. 


 


89. I § 521 ændres »5 - Brand« til: »29 og 30«. 


90. § 524 affattes således: 


   »§ 524. Der skal udføres kontrol af de bærende konstruktioner i overensstemmelse med DS/EN 1990 


Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, med tilhørende DS/EN 1990 DK NA og efter 


principperne i SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner.« 


91. § 525 affattes således: 


   »§ 525. Der skal udføres kontrol af brandforhold for byggeri, hvor der anvendes certificeret brandrådgiver, 


efter principperne i DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, med tilhørende DS/EN 


1990 DK NA, og efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 29 og 30.« 


 


92. I § 526, nr. 2, udgår: »Kontrollen kan udføres af en person fra samme organisation.«. 


 


93. I § 526 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. Fastlæggelse af kontroltyper for kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og 


brandforhold skal ske på baggrund af byggeriets indplacering i konstruktions- og brandklasse i 


overensstemmelse med bilag 3, tabel 1.«. 


 


94. § 527, stk. 1, affattes således: 


   »Fastlæggelse af kontrolniveauet for kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner skal ske på 


baggrund af byggeriets indplacering i konstruktionsklasse i overensstemmelse med bilag 4. Fastlæggelse af 


kontrolniveauet for kontrol af dokumentation af brandforhold skal ske på baggrund af byggeriets 


indplacering i brandklasse i overensstemmelse med bilag 5.« 


 


95. § 528 affattes således: 


   »§ 528. Den uafhængige kontrollant skal have den fornødne kompetence og overblik inden for det faglige 


område, som dokumentationen omfatter. Kompetence vurderes på basis af den formelle faglige uddannelse 


og erfaringen indenfor det pågældende fagområde. 


   Stk. 2. Tredjepartskontrollen, jf. § 526, skal foretages af en person, der er certificeret til tredjepartskontrol 


af statik eller brandforhold, jf. bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske 


forhold i bygningsreglementet, og som angivet i DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende 


konstruktioner med tilhørende DS/EN 1990 DK NA.« 


 


96. § 531 affattes således: 


   »§ 531. Formålet med den certificerede statikers og brandrådgivers virke er at sikre, at 


1) byggeriet udformes og udføres i henhold til bygningsreglementets bestemmelser for henholdsvis kapitel 5 


og kapitel 15, 


2) de bærende konstruktioner og brandforhold er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og 


anvendelighed, egnede til formålet og følger god byggeskik, og 


3) dokumentation for byggeriet, herunder udførelse af byggeriet opfylder sit formål, jf. kapitel 28 og 29.« 


 


97. I § 534, nr. 3, udgår: »Den certificerede kan kun godkende dokumentation, der er udarbejdet i egen 


organisation.« 


 


98. § 536 affattes således: 


   »§ 536. Den certificerede statiker kan virke som udarbejdende eller kontrollerende. 


   Stk. 2. Den certificerede tredjepartskontrollant for bærende konstruktioner kan virke som kontrollerende.« 


 


99. §§ 537-539 ophæves. 
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100. § 540 affattes således:   


   »§ 540. Den certificerede statikers ydelser omfatter som minimum at 


1) udfærdige start- og sluterklæring, 


2) kontrollere, at der er valgt de rigtige konstruktionsklasser, 


3) planlægge kontrollen af den statiske dokumentation og sikre, at denne kontrolleres i overensstemmelse 


med kapitel 30, 


4) kontrollere, at de valgte løsninger for de bærende konstruktioner er i overensstemmelse med definerede 


krav til sikkerhed og anvendelighed, jf. kapitel 15, 


5) kontrollere, at dokumentationen for de bærende konstruktioner opfylder sit formål, jf. kapitel 28, 


6) kontrollere, at konstruktionen virker som en helhed på tværs af konstruktionsafsnit, og at 


7) samle, kontrollere og godkende kontroldokumentationen, så denne udgør et hele.« 


 


101. § 541 ophæves. 


 


102. § 542 affattes således:   


   »§ 542. Den certificerede statikers kontrolopgaver kan uddelegeres under den certificerede statikers 


løbende styring af kvaliteten af kontrollen. Den certificerede statiker skal udarbejde en redegørelse for 


kontrollen, herunder en beskrivelse af den certificerede statikers rolle ved kontrollen, som indgår i B2. 


Statisk Kontrolplan, jf. kapitel 28.« 


 


103. § 543 affattes således:   


   »§ 543. Den certificerede statikers ydelser som tredjepartskontrollant skal som minimum omfatte det, der 


følger af §§ 540 og 542. 


   Stk. 2. Tredjepartskontrollen omfatter de dele af byggeriet, der er omfattet af konstruktionsklasse 4. Andre 


dele af byggeriet skal, i det omfang disses virkemåde og dokumentation har betydning for den del af 


byggeriet, der er i konstruktionsklasse 4, også kontrolleres af den certificerede tredjepartskontrollant.« 


 


104. § 545 affattes således:   


   »§ 545. Den certificerede brandrådgiver kan virke som udarbejdende eller kontrollerende. 


   Stk. 2. Den certificerede tredjepartskontrollant for brand kan virke som kontrollerende.« 


 


105. § 546 og 547 ophæves. 


 


106. § 548 affattes således: 


   »§ 548. Den certificerede brandrådgivers ydelser omfatter som minimum at 


1)  udfærdige start- og sluterklæring, 


2) planlægge kontrollen af den brandtekniske dokumentation og sikre, at denne kontrolleres i 


overensstemmelse med kapitel 30, 


3) kontrollere, at der er valgt de rigtige brandklasser, og om bygningen er indsatstaktisk traditionel, 


4) kontrollere, at de valgte løsninger for brandforholdene er i overensstemmelse med definerede krav til 


sikkerhed og anvendelighed, jf. kapitel 5,  


5) kontrollere, at dokumentationen for brandforholdene opfylder sit formål, jf. kapitel 29, og at 


6) samle, kontrollere og godkende kontroldokumentationen, så denne udgør et hele.« 


 


107. § 549 affattes således: 


   »§ 549. Kontrolopgaver kan uddelegeres under den certificerede brandrådgivers løbende styring af 


kvaliteten af kontrollen. Den certificerede brandrådgiver skal udarbejde en redegørelse for kontrollen, 


herunder en beskrivelse af den certificerede rådgivers rolle ved kontrollen.« 


 


108. § 550 affattes således: 


   »§ 550. Den certificerede brandrådgivers ydelser som tredjepartskontrollant skal som minimum omfatte 


det, der følger af §§ 548 og 549.  
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   Stk. 2. Tredjepartskontrollen omfatter de dele af et byggeri, der er omfattet af brandklasse 4. Andre dele af 


byggeriet skal i det omfang de brandtekniske forhold og dokumentation har betydning for den del af 


byggeriet, der er i brandklasse 4, også kontrolleres af den certificerede tredjepartskontrollant.« 


 


109. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 


 


110. Bilag 3 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.  


 


111. Bilag 4 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.  


 


112. Bilag 5 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse. 


 


§ 2 


 


   Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. juli 2019.  


   Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansøgninger om byggetilladelse, som indsendes efter 


bekendtgørelsens ikrafttræden. Hvis byggearbejdet ikke kræver tilladelse, skal bekendtgørelsen overholdes 


ved byggearbejder, der påbegyndes efter bekendtgørelsens ikrafttræden.  
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Bilag 1 


»Bilag 2 


Tabeller til kapitel 11 – Energiforbrug 


 


Tabel 1 – Generelle mindstekrav til klimaskærm  


Bygningsdel  U-værdi 


[W/m²K]  


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 


5 °C eller mere 


0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret 


kryberum 


0,20 


Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede 0,50 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod 


tag 


0,20 


Yderdøre uden glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m 1,4 


Yderdøre med glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m 1,5 


For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede samt glasvægge og 


vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen mellem rummene 


er 5 °C eller mere 


1,8 


Ovenlyskupler 1,4 


Isolerede partier i glasydervægge. Kravet er til center- U-værdi 0,60 


Etageadskillelser og vægge mod fryserum 0,15 


Etageadskillelser og vægge mod kølerum 0,25 


Skyde- og foldedøre. Referencestørrelse er 2,50 m x 2,18 m i henholdsvis 2 og 3 fag 1,5 


Lystunneler eller lignende 2,0 


Bygningsdel  Linjetab 


[W/mK]  


Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5 


°C 


0,40 


Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,06 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,20 
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Tabel 2 - Mindstekrav til klimaskærm ved ændret anvendelse og tilbygninger 


Bygningsdel  U-værdi [W/m²K]  


Rum opvarmet til Rum opvarmet 


til T > 15 


°C 


Rum opvarmet til 


5 °C < T < 15 °C 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,15 0,25 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor 


temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri 


eller ventileret kryberum 


0,10 0,15 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og 


skråvægge direkte mod tag 


0,12 0,15 


Porte 1,8 1,8 


Lemme mod det fri eller mod rum, hvor temperaturforskellen 


mellem rummene er 5 °C eller mere (gælder ikke 


ventilationsåbninger på under 500 cm²) 


1,4 1,5 


Ovenlyskupler 1,4 1,8 


Lystunneler eller lignende 2,0 2,0 


Bygningsdel  Linjetab W/mK  


Fundamenter 0,12 0,20 


Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og 


lemme 


0,03 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller 


ovenlyskupler 


0,10 0,10 


 


 


Tabel 3 - Mindstekrav til klimaskærm ved ombygninger og andre forandringer i bygningen 


Bygningsdel  U-værdi 


[W/m²K]  


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,18 
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Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem 


rummene er 5 °C eller mere 


0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret 


kryberum 


0,10 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte 


mod tag 


0,12 


Porte 1,8 


Lemme, nye forsatsvinduer og ovenlyskupler 1,4 


Renoverede forsatsvinduer 1,65 


Lystunneler eller lignende 2,0 


Bygningsdel  Linjetab 


[W/mK]  


Fundamenter 0,12 


Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,10 


 


 


Tabel 4 – Mindstekrav til klimaskærm for sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger  


Bygningsdel  U-værdi 


[W/m²K]  


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,25 


Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede 0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret 


kryberum 


0,15 


Loft- og tagkonstruktion, herunder skunkvægge samt flade tage 0,15 


Vinduer, yderdøre, ovenlysvinduer, glasydervægge, glastage og ovenlyskupler mod det 


fri eller mod rum, der er uopvarmede 


1,8 


Bygningsdel  Linjetab 


[W/mK]  


Fundamenter 0,15 


Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,10 
 


Tabel 5 - Mindstekrav til klimaskærm for midlertidige, flytbare pavilloner 


Bygningsdel  U-værdi 


[W/m²K]  


Ydervægge 0,20 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 


°C eller mere 


0,40 
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Gulv og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum 0,12 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag 0,15 


For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede, samt glasvægge og 


vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 


5 °C eller mere 


1,8 


Ovenlyskupler 1,8 


Lystunneler eller lignende 2,0 


Linjetab  Linjetab 


[W/mK]  


Fundamenter 0,20 


Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,10 


 


« 
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Bilag 2 


»Bilag 3  


 


Tabeller til kapitel 30 – Kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold 


»Tabel 1 – Mindstekrav til typer af kontrol afhængig af brand- og konstruktionsklassen 


Brand- eller 


konstruktionsklasse 
Egenkontrol Uafhængig kontrol Tredjepartskontrol 


1 X   


2 X X*  


3 X X  


4 X X X 


 


* For byggerier i brandklasse 2 skal der foretages uafhængig kontrol af dokumentationen vedrørende:  


 indplacering i brandklasse,  


 erklæring af om byggeriet er indsatstaktisk traditionel,  


 brandstrategirapporten og   


 kontrolplanen, jf. §§ 510-512 og § 518.  


 


For den øvrige del af dokumentationen kan kontrollen udføres af personer, der ikke har medvirket ved 


udarbejdelsen af dokumentationen af den pågældende del af byggeriet, men som har medvirket i designet af 


byggeriet. 


 


For konstruktionsklasse 2 gælder kravet om uafhængig kontrol kun: 


 A1. Konstruktionsgrundlag og  


 B2. Statisk kontrolplan, jf. § 501, nr. 1 og § 502, stk. 1, nr. 2.  


 


For den øvrige del af dokumentationen kan kontrollen udføres af personer, der ikke har medvirket ved 


udarbejdelsen af dokumentationen af det pågældende konstruktionsafsnit, men som har medvirket i 


projektering af byggeriet.« 
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Bilag 3 


»Bilag 4 


 


Tabeller til kapitel 33 – Kontrolniveauer for dokumentation af bærende konstruktioner 


 


 


Tabel 1. Mindste krav til niveau af kontrol af dokumentation for de bærende konstruktioner afhængig af 


konstruktionsklassen 


ID Emne KK1 KK2 KK3 KK4 


A1 Konstruktionsgrundlag Udv. Max. Max. Max. 


A2 Statiske beregninger     


 A2.1 Statiske beregninger – bygværk Min. Udv. Max. Max. 


 A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit  Min. Udv. Udv. Max. 


A3 Konstruktionstegninger og modeller     


 A3.1 Konstruktionstegninger og modeller - bygværk Min. Udv. Max. Max. 


 A3.2 Konstruktionstegninger og modeller - 


konstruktionsafsnit 


Min. 
Udv. Udv. Max. 


A4 Konstruktionsændringer     


 A4.1 Konstruktionsændringer - bygværk Min. Udv. Max. Max. 


 A4.2 Konstruktionsændringer - konstruktionsafsnit Min. Udv. Udv. Max. 


B1 Statisk projektredegørelse Min. Udv. Udv. Max. 


B2 Statisk kontrolplan Min. Max. Max. Max. 


B3 Statisk kontrolrapport     


 B3.1 Statisk kontrolrapport - projektering Min. Udv. Max. Max. 


 B3.2 Statisk kontrolrapport - udførelse Min. Udv. Udv. Max. 


 


Min.: Minimumskontrol, Udv.: Udvidet kontrol, Maks.: Maksimumskontrol. 


 


Tabel 2. Mindste krav til niveau af tredjepartskontrol af dokumentation for de bærende konstruktioner for 


konstruktionsklasse 4 


ID Emne Tredjepartskontrol 


A1 Konstruktionsgrundlag Max. 


A2 Statiske beregninger  


 A2.1 Statiske beregninger – bygværk Max. 


 A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit  Udv. 


A3 Konstruktionstegninger og modeller  


 A3.1 Konstruktionstegninger og modeller – bygværk Max. 
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 A3.2 Konstruktionstegninger og modeller – 


konstruktionsafsnit 


Udv. 


A4 Konstruktionsændringer  


 A4.1 Konstruktionsændringer – bygværk Max. 


 A4.2 Konstruktionsændringer – konstruktionsafsnit Udv. 


B1 Statisk projektredegørelse Udv. 


B2 Statisk kontrolplan Max. 


B3 Statisk kontrolrapport  


 B3.1 Statisk kontrolrapport for projektering Udv. 


 B3.2 Statisk kontrolrapport for udførelse Udv. 


  


« 
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Bilag 4 


»Bilag 5 


 


Tabeller til kapitel 34 – Kontrolniveauer for dokumentation af brandforhold 


 


Tabel 1 - Mindste krav til niveau af kontrol af den brandtekniske dokumentation afhængig af brandklassen 


Emne BK2 BK3 BK4 


Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Max. Max. Max. 


Erklæring om byggeriet er indsatstaktisk 


traditionelt 
Max. Max. Max. 


Brandstrategirapport  Max. Max. Max. 


Brandplaner  Udv. Max. Max. 


Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner Udv. Udv. Udv. 


Brandteknisk dimensionering - Udv. Max. 


Funktionsbeskrivelse Udv. Max. Max. 


Brandteknisk kontrolplan Max. Max. Max. 


Brandteknisk kontrolrapporter Udv. Max. Max. 


Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan Udv. Udv. Max. 


  


 


Tabel 2 - Mindste krav til niveau af tredjepartskontrol af den brandtekniske dokumentation for brandklasse 4 


Emne Tredjepart 


Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Max. 


Erklæring om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt Max. 


Brandstrategirapport  Max. 


Brandplaner  Max. 


Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner Udv. 


Brandteknisk dimensionering Udv. 


Funktionsbeskrivelse Udv. 


Brandteknisk kontrolplan Max. 


Brandteknisk kontrolrapporter Udv. 


Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan Udv. 


 


« 








 


 


Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner  
 


   I medfør af § 2, stk. 4, § 15 A, stk. 2 og 3, og § 30, stk. 2, 1. pkt., i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 
1178 af 23. september 2016, som ændret ved lov nr. 734 af 8. juni 2018 og § 35 i lov nr. 1711 af 27. 
december 2018, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 18 i bekendtgørelse nr. 
1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og 
kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter: 


 
Kapitel 1 


 
Anvendelsesområde 


   § 1. Certificering af transportable konstruktioner, der er omfattet af byggeloven, skal ske efter reglerne i 
denne bekendtgørelse. 
   Stk. 2. Såfremt en konstruktion er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, kan den transportable 
konstruktion opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen. 
   Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder kun, hvis opstillingen af den transportable konstruktion har en 
varighed på maksimalt 6 uger på den samme placering. Strækker varigheden sig over mere end 6 uger, skal 
konstruktionen have en byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen. 
 
   § 2. Ved certificering af transportable konstruktioner efter denne bekendtgørelse forstås en inspektion af 
den transportable konstruktion, hvorved de byggetekniske forhold i bygningsreglementet, som er gældende 
for den transportable konstruktion, bedømmes. Certificeringen er en angivelse af, at det er sikret, at 
konstruktionen på tidspunktet for inspektionen lever op til de gældende byggetekniske krav i 
bygningsreglementet. 
 
   § 3. Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på særlige forlystelsesapparater, der er omfattet af § 16 i 
bekendtgørelse om offentlige forlystelser. 
 


Kapitel 2 
 


Indhentelse af en certificering 


   § 4. Certificering af en transportabel konstruktion kan alene ske på anmodning fra ejeren af konstruktionen. 
 
   § 5. Har ejeren af konstruktionen ikke ladet konstruktionen certificere, påhviler det brugeren af 
konstruktionen at indhente en byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, inden konstruktionen opstilles. 
   Stk. 2. Ved bruger forstås den fysiske eller juridiske person, der rent faktisk skal anvende konstruktionen, 
eller til hvis arrangement konstruktionen skal anvendes. 
 


Kapitel 3 
 


Certificeringsgrundlaget 


   § 6. Certificering af en transportabel konstruktion foretages af et inspektionsorgan, der opfylder 
betingelserne i kapitel 7 i denne bekendtgørelse. 







 


 


 
   § 7. Ved certificering af en transportabel konstruktion skal inspektionsorganet påse, om konstruktionen på 
tidspunktet for certificeringen lever op til de bestemmelser i bygningsreglementet, der er relevante for den 
pågældende konstruktion. 
 
   § 8. Certificering udstedes på grundlag af en inspektion af konstruktionen og de dele, som konstruktionen 
opbygges af og på grundlag af de tekniske oplysninger om konstruktionen samt dokumentation for, at 
konstruktionen opfylder de relevante bestemmelser i bygningsreglementet, som inspektionsorganet vurderer, 
er nødvendige for, at inspektionsorganet kan bedømme konstruktionen. 
   Stk. 2. Alle oplysninger, som, er nødvendige for vurderingen af, om den transportable konstruktion kan 
certificeres jf. stk. 1, skal fremskaffes af ejeren af konstruktionen. Inspektionsorganet må ikke selv 
fremskaffe materiale, oplysninger, beregninger eller lignende til brug for vurderingen af, hvorvidt 
konstruktionen kan certificeres. 
 
   § 9. Certificeringen knytter sig til den transportable konstruktion, som ved certificeringen er blevet 
inspiceret af inspektionsorganet. Ønskes flere konstruktioner certificeret, skal der udarbejdes en 
inspektionsrapport og et inspektionscertifikat for hver enkelt konstruktion. 
   Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse i de tilfælde, hvor konstruktionerne er fuldstændigt ens og 
sammenlignelige i teknisk henseende. 
   Stk. 3. Ved certificering af konstruktioner, der er fuldstændigt ens og sammenlignelige i teknisk henseende, 
jf. stk. 2, kan den samme skriftlige dokumentation lægges til grund for alle certificeringerne. 
 
   § 10. En certificering er gyldig i 5 år, medmindre tekniske forhold ved konstruktionen, der er reguleret i 
bygningsreglementet, tilsiger en kortere periode. Herefter skal certificeringen fornys. 
   Stk. 2. Ved fornyelse af certificeringen skal konstruktionen inspiceres. 
   Stk. 3. Inspektion i forbindelse med fornyelse af certificeringen af en transportabel konstruktion, der 
tidligere er blevet certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, skal ske efter de regler i 
bygningsreglementet, der var gældende på tidspunktet for den oprindelige inspektion, hvis geninspektionen 
sker inden, at gyldighedsperioden udløber. Udføres geninspektion og certificering op til 3 måneder inden 
gyldighedsperiodens udløb, fornys certificeringen med en dato fra udløb af den oprindelige 
gyldighedsperiode. 
 
   § 11. Fornyelse af certificeringen kan ske maksimalt 3 gange, svarende til en samlet gyldighedsperiode på 
maksimalt 20 år. Herefter skal certificering af konstruktionen ske efter de regler, der er gældende på 
tidspunktet for certificeringen. 
 


Kapitel 4 
 


Inspektionsrapport og inspektionscertifikat 


   § 12. Inspektionsorganet skal ved inspektionen af en transportabel konstruktion udarbejde en 
inspektionsrapport og et inspektionscertifikat for den pågældende konstruktion. Inspektionsrapporten og 
inspektionscertifikatet skal udleveres til ejeren af den transportable konstruktion. 
   Stk. 2. Ved fornyet certificering efter reglerne i § 10 skal inspektionsorganet ligeledes udarbejde en 
inspektionsrapport og et inspektionscertifikat. 







 


 


   Stk. 3. Inspektionsorganet skal opbevare en kopi af inspektionsrapporten og inspektionscertifikatet i mindst 
10 år fra datoen for udarbejdelsen. 
 
   § 13. Inspektionsrapporten skal indeholde: 


1) En entydig beskrivelse af den konstruktion, der certificeres.  
2) En beskrivelse af hvilke nærmere regler i bygningsreglementet, konstruktionen er omfattet af. 
3) En beskrivelse af hvilke konstruktionsdele og hvilken dokumentation, der har ligget til grund for 


certificeringen, herunder oplysninger om konstruktionsdelenes egenskaber. 
4) En beskrivelse af konstruktionens kapacitet, herunder i relevant omfang 


a) til hvad konstruktionen må anvendes, herunder hvordan konstruktionen må belastes,  
b) hvor mange personer, der maksimalt må benytte konstruktionen uden opstilling af eventuelt 


inventar, hvor dette er relevant, 
c) målfaste pladsfordelingsplaner for telte til mere end 150 personer med angivelse af samtlige 


flugtveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for 
samme konstruktion alt efter anvendelse, 


d) hvordan konstruktionen skal opsættes og nedtages, 
e) særlige forhold, der skal iagttages ved opsætning, forankring og nedtagning af konstruktionen, 


og 
f) hvordan og under hvilke vejrforhold konstruktionen må opsættes og anvendes. Der kan angives 


forskellige opsætningsmuligheder afhængigt af vejrforhold.  
5) Angivelse af særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder. 
6) Angivelse af, hvornår næste inspektion skal udføres, hvis certificeringen skal fornys efter reglerne i § 10. 
   Stk. 2. Inspektionsrapporten skal i de tilfælde, hvor det er relevant i forhold til den konkrete konstruktion, 
indeholde dokumentation for, hvordan konstruktionen skal vedligeholdes. 
 
   § 14. Inspektionscertifikatet skal indeholde oplysninger om hvilken konstruktion, der er certificeret, og en 


1) entydig beskrivelse af konstruktionen, 
2) angivelse af konstruktionens kapacitet, jf. § 13, stk. 1, nr. 4 og 5, 
3)  angivelse af certificeringens gyldighedsperiode.  


   Stk. 2. Inspektionscertifikatet skal anbringes et synligt sted på den transportable konstruktion, så brugerne 
af den transportable konstruktion uden hindring kan gøre sig bekendt med certifikatets indhold. Hvor der er 
krav om en pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted.  
 
   § 15. Inspektionsrapporten og inspektionscertifikatet er knyttet til den enkelte konstruktion og må ikke 
anvendes ved andre konstruktioner. 
   Stk. 2. Ved salg af den transportable konstruktion skal dokumentationsmateriale, der ligger til grund for 
inspektionen, eller som er identificeret i inspektionsrapporten, inspektionsrapporten og 
inspektionscertifikatet overdrages til den nye ejer, hvis de i § 1 angivne regler fortsat skal være gældende for 
den transportable konstruktion. 
 


Kapitel 5 
 


Ansvarsbestemmelser 







 


 


   § 16. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en transportabel konstruktion at sikre, at 
konstruktionen til enhver tid lever op til de tekniske bestemmelser, som var gældende på tidspunktet for 
certificeringen, og som certificeringen derfor er udstedt på grundlag af. 
   Stk. 2. Det påhviler endvidere den til enhver tid værende ejer at sørge for, at konstruktionen i hele 
certificeringens gyldighedsperiode lever op til de vilkår om vedligeholdelse, som er fastlagt i forbindelse 
med inspektionen, og som fremgår af inspektionsrapporten. 
   Stk. 3. Den til enhver tid værende ejer skal på et hvilket som helst tidspunkt overfor bygningsmyndigheden 
kunne dokumentere, at bestemmelserne i stk. 1 og 2 er overholdt. 
 
   § 17. Det påhviler brugeren af en transportabel konstruktion at sikre, at konstruktionen bruges korrekt. 
Brug af konstruktionen ud over konstruktionens kapacitet, samt brug der ikke er i overensstemmelse med de 
vilkår, som fremgår af inspektionsrapporten, vil udgøre en ulovlig brug. 
   Stk. 2. Brugeren skal på et hvilket som helst tidspunkt efter konstruktionens opstilling overfor 
bygningsmyndigheden kunne dokumentere, at konstruktionen bruges i overensstemmelse med det ved 
inspektionen fastlagte. 
 
   § 18. Ansvaret for, at opstilling, forankring, placering og nedtagning af en transportabel konstruktion er i 
overensstemmelse med de krav, der er identificeret i den til konstruktionen hørende inspektionsrapport og de 
vilkår, der er fastsat af inspektionsorganet, påhviler den, der forestår opstillingen, henholdsvis nedtagningen 
af konstruktionen. 
 
   § 19. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, påhviler det ejeren af 
konstruktionen at oplyse brugeren om alle relevante forhold, der fremgår af § 13. 
   Stk. 2. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, skal ejeren af 
konstruktionen udlevere inspektionscertifikatet til brugeren samt i relevant omfang dokumenterne der følger 
af § 13, stk. 1, nr. 4 og 5. Brugeren skal anbringe inspektionscertifikatet et synligt sted på konstruktionen, jf. 
§ 14, stk. 2. Hvor der er krav om en pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted.   
 
   § 20. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en transportabel konstruktion at berigtige forhold, der 
er i strid med certificeringen. Består forholdet i ulovlig brug af konstruktionen, påhviler pligten brugeren. 
 


Kapitel 6 
 


Bygningsmyndigheden 


   § 21. Kommunalbestyrelsen er i henhold til byggeloven bygningsmyndighed og påser, at reglerne i denne 
bekendtgørelse overholdes. 
   Stk. 2. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, skal den søge forholdet lovliggjort, 
medmindre det er af ganske underordnet betydning. 
 
   § 22. Kommunalbestyrelsen kan meddele forbud mod ibrugtagning af en transportabel konstruktion og 
påbyde standsning af brugen af en transportabel konstruktion, hvis konstruktionens stand, opsætningen af 
konstruktionen, eller brugen af konstruktionen ikke er i overensstemmelse med certificeringen meddelt efter 
reglerne i denne bekendtgørelse. 
 


Kapitel 7 







 


 


 
Krav til inspektionsorganet (akkreditering) 


   § 23. . Inspektion af transportable konstruktioner skal udføres som akkrediteret inspektion af et 
inspektionsorgan, der er akkrediteret som type A organ i henhold til ISO/IEC 17020 til inspektion i henhold 
til denne bekendtgørelse af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller et tilsvarende 
akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s (European co-operation for Accreditation) eller 
ILAC´s (the International Laboratory Accreditation Cooperation) multilaterale aftale om gensidig 
anerkendelse mht. inspektion. 


Kapitel 8 
 


Betaling og klage 


   § 24. Inspektionsorganets vurderinger efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-, 
bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed. 
 
   § 25. Inspektionsorganet kan opkræve betaling for certificering af en transportabel konstruktion. 
 


Kapitel 9 
 


Straf 


   § 26. Med bøde straffes den, der 
1) ved opstilling af en transportabel konstruktion, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, 
ved ibrugtagning eller ved anvendelse af en transportabel konstruktion, der er certificeret efter reglerne i 
denne bekendtgørelse, handler i strid med den for konstruktionen meddelte certificering, 
2) tilsidesætter vilkår, der er fastsat af et inspektionsorgan, og som fremgår af den til den transportable 
konstruktion hørende inspektionsrapport eller inspektionscertifikat, 
3) anvender en transportabel konstruktion ud over konstruktionens kapacitet, 
4) undlader at efterkomme et påbud eller et forbud, der er meddelt i henhold til § 22 i denne bekendtgørelse, 
5) undlader at foretage vedligeholdelsesarbejder, der er nødvendige for at undgå, at der opstår fare for de 
personer, der anvender den transportable konstruktion eller andre, 
6) gør brug af en transportabel konstruktion, hvor brugen ikke er i overensstemmelse med det i forbindelse 
med inspektionen fastlagte, eller ikke er i overensstemmelse med de vilkår, der er stillet i forbindelse med 
inspektionen af konstruktionen, 
7) opstiller en transportabel konstruktion, uden at opstillingen er i overensstemmelse med certificeringen, 
undlader at følge krav til vedligehold, inventaropstilling, opsætning, forankring, placering eller nedtagning af 
en transportabel konstruktion, der er identificeret i den til konstruktionen hørende inspektionsrapport, 
8) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til inspektionsorganet om forhold, der er af betydning for 
inspektionsorganets vurdering af, om en transportabel konstruktion kan certificeres efter reglerne i denne 
bekendtgørelse, 
9) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til kommunalbestyrelsen om forhold, der er af betydning for 
kommunens vurdering af, om reglerne i byggelovgivningen er tilsidesat, eller 
10) anvender et inspektionscertifikat på en anden transportabel konstruktion end den som certifikatet 
omhandler. 







 


 


   Stk. 2. Er en transportabel konstruktion opstillet eller taget i brug på en ulovlig måde, påhviler strafansvaret 
herfor den, der har opstillet konstruktionen, den der har ladet konstruktionen opstille, eller den der har taget 
konstruktionen i brug, efter omstændighederne dem alle. 
   Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. 
kapitel for de i stk. 1 og 2 nævnte overtrædelser. 
 


Kapitel 10 
 


Ikrafttræden 


   § 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019. 
   Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 880 af 3. juli 2014 om certificeringsordning for transportable telte og 
konstruktioner ophæves.  
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Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske 
forhold i bygningsreglementet1)


 


 
I medfør af § 15 B og § 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, fastsættes 


efter bemyndigelse i henhold til § 18 i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens 
forskrifter: 


Anvendelsesområde 


§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved certificering af personer, der skal: 
1) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold i kapitel 15 i bygningsreglement 2018 


ved byggesagsbehandling af byggeri i konstruktionsklasse 2-4, jf. kapitel 26 i bygningsreglement 2018, eller 
2) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til brandforhold i kapitel 5 i bygningsreglement 2018 ved 


byggesagsbehandling af byggeri i brandklasse 2-4, jf. kapitel 27 i bygningsreglement 2018. 
Stk. 2. Ved en certificeret person forstås i denne bekendtgørelse en person, hvis kvalifikationer og kompetencer er 


konstateret og bedømt af et akkrediteret certificeringsorgan. 
Stk. 3. En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 1, 


betegnes som en »certificeret statiker«. 
Stk. 4. En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 2, 


betegnes som en »certificeret brandrådgiver«. 
Stk. 5. Såfremt en certificeret person vil dokumentere overholdelse af krav til både statiske forhold og 


brandforhold i bygningsreglementet, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, skal den pågældende være certificeret til begge dele. 


§ 2. En certificeret statiker eller brandrådgiver skal virke inden for rammerne af denne bekendtgørelse og 
bygningsreglementet, jf. kapitel 32-34 i bygningsreglement 2018. 


Akkrediteringssorganet 


§ 3. Akkreditering af certificeringsorganer, der kan certificere personer efter denne bekendtgørelse, skal ske i 
henhold til DS/EN ISO/IEC 17024 Overensstemmelsesvurdering – Generelle krav til organer, der udfører 
certificering af personer af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som 
er medunderskriver af EA´s (European co-operation for Accreditation) eller IAF’s (International Accreditation 
Forum) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse mht. personcertificering. 


§ 4. Akkrediteringsorganet skal bedømme certificeringsorganer, der er akkrediteret i overensstemmelse med 
denne bekendtgørelse. Første bedømmelse skal ske inden for 12 måneder efter, at certificeringsorganet er 
akkrediteret. Efterfølgende bedømmelse skal ske årligt. 


Stk. 2. Akkrediteringsorganet skal have de nødvendige faglige kompetencer inden for statik og brandforhold til at 
kunne akkreditere og bedømme certificeringsorganer. 


Certificeringsorganet 


§ 5. Ansøger skal fremsende ansøgning om certificering til certificeringsorganets bedømmelse. 
Stk. 2. Ansøgnings- og bedømmelsessproget er dansk eller engelsk. 


§ 6. Certificeringsorganet vurderer, om ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, jf. §§ 12-16 og §§ 19-23. 
Hvis ikke ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, giver certificeringsorganet hurtigst muligt og senest inden fire 
uger ansøger besked herom. 


Stk. 2. Når certificeringsorganet har modtaget en fyldestgørende ansøgning om certificering, skal certi‐  
ficeringsorganet give ansøger besked om den forventede behandlingstid. 


Stk. 3. Certificeringsorganet kan bestemme, at ansøgninger om certificering efter denne bekendtgørelse skal ske 
elektronisk. 


§ 7. Ved certificeringsorganets bedømmelse af en ansøgers kompetencer ved projektgranskning, jf. § 13, stk. 
2, § 14, stk. 3, § 20, stk. 2, § 21, stk. 3, § 31, stk. 1, § 32, stk. 2, § 34, stk. 2 og § 35, stk.1, skal projektet bedømmes 
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af mindst to faglige bedømmere. 
Stk. 2. Bedømmelsen af projektet for statiske forhold, jf. § 16, skal mindst omfatte kontrol af, om: 


1) Dokumentationen er dækkende og opfylder sit formål, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28 og 30. 
2) Dokumentationen viser, at krav til bærende konstruktioner i bygningsreglement 2018 kapitel 15 er opfyldt. 


Stk. 3. Bedømmelsen af projektet for brandforhold, jf. § 23, skal mindst omfatte kontrol af, om: 
1) Dokumentationen er dækkende og opfylder sit formål, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29 og 30. 
2) Dokumentationen viser, at krav til brandforhold i bygningsreglement 2018 kapitel 5 er opfyldt. 


Stk. 4. Bedømmelsen af projektet skal ske ved, at de minimum to bedømmere foretager en granskning af projektet. 
Efterfølgende skal ansøgeren foretage en mundtlig præsentation af projektet, der kan ligge til grund for den 
endelige bedømmelse af projektet. Bedømmelsen kan ske efter principperne angivet i Vejledning om certificering 
af statikere og brandrådgivere. 


Stk. 5. Certificeringsorganets bedømmelse af ansøgers kompetencer ved certificering til brandklasse 2 og 
konstruktionsklasse 2 er undtaget § 7, stk. 1-4.  


§ 8. Ved certificeringsorganets bedømmelse af en ansøgers virke, jf. § 13, stk. 3, § 14, stk. 4 og 5, § 21, stk. 4, § 
33 og § 36, skal dokumentation for virket bedømmes af mindst to faglige bedømmere. Ved bedømmelsen skal 
certificeringsorganet vurdere, om den certificerede statiker eller brandrådgiver har virket i overensstemmelse med 
denne bekendtgørelse og bygningsreglementet, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 32-34. 


Stk. 2. Ved bedømmelse af en ansøgers virke i brandklasse 2 og konstruktionsklasse 2, kan bedømmelsen foretages 
af én faglig bedømmer. 


     § 9. Certificeringsorganets afgørelser efter denne bekendtgørelse skal begrundes skriftligt. 


§ 10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan oprette en database, hvortil certificeringsorganerne skal indberette 
oplysninger om, hvilken konstruktions- eller brandklasse, som statikere og brandrådgivere er certificeret til. 


Stk. 2. Ved ændrede forhold, der vedrører en statikers eller brandrådgivers certificering, skal certificeringsorganet 
uden ugrundet ophold opdatere de oplysninger, der er indberettet til databasen. 


Certificeret statiker 


§ 11. Certificeringsorganet skal påse, at en person, der ønsker at opnå certificering som statiker, opfylder 
betingelserne for certificering til de enkelte konstruktionsklasser. 


Stk. 2. En statiker kan certificeres til, at 
1) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 2, 
2) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 3 og 


4, eller 
3) udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i 


konstruktionsklasse 4. 
Stk. 3. Certificeringen er personlig og følger den certificerede statiker uanset ansættelsesforhold. 


§ 12. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 2 skal ansøger dokumentere følgende kva‐  
lifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point, hvoraf mindst 


60 ECTS-point er inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. Uddannelsen kan 
omfatte nr. 2-7. 


2) Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder: 
a) Byggelovens anvendelsesområde. 
b) Byggelovens ansvarsbestemmelser. 


3) Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 1, og 
bestemmelser om bærende konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15. 


4) Viden om bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, herunder: 
a) Konstruktiv forståelse og redegørelse for virkemåde af bygningers hovedkonstruktioner, konstruk‐  


tionsafsnit og samlinger. 
b) Udpege kritiske forhold af betydning for sikkerheden og anvendeligheden af bærende konstruktioner. 
c) Redegøre for terminologi, principper, hovedregler og sammenhæng i standarder for bærende kon‐  


struktioner, relevante regler for CE-mærkning af bygningsdele samt god praksis for dokumentation af 
bærende konstruktioner som anført i SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende 
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konstruktioner. 
5) Viden om udarbejdelse af statisk dokumentation, herunder: 


a) Fortolke og vurdere resultater af forundersøgelser samt formulere projektgrundlag. 
b) Strukturere og udforme dokumentation for bærende konstruktioner. 
c) Udarbejde statiske beregninger, vurdere fundne resultater og redegøre for anvendte simulerings‐  


modellers brug og begrænsninger. 
6) Viden om kontrol, herunder: 


a) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af statisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, 
kapitel 30, og udforme kontrolplaner og kontrolrapporter for statisk dokumentation. 


b) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af udførelse af bærende konstruktioner, herunder 
udarbejde kontrolplaner og kontrolrapporter. 


7) Viden om udformning af dokumentation for det færdige byggeri, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28. 
8) Tre års erfaring indenfor de seneste fem år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1-7. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 2 skal ansøger dokumentere kompetencer med 
anvendelse af krav om bærende konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15. 


§ 13. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4 skal ansøger, foruden kravene, der følger af 
§ 12, stk. 1, nr. 2-7, dokumentere følgende kvalifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf mindst 


90 ECTS-point er inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. 
2) Fem års erfaring inden for de seneste 10 år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1 og 


§ 12, stk. 1, nr. 2-7. 
Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4, skal statikeren indsende et projekt til 


certificeringsorganets bedømmelse af ansøgerens kompetencer. Projektet skal opfylde betingelserne i § 16. 
Stk. 3. En person, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved 


Ingeniørforeningen i Danmark, er undtaget fra stk. 1 og kan ansøge om certificering som statiker til 
konstruktionsklasse 3 og 4, såfremt ansøger dokumenterer at have virket som projekterende eller kontrollant efter 
anerkendelsesordningen på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4. 


Stk. 4. En statiker, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret statiker 
ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse 2. 


§ 14. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold skal ansøger dokumentere 
kvalifikationer, der følger af § 12, stk. 1, nr. 2-7, og § 13, stk. 1, nr. 1. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, dokumentere ni års erfaring indenfor de seneste 14 år med 
anvendelse af kvalifikationer, som omfattet af stk. 1. 


Stk. 3. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse, hvor 
statikeren har virket som kontrollant. Projektet skal opfylde betingelserne i § 16. 


Stk. 4. En person, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års virke som 
certificeret statiker, kan ansøge om certificering som statiker til at udføre tredjepartskontrol, såfremt det 
dokumenteres, at den certificerede statiker har virket som kontrollant på et projekt, der kan henføres til 
konstruktionsklasse 3 eller 4. 


Stk. 5. En person, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved 
Ingeniørforeningen, og som kan dokumentere fire års virke som anerkendt statiker, er undtaget fra stk. 1 og 2 
og kan ansøge om certificering som statiker til at udføre tredjepartskontrol, såfremt ansøger dokumenterer at have 
virket som kontrollant efter anerkendelsesordningen på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4. 


Stk. 6. En statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret statiker 
ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse 2-4. 


§ 15. ECTS-point opnået ved uddannelse som anført i §§ 12 og 13, skal dokumenteres ved diplom(er) fra en 
akkrediteret uddannelsesinstitution, jf. dog stk. 2. 


Stk. 2. Certificeringsorganet kan meddele personer, som har opnået kvalifikationer og kompetencer, der kan 
ligestilles med krav fastsat i denne bekendtgørelse, certificering som statiker. 


§ 16. Projektet, som skal indsendes til certificeringsorganets bedømmelse, jf. § 13, stk. 2, og § 14, stk. 3, vælges 







4 


 


 


af ansøgeren. Projektet skal være egnet til at bedømme ansøgerens kompetencer og være i overensstemmelse med 
krav til konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15, og dokumentation af disse. For projektet gælder 
generelt, at: 
1) Projektet mindst skal være i konstruktionsklasse 3, hvis der søges om certificering til konstruktionsklasse 3 og 


4. 
2) Projektet mindst skal være i konstruktionsklasse 4, hvis der ansøges om certificering til tredjepartskontrol af 


konstruktioner, og ansøgeren ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4. 
3) Projektet maksimalt må være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet regnet i forhold til tidspunkt for 


udstedelse af ibrugtagningstilladelse. 
4) Der skal indgå mindst to typer konstruktionsmaterialer og to typer konstruktionsdele udover fundering. 


Stk. 2. Ansøger skal vedlægge sin ansøgning om certificering som statiker tilstrækkelige dele af den statiske 
dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28, til, at dette kan lægges til grund for bedømmelsen.  


Stk. 3. Certificeringsorganet kan kræve enhver del af den statiske dokumentation fremsendt. 
Stk. 4. Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse af projektet mundtligt redegøre for projektet 


og godtgøre selv at have virket på projektet, som beskrevet i dokumentationen og inden for god faglig praksis. 
Stk. 5. For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse før 1. januar 2018, skal ansøger foretage en begrundet 


vurdering af, hvilken konstruktionsklasse byggeriet kan indplaceres i. 
Stk. 6. Ansøgningsmaterialet skal for projekter, der er opført i medfør af bygningsreglement 2010 eller 


bygningsreglement 2015, mindst omfatte den statiske dokumentation, som beskrevet i SBi-anvisning 223, 
Dokumentation af bærende konstruktioner. 


§ 17. En certificeret statiker skal løbende ajourføre kvalifikationer og opretholde de kompetencer, som personen 
er certificeret til, herunder at søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at denne i sit virke overholder 
de til enhver tid gældende regler for bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, jf. bygningsreglement 
2018, kapitel 15, 28, 30, 32 og 33. 


Certificeret brandrådgiver 


§ 18. Certificeringsorganet skal påse, at en person, der ønsker at opnå certificering som brandrådgiver, opfylder 
betingelserne for certificering til de enkelte brandklasser. 


Stk. 2. En brandrådgiver kan certificeres til at 
1) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 2, 
2) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 3 og 4, eller 
3) udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i 


brandklasse 4. 
Stk. 3. Certificeringen er personlig og følger den certificerede brandrådgiver uanset ansættelsesforhold. 


§ 19. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 2 skal ansøger dokumentere følgende kvalifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point. Uddannelsen kan 


omfatte nr. 2-7. 
2) Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder: 


a) Byggelovens anvendelsesområde. 
b) Byggelovens ansvarsbestemmelser. 


3) Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 1, 
bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5. 


4) Viden om udarbejdelse af brandteknisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29, herunder: 
a) Starterklæring og sluterklæring for brandforhold. 
b) Erklæring om, hvorvidt en bygning er indsatstaktisk traditionel. 
c) Brandstrategirapport baseret på brug af præaccepterede løsninger som beskrevet i Bygningsreglementets 


vejledning til kapitel 5 - Brand. 
d) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv. for en bygning. 
e) Funktionsbeskrivelse. 
f) Drifts-, kontrol-, og vedligeholdelsesplan. 


5) Viden om kontrol, herunder: 
a) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af brandteknisk dokumentation, jf. bygningsreglement 


2018, kapitel 30. 
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b) Udarbejde kontrolplaner, jf. bygningsreglement 2018 § 518. 
c) Udarbejde kontrolrapporter,  jf. bygningsreglement 2018 § 519. 


6) Viden om brandtekniske egenskaber for byggevarers reaktion på brand og brandmodstandsevne, herunder: 
a) Klassifikation af brandmodstandsevne og reaktion på brand og ønsket funktion, der ligger til grund 


for klassifikationen. 
b) Ydeevne som deklareret vedrørende brandmæssige egenskaber i forbindelse med CE-mærkning af 


produkter. 
7) Viden om funktion og virkemåde for de brandtekniske installationer, der er beskrevet i bygningsreglementet, 


herunder: 
a) Viden om, hvilken funktion den enkelte brandtekniske installation har i relation til brandsikringen, og 


hvordan installationen virker. 
b) Hvilke krav den enkelte brandtekniske installation stiller til udformning og brandsikring af bygningen i 


øvrigt. 
c) Viden om grundlag for projektering af den enkelte brandtekniske installation. 
d) Viden om, hvilke funktionsafprøvninger, der kan foretages af den enkelte brandtekniske installation. 
e) Viden om systemintegration og systemintegrationstest. 


8) En brandrådgiver, der skal certificeres til brandklasse 2, skal dokumentere to års erfaring inden for de seneste 
fem år med design og projektering af byggearbejder eller tilsvarende erfaring. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 2 skal ansøger dokumentere kompetencer med anvendelse 
af bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5. 


§ 20. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 3 og 4, skal ansøger, foruden kravene, der følger af 
§ 19, stk. 1, nr. 2-7, dokumentere følgende kvalifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-


point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering. Uddannelsen skal omfatte 
nr. 2-9. 


2) Viden om anvendelse af brandteknisk dimensionering. 
3) Viden om identifikation af risikomomenter relateret til personsikkerhed. 
4) Viden om branddynamik. 
5) Viden om brandkemi. 
6) Viden om evakuering af personer i tilfælde af brand. 
7) Viden om beregning af brand- og røgspredning. 
8) Viden om beregning af evakuering. 
9) Viden om svigtanalyser. 
10) Tre års erfaring inden for de seneste seks år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1-9 og 


§ 19, stk. 1, nr. 2-7. 
Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 3 og 4, skal brandrådgiveren indsende et projekt til 


certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal opfylde betingelserne i § 23. 
Stk. 3. En brandrådgiver, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret 


brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse 2. 


§ 21. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger dokumentere 
kvalifikationer, der følger af § 19, stk. 1, nr. 2-7, og § 20, stk. 1, nr. 1-9. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, dokumentere syv års erfaring inden for de seneste 12 år med anvendelse 
af kvalifikationer som omfattet af stk. 1. 


Stk. 3. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal 
opfylde betingelserne i § 23. 


Stk. 4. En person, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års erfaring som 
certificeret brandrådgiver inden for de seneste syv år, kan ansøge om certificering som brandrådgiver til at udføre 
tredjepartskontrol, såfremt det dokumenteres, at den certificerede brandrådgiver har virket som kontrollant på et 
projekt, der kan henføres til brandklasse 3 eller 4. 


Stk. 5. En brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret 
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brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse 2-4. 


§ 22. ECTS-point opnået ved uddannelse, som anført i §§ 19 og 20, skal dokumenteres ved diplom(er) fra en 
akkrediteret uddannelsesinstitution, jf. dog stk. 2. 


Stk. 2. Certificeringsorganet kan meddele personer, som har opnået kvalifikationer og kompetencer, der kan 
ligestilles med krav fastsat i denne bekendtgørelse, certificering som brandrådgiver. 


§ 23. Projektet, som skal indsendes til certificeringsorganets bedømmelse, jf. § 20, stk. 2, og § 21, stk. 3, vælges 
af ansøgeren. Projektet skal være egnet til at bedømme ansøgerens kompetencer og være i overensstemmelse med krav 
til brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, og dokumentation af disse. For projektet gælder generelt, at: 
1) Projektet mindst skal være i brandklasse 3 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til brandklasse 3 og 


4. 
2) Projektet mindst skal være i brandklasse 4 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til tredje‐  


partskontrol af brandforhold. 
3) Projektet maksimalt må være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet målt i forhold til tidspunkt for 


ibrugtagning. 
4) Projektet skal omfatte brug af forskellige typer brandtekniske installationer. 
5) Brandstrategien for projektet skal omfatte brug af afvigelser fra præ-accepterede løsninger og brandteknisk 


dimensionering omfattende: 
a) Opstilling af acceptkriterier relateret til relevante brandkrav. 
b) Opstilling af relevante brand- og evakueringsscenarier. 
c) Modellering af scenarierne. 
d) Evaluering af modellering i forhold til scenarier og acceptkriterier. 
e) Gennemførelse af følsomhedsanalyser. 


Stk. 2. Ansøger skal vedlægge sin ansøgning om certificering som brandrådgiver tilstrækkelige dele af den 
brandtekniske dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29, til, at dette kan lægges til grund for 
bedømmelsen.  


Stk. 3. Certificeringsorganet kan kræve enhver del af den brandtekniske dokumentation fremsendt. 
Stk. 4. Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse af projektet mundtligt redegøre for projektet 


og godtgøre selv at have virket på projektet, som beskrevet i dokumentationen og inden for god faglig praksis. 
Stk. 5. For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse før den 1. januar 2018, og for projekter, hvor der er 


ansøgt om byggetilladelse efter den 1. januar 2018, og hvor der er foretaget teknisk byggesagsbehandling, skal 
ansøger foretage en begrundet vurdering af, hvilken brandklasse byggeriet kan indplaceres i. 


Stk. 6. Ansøgningsmaterialet skal for projekter, der er opført i medfør af bygningsreglement 2010 eller 
bygningsreglement 2015, omfatte de for byggearbejdet relevante dele af: 
1) En brandstrategirapport. 
2) Brandtekniske beregninger. 
3) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner og lignende. 
4) Beskrivelser, der viser de enkelte bygningsdeles brandtekniske egenskaber, brandtekniske installationer, 


flugtveje og redningsforhold. 
5) Redegørelse for drift-, kontrol- og vedligeholdelse for brandsikringen i bygningen. 
6) En beskrivelse af bygningen og tegninger heraf, hvor dette ikke fremgår af det øvrige fremsendte materiale. 


§ 24. En certificeret brandrådgiver skal løbende ajourføre kvalifikationer og opretholde de kompetencer, som 
personen er certificeret til, herunder søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at denne i sit virke 
overholder de til enhver tid gældende regler om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, 29, 30, 32 og 
34. 


Certificering af personer med udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer 


§ 25. Denne bekendtgørelses regler supplerer reglerne i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og 
erhvervsmæssige kvalifikationer. 


§ 26. Personer, som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2, i lov om 
anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker at opnå certificering som 
statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, 
jf. § 5. 
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Stk. 2. Såfremt der er væsentlig forskel mellem ansøgerens kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves i 
Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, skal certificeringsorganet give ansøgeren mulighed for at påvise, at 
vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer og kompetencer. 


Stk. 3. Bestemmelser om kontrol og opretholdelse af certificering, jf. §§ 28-35, gælder tilsvarende for personer, 
som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, og som er certificeret som statiker eller brandrådgiver 
efter denne bekendtgørelse. 


§ 27. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2, i lov om 
anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker at opnå certificering til 
midlertidigt eller lejlighedsvist at virke som statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en 
skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, jf. § 5. 


Stk. 2. Inden en person fra et andet medlemsland kan virke midlertidigt eller lejlighedsvist som certificeret statiker 
eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal der ske anmeldelse til certificeringsorganet. Ansøgeren skal 
forny anmeldelsen hver 12. måned. 


Stk. 3. Såfremt der er væsentlig forskel mellem ansøgerens kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves i 
Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, skal certificeringsorganet give ansøgeren mulighed for at påvise, at 
vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer og kompetencer. 


Stk. 4. Certificeringsorganet fastsætter procedurer for kontrol med personer, som virker midlertidigt eller 
lejlighedsvist som certificeret statiker eller brandrådgiver i overensstemmelse med bestemmelserne i 
§§ 28-35 med henblik på at sikre, at betingelserne for at virke som certificeret statiker eller brandrådgiver fortsat er 
opfyldt. 


Kontrol og opretholdelse af certificering 


§ 28. For at opretholde sin certificering skal en statiker eller brandrådgiver til enhver tid opfylde kravene til 
certificering i den konstruktions- eller brandklasse, som personen er certificeret til. 


§ 29. En certificeret statiker eller brandrådgiver skal hver 12. måned indsende en oversigt til certificeringsorganet 
over projekter omfattet af konstruktionsklasse 2-4 eller brandklasse 2-4, som vedkommende har virket i som 
certificeret statiker eller certificeret brandrådgiver, og hvortil der er meddelt byggetilladelse. Af oversigten skal for 
hvert projekt indgå oplysning om: 
1) Hvilket virke den certificerede statiker eller brandrådgiver har haft. 
2) Om projektet er igangværende eller afsluttet. 
3) I hvilken kommune, der er ansøgt om byggetilladelse til projektet. 
4) Byggesagen, som gør, at denne kan identificeres entydigt. 
5) Starterklæring for hvert projekt. 
6) Sluterklæringer for projekter, hvor der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


Stk. 2. Frist for indsendelse af information til certificeringsorganet, jf. stk. 1, regnes fra datoen for udstedelse af 
certifikatet. 


§ 30. Certificeringsorganet kan løbende påse, om betingelserne for opretholdelse af certificering er til stede, 
hvis der er forhold, der giver anledning hertil. 


Stk. 2. En certificeret statiker eller brandrådgiver har på certificeringsorganets anmodning pligt til at indsende 
dokumentation for, at betingelserne for certificering er opfyldt. Certificeringsorganets anmodning skal være skriftlig. 


Stk. 3. Dokumentation for, at den certificerede statiker eller brandrådgiver opfylder betingelserne for 
certificering skal på certificeringsorganets anmodning, jf. stk. 2, indsendes inden for en frist på fire uger. 


Stk. 4. Ved mistanke om en certificeret statikers eller brandrådgivers manglende opfyldelse af betingelserne for 
certificering, kan begrundet meddelelse ske til certificeringsorganet. Certificeringsorganet vurderer, om meddelelsen 
giver anledning til kontrol af den certificerede person. 


Stk. 5. Såfremt certificeringsorganet bliver opmærksomme på fejl eller mangler i byggeriet, der medfører risiko for 
personers sikkerhed, skal certificeringsorganet uden ugrundet ophold orientere kommunalbestyrelsen i den stedlige 
kommune herom. 


§ 31. For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2-4, udtager certificeringsorganet hvert femte år et 
projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og 
kompetencer på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, 
jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Intervallet for kontrol med den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer regnes fra datoen for 
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seneste kontrol, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt 


skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. §§ 12 og 13, fortsat er til stede. 
Stk. 4. Certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt 


skal foretages af projekter i den højeste konstruktionsklasse, som den certificerede statiker har virket i, og 
hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


§ 32. For statikere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet hvert femte år 
et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og 
kompetencer på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, 
jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Intervallet for kontrol med den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer regnes fra datoen for 
seneste kontrol, jf. stk. 1. 


Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt, 
skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. § 14, fortsat er til stede. 


§ 33. For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2-4 samt statikere, der er certificeret til at udføre 
tredjepartskontrol udtager certificeringsorganet årligt dokumentation til kontrol af den certificerede statikers virke 
fra et projekt, hvorpå den certificerede har virket, og  hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, baseret på den 
oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra de certificerede statikere, jf. § 29, stk. 1. Certificeringsorganet 
udtager et projekt for hver 10 projekter, dog minimum et projekt årligt. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede statikers virke regnes fra datoen for seneste påbegyndte kontrol, 
jf. stk. 1. 


§ 34. For brandrådgivere, der er certificeret til brandklasse 2-4, udtager certificeringsorganet hvert femte år et 
projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers kvalifikationer 
og kompetencer på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til 
certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver regnes fra datoen for seneste kontrol, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede brandrådgivers kvalifikationer og kompetencer ved 


et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. §§ 19 og 20, fortsat er til stede. 
Stk. 4. Certificeringsorganets kontrol skal foretages af projekter i den højeste brandklasse, som den certificerede 


brandrådgiver har virket i, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


§ 35. For brandrådgivere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet hvert 
femte år et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers 
kvalifikationer og kompetencer på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til 
certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver regnes fra datoen for seneste kontrol, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol med den certificerede brandrådgivers kvalifikationer og kompetencer ved 


et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. § 21, fortsat er til stede. 


§ 36. For brandrådgivere, der er certificeret til brandklasse 2-4 samt brandrådgivere, der er certificeret til at udføre 
tredjepartskontrol udtager certificeringsorganet årligt dokumentation til kontrol af den certificerede brandrådgivers 
virke fra et projekt, hvor den certificerede brandrådgiver har virket, og hvortil der er meddelt 
ibrugtagningstilladelse, baseret på den oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra de certificerede 
brandrådgivere, jf. § 29, stk. 1. Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 10 projekter, dog minimum et 
projekt årligt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver virke regnes fra datoen for seneste påbegyndte 
kontrol, jf. stk. 1. 


§ 37. Den certificerede statiker eller brandrådgiver har pligt til at udlevere al relevant dokumentation til 
certificeringsorganet ved udtagelse af et projekt til kontrol. 


Fratagelse af certificering 


§ 38. En person, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, kan fratages sin certificering, hvis 
betingelserne for certificering ikke længere er til stede. 


Stk. 2. Certificeringsorganet kan fratage en certificeret statiker eller brandrådgiver dennes certificering, hvis: 
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1) Den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke inden for en af certificeringsorganet fastsat frist kan 
dokumentere, at betingelserne for certificering er opfyldt. 


2) Certificeringsorganet på baggrund af den udførte kontrol ikke finder, at den certificerede statiker eller 
brandrådgiver lever op til betingelserne for certificering. 


3) Certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke virker i overensstemmelse 
med krav til certificeret statiker og brandrådgivers virke, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 32-34. 


4) Hvis certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver på anden vis ikke opfylder 
betingelserne i denne bekendtgørelse. 


Stk. 3. Certificeringsorganet kan beslutte, at en certificeret statiker eller brandrådgiver ikke fratages sin 
certificering, hvis manglende opfyldelse af betingelserne for certificering, herunder manglende opfyldelse af krav 
om certificeringsorganets kontrol med den certificeredes virke, skyldes personlige forhold, som ikke kan lægges 
den certificerede statiker eller brandrådgiver til last. Certificeringsorganet kan fastsætte en ny frist for den 
certificerede statikers eller brandrådgivers dokumentation for opfyldelse af betingelserne for certificering. 


Stk. 4. Såfremt en person, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, fratages sin certificering, skal 
certificeringsorganet orienterer de kommuner, hvor den certificerede har virket som certificeret statiker eller 
brandrådgiver. Orienteringen baseres på den seneste oversigt over projekter som certificeringsorganet har modtaget 
fra den certificerede statiker eller brandrådgiver, jf. § 29, stk. 1.  


§ 39. En certificeret statiker eller brandrådgiver har pligt til, uden ugrundet ophold, at meddele certifi‐  
ceringsorganet, hvis 
1) den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke længere opfylder betingelserne for certificering i §§ 12-14 og 


17 samt §§ 19-21 og 24, eller 
2) den certificerede statiker eller brandrådgiver ønsker at opgive sit virke. 


Betaling og klage 


§ 40. Certificeringsorganet kan opkræve betaling for certificering af personer og kontrol med personer, der er 
certificeret efter denne bekendtgørelse. 


§ 41. Certificeringsorganets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed. 


Straf 
   § 42. Med bøde straffes den, der  
1) tilsidesætter vilkår, der er fastsat af et certificeringsorgan,  
2) udfærdiger dokumentation, som den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke er certificeret til, eller 
3) afgiver urigtige oplysninger til certificeringsorganet, som er af betydning for certificeringsorganets vurdering af, om 
statikeren eller brandrådgiveren kan opnå og opretholde sin certificering. 


Ikrafttrædelse 
   § 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019. 
   Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1616 af 13. december 2017 om certificeringsordning for dokumentation af tekniske 
forhold i bygningsreglementet ophæves. 
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1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, EU-tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senere ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 623/2012 af 11. juli 2012, EU-tidende 
2012 nr. L 180, side 9 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF, EU-Tidende 
2013, nr. L 354, s. 132. Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU 
om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation). 








1 


 


 


 


Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske 
forhold i bygningsreglementet1)


 


 
I medfør af § 15 B og § 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, fastsættes 


efter bemyndigelse i henhold til § 18 i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens 
forskrifter: 


Anvendelsesområde 


§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved certificering af personer, der skal: 
1) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold i kapitel 15 i bygningsreglement 2018 


ved byggesagsbehandling af byggeri i konstruktionsklasse 2-4, jf. kapitel 26 i bygningsreglement 2018, eller 
2) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til brandforhold i kapitel 5 i bygningsreglement 2018 ved 


byggesagsbehandling af byggeri i brandklasse 2-4, jf. kapitel 27 i bygningsreglement 2018. 
Stk. 2. Ved en certificeret person forstås i denne bekendtgørelse en person, hvis kvalifikationer og kompetencer er 


konstateret og bedømt af et akkrediteret certificeringsorgan. 
Stk. 3. En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 1, 


betegnes som en »certificeret statiker«. 
Stk. 4. En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 2, 


betegnes som en »certificeret brandrådgiver«. 
Stk. 5. Såfremt en certificeret person vil dokumentere overholdelse af krav til både statiske forhold og 


brandforhold i bygningsreglementet, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, skal den pågældende være certificeret til begge dele. 


§ 2. En certificeret statiker eller brandrådgiver skal virke inden for rammerne af denne bekendtgørelse og 
bygningsreglementet, jf. kapitel 32-34 i bygningsreglement 2018. 


Akkrediteringssorganet 


§ 3. Akkreditering af certificeringsorganer, der kan certificere personer efter denne bekendtgørelse, skal ske i 
henhold til DS/EN ISO/IEC 17024 Overensstemmelsesvurdering – Generelle krav til organer, der udfører 
certificering af personer af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som 
er medunderskriver af EA´s (European co-operation for Accreditation) eller IAF’s (International Accreditation 
Forum) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse mht. personcertificering. 


§ 4. Akkrediteringsorganet skal bedømme certificeringsorganer, der er akkrediteret i overensstemmelse med 
denne bekendtgørelse. Første bedømmelse skal ske inden for 12 måneder efter, at certificeringsorganet er 
akkrediteret. Efterfølgende bedømmelse skal ske årligt. 


Stk. 2. Akkrediteringsorganet skal have de nødvendige faglige kompetencer inden for statik og brandforhold til at 
kunne akkreditere og bedømme certificeringsorganer. 


Certificeringsorganet 


§ 5. Ansøger skal fremsende ansøgning om certificering til certificeringsorganets bedømmelse. 
Stk. 2. Ansøgnings- og bedømmelsessproget er dansk eller engelsk. 


§ 6. Certificeringsorganet vurderer, om ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, jf. §§ 12-16 og §§ 19-23. 
Hvis ikke ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, giver certificeringsorganet hurtigst muligt og senest inden fire 
uger ansøger besked herom. 


Stk. 2. Når certificeringsorganet har modtaget en fyldestgørende ansøgning om certificering, skal certi‐  
ficeringsorganet give ansøger besked om den forventede behandlingstid. 


Stk. 3. Certificeringsorganet kan bestemme, at ansøgninger om certificering efter denne bekendtgørelse skal ske 
elektronisk. 


§ 7. Ved certificeringsorganets bedømmelse af en ansøgers kompetencer ved projektgranskning, jf. § 13, stk. 
2, § 14, stk. 3, § 20, stk. 2, § 21, stk. 3, § 31, stk. 1, § 32, stk. 2, § 34, stk. 2 og § 35, stk.1, skal projektet bedømmes 
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af mindst to faglige bedømmere. 
Stk. 2. Bedømmelsen af projektet for statiske forhold, jf. § 16, skal mindst omfatte kontrol af, om: 


1) Dokumentationen er dækkende og opfylder sit formål, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28 og 30. 
2) Dokumentationen viser, at krav til bærende konstruktioner i bygningsreglement 2018 kapitel 15 er opfyldt. 


Stk. 3. Bedømmelsen af projektet for brandforhold, jf. § 23, skal mindst omfatte kontrol af, om: 
1) Dokumentationen er dækkende og opfylder sit formål, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29 og 30. 
2) Dokumentationen viser, at krav til brandforhold i bygningsreglement 2018 kapitel 5 er opfyldt. 


Stk. 4. Bedømmelsen af projektet skal ske ved, at de minimum to bedømmere foretager en granskning af projektet. 
Efterfølgende skal ansøgeren foretage en mundtlig præsentation af projektet, der kan ligge til grund for den 
endelige bedømmelse af projektet. Bedømmelsen kan ske efter principperne angivet i Vejledning om certificering 
af statikere og brandrådgivere. 


Stk. 5. Certificeringsorganets bedømmelse af ansøgers kompetencer ved certificering til brandklasse 2 og 
konstruktionsklasse 2 er undtaget § 7, stk. 1-4.  


§ 8. Ved certificeringsorganets bedømmelse af en ansøgers virke, jf. § 13, stk. 3, § 14, stk. 4 og 5, § 21, stk. 4, § 
33 og § 36, skal dokumentation for virket bedømmes af mindst to faglige bedømmere. Ved bedømmelsen skal 
certificeringsorganet vurdere, om den certificerede statiker eller brandrådgiver har virket i overensstemmelse med 
denne bekendtgørelse og bygningsreglementet, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 32-34. 


Stk. 2. Ved bedømmelse af en ansøgers virke i brandklasse 2 og konstruktionsklasse 2, kan bedømmelsen foretages 
af én faglig bedømmer. 


     § 9. Certificeringsorganets afgørelser efter denne bekendtgørelse skal begrundes skriftligt. 


§ 10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan oprette en database, hvortil certificeringsorganerne skal indberette 
oplysninger om, hvilken konstruktions- eller brandklasse, som statikere og brandrådgivere er certificeret til. 


Stk. 2. Ved ændrede forhold, der vedrører en statikers eller brandrådgivers certificering, skal certificeringsorganet 
uden ugrundet ophold opdatere de oplysninger, der er indberettet til databasen. 


Certificeret statiker 


§ 11. Certificeringsorganet skal påse, at en person, der ønsker at opnå certificering som statiker, opfylder 
betingelserne for certificering til de enkelte konstruktionsklasser. 


Stk. 2. En statiker kan certificeres til, at 
1) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 2, 
2) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 3 og 


4, eller 
3) udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i 


konstruktionsklasse 4. 
Stk. 3. Certificeringen er personlig og følger den certificerede statiker uanset ansættelsesforhold. 


§ 12. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 2 skal ansøger dokumentere følgende kva‐  
lifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point, hvoraf mindst 


60 ECTS-point er inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. Uddannelsen kan 
omfatte nr. 2-7. 


2) Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder: 
a) Byggelovens anvendelsesområde. 
b) Byggelovens ansvarsbestemmelser. 


3) Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 1, og 
bestemmelser om bærende konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15. 


4) Viden om bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, herunder: 
a) Konstruktiv forståelse og redegørelse for virkemåde af bygningers hovedkonstruktioner, konstruk‐  


tionsafsnit og samlinger. 
b) Udpege kritiske forhold af betydning for sikkerheden og anvendeligheden af bærende konstruktioner. 
c) Redegøre for terminologi, principper, hovedregler og sammenhæng i standarder for bærende kon‐  


struktioner, relevante regler for CE-mærkning af bygningsdele samt god praksis for dokumentation af 
bærende konstruktioner som anført i SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende 
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konstruktioner. 
5) Viden om udarbejdelse af statisk dokumentation, herunder: 


a) Fortolke og vurdere resultater af forundersøgelser samt formulere projektgrundlag. 
b) Strukturere og udforme dokumentation for bærende konstruktioner. 
c) Udarbejde statiske beregninger, vurdere fundne resultater og redegøre for anvendte simulerings‐  


modellers brug og begrænsninger. 
6) Viden om kontrol, herunder: 


a) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af statisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, 
kapitel 30, og udforme kontrolplaner og kontrolrapporter for statisk dokumentation. 


b) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af udførelse af bærende konstruktioner, herunder 
udarbejde kontrolplaner og kontrolrapporter. 


7) Viden om udformning af dokumentation for det færdige byggeri, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28. 
8) Tre års erfaring indenfor de seneste fem år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1-7. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 2 skal ansøger dokumentere kompetencer med 
anvendelse af krav om bærende konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15. 


§ 13. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4 skal ansøger, foruden kravene, der følger af 
§ 12, stk. 1, nr. 2-7, dokumentere følgende kvalifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf mindst 


90 ECTS-point er inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. 
2) Fem års erfaring inden for de seneste 10 år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1 og 


§ 12, stk. 1, nr. 2-7. 
Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4, skal statikeren indsende et projekt til 


certificeringsorganets bedømmelse af ansøgerens kompetencer. Projektet skal opfylde betingelserne i § 16. 
Stk. 3. En person, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved 


Ingeniørforeningen i Danmark, er undtaget fra stk. 1 og kan ansøge om certificering som statiker til 
konstruktionsklasse 3 og 4, såfremt ansøger dokumenterer at have virket som projekterende eller kontrollant efter 
anerkendelsesordningen på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4. 


Stk. 4. En statiker, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret statiker 
ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse 2. 


§ 14. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold skal ansøger dokumentere 
kvalifikationer, der følger af § 12, stk. 1, nr. 2-7, og § 13, stk. 1, nr. 1. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, dokumentere ni års erfaring indenfor de seneste 14 år med 
anvendelse af kvalifikationer, som omfattet af stk. 1. 


Stk. 3. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse, hvor 
statikeren har virket som kontrollant. Projektet skal opfylde betingelserne i § 16. 


Stk. 4. En person, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års virke som 
certificeret statiker, kan ansøge om certificering som statiker til at udføre tredjepartskontrol, såfremt det 
dokumenteres, at den certificerede statiker har virket som kontrollant på et projekt, der kan henføres til 
konstruktionsklasse 3 eller 4. 


Stk. 5. En person, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved 
Ingeniørforeningen, og som kan dokumentere fire års virke som anerkendt statiker, er undtaget fra stk. 1 og 2 
og kan ansøge om certificering som statiker til at udføre tredjepartskontrol, såfremt ansøger dokumenterer at have 
virket som kontrollant efter anerkendelsesordningen på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4. 


Stk. 6. En statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret statiker 
ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse 2-4. 


§ 15. ECTS-point opnået ved uddannelse som anført i §§ 12 og 13, skal dokumenteres ved diplom(er) fra en 
akkrediteret uddannelsesinstitution, jf. dog stk. 2. 


Stk. 2. Certificeringsorganet kan meddele personer, som har opnået kvalifikationer og kompetencer, der kan 
ligestilles med krav fastsat i denne bekendtgørelse, certificering som statiker. 


§ 16. Projektet, som skal indsendes til certificeringsorganets bedømmelse, jf. § 13, stk. 2, og § 14, stk. 3, vælges 
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af ansøgeren. Projektet skal være egnet til at bedømme ansøgerens kompetencer og være i overensstemmelse med 
krav til konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15, og dokumentation af disse. For projektet gælder 
generelt, at: 
1) Projektet mindst skal være i konstruktionsklasse 3, hvis der søges om certificering til konstruktionsklasse 3 og 


4. 
2) Projektet mindst skal være i konstruktionsklasse 4, hvis der ansøges om certificering til tredjepartskontrol af 


konstruktioner, og ansøgeren ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4. 
3) Projektet maksimalt må være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet regnet i forhold til tidspunkt for 


udstedelse af ibrugtagningstilladelse. 
4) Der skal indgå mindst to typer konstruktionsmaterialer og to typer konstruktionsdele udover fundering. 


Stk. 2. Ansøger skal vedlægge sin ansøgning om certificering som statiker tilstrækkelige dele af den statiske 
dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28, til, at dette kan lægges til grund for bedømmelsen.  


Stk. 3. Certificeringsorganet kan kræve enhver del af den statiske dokumentation fremsendt. 
Stk. 4. Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse af projektet mundtligt redegøre for projektet 


og godtgøre selv at have virket på projektet, som beskrevet i dokumentationen og inden for god faglig praksis. 
Stk. 5. For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse før 1. januar 2018, skal ansøger foretage en begrundet 


vurdering af, hvilken konstruktionsklasse byggeriet kan indplaceres i. 
Stk. 6. Ansøgningsmaterialet skal for projekter, der er opført i medfør af bygningsreglement 2010 eller 


bygningsreglement 2015, mindst omfatte den statiske dokumentation, som beskrevet i SBi-anvisning 223, 
Dokumentation af bærende konstruktioner. 


§ 17. En certificeret statiker skal løbende ajourføre kvalifikationer og opretholde de kompetencer, som personen 
er certificeret til, herunder at søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at denne i sit virke overholder 
de til enhver tid gældende regler for bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, jf. bygningsreglement 
2018, kapitel 15, 28, 30, 32 og 33. 


Certificeret brandrådgiver 


§ 18. Certificeringsorganet skal påse, at en person, der ønsker at opnå certificering som brandrådgiver, opfylder 
betingelserne for certificering til de enkelte brandklasser. 


Stk. 2. En brandrådgiver kan certificeres til at 
1) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 2, 
2) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 3 og 4, eller 
3) udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i 


brandklasse 4. 
Stk. 3. Certificeringen er personlig og følger den certificerede brandrådgiver uanset ansættelsesforhold. 


§ 19. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 2 skal ansøger dokumentere følgende kvalifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point. Uddannelsen kan 


omfatte nr. 2-7. 
2) Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder: 


a) Byggelovens anvendelsesområde. 
b) Byggelovens ansvarsbestemmelser. 


3) Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 1, 
bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5. 


4) Viden om udarbejdelse af brandteknisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29, herunder: 
a) Starterklæring og sluterklæring for brandforhold. 
b) Erklæring om, hvorvidt en bygning er indsatstaktisk traditionel. 
c) Brandstrategirapport baseret på brug af præaccepterede løsninger som beskrevet i Bygningsreglementets 


vejledning til kapitel 5 - Brand. 
d) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv. for en bygning. 
e) Funktionsbeskrivelse. 
f) Drifts-, kontrol-, og vedligeholdelsesplan. 


5) Viden om kontrol, herunder: 
a) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af brandteknisk dokumentation, jf. bygningsreglement 


2018, kapitel 30. 
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b) Udarbejde kontrolplaner, jf. bygningsreglement 2018 § 518. 
c) Udarbejde kontrolrapporter,  jf. bygningsreglement 2018 § 519. 


6) Viden om brandtekniske egenskaber for byggevarers reaktion på brand og brandmodstandsevne, herunder: 
a) Klassifikation af brandmodstandsevne og reaktion på brand og ønsket funktion, der ligger til grund 


for klassifikationen. 
b) Ydeevne som deklareret vedrørende brandmæssige egenskaber i forbindelse med CE-mærkning af 


produkter. 
7) Viden om funktion og virkemåde for de brandtekniske installationer, der er beskrevet i bygningsreglementet, 


herunder: 
a) Viden om, hvilken funktion den enkelte brandtekniske installation har i relation til brandsikringen, og 


hvordan installationen virker. 
b) Hvilke krav den enkelte brandtekniske installation stiller til udformning og brandsikring af bygningen i 


øvrigt. 
c) Viden om grundlag for projektering af den enkelte brandtekniske installation. 
d) Viden om, hvilke funktionsafprøvninger, der kan foretages af den enkelte brandtekniske installation. 
e) Viden om systemintegration og systemintegrationstest. 


8) En brandrådgiver, der skal certificeres til brandklasse 2, skal dokumentere to års erfaring inden for de seneste 
fem år med design og projektering af byggearbejder eller tilsvarende erfaring. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 2 skal ansøger dokumentere kompetencer med anvendelse 
af bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5. 


§ 20. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 3 og 4, skal ansøger, foruden kravene, der følger af 
§ 19, stk. 1, nr. 2-7, dokumentere følgende kvalifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-


point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering. Uddannelsen skal omfatte 
nr. 2-9. 


2) Viden om anvendelse af brandteknisk dimensionering. 
3) Viden om identifikation af risikomomenter relateret til personsikkerhed. 
4) Viden om branddynamik. 
5) Viden om brandkemi. 
6) Viden om evakuering af personer i tilfælde af brand. 
7) Viden om beregning af brand- og røgspredning. 
8) Viden om beregning af evakuering. 
9) Viden om svigtanalyser. 
10) Tre års erfaring inden for de seneste seks år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1-9 og 


§ 19, stk. 1, nr. 2-7. 
Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 3 og 4, skal brandrådgiveren indsende et projekt til 


certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal opfylde betingelserne i § 23. 
Stk. 3. En brandrådgiver, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret 


brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse 2. 


§ 21. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger dokumentere 
kvalifikationer, der følger af § 19, stk. 1, nr. 2-7, og § 20, stk. 1, nr. 1-9. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, dokumentere syv års erfaring inden for de seneste 12 år med anvendelse 
af kvalifikationer som omfattet af stk. 1. 


Stk. 3. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal 
opfylde betingelserne i § 23. 


Stk. 4. En person, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års erfaring som 
certificeret brandrådgiver inden for de seneste syv år, kan ansøge om certificering som brandrådgiver til at udføre 
tredjepartskontrol, såfremt det dokumenteres, at den certificerede brandrådgiver har virket som kontrollant på et 
projekt, der kan henføres til brandklasse 3 eller 4. 


Stk. 5. En brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret 
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brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse 2-4. 


§ 22. ECTS-point opnået ved uddannelse, som anført i §§ 19 og 20, skal dokumenteres ved diplom(er) fra en 
akkrediteret uddannelsesinstitution, jf. dog stk. 2. 


Stk. 2. Certificeringsorganet kan meddele personer, som har opnået kvalifikationer og kompetencer, der kan 
ligestilles med krav fastsat i denne bekendtgørelse, certificering som brandrådgiver. 


§ 23. Projektet, som skal indsendes til certificeringsorganets bedømmelse, jf. § 20, stk. 2, og § 21, stk. 3, vælges 
af ansøgeren. Projektet skal være egnet til at bedømme ansøgerens kompetencer og være i overensstemmelse med krav 
til brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, og dokumentation af disse. For projektet gælder generelt, at: 
1) Projektet mindst skal være i brandklasse 3 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til brandklasse 3 og 


4. 
2) Projektet mindst skal være i brandklasse 4 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til tredje‐  


partskontrol af brandforhold. 
3) Projektet maksimalt må være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet målt i forhold til tidspunkt for 


ibrugtagning. 
4) Projektet skal omfatte brug af forskellige typer brandtekniske installationer. 
5) Brandstrategien for projektet skal omfatte brug af afvigelser fra præ-accepterede løsninger og brandteknisk 


dimensionering omfattende: 
a) Opstilling af acceptkriterier relateret til relevante brandkrav. 
b) Opstilling af relevante brand- og evakueringsscenarier. 
c) Modellering af scenarierne. 
d) Evaluering af modellering i forhold til scenarier og acceptkriterier. 
e) Gennemførelse af følsomhedsanalyser. 


Stk. 2. Ansøger skal vedlægge sin ansøgning om certificering som brandrådgiver tilstrækkelige dele af den 
brandtekniske dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29, til, at dette kan lægges til grund for 
bedømmelsen.  


Stk. 3. Certificeringsorganet kan kræve enhver del af den brandtekniske dokumentation fremsendt. 
Stk. 4. Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse af projektet mundtligt redegøre for projektet 


og godtgøre selv at have virket på projektet, som beskrevet i dokumentationen og inden for god faglig praksis. 
Stk. 5. For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse før den 1. januar 2018, og for projekter, hvor der er 


ansøgt om byggetilladelse efter den 1. januar 2018, og hvor der er foretaget teknisk byggesagsbehandling, skal 
ansøger foretage en begrundet vurdering af, hvilken brandklasse byggeriet kan indplaceres i. 


Stk. 6. Ansøgningsmaterialet skal for projekter, der er opført i medfør af bygningsreglement 2010 eller 
bygningsreglement 2015, omfatte de for byggearbejdet relevante dele af: 
1) En brandstrategirapport. 
2) Brandtekniske beregninger. 
3) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner og lignende. 
4) Beskrivelser, der viser de enkelte bygningsdeles brandtekniske egenskaber, brandtekniske installationer, 


flugtveje og redningsforhold. 
5) Redegørelse for drift-, kontrol- og vedligeholdelse for brandsikringen i bygningen. 
6) En beskrivelse af bygningen og tegninger heraf, hvor dette ikke fremgår af det øvrige fremsendte materiale. 


§ 24. En certificeret brandrådgiver skal løbende ajourføre kvalifikationer og opretholde de kompetencer, som 
personen er certificeret til, herunder søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at denne i sit virke 
overholder de til enhver tid gældende regler om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, 29, 30, 32 og 
34. 


Certificering af personer med udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer 


§ 25. Denne bekendtgørelses regler supplerer reglerne i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og 
erhvervsmæssige kvalifikationer. 


§ 26. Personer, som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2, i lov om 
anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker at opnå certificering som 
statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, 
jf. § 5. 
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Stk. 2. Såfremt der er væsentlig forskel mellem ansøgerens kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves i 
Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, skal certificeringsorganet give ansøgeren mulighed for at påvise, at 
vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer og kompetencer. 


Stk. 3. Bestemmelser om kontrol og opretholdelse af certificering, jf. §§ 28-35, gælder tilsvarende for personer, 
som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, og som er certificeret som statiker eller brandrådgiver 
efter denne bekendtgørelse. 


§ 27. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2, i lov om 
anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker at opnå certificering til 
midlertidigt eller lejlighedsvist at virke som statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en 
skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, jf. § 5. 


Stk. 2. Inden en person fra et andet medlemsland kan virke midlertidigt eller lejlighedsvist som certificeret statiker 
eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal der ske anmeldelse til certificeringsorganet. Ansøgeren skal 
forny anmeldelsen hver 12. måned. 


Stk. 3. Såfremt der er væsentlig forskel mellem ansøgerens kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves i 
Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, skal certificeringsorganet give ansøgeren mulighed for at påvise, at 
vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer og kompetencer. 


Stk. 4. Certificeringsorganet fastsætter procedurer for kontrol med personer, som virker midlertidigt eller 
lejlighedsvist som certificeret statiker eller brandrådgiver i overensstemmelse med bestemmelserne i 
§§ 28-35 med henblik på at sikre, at betingelserne for at virke som certificeret statiker eller brandrådgiver fortsat er 
opfyldt. 


Kontrol og opretholdelse af certificering 


§ 28. For at opretholde sin certificering skal en statiker eller brandrådgiver til enhver tid opfylde kravene til 
certificering i den konstruktions- eller brandklasse, som personen er certificeret til. 


§ 29. En certificeret statiker eller brandrådgiver skal hver 12. måned indsende en oversigt til certificeringsorganet 
over projekter omfattet af konstruktionsklasse 2-4 eller brandklasse 2-4, som vedkommende har virket i som 
certificeret statiker eller certificeret brandrådgiver, og hvortil der er meddelt byggetilladelse. Af oversigten skal for 
hvert projekt indgå oplysning om: 
1) Hvilket virke den certificerede statiker eller brandrådgiver har haft. 
2) Om projektet er igangværende eller afsluttet. 
3) I hvilken kommune, der er ansøgt om byggetilladelse til projektet. 
4) Byggesagen, som gør, at denne kan identificeres entydigt. 
5) Starterklæring for hvert projekt. 
6) Sluterklæringer for projekter, hvor der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


Stk. 2. Frist for indsendelse af information til certificeringsorganet, jf. stk. 1, regnes fra datoen for udstedelse af 
certifikatet. 


§ 30. Certificeringsorganet kan løbende påse, om betingelserne for opretholdelse af certificering er til stede, 
hvis der er forhold, der giver anledning hertil. 


Stk. 2. En certificeret statiker eller brandrådgiver har på certificeringsorganets anmodning pligt til at indsende 
dokumentation for, at betingelserne for certificering er opfyldt. Certificeringsorganets anmodning skal være skriftlig. 


Stk. 3. Dokumentation for, at den certificerede statiker eller brandrådgiver opfylder betingelserne for 
certificering skal på certificeringsorganets anmodning, jf. stk. 2, indsendes inden for en frist på fire uger. 


Stk. 4. Ved mistanke om en certificeret statikers eller brandrådgivers manglende opfyldelse af betingelserne for 
certificering, kan begrundet meddelelse ske til certificeringsorganet. Certificeringsorganet vurderer, om meddelelsen 
giver anledning til kontrol af den certificerede person. 


Stk. 5. Såfremt certificeringsorganet bliver opmærksomme på fejl eller mangler i byggeriet, der medfører risiko for 
personers sikkerhed, skal certificeringsorganet uden ugrundet ophold orientere kommunalbestyrelsen i den stedlige 
kommune herom. 


§ 31. For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2-4, udtager certificeringsorganet hvert femte år et 
projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og 
kompetencer på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, 
jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Intervallet for kontrol med den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer regnes fra datoen for 
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seneste kontrol, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt 


skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. §§ 12 og 13, fortsat er til stede. 
Stk. 4. Certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt 


skal foretages af projekter i den højeste konstruktionsklasse, som den certificerede statiker har virket i, og 
hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


§ 32. For statikere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet hvert femte år 
et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og 
kompetencer på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, 
jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Intervallet for kontrol med den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer regnes fra datoen for 
seneste kontrol, jf. stk. 1. 


Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt, 
skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. § 14, fortsat er til stede. 


§ 33. For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2-4 samt statikere, der er certificeret til at udføre 
tredjepartskontrol udtager certificeringsorganet årligt dokumentation til kontrol af den certificerede statikers virke 
fra et projekt, hvorpå den certificerede har virket, og  hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, baseret på den 
oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra de certificerede statikere, jf. § 29, stk. 1. Certificeringsorganet 
udtager et projekt for hver 10 projekter, dog minimum et projekt årligt. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede statikers virke regnes fra datoen for seneste påbegyndte kontrol, 
jf. stk. 1. 


§ 34. For brandrådgivere, der er certificeret til brandklasse 2-4, udtager certificeringsorganet hvert femte år et 
projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers kvalifikationer 
og kompetencer på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til 
certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver regnes fra datoen for seneste kontrol, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede brandrådgivers kvalifikationer og kompetencer ved 


et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. §§ 19 og 20, fortsat er til stede. 
Stk. 4. Certificeringsorganets kontrol skal foretages af projekter i den højeste brandklasse, som den certificerede 


brandrådgiver har virket i, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


§ 35. For brandrådgivere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet hvert 
femte år et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers 
kvalifikationer og kompetencer på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til 
certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver regnes fra datoen for seneste kontrol, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol med den certificerede brandrådgivers kvalifikationer og kompetencer ved 


et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. § 21, fortsat er til stede. 


§ 36. For brandrådgivere, der er certificeret til brandklasse 2-4 samt brandrådgivere, der er certificeret til at udføre 
tredjepartskontrol udtager certificeringsorganet årligt dokumentation til kontrol af den certificerede brandrådgivers 
virke fra et projekt, hvor den certificerede brandrådgiver har virket, og hvortil der er meddelt 
ibrugtagningstilladelse, baseret på den oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra de certificerede 
brandrådgivere, jf. § 29, stk. 1. Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 10 projekter, dog minimum et 
projekt årligt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver virke regnes fra datoen for seneste påbegyndte 
kontrol, jf. stk. 1. 


§ 37. Den certificerede statiker eller brandrådgiver har pligt til at udlevere al relevant dokumentation til 
certificeringsorganet ved udtagelse af et projekt til kontrol. 


Fratagelse af certificering 


§ 38. En person, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, kan fratages sin certificering, hvis 
betingelserne for certificering ikke længere er til stede. 


Stk. 2. Certificeringsorganet kan fratage en certificeret statiker eller brandrådgiver dennes certificering, hvis: 
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1) Den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke inden for en af certificeringsorganet fastsat frist kan 
dokumentere, at betingelserne for certificering er opfyldt. 


2) Certificeringsorganet på baggrund af den udførte kontrol ikke finder, at den certificerede statiker eller 
brandrådgiver lever op til betingelserne for certificering. 


3) Certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke virker i overensstemmelse 
med krav til certificeret statiker og brandrådgivers virke, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 32-34. 


4) Hvis certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver på anden vis ikke opfylder 
betingelserne i denne bekendtgørelse. 


Stk. 3. Certificeringsorganet kan beslutte, at en certificeret statiker eller brandrådgiver ikke fratages sin 
certificering, hvis manglende opfyldelse af betingelserne for certificering, herunder manglende opfyldelse af krav 
om certificeringsorganets kontrol med den certificeredes virke, skyldes personlige forhold, som ikke kan lægges 
den certificerede statiker eller brandrådgiver til last. Certificeringsorganet kan fastsætte en ny frist for den 
certificerede statikers eller brandrådgivers dokumentation for opfyldelse af betingelserne for certificering. 


Stk. 4. Såfremt en person, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, fratages sin certificering, skal 
certificeringsorganet orienterer de kommuner, hvor den certificerede har virket som certificeret statiker eller 
brandrådgiver. Orienteringen baseres på den seneste oversigt over projekter som certificeringsorganet har modtaget 
fra den certificerede statiker eller brandrådgiver, jf. § 29, stk. 1.  


§ 39. En certificeret statiker eller brandrådgiver har pligt til, uden ugrundet ophold, at meddele certifi‐  
ceringsorganet, hvis 
1) den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke længere opfylder betingelserne for certificering i §§ 12-14 og 


17 samt §§ 19-21 og 24, eller 
2) den certificerede statiker eller brandrådgiver ønsker at opgive sit virke. 


Betaling og klage 


§ 40. Certificeringsorganet kan opkræve betaling for certificering af personer og kontrol med personer, der er 
certificeret efter denne bekendtgørelse. 


§ 41. Certificeringsorganets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed. 


Straf 
   § 42. Med bøde straffes den, der  
1) tilsidesætter vilkår, der er fastsat af et certificeringsorgan,  
2) udfærdiger dokumentation, som den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke er certificeret til, eller 
3) afgiver urigtige oplysninger til certificeringsorganet, som er af betydning for certificeringsorganets vurdering af, om 
statikeren eller brandrådgiveren kan opnå og opretholde sin certificering. 


Ikrafttrædelse 
   § 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019. 
   Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1616 af 13. december 2017 om certificeringsordning for dokumentation af tekniske 
forhold i bygningsreglementet ophæves. 
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1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, EU-tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senere ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 623/2012 af 11. juli 2012, EU-tidende 
2012 nr. L 180, side 9 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF, EU-Tidende 
2013, nr. L 354, s. 132. Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU 
om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation). 








Side 1 (7) 


Carsten Niebuhrs Gade 43 


1577 København V 


Telefon 7221 8800 


Fax 7262 6790 


info@trafikstyrelsen.dk 


www.trafikstyrelsen.dk 


Notat 


Dato 22. marts 2019 


3F 


Advokatrådet - Advokatsamfundet 


Akademisk Arkitektforening 


Altinex Oil Denmark A/S 


Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation 


Ankenævnet på Energiområdet 


Arbejdsgiverne 


Astma-Allergi Danmark 


Banedanmark 


BAT-Kartellet 


Bips-Byggeri, Informationsteknologi, Produktivitet og Samarbejde 


Boligselskabernes Landsforening 


BOSAM - Boligforeningernes Sammenslutning i Danmark 


Brancheforeningen Danske Byggecentre 


Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Brancheforeningen for Storkøkkenudstyr (BFS) 


Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning 


Byggeriets Evaluerings Center 


Byggeskadefonden 


Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse 


Byggesocietet 
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Notat 


 


Dato 22. marts 2019 


Bygherreforeningen 


Bygningsfredningsforeningen (BYFO) 


Center for Indeklima og Sundhed i Boliger 


Dabyfo – Forum for Danske Bygningsmyndigheder 


DANAK 


Dancert – Teknologisk Institut 


Danmark Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg  


Danmarks Lejerforening 


Danmarks Tekniske Universitet 


Dansk Arbejdsgiverforening 


Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut 


Dansk Byggeri 


Dansk Center for Lys 


Dansk Ejendomsmæglerforening 


Dansk Energi 


Dansk Erhverv 


Dansk Fjernvarme 


Dansk Forening for Automatforplejning (DAFA) 


Dansk Gasteknisk Center 


Dansk Industri 


Dansk Metal 


Dansk Miljøteknologi 


Dansk Solvarme Forening 


Dansk Standard 


Dansk Varme Service, DVS 


Dansk Ventilation 


Danske Advokater 


Danske Arkitektvirksomheder 


Danske Beredskaber  


Danske Bygningskonsulenter 
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Notat 


 


Dato 22. marts 2019 


Danske Handicaporganisationer 


Danske Kloakmestre 


Danske Maskinstationer og Entreprenører 


Danske Regioner 


Danske Udlejere 


DANVA 


Datatilsynet 


Debra - Energibranchen 


Den Danske Landinspektørforening 


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 


Det Økologiske Råd 


DHI 


DI Byg 


DI Digital 


DI Energibranchen 


DI Fødevarer 


DI Handel 


DI Videnrådgiverne 


DONG Energy 


E.On Denmark A/S 


Ejendomsforeningen Danmark 


Energi- og Olieforum 


Energiforum Danmark 


Energiservice A/S 


Energitjenesten 


Erhvervslejernes Landsorganisation 


ETA Danmark A/S 


Eurofins 


FABA 


FEHA 
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Notat 


 


Dato 22. marts 2019 


Finans Danmark 


Forbrugerrådet TÆNK 


Forbundet Arkitekter og Designere 


FORCE Technology 


Foreningen af Danske Kraftvarmemærker 


Foreningen af Rådgivende Ingeniører 


Foreningen af Slutbrugere af Energi 


Forsikring og Pension 


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 


FSR Danske Revisorer 


Glasindustrien 


God Adgang 


Grundfos 


HE-sekretariatet 


HMN Naturgas 


Hofor 


Horesta 


Hovedstadens Beredskab 


Håndværksrådet 


Ingeniørforeningen Danmark 


Kommunernes Landsforening 


Konstruktørforeningen 


KTC - Kommunalteknisk Chefforening 


Københavns Erhvervsakademi 


Landbrug & Fødevarer 


Landsbyggefonden 


Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur 


Lejernes Landsorganisation 


LO 


Maskinmestrenes Foreningen 
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Notat 


 


Dato 22. marts 2019 


Molio – Byggeriets Videncenter 


NGF Nature Energy 


Parcelhusejernes Landsforening 


Plan Energi 


Plastindustrien 


Praktiserende Landinspektørers Forening 


Realdania 


Rørforeningen 


SBS Byfornyelsesselskabet 


Seges 


SikkerhedsBranchen 


Skorstensfejerlauget 


Statens Byggeforskningsinstitut 


Statikeranerkendelsesudvalget 


Statsforvaltningen 


Statsforvaltningen Hovedstaden 


Statsforvaltningen Midtjylland 


Statsforvaltningen Nordjylland 


Statsforvaltningen Sjælland 


Statsforvaltningen Syddanmark 


Stålcentrum 


SYD Energi 


Syddansk Universitet 


Tekniq Installatørernes Organisation 


Teknologisk Institut 


Teleindustrien 


Træinformation 


Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


VarmeIsoleringsForeningen VIF 


Varmepumpefabrikantforeningen  
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Notat 


 


Dato 22. marts 2019 


VELTEK 


Vindmølleindustrien 


Vinduesindustrien 


Aalborg Universitet 


Aarhus Universitet 


Ministerielle høringsparter 


Arbejdstilsynet 


Beredskabsstyrelsen 


Beskæftigelsesministeriet 


Bygningsstyrelsen 


Domstolsstyrelsen 


Energi-, Forsyning- og Klimaministeriet 


Energiklagenævnet 


Energinet.dk 


Energistyrelsen 


Energitilsynet 


Erhvervsministeriet 


Erhvervsstyrelsen 


Finansministeriet 


Finanstilsynet 


Forsvarsministeriet 


Fødevarestyrelsen 


Justitsministeriet 


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 


Kulturministeriet 


Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 


Ligestillingsafdelingen 


Miljø- og Fødevareklagenævnet 


Miljø- og Fødevareministeriet 


Miljøstyrelsen 
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Notat 


 


Dato 22. marts 2019 


Naturstyrelsen 


Sikkerhedsstyrelsen 


Skatteministeriet 


Slots- og Kulturstyrelsen 


Statsministeriet 


Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 


Sundheds- og Ældreministeriet 


Sundhedsstyrelsen 


Uddannelses- og Forskningsministeriet 


Udlændinge- og Integrationsministeriet 


Undervisningsministeriet 


Økonomi- og Indenrigsministeriet 


 


 


 







Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
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Erhvervsministeriet har følgende bemærkninger til høring over ud-


kast til tre bekendtgørelser på byggeområdet. 
   


   
 


 


Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget be-


kendtgørelsesudkastene i høring.  


 


TERs vurdering af udkastenes administrative konsekvenser for erhvervs-


livet samt bemærkninger til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering 


af principperne for agil erhvervsrettet regulering fremgår individuelt for 


hvert bekendtgørelsesudkast nedenfor.  


 


 


Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) 


 


Administrative konsekvenser 


TER har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for 


erhvervslivet.  


 


TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet samlet medfører administrative 


konsekvenser under 4 mio. kr. årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret 


yderligere.  


 


Principper for agil erhvervsrettet regulering 


TER skal gøre opmærksom på, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal 


medsende en vurdering af efterlevelsen af principperne for agil erhvervs-


rettet regulering til TER i forbindelse med præhøringen forud for den of-


fentlige høring. 


 


Fra den 1. juli 2018 er det obligatorisk at vurdere, om ny erhvervsrettet 


regulering understøtter virksomheders muligheder for at teste, udvikle og 


anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller. Hertil kommer, 


at erhvervsrettede offentlige digitale løsninger skal være brugervenlige 


for virksomhederne. Vurderingen foretages af ud fra de 5 principper om 


agil erhvervsrettet regulering under hensyntagen til, at reguleringens 


overordnede formål og beskyttelseshensyn fastholdes. 


 


Vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering skal fremgå 


ved den offentlige høring af lovforslag og bekendtgørelsesudkast. Ved 


lovforslag skal vurderingen fremgå af de almindelige bemærkninger i 


afsnittet Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 
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Ved bekendtgørelsesudkast skal vurderingen fremgå af høringsbrevet 


eller som separat bilag. 


 


For yderligere information se Vejledning om principper for agil erhvervs-


rettet regulering, der kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 


 


 


Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske 


forhold i bygningsreglementet 


 


Administrative konsekvenser 


TER har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for 


erhvervslivet.  


 


TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet samlet medfører administrative 


konsekvenser under 4 mio. kr. årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret 


yderligere.  


 


Principper for agil erhvervsrettet regulering 


TER skal gøre opmærksom på, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal 


medsende en vurdering af efterlevelsen af principperne for agil erhvervs-


rettet regulering til TER i forbindelse med præhøringen forud for den of-


fentlige høring. 


 


Fra den 1. juli 2018 er det obligatorisk at vurdere, om ny erhvervsrettet 


regulering understøtter virksomheders muligheder for at teste, udvikle og 


anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller. Hertil kommer, 


at erhvervsrettede offentlige digitale løsninger skal være brugervenlige 


for virksomhederne. Vurderingen foretages af ud fra de 5 principper om 


agil erhvervsrettet regulering under hensyntagen til, at reguleringens 


overordnede formål og beskyttelseshensyn fastholdes. 


 


Vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering skal fremgå 


ved den offentlige høring af 


lovforslag og bekendtgørelsesudkast. Ved lovforslag skal vurderingen 


fremgå af de almindelige bemærkninger i afsnittet Økonomiske og admi-


nistrative konsekvenser for erhvervslivet. Ved bekendtgørelsesudkast skal 


vurderingen fremgå af høringsbrevet eller som separat bilag. 


 


For yderligere information se Vejledning om principper for agil erhvervs-


rettet regulering, der kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 
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Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og kon-


struktioner 


 


Administrative konsekvenser 


TER har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for 


erhvervslivet.  


 


TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet samlet medfører administrative 


konsekvenser under 4 mio. kr. årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret 


yderligere.  


 


Principper for agil erhvervsrettet regulering 


TER skal gøre opmærksom på, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal 


medsende en vurdering af efterlevelsen af principperne for agil erhvervs-


rettet regulering til TER i forbindelse med præhøringen forud for den of-


fentlige høring. 


 


Fra den 1. juli 2018 er det obligatorisk at vurdere, om ny erhvervsrettet 


regulering understøtter virksomheders muligheder for at teste, udvikle og 


anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller. Hertil kommer, 


at erhvervsrettede offentlige digitale løsninger skal være brugervenlige 


for virksomhederne. Vurderingen foretages af ud fra de 5 principper om 


agil erhvervsrettet regulering under hensyntagen til, at reguleringens 


overordnede formål og beskyttelseshensyn fastholdes. 


 


Vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering skal fremgå 


ved den offentlige høring af 


lovforslag og bekendtgørelsesudkast. Ved lovforslag skal vurderingen 


fremgå af de almindelige bemærkninger i afsnittet Økonomiske og admi-


nistrative konsekvenser for erhvervslivet. Ved bekendtgørelsesudkast skal 


vurderingen fremgå af høringsbrevet eller som separat bilag. 


 


For yderligere information se Vejledning om principper for agil erhvervs-


rettet regulering, der kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 


 


  


Kontaktperson vedr. ovenstående bemærkninger:  


 


Amalie Utzon 


Fuldmægtig 


Tlf. direkte 35291695 


E-post AmaUtz@erst.dk 


 



mailto:AmaUtz@erst.dk





·         Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til byggeri@tbst.dk senest
den 1. maj 2019.
 
 
Med venlig hilsen
 
Emil Engel Magnussen
Fuldmægtig
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
 
 
 
 

mailto:info@tbst.dk
mailto:byggeri@tbst.dk
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Erhvervsministeriet har følgende bemærkninger til høring over ud-

kast til tre bekendtgørelser på byggeområdet. 
   

   
 

 

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget be-

kendtgørelsesudkastene i høring.  

 

TERs vurdering af udkastenes administrative konsekvenser for erhvervs-

livet samt bemærkninger til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering 

af principperne for agil erhvervsrettet regulering fremgår individuelt for 

hvert bekendtgørelsesudkast nedenfor.  

 

 

Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) 

 

Administrative konsekvenser 

TER har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for 

erhvervslivet.  

 

TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet samlet medfører administrative 

konsekvenser under 4 mio. kr. årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret 

yderligere.  

 

Principper for agil erhvervsrettet regulering 

TER skal gøre opmærksom på, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal 

medsende en vurdering af efterlevelsen af principperne for agil erhvervs-

rettet regulering til TER i forbindelse med præhøringen forud for den of-

fentlige høring. 

 

Fra den 1. juli 2018 er det obligatorisk at vurdere, om ny erhvervsrettet 

regulering understøtter virksomheders muligheder for at teste, udvikle og 

anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller. Hertil kommer, 

at erhvervsrettede offentlige digitale løsninger skal være brugervenlige 

for virksomhederne. Vurderingen foretages af ud fra de 5 principper om 

agil erhvervsrettet regulering under hensyntagen til, at reguleringens 

overordnede formål og beskyttelseshensyn fastholdes. 

 

Vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering skal fremgå 

ved den offentlige høring af lovforslag og bekendtgørelsesudkast. Ved 

lovforslag skal vurderingen fremgå af de almindelige bemærkninger i 

afsnittet Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 
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Ved bekendtgørelsesudkast skal vurderingen fremgå af høringsbrevet 

eller som separat bilag. 

 

For yderligere information se Vejledning om principper for agil erhvervs-

rettet regulering, der kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 

 

 

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske 

forhold i bygningsreglementet 

 

Administrative konsekvenser 

TER har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for 

erhvervslivet.  

 

TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet samlet medfører administrative 

konsekvenser under 4 mio. kr. årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret 

yderligere.  

 

Principper for agil erhvervsrettet regulering 

TER skal gøre opmærksom på, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal 

medsende en vurdering af efterlevelsen af principperne for agil erhvervs-

rettet regulering til TER i forbindelse med præhøringen forud for den of-

fentlige høring. 

 

Fra den 1. juli 2018 er det obligatorisk at vurdere, om ny erhvervsrettet 

regulering understøtter virksomheders muligheder for at teste, udvikle og 

anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller. Hertil kommer, 

at erhvervsrettede offentlige digitale løsninger skal være brugervenlige 

for virksomhederne. Vurderingen foretages af ud fra de 5 principper om 

agil erhvervsrettet regulering under hensyntagen til, at reguleringens 

overordnede formål og beskyttelseshensyn fastholdes. 

 

Vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering skal fremgå 

ved den offentlige høring af 

lovforslag og bekendtgørelsesudkast. Ved lovforslag skal vurderingen 

fremgå af de almindelige bemærkninger i afsnittet Økonomiske og admi-

nistrative konsekvenser for erhvervslivet. Ved bekendtgørelsesudkast skal 

vurderingen fremgå af høringsbrevet eller som separat bilag. 

 

For yderligere information se Vejledning om principper for agil erhvervs-

rettet regulering, der kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 
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Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og kon-

struktioner 

 

Administrative konsekvenser 

TER har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for 

erhvervslivet.  

 

TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet samlet medfører administrative 

konsekvenser under 4 mio. kr. årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret 

yderligere.  

 

Principper for agil erhvervsrettet regulering 

TER skal gøre opmærksom på, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal 

medsende en vurdering af efterlevelsen af principperne for agil erhvervs-

rettet regulering til TER i forbindelse med præhøringen forud for den of-

fentlige høring. 

 

Fra den 1. juli 2018 er det obligatorisk at vurdere, om ny erhvervsrettet 

regulering understøtter virksomheders muligheder for at teste, udvikle og 

anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller. Hertil kommer, 

at erhvervsrettede offentlige digitale løsninger skal være brugervenlige 

for virksomhederne. Vurderingen foretages af ud fra de 5 principper om 

agil erhvervsrettet regulering under hensyntagen til, at reguleringens 

overordnede formål og beskyttelseshensyn fastholdes. 

 

Vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering skal fremgå 

ved den offentlige høring af 

lovforslag og bekendtgørelsesudkast. Ved lovforslag skal vurderingen 

fremgå af de almindelige bemærkninger i afsnittet Økonomiske og admi-

nistrative konsekvenser for erhvervslivet. Ved bekendtgørelsesudkast skal 

vurderingen fremgå af høringsbrevet eller som separat bilag. 

 

For yderligere information se Vejledning om principper for agil erhvervs-

rettet regulering, der kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 

 

  

Kontaktperson vedr. ovenstående bemærkninger:  

 

Amalie Utzon 

Fuldmægtig 

Tlf. direkte 35291695 

E-post AmaUtz@erst.dk 

 

mailto:AmaUtz@erst.dk


Fra: Inge Ebbensgaard
Til: ts Info
Cc: Byggeri; Inge Ebbensgaard
Emne: FRI høringssvar tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-0023
Dato: 1. maj 2019 21:22:07
Vedhæftede filer: FRI høringssvar certificeringsordning tekniske forhold i BR 0519 final.docx

FRI Høringssvar BR18 0419 final.docx

Hermed fremsendes FRI’s høringssvar på to af de tre høringer. Høringen om transportable
konstruktioner har vi ikke modtaget kommentarer til.
 
Vi deltager naturligvis meget gerne i en yderligere drøftelse/uddybning af vores høringssvar.
 
 
Med venlig hilsen
 
Inge Ebbensgaard
Informationschef
 
Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI
Vesterbrogade 1E
DK-1620  KBH V
 
Mob +45 6077 6094
Mail ime@frinet.dk
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Notat









		Skabelon til kommentering



FRI Høringssvar til Udkast om bekendtgørelse om certificeringsordninger for dok. af tekniske forhold









		Afsender:

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI

Inge Ebbensgaard

ime@frinet.dk

Tel 60776094







Generelle bemærkninger: 

Ud over ændringerne som er markeret med gult i høringsmaterialet har FRI tillige indsat kommentarer til eksisterende emner, som vi mener er uklare. 

Ingen forenklinger selv om det er målet

Generelt er det meget svært at se, at reglerne forenkler kravene til certificering, som det fremgår af høringsbrevet er formålet. FRI har tidligere kommet med forskellige forslag, som vi ikke ser afspejlet i udkastet. Der ligger et meget stort kontrolarbejde forbundet med kontrol af certificering og projekter. Dette er en omkostning som den enkelte certificerede (=dennes virksomhed) skal betale – hvorfor omkostningen for de certificerede vil blive meget høj. 

Kontrolomfang og afregningsform giver problemer 

Kontrolomfanget, der pålægges, certificeringsorganet synes jeg fortsat er noget voldsomt.

Generelt vil der i forbindelse med betalingen, for at opnå certificering være tale om en væsentlig højere pris end den vi kender fra statikerordningen i dag. 

Herudover skal der udtages ti procent af alle projekter i KK2-4 til kontrol og til bedømmelse af virket, som certificeret og af kvaliteten af projekterne. Denne bedømmelse vil mindst modsvare et honorar af samme størrelse som for bedømmelse af ansøgere. Det forekommer mig at blive et kolossalt system. 

Omkostningerne vil især ramme mindre virksomheder hårdt, da disse ikke vil kunne beskæftige certificerede 100%. Samfundsmæssigt set vil det føre til en centralisering af de certificerede rådgivere – og dermed en uhensigtsmæssig konkurrencesituation. Vi vil risikere at se samme situation, som vi tidligere har oplevet med anerkendte statikere, hvor det er svært for nye at komme ind i ordningen (herunder tilegne sig de relevante kompetencer/projekter). Vi risikerer også, at certificeringskompetencerne vil centralisereres på ganske få virksomheder, der kan udnytte deres certificerede 100%. Virksomheder der ikke kan udnytte denne vil ikke være konkurrencedygtige på grund af den store omkostning.  

Fra FRI’s side vil vi opfordre til en retænkning af finansieringen til kontrolomfanget af projekter og i det hele taget et skarpt blik på omkostningsdrivere i ordningen. Vi har flere forslag til løsning, som vi gerne uddyber. En oplagt mulighed vil dog være at kontrollerne af projekter som sker iht §33 og §36 betales med et fast byggesagsgebyr (afhængig af projektkrav) eller som i energimærkningsordningen hvor konsulenten køber et antal ”numre”. 

De anerkendte statikeres mulighed for at opnå certificering på en ’smidig’ måde

Generelt skal anerkendte statikere dokumenterer deres kompetencer ved indsendelse af et projekt til særskilt bedømmelse. 

Der er behov for en tættere styring og database over projekter og certificerede rådgivere

Det er derudover svært helt at forstå om de bagvedliggende data alene beror på de personlige indberetninger fra de certificerede statikeres virke eller om der er en central database med de nødvendige data indhentet fra de stedlige kommunale myndigheder.

Flaskehals - for få vil få mulighed for at ansøge om certificering i KK3/4

BEK §16 stk.1 - ansøgning om certificering til KK3/4, skal ske på baggrund af et projekt i KK3/4

BEK §16 stk. 2 - hvor ansøger, har udarbejdet ”tilstrækkelige dele af den statiske dokumentation … til, at dette kan lægges til grund for bedømmelsen”.

Generelt, vil dette kunne være begrænsende, på hvem der kan få mulighed for at indsende et projekt. Lægges vejledningen til bekendtgørelsen til grund for vurdering af hvad der er ”tilstrækkelig” statiske dokumentation, som ansøgeren selv skal have udarbejdet, så er denne ret omfattende, og kræver at ansøgeren har været ”producerende statiker” på projektet.

Med ”producerende” menes i denne sammenhæng, at det kræves, at ansøger som minimum har udarbejdet både projektgrundlag, lastnedføring, stabilitetsberegninger samt beregning af konstruktionsafsnit for mindst to byggematerialer samt fundering. Idet der vil skulle være tilknyttet en anden certificeret / anerkendt statiker til projektet som projekterende / kontrollerende, så angives det tilstrækkeligt, dersom ansøger har udført ”maximum kontrol” af hvad den certificerede / anerkendte statiker har udarbejdet - og så selv har lavet resten.

Vores umiddelbare erfaring/skøn er, at der kun findes ganske få projekter af denne type, der (for indeværende) kan karakteriseres som værende et projekt i høj konsekvens klasse (CC3) hvor en ansøger (der ikke er anerkendt statiker) selv har udarbejdet alle ovenstående dokumenter eller udført maksimum kontrol af dokumenter udarbejdet af den anerkendte statiker. 

Man kan endvidere diskutere hvorvidt en kontrol af dokumenter udarbejdet af den anerkendte statiker, kan virke som dokumentation for kontrollantens kompetencer (bemærkningerne til disse dokumenter burde jo være begrænsede).

På sigt, kan firmaer (med en større opgave portefølje) naturlig planlægge bemanding af opgaver, så disse lever op til ovenstående krav, men for indeværende skønnes mængden begrænset.

Krav om dokumentation af kompetencer ved ansøgning om certificering i KK3/4 skal ske ved et projekt i KK3 udarbejdet af ansøgeren, vil derfor være begrænsende for mængende af mulige ansøgere såvel som gøre det sværere for mindre firmaer, at få medarbejdere ”klædt på” til at kunne ansøge om certificering til KK3/4.

Dvs krav kan føre til flaskehalse  som derved dels forsinker den mulige overgang til teknisk byggesagsbehandling ved certificerede statikere - og dels virker fordyrende på byggeriet.

Det foreslås derfor, at BEK ændres, så man ved ansøgning om certificering i KK3/4, kan dokumentere kompetencer ved et projekt der henregnes til KK2, såfremt ”visse specifikke krav” opfyldes af projektet (må ikke være ”for simpelt”) samt at ansøger dokumenterer overfor certificeringsorganet, at denne kender og forstår de supplerende krav der gælder for konstruktioner i høj konsekvensklasse (CC3) fremfor konstruktioner der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2).

Denne dokumentation af supplerende krav, kunne være en skriftlig eksamen eller en mundtlig overhøring, hvilket kunne være op til certificeringsorganet.

BEK §16 stk.1 (3 - projektet der ligger til grund for bedømmelse af ansøgerens kompetencer, må maksimalt være 5 år gammelt i forhold til i udstedelsen af ibrugtagningstilladelsen.

Grænsen kan være OK, men der bør gives certificeringsorganet mulighed for at kunne dispensere for dette, specielt i dag, hvor nogen projekter fra start til ibrugtagningstilladelse kan strække sig over mere end 5 år.

BEK bør angive denne dispensationsmulighed (som kan detaljeres i vejledningen).



Tekstnære bemærkninger:

		Emne/ tekst:

		Generelt: Forhold for de brandrådgivere, der allerede er certificeret under den nuværende ordning.



		Kommentar:

		Der mangler et afsnit for de rådgivere, der allerede er certificeret



		Forslag til ændring:

		Få dem med ind under den nye ordning.







		Emne/ tekst:

		§8, stk. 2

”….kan bedømmelsen foretages af en faglig bedømmer”



		Kommentar:

		Dette er nyt – gælder det kun i forbindelse med virke = kontrol jf §36?



		Forslag til ændring:

		Behov for præcisering







		Emne/ tekst:

		§23, 3) og stk. 2



		Kommentar:

		Det viser sig i praksis, at der er forskellige opfattelser af, om der skal være givet ibrugtagningstilladelse på det projekt, ansøger udvælger til sin bedømmelse. 

Det er ønskeligt, at bekendtgørelsen specificerer - og i praksis vil det være hensigtsmæssigt - at det ikke behøver at være et projekt, der er givet ibrugtagningstilladelse på, det kunne være et krav, at der minimum er afleveret hovedprojekt.



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		§31, stk 4

Certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt skal foretages af projekter i den højeste konstruktionsklasse, som den certificerede statiker har virket i, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse



		Kommentar:

		Evt. angive at projektet udvælges blandt alle projekter, der er indsendt siden sidste kontrol (re-certificering)

NB! 

BEK 1616 §30, stk. 4 angiver at kontrollen udføres på et projekt fra den højeste klasse som den certificerede har virket i, hvilket kan være et KK3 projekt 

Jf. sidste afsnit under pkt. 7.3 i udkast til ”Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere – rev.1” skal der foretages kontrol på et projekt i den højeste klasse for den ordning man er certificeret til – dvs. KK4 for KK3&4 certificerede.

Da man kan blive certificeret til KK3&4 på et KK3 projekt, så bør man også kunne re-certificeres på et KK3 projekt – altså som der står i BEK 1616



		Forslag til ændring:

		Certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt skal foretages af projekter i den højeste konstruktionsklasse, som den certificerede statiker har virket i siden sidste kontrol, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse.







		Emne/ tekst:

		§32 

Kontrol (re-certificering) af statiker certificerede til tredjepartkontrol



		Kommentar:

		Under denne paragraf er det ikke angivet at kontrollen skal foretages af projekter i den højeste konstruktionsklasse, som den certificerede statiker har virket i siden sidste kontrol – dvs. kontrollen kan udføres på et vilkårligt projekt, også KK2.

Vejledningen angiver dog, at der skal foretages kontrol på et projekt fra den højeste klasse for den ordning man er certificeret til – dvs. KK4 – så bør det ikke fremgå af paragraf §32 at kontrollen udtages i højeste klasse?

Hvis statikere hverken har virket som 3. partskontrollant eller certificeret statiker i KK4, så skal certificeringsorganet påse at betingelserne for certificeringen forsat er til stedet, hvilket kan se via et KK4-projekt hvor statikeren har været assisterende – dvs. der foretages ikke kontrol af et projekt fra de årlige lister.



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		§33, stk.1 nederste linje

Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 10. projekter, dog minimum et projekt årligt.

§36, stk. 1 nederste linje

Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 10. projekter, dog minimum et projekt årligt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse



		Kommentar:

		Bør teksten ikke være ens?





		Forslag til ændring:

		I §36 fjernes ”hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse” da det fremgår af den foranstående tekst.

Hver 10. projekter bør ændres til hver 10. projekt i begge paragraffer







		Emne/ tekst:

		§33 og §36

”Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 10. projekter, dog minimum et projekt årligt.”



		Kommentar:

		Det er svært at læse om sidste led i sætningen er pr. certificeret eller pr. akkrediteret. Specielt når sætningen læses i sammenhæng med sætningen ovenfor. 

Såfremt der er tale om et pr. certificeret er omfanget af stikprøvekontroller steget meget, idet der skal så minimum udtages 1 stikprøve per statiker i alle konstruktionsklasser. Samtidigt skal man som certificeret nu også udtages til stikprøvekontrol, det år, man recertificeres. Det virker som et meget stort omfang 



		Forslag til ændring:

		Afklares og præciseres







		Emne/ tekst:

		§33 og §34



		Kommentar:

		Det er fint, at interval for recertificering ensrettes.



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		§34, 35 og 36



		Kommentar:

		For andre end dem der sidder med det til daglig er det svært at forstå forskel på kontrol af kompetencer/kvalifikationer og virke



		Forslag til ændring:

		Brug ordet re-certificering og årlig kontrol i henholdsvis § 34-35 og 36







		Emne/ tekst:

		§ 35, stk. 4



		Kommentar:

		Mangler der ikke stk. 4 som i §34, stk. 4?



		Forslag til ændring:

		Manglende tekst tilføjes:

Stk. 4. Certificeringsorganets kontrol skal foretages af projekter i den højeste brandklasse, som den certificerede brandrådgiver har virket i, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse.







		Emne/ tekst:

		§37



		Kommentar:

		Der kan være fortroligt materiale, som ikke kan udleveres, fx forhold som vedrører sikkerhed (fx terrorudsatte mål eller forsvarsanlæg). Den certificerede må således ikke udlevere til certificeringsorganet og disse fremgår ej heller af byggesagsarkivet.



		Forslag til ændring:

		Der bør i bekendtgørelsen tages forbehold for dokumentation, som ikke må udleveres af fx sikkerhedsmæssige hensyn – svarende til den dokumentation som heller ikke skal indsendes til byggesagsarkiv. 

Alternativt bør bekendtgørelsen tage stilling til hvorledes denne udfordring håndteres.







		Emne/ tekst:

		§38, stk.4

Såfremt en person, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, fratages sin certificering, skal certificeringsorganet orientere de kommuner, hvor den certificerede har virket ……. osv.



		Kommentar:

		Hvem skal der rettes henvendelse til i kommunen – kommunalbestyrelsen, som det er angivet i §30, stk. 5? 



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		§38 – Fratagelse af certificering



		Kommentar:

		Hvordan sikres det, at en person der er frataget sit certifikat ikke kan indsende projekter efter fratagelsen – bliver der oprettet et fælles register hvor kun personer med gyldige certificeringer er oplistet



		Forslag til ændring:

		Styrelsen opretter og vedligeholder en liste/database over certificerede med adgang for såvel kommuner som potentielle købere.
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Notat









		Skabelon til kommentering



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018









		Afsender:

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI

Inge Ebbensgaard

ime@frinet.dk

Tel 60776094







Generelle bemærkninger: 

Umiddelbare kommentarer: 

I høringsbrevet angives at formålet med ændringerne er: ”…Simplificerer reglerne for den certificerede statikers og brandrådgivers virke.
 Forenkler regler for kontrol af den tekniske dokumentation for
brand- og konstruktionsklasser.” 

Det forekommer ikke FRI, at dette mål nås med udkastet til BR18. FRI har forsat en bekymring om balancen mellem det nødvendige kontrol og dokumentationsomfang stillet overfor omkostninger og fordyrelse af byggeriet. 

Flere af forslagene til ændringer i BR18 har store konsekvenser, da de har et indhold, der er misvisende eller ude af sammenhæng med regler i andre dokumenter, hvilket afleder inkonsistens, med deraf afledte problemer for anvendelsen.

Det gør det svært at forholde sig til teksten, da der fortsat mangler en stribe vejledninger til brandområdet.



Tekstnære bemærkninger:

		Emne/ tekst:

		11./§ 18. stk. 2.



		Kommentar:

		Der bør efter ”… udpeger ansøgeren” indsættes ”desuden”, så der ikke er tvivl i forhold til stk. 1. om at der er tale om to særskilte certificerede statikere, og at begge skal virke.



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		Kapitel 33



		Kommentar:

		Det der står tilbage, er usammenhængende og inkonsistent. Hele kapitlet bør revurderes.



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		Tabeller til kapitel 33, Tabel 1



		Kommentar:

		Kolonne med KK1 giver ikke mening, da der alene er krav om egenkontrol, og for egenkontrol giver begreberne Min., Udv. og Max. ingen mening. Faktisk burde tabellens titel angive, at den gælder for uafhængig kontrol, så det er klart for alle.



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		34. I § 133 indsættes som stk. 2: 

»Stk. 2. I bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 i mere end 1 etage skal der installeres brandredningselevator, hvis bygningsafsnittet er indrettet til sengeliggende eller personer med nedsat mobilitet, f.eks. plejeboliger eller hospitaler.«



		Kommentar:

		Det er et voldsomt krav, da det ikke er arealbestemt og desuden meget upræcist – med teksten kan man fx til et supersygehus med mange etager og et meget stort areal nøjes med 1 brandmandselevator?

Med brandredningselevator menes der brandmandselevator jf DS/EN 81-72:2015DS/EN 81-72:2015DS/EN 81-72: 2015?



		Forslag til ændring:

		Der er behov for præcisering.







		Emne/ tekst:

		72./§ 486.



		Kommentar:

		Der må være sket en alvorlig fejl. 

Det er helt afgørende og gennemsyrer hele systemet for bærende konstruktioner, at der for et konstruktionsafsnit kun kan være én projekterende organisation. Hele SBi 271 er bygget op under denne forudsætning, og vil mere eller mindre kollapse uden den regel. Hvis denne regel ikke er der, så kan den bygværksprojekterende fx for et bygværk lave ét konstruktionsafsnit og alle grænseflader falder væk. Dette vil den bygværksprojekterende naturligvis have en interesse i, da vedkommende i egen forretningsmæssige interesse sparrer en del arbejde ved den manøvre, og dette ses desværre ofte i praksis. Herved vil der være en masse projekterende på et projekt, hvor ingen har ansvar for helhed og grænseflader.

Reglen blev indført meget tidligt (første udgave af SBi 223 i 2010), da man erkendte at en stor del af konstaterede fejl i bygværker, netop skyldes at ingen følte ansvar for grænseflader og helheder i en meget fragmenteret projekteringsverden, hvor der er mange projekterende organisationer. Dette var fx tilfældet ved kollaps af visse tagkonstruktioner over supermarkeder, og problemet er fx også konstateret i en række haller. 

I branchen er der en udbredt opfattelse af, at netop denne regel fungerer, og at den har forbedret kvaliteten, ved at der er ansvar for grænseflader (den bygværksprojekterende), og at én projekterende organisation har ansvaret indenfor eget konstruktionsafsnit.

Hvad begrundelsen er for at fjerne reglen fortaber sig i tågerne, da reglen jo ikke blander sig i hverken noget juridisk eller kommercielt. Reglen siger blot, at man skal dele bygværket op i konstruktionsafsnit således, at der kun er en projekterende organisation for et konstruktionsafsnit. Måske har TBST misforstået, hvorledes reglen fungerer?



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		§489, stk. 4 "hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en risiko for personskade ved et svigt" 



		Kommentar:

		Det vil stort set altid være risiko for personskade ved et svigt, hvordan skal undtagelsen fortolkes?



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		§493, stk. 2 vedr. brandklasse 2



		Kommentar:

		Bortfalder mulighed b) og c)?



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		77. §493

Stk. 2. Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et samlet areal på højst 50 m² er undtaget fra indplacering i brandklasser efter stk. 1.



		Kommentar:

		Vedrører arealet gælder det pr matrikel? Hvis ja, bør det tilføjes.

Lige netop den type byggeri giver rig mulighed for brandspredning hen over matrikelskel, så det kan undre at man ikke finder det nødvendigt at indplacere det i en brandklasse, særlig set i lyset af at denne type byggeri kan opføres uden byggetilladelse. 



		Forslag til ændring:

		Der er behov for præcisering







		Emne/ tekst:

		§493, stk. 3 "hvis udformningen eller anvendelsen ikke medrører en risiko for personskade i tilfælde af brand"



		Kommentar:

		Er et legehus f.eks. omfattet af undtagelsen? Der kan i mange elementer på legepladser være risiko for personskade i tilfælde af brand. Teksten bør præciseres.



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		78 § 495

Der skal udarbejde dokumentation for, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner overholdes under udførelse og i det færdige byggeri.. 



		Kommentar:

		At dokumentere overholdelse af BR18’s konstruktionskrav løbende (til enhver tid) vil en meget omfattende opgave. Forventes fx dokumentation af overholdelse dagligt? I yderste konsekvens vil man jo skulle dokumentere konstruktionens egenskaber inden disse er opnået fx at betonen er størknet?  

Der stilles i DS/EN 1990, DK NA anneks B5 krav til kontrol af udførelse, herunder omfang. De regler bør følges.

Krav om dokumentation under udførelse bør defineres tydeligere..



		Forslag til ændring:

		









		Emne/ tekst:

		78./§495.



		Kommentar:

		Begrebet ”Væsentlige ombygninger af eksisterende konstruktioner” er uhåndterbar og farlig for praksis. Fremadrettet vil det meste blive klassificeret, så der ikke er behov for dokumentation. Det er netop ved eksisterende konstruktioner, at mange fejl opstår, da det er komplekst at håndtere eksisterende konstruktioner. Der er mange eksempler på uheld for selv simple problemstillinger, fx ulykken i Frederikshavn, men også vægge der er sunket fordi, man har fjernet underliggende vægge. 

Der bør altid fordres en dokumentation, og hvis der skal være lettelser, bør det være via regler om placering i konstruktionsklasser, der er mere præcist beskrevet, sådan som det er beskrevet i SBi 271. Den angivne regel hænger ikke sammen med SBi 271, og mange vil undre sig over en manglende sammenhæng.



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		80./§499.



		Kommentar:

		Nr. 5 og 6 er helt uforståelige, og teksten giver ikke mening. De oprindelige formuleringer bevares, da de faktisk er korrekte, og udtrykker det, der er meningen.



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		85. § 508 affattes således: 

»§ 508. Starterklæring skal udfærdiges af den certificerede brandrådgiver og skal angive: 

1) At dokumentationen for brandforhold, jf. § 23, er fremsendt. 

2) At der er valgt de korrekte brandklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende. 

3) At dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5. 

4) At der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveauer, jf. bilag 5, tabel 1, for design, projektering og udførelse af den brandtekniske dokumentation svarende til projektets stadie.



		Kommentar:

		Ad 4.

Kontrolrapporter kan vel ikke foreligge ved start af et byggeri, da de redegøre for de gennemførte kontroller jf. §519?

Vejledninger herfor foreligger pt ikke, men teksten stemmer ikke med §519.



		Forslag til ændring:

		Der er behov for konsensus









		Emne/ tekst:

		§525



		Kommentar:

		Henvisningen til DS/EN 1990 er temmelig utydelig, hvad henvises der specifikt til?



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		§526, nr. 2



		Kommentar:

		Betyder det, at kontrollen ikke længere kan udføres af en person fra samme organisation?



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		§536



		Kommentar:

		Betyder det, at man ikke længere kan dele arbejdet som udarbejdende hhv. kontrollerende op, så der er en, der leder og andre, der udfører dele? §542 siger dog, at kontrolopgaver stadig kan uddelegeres.



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		§537-539



		Kommentar:

		Mister man ikke oplysninger om, hvad den certificerede statikers opgaver som minimum er, hvis det udgår? Især §537, pkt. 4 og 5 samt §539



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		100./§540.



		Kommentar:

		Paragraffen er inkonsistent. Hvis man fx er projekterende certificeret statiker, så kan man ikke være kontrollerende. Det hænger ikke sammen.



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		102./§542.



		Kommentar:

		Hvad med helheden? Hvem har ansvaret for at kontrollen samles og udgør en helhed? Det er dog et væsentligt emne for praksis. Hvad er krav til redegørelse? Det er her, at den certificerede kan komme afsted med at lave stort set ingenting. Noget der skete op til 2010, da man da netop kunne konstatere, at der bare blev skrevet under af anerkendte statikere uden at disse vidste, hvad de faktisk skrev under på. De nye regler for anerkendte statikere var bl.a. et opgør med dette. Udvalget for anerkendte statikere har allerede set en tendens i denne retning, hvorfor man overvejer at skærpe reglerne



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		Bilag 4 og 5, Tabel 1 og 2



		Kommentar:

		1. BK2, udvidet kontrol for brandplaner – risikoen for fejl i forbindelse med udførelsen er stor, hvis strategi og brandplaner ikke stemmer overens.

1. BK3, udvidet kontrol for brandteknisk dimensionering – det er hele grundlaget for bygningens brandsikkerhed, så lempelsen undre, særligt da kontrollen holdes internt.

1. BK4 og tredje part– voldsomt krav om kontrol samlet set, og en voldsom fordyrende udgift i forhold til i dag.



		Forslag til ændring:

		1. Bør ændres til max

1. Bør ændres til max

1. ”Dokumentation for indplacering i brandklasse” og ”Erklæring om indsatstaktisk traditionelt” – bør ændres til min for begge klasser. Der er tredjepart på, så ej relevant.

 ”Drifts-, Kontrol- og vedligeholdelsesplan” bør ændres til udvidet for BK4 og min. for tredjepart, da kontrollen af det udførte =færdige byggeri (kontrolplan og rapport) er langt vigtigere for bygningens brandsikkerhed.

Max kontrol for såvel brandstrategi og funktionsbeskrivelse virker unødvendig – forslås ændret til min for brandstrategi for tredjepart, da funktionsbeskrivelsen indeholder det essentielle.
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Afsender: 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI 

Inge Ebbensgaard 

ime@frinet.dk 

Tel 60776094 

 

Generelle bemærkninger:  

Ud over ændringerne som er markeret med gult i høringsmaterialet 

har FRI tillige indsat kommentarer til eksisterende emner, som vi me-

ner er uklare.  

Ingen forenklinger selv om det er målet 

Generelt er det meget svært at se, at reglerne forenkler kravene til 

certificering, som det fremgår af høringsbrevet er formålet. FRI har 

tidligere kommet med forskellige forslag, som vi ikke ser afspejlet i 

udkastet. Der ligger et meget stort kontrolarbejde forbundet med kon-

trol af certificering og projekter. Dette er en omkostning som den en-

kelte certificerede (=dennes virksomhed) skal betale – hvorfor om-

kostningen for de certificerede vil blive meget høj.  

Kontrolomfang og afregningsform giver problemer  

Kontrolomfanget, der pålægges, certificeringsorganet synes jeg fort-

sat er noget voldsomt. 

Generelt vil der i forbindelse med betalingen, for at opnå certificering 

være tale om en væsentlig højere pris end den vi kender fra statiker-

ordningen i dag.  

Herudover skal der udtages ti procent af alle projekter i KK2-4 til kon-

trol og til bedømmelse af virket, som certificeret og af kvaliteten af 

projekterne. Denne bedømmelse vil mindst modsvare et honorar af 

samme størrelse som for bedømmelse af ansøgere. Det forekommer 

mig at blive et kolossalt system.  

Skabelon til kommentering 

 

FRI Høringssvar til Udkast om bekendtgørelse om certificerings-
ordninger for dok. af tekniske forhold 

 

mailto:ime@frinet.dk


 

Side 2 (8) 

Notat 

 

 

Omkostningerne vil især ramme mindre virksomheder hårdt, da disse 

ikke vil kunne beskæftige certificerede 100%. Samfundsmæssigt set 

vil det føre til en centralisering af de certificerede rådgivere – og der-

med en uhensigtsmæssig konkurrencesituation. Vi vil risikere at se 

samme situation, som vi tidligere har oplevet med anerkendte stati-

kere, hvor det er svært for nye at komme ind i ordningen (herunder 

tilegne sig de relevante kompetencer/projekter). Vi risikerer også, at 

certificeringskompetencerne vil centralisereres på ganske få virksom-

heder, der kan udnytte deres certificerede 100%. Virksomheder der 

ikke kan udnytte denne vil ikke være konkurrencedygtige på grund af 

den store omkostning.   

Fra FRI’s side vil vi opfordre til en retænkning af finansieringen til 

kontrolomfanget af projekter og i det hele taget et skarpt blik på om-

kostningsdrivere i ordningen. Vi har flere forslag til løsning, som vi 

gerne uddyber. En oplagt mulighed vil dog være at kontrollerne af 

projekter som sker iht §33 og §36 betales med et fast byggesagsge-

byr (afhængig af projektkrav) eller som i energimærkningsordningen 

hvor konsulenten køber et antal ”numre”.  

De anerkendte statikeres mulighed for at opnå certificering på 

en ’smidig’ måde 

Generelt skal anerkendte statikere dokumenterer deres kompetencer 

ved indsendelse af et projekt til særskilt bedømmelse.  

Der er behov for en tættere styring og database over projekter 

og certificerede rådgivere 

Det er derudover svært helt at forstå om de bagvedliggende data 

alene beror på de personlige indberetninger fra de certificerede stati-

keres virke eller om der er en central database med de nødvendige 

data indhentet fra de stedlige kommunale myndigheder. 

Flaskehals - for få vil få mulighed for at ansøge om certifice-

ring i KK3/4 

BEK §16 stk.1 - ansøgning om certificering til KK3/4, skal ske på bag-

grund af et projekt i KK3/4 

BEK §16 stk. 2 - hvor ansøger, har udarbejdet ”tilstrækkelige dele af 

den statiske dokumentation … til, at dette kan lægges til grund for be-

dømmelsen”. 

Generelt, vil dette kunne være begrænsende, på hvem der kan få mu-

lighed for at indsende et projekt. Lægges vejledningen til bekendtgø-

relsen til grund for vurdering af hvad der er ”tilstrækkelig” statiske 

dokumentation, som ansøgeren selv skal have udarbejdet, så er 

denne ret omfattende, og kræver at ansøgeren har været ”produce-

rende statiker” på projektet. 
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Med ”producerende” menes i denne sammenhæng, at det kræves, at 

ansøger som minimum har udarbejdet både projektgrundlag, lastned-

føring, stabilitetsberegninger samt beregning af konstruktionsafsnit 

for mindst to byggematerialer samt fundering. Idet der vil skulle være 

tilknyttet en anden certificeret / anerkendt statiker til projektet som 

projekterende / kontrollerende, så angives det tilstrækkeligt, dersom 

ansøger har udført ”maximum kontrol” af hvad den certificerede / an-

erkendte statiker har udarbejdet - og så selv har lavet resten. 

Vores umiddelbare erfaring/skøn er, at der kun findes ganske få pro-

jekter af denne type, der (for indeværende) kan karakteriseres som 

værende et projekt i høj konsekvens klasse (CC3) hvor en ansøger 

(der ikke er anerkendt statiker) selv har udarbejdet alle ovenstående 

dokumenter eller udført maksimum kontrol af dokumenter udarbejdet 

af den anerkendte statiker.  

Man kan endvidere diskutere hvorvidt en kontrol af dokumenter udar-

bejdet af den anerkendte statiker, kan virke som dokumentation for 

kontrollantens kompetencer (bemærkningerne til disse dokumenter 

burde jo være begrænsede). 

På sigt, kan firmaer (med en større opgave portefølje) naturlig plan-

lægge bemanding af opgaver, så disse lever op til ovenstående krav, 

men for indeværende skønnes mængden begrænset. 

Krav om dokumentation af kompetencer ved ansøgning om certifice-

ring i KK3/4 skal ske ved et projekt i KK3 udarbejdet af ansøgeren, vil 

derfor være begrænsende for mængende af mulige ansøgere såvel 

som gøre det sværere for mindre firmaer, at få medarbejdere ”klædt 

på” til at kunne ansøge om certificering til KK3/4. 

Dvs krav kan føre til flaskehalse  som derved dels forsinker den mu-

lige overgang til teknisk byggesagsbehandling ved certificerede stati-

kere - og dels virker fordyrende på byggeriet. 

Det foreslås derfor, at BEK ændres, så man ved ansøgning om certifi-

cering i KK3/4, kan dokumentere kompetencer ved et projekt der 

henregnes til KK2, såfremt ”visse specifikke krav” opfyldes af projek-

tet (må ikke være ”for simpelt”) samt at ansøger dokumenterer over-

for certificeringsorganet, at denne kender og forstår de supplerende 

krav der gælder for konstruktioner i høj konsekvensklasse (CC3) 

fremfor konstruktioner der henregnes til middel konsekvensklasse 

(CC2). 

Denne dokumentation af supplerende krav, kunne være en skriftlig 

eksamen eller en mundtlig overhøring, hvilket kunne være op til certi-

ficeringsorganet. 
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BEK §16 stk.1 (3 - projektet der ligger til grund for bedømmelse af 

ansøgerens kompetencer, må maksimalt være 5 år gammelt i forhold 

til i udstedelsen af ibrugtagningstilladelsen. 

Grænsen kan være OK, men der bør gives certificeringsorganet mulig-

hed for at kunne dispensere for dette, specielt i dag, hvor nogen pro-

jekter fra start til ibrugtagningstilladelse kan strække sig over mere 

end 5 år. 

BEK bør angive denne dispensationsmulighed (som kan detaljeres i 

vejledningen). 

 

Tekstnære bemærkninger: 

Emne/ 

tekst: 

Generelt: Forhold for de brandrådgivere, der allerede er certifice-

ret under den nuværende ordning. 

Kommentar: Der mangler et afsnit for de rådgivere, der allerede er certificeret 

Forslag til 

ændring: 

Få dem med ind under den nye ordning. 

 

Emne/ 

tekst: 

§8, stk. 2 

”….kan bedømmelsen foretages af en faglig bedømmer” 

Kommentar: Dette er nyt – gælder det kun i forbindelse med virke = kontrol jf 

§36? 

Forslag til 

ændring: 

Behov for præcisering 

 

Emne/ 

tekst: 

§23, 3) og stk. 2 

Kommentar: Det viser sig i praksis, at der er forskellige opfattelser af, om der 

skal være givet ibrugtagningstilladelse på det projekt, ansøger 

udvælger til sin bedømmelse.  

Det er ønskeligt, at bekendtgørelsen specificerer - og i praksis vil 

det være hensigtsmæssigt - at det ikke behøver at være et pro-

jekt, der er givet ibrugtagningstilladelse på, det kunne være et 

krav, at der minimum er afleveret hovedprojekt. 

Forslag til 

ændring: 
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Emne/ 

tekst: 

§31, stk 4 

Certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifi-

kationer og kompetencer ved et projekt skal foretages af projek-

ter i den højeste konstruktionsklasse, som den certificerede stati-

ker har virket i, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse 

Kommentar: Evt. angive at projektet udvælges blandt alle projekter, der er 

indsendt siden sidste kontrol (re-certificering) 

NB!  

BEK 1616 §30, stk. 4 angiver at kontrollen udføres på et projekt 

fra den højeste klasse som den certificerede har virket i, hvilket 

kan være et KK3 projekt  

Jf. sidste afsnit under pkt. 7.3 i udkast til ”Vejledning om certifice-

ring af statikere og brandrådgivere – rev.1” skal der foretages 

kontrol på et projekt i den højeste klasse for den ordning man er 

certificeret til – dvs. KK4 for KK3&4 certificerede. 

Da man kan blive certificeret til KK3&4 på et KK3 projekt, så bør 

man også kunne re-certificeres på et KK3 projekt – altså som der 

står i BEK 1616 

Forslag til 

ændring: 

Certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifi-

kationer og kompetencer ved et projekt skal foretages af projek-

ter i den højeste konstruktionsklasse, som den certificerede stati-

ker har virket i siden sidste kontrol, og hvortil der er meddelt 

ibrugtagningstilladelse. 

 

Emne/ 

tekst: 

§32  

Kontrol (re-certificering) af statiker certificerede til tredjepartkon-

trol 

Kommentar: Under denne paragraf er det ikke angivet at kontrollen skal fore-

tages af projekter i den højeste konstruktionsklasse, som den cer-

tificerede statiker har virket i siden sidste kontrol – dvs. kontrol-

len kan udføres på et vilkårligt projekt, også KK2. 

Vejledningen angiver dog, at der skal foretages kontrol på et pro-

jekt fra den højeste klasse for den ordning man er certificeret til – 

dvs. KK4 – så bør det ikke fremgå af paragraf §32 at kontrollen 

udtages i højeste klasse? 

Hvis statikere hverken har virket som 3. partskontrollant eller cer-

tificeret statiker i KK4, så skal certificeringsorganet påse at betin-

gelserne for certificeringen forsat er til stedet, hvilket kan se via 
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et KK4-projekt hvor statikeren har været assisterende – dvs. der 

foretages ikke kontrol af et projekt fra de årlige lister. 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

§33, stk.1 nederste linje 

Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 10. projekter, 

dog minimum et projekt årligt. 

§36, stk. 1 nederste linje 

Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 10. projekter, 

dog minimum et projekt årligt, hvortil der er meddelt ibrugtag-

ningstilladelse 

Kommentar: Bør teksten ikke være ens? 

 

Forslag til 

ændring: 

I §36 fjernes ”hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse” da 

det fremgår af den foranstående tekst. 

Hver 10. projekter bør ændres til hver 10. projekt i begge para-

graffer 

 

Emne/ 

tekst: 

§33 og §36 

”Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 10. projekter, 

dog minimum et projekt årligt.” 

Kommentar: Det er svært at læse om sidste led i sætningen er pr. certificeret 

eller pr. akkrediteret. Specielt når sætningen læses i sammen-

hæng med sætningen ovenfor.  

Såfremt der er tale om et pr. certificeret er omfanget af stikprøve-

kontroller steget meget, idet der skal så minimum udtages 1 stik-

prøve per statiker i alle konstruktionsklasser. Samtidigt skal man 

som certificeret nu også udtages til stikprøvekontrol, det år, man 

recertificeres. Det virker som et meget stort omfang  

Forslag til 

ændring: 

Afklares og præciseres 

 

Emne/ 

tekst: 

§33 og §34 

Kommentar: Det er fint, at interval for recertificering ensrettes. 
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Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

§34, 35 og 36 

Kommentar: For andre end dem der sidder med det til daglig er det svært at 

forstå forskel på kontrol af kompetencer/kvalifikationer og virke 

Forslag til 

ændring: 

Brug ordet re-certificering og årlig kontrol i henholdsvis § 34-35 

og 36 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 35, stk. 4 

Kommentar: Mangler der ikke stk. 4 som i §34, stk. 4? 

Forslag til 

ændring: 

Manglende tekst tilføjes: 

Stk. 4. Certificeringsorganets kontrol skal foretages af projekter i 

den højeste brandklasse, som den certificerede brandrådgiver har 

virket i, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 

 

Emne/ 

tekst: 

§37 

Kommentar: Der kan være fortroligt materiale, som ikke kan udleveres, fx for-

hold som vedrører sikkerhed (fx terrorudsatte mål eller forsvars-

anlæg). Den certificerede må således ikke udlevere til certifice-

ringsorganet og disse fremgår ej heller af byggesagsarkivet. 

Forslag til 

ændring: 

Der bør i bekendtgørelsen tages forbehold for dokumentation, 

som ikke må udleveres af fx sikkerhedsmæssige hensyn – sva-

rende til den dokumentation som heller ikke skal indsendes til 

byggesagsarkiv.  

Alternativt bør bekendtgørelsen tage stilling til hvorledes denne 

udfordring håndteres. 

 

Emne/ 

tekst: 

§38, stk.4 

Såfremt en person, der er certificeret efter reglerne i denne be-

kendtgørelse, fratages sin certificering, skal certificeringsorganet 

orientere de kommuner, hvor den certificerede har virket ……. 

osv. 



 

Side 8 (8) 

Notat 

 

 

Kommentar: Hvem skal der rettes henvendelse til i kommunen – kommunalbe-

styrelsen, som det er angivet i §30, stk. 5?  

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

§38 – Fratagelse af certificering 

Kommentar: Hvordan sikres det, at en person der er frataget sit certifikat ikke 

kan indsende projekter efter fratagelsen – bliver der oprettet et 

fælles register hvor kun personer med gyldige certificeringer er 

oplistet 

Forslag til 

ændring: 

Styrelsen opretter og vedligeholder en liste/database over certifi-

cerede med adgang for såvel kommuner som potentielle købere. 

 



 

Side 1 (8) 

 

 

 

Afsender: 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI 

Inge Ebbensgaard 

ime@frinet.dk 

Tel 60776094 

 

Generelle bemærkninger:  

Umiddelbare kommentarer:  

I høringsbrevet angives at formålet med ændringerne er: ”…Simplifi-

cerer reglerne for den certificerede statikers og brandrådgivers virke. 

 Forenkler regler for kontrol af den tekniske dokumentation for 

brand- og konstruktionsklasser.”  

Det forekommer ikke FRI, at dette mål nås med udkastet til BR18. FRI 

har forsat en bekymring om balancen mellem det nødvendige kontrol 

og dokumentationsomfang stillet overfor omkostninger og fordyrelse 

af byggeriet.  

Flere af forslagene til ændringer i BR18 har store konsekvenser, da de 

har et indhold, der er misvisende eller ude af sammenhæng med reg-

ler i andre dokumenter, hvilket afleder inkonsistens, med deraf afledte 

problemer for anvendelsen. 

Det gør det svært at forholde sig til teksten, da der fortsat mangler en 

stribe vejledninger til brandområdet. 

 

Tekstnære bemærkninger: 

Emne/ 

tekst: 

11./§ 18. stk. 2. 

Skabelon til kommentering 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-
lement 2018 

 

mailto:ime@frinet.dk


 

Side 2 (8) 

Notat 

 

 

Kommentar: Der bør efter ”… udpeger ansøgeren” indsættes ”desuden”, så der 

ikke er tvivl i forhold til stk. 1. om at der er tale om to særskilte 

certificerede statikere, og at begge skal virke. 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

Kapitel 33 

Kommentar: Det der står tilbage, er usammenhængende og inkonsistent. Hele 

kapitlet bør revurderes. 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

Tabeller til kapitel 33, Tabel 1 

Kommentar: Kolonne med KK1 giver ikke mening, da der alene er krav om 

egenkontrol, og for egenkontrol giver begreberne Min., Udv. og 

Max. ingen mening. Faktisk burde tabellens titel angive, at den 

gælder for uafhængig kontrol, så det er klart for alle. 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

34. I § 133 indsættes som stk. 2:  

»Stk. 2. I bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 i mere end 1 

etage skal der installeres brandredningselevator, hvis bygningsaf-

snittet er indrettet til sengeliggende eller personer med nedsat 

mobilitet, f.eks. plejeboliger eller hospitaler.« 

Kommentar: Det er et voldsomt krav, da det ikke er arealbestemt og desuden 

meget upræcist – med teksten kan man fx til et supersygehus 

med mange etager og et meget stort areal nøjes med 1 brand-

mandselevator? 

Med brandredningselevator menes der brandmandselevator jf 

DS/EN 81-72: 2015? 

Forslag til 

ændring: 

Der er behov for præcisering. 

 



 

Side 3 (8) 

Notat 

 

 

Emne/ 

tekst: 

72./§ 486. 

Kommentar: Der må være sket en alvorlig fejl.  

Det er helt afgørende og gennemsyrer hele systemet for bærende 

konstruktioner, at der for et konstruktionsafsnit kun kan være én 

projekterende organisation. Hele SBi 271 er bygget op under 

denne forudsætning, og vil mere eller mindre kollapse uden den 

regel. Hvis denne regel ikke er der, så kan den bygværksprojekte-

rende fx for et bygværk lave ét konstruktionsafsnit og alle græn-

seflader falder væk. Dette vil den bygværksprojekterende natur-

ligvis have en interesse i, da vedkommende i egen forretnings-

mæssige interesse sparrer en del arbejde ved den manøvre, og 

dette ses desværre ofte i praksis. Herved vil der være en masse 

projekterende på et projekt, hvor ingen har ansvar for helhed og 

grænseflader. 

Reglen blev indført meget tidligt (første udgave af SBi 223 i 

2010), da man erkendte at en stor del af konstaterede fejl i byg-

værker, netop skyldes at ingen følte ansvar for grænseflader og 

helheder i en meget fragmenteret projekteringsverden, hvor der 

er mange projekterende organisationer. Dette var fx tilfældet ved 

kollaps af visse tagkonstruktioner over supermarkeder, og proble-

met er fx også konstateret i en række haller.  

I branchen er der en udbredt opfattelse af, at netop denne regel 

fungerer, og at den har forbedret kvaliteten, ved at der er ansvar 

for grænseflader (den bygværksprojekterende), og at én projek-

terende organisation har ansvaret indenfor eget konstruktionsaf-

snit. 

Hvad begrundelsen er for at fjerne reglen fortaber sig i tågerne, 

da reglen jo ikke blander sig i hverken noget juridisk eller kom-

mercielt. Reglen siger blot, at man skal dele bygværket op i kon-

struktionsafsnit således, at der kun er en projekterende organisa-

tion for et konstruktionsafsnit. Måske har TBST misforstået, hvor-

ledes reglen fungerer? 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

§489, stk. 4 "hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører 

en risiko for personskade ved et svigt"  

Kommentar: Det vil stort set altid være risiko for personskade ved et svigt, 

hvordan skal undtagelsen fortolkes? 



 

Side 4 (8) 

Notat 

 

 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

§493, stk. 2 vedr. brandklasse 2 

Kommentar: Bortfalder mulighed b) og c)? 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

77. §493 

Stk. 2. Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, over-

dækkede terrasser og lignende bygninger samt teknikhuse til 

elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et samlet 

areal på højst 50 m² er undtaget fra indplacering i brandklasser 

efter stk. 1. 

Kommentar: Vedrører arealet gælder det pr matrikel? Hvis ja, bør det tilføjes. 

Lige netop den type byggeri giver rig mulighed for brandspredning 

hen over matrikelskel, så det kan undre at man ikke finder det 

nødvendigt at indplacere det i en brandklasse, særlig set i lyset af 

at denne type byggeri kan opføres uden byggetilladelse.  

Forslag til 

ændring: 

Der er behov for præcisering 

 

Emne/ 

tekst: 

§493, stk. 3 "hvis udformningen eller anvendelsen ikke medrører 

en risiko for personskade i tilfælde af brand" 

Kommentar: Er et legehus f.eks. omfattet af undtagelsen? Der kan i mange 

elementer på legepladser være risiko for personskade i tilfælde af 

brand. Teksten bør præciseres. 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

78 § 495 

Der skal udarbejde dokumentation for, at bygningsreglementets 

krav til bærende konstruktioner overholdes under udførelse og i 

det færdige byggeri..  



 

Side 5 (8) 

Notat 

 

 

Kommentar: At dokumentere overholdelse af BR18’s konstruktionskrav løbende 

(til enhver tid) vil en meget omfattende opgave. Forventes fx do-

kumentation af overholdelse dagligt? I yderste konsekvens vil 

man jo skulle dokumentere konstruktionens egenskaber inden 

disse er opnået fx at betonen er størknet?   

Der stilles i DS/EN 1990, DK NA anneks B5 krav til kontrol af ud-

førelse, herunder omfang. De regler bør følges. 

Krav om dokumentation under udførelse bør defineres tydeligere.. 

Forslag til 

ændring: 

 

 

 

Emne/ 

tekst: 

78./§495. 

Kommentar: Begrebet ”Væsentlige ombygninger af eksisterende konstruktio-

ner” er uhåndterbar og farlig for praksis. Fremadrettet vil det me-

ste blive klassificeret, så der ikke er behov for dokumentation. 

Det er netop ved eksisterende konstruktioner, at mange fejl op-

står, da det er komplekst at håndtere eksisterende konstruktio-

ner. Der er mange eksempler på uheld for selv simple problemstil-

linger, fx ulykken i Frederikshavn, men også vægge der er sunket 

fordi, man har fjernet underliggende vægge.  

Der bør altid fordres en dokumentation, og hvis der skal være let-

telser, bør det være via regler om placering i konstruktionsklas-

ser, der er mere præcist beskrevet, sådan som det er beskrevet i 

SBi 271. Den angivne regel hænger ikke sammen med SBi 271, 

og mange vil undre sig over en manglende sammenhæng. 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

80./§499. 

Kommentar: Nr. 5 og 6 er helt uforståelige, og teksten giver ikke mening. De 

oprindelige formuleringer bevares, da de faktisk er korrekte, og 

udtrykker det, der er meningen. 

Forslag til 

ændring: 

 

 



 

Side 6 (8) 

Notat 

 

 

Emne/ 

tekst: 

85. § 508 affattes således:  

»§ 508. Starterklæring skal udfærdiges af den certificerede brand-

rådgiver og skal angive:  

1) At dokumentationen for brandforhold, jf. § 23, er fremsendt.  

2) At der er valgt de korrekte brandklasser, og at dokumentatio-

nen herfor er retvisende.  

3) At dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det fo-

religgende detaljeringsniveau vil overholde bygningsreglementets 

brandkrav, jf. kapitel 5.  

4) At der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrol-

rapport i overensstemmelse med kontroltyper, jf. bilag 3, og kon-

trolniveauer, jf. bilag 5, tabel 1, for design, projektering og udfø-

relse af den brandtekniske dokumentation svarende til projektets 

stadie. 

Kommentar: Ad 4. 

Kontrolrapporter kan vel ikke foreligge ved start af et byggeri, da 

de redegøre for de gennemførte kontroller jf. §519? 

Vejledninger herfor foreligger pt ikke, men teksten stemmer ikke 

med §519. 

Forslag til 

ændring: 

Der er behov for konsensus 

 

 

Emne/ 

tekst: 

§525 

Kommentar: Henvisningen til DS/EN 1990 er temmelig utydelig, hvad henvises 

der specifikt til? 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

§526, nr. 2 

Kommentar: Betyder det, at kontrollen ikke længere kan udføres af en person 

fra samme organisation? 

Forslag til 

ændring: 
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Notat 

 

 

Emne/ 

tekst: 

§536 

Kommentar: Betyder det, at man ikke længere kan dele arbejdet som udar-

bejdende hhv. kontrollerende op, så der er en, der leder og andre, 

der udfører dele? §542 siger dog, at kontrolopgaver stadig kan 

uddelegeres. 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

§537-539 

Kommentar: Mister man ikke oplysninger om, hvad den certificerede statikers 

opgaver som minimum er, hvis det udgår? Især §537, pkt. 4 og 5 

samt §539 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

100./§540. 

Kommentar: Paragraffen er inkonsistent. Hvis man fx er projekterende certifi-

ceret statiker, så kan man ikke være kontrollerende. Det hænger 

ikke sammen. 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

102./§542. 

Kommentar: Hvad med helheden? Hvem har ansvaret for at kontrollen samles 

og udgør en helhed? Det er dog et væsentligt emne for praksis. 

Hvad er krav til redegørelse? Det er her, at den certificerede kan 

komme afsted med at lave stort set ingenting. Noget der skete op 

til 2010, da man da netop kunne konstatere, at der bare blev 

skrevet under af anerkendte statikere uden at disse vidste, hvad 

de faktisk skrev under på. De nye regler for anerkendte statikere 

var bl.a. et opgør med dette. Udvalget for anerkendte statikere 

har allerede set en tendens i denne retning, hvorfor man overve-

jer at skærpe reglerne 



 

Side 8 (8) 

Notat 

 

 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

Bilag 4 og 5, Tabel 1 og 2 

Kommentar: 1. BK2, udvidet kontrol for brandplaner – risikoen for fejl i 

forbindelse med udførelsen er stor, hvis strategi og brand-

planer ikke stemmer overens. 

2. BK3, udvidet kontrol for brandteknisk dimensionering – det 

er hele grundlaget for bygningens brandsikkerhed, så lem-

pelsen undre, særligt da kontrollen holdes internt. 

3. BK4 og tredje part– voldsomt krav om kontrol samlet set, 

og en voldsom fordyrende udgift i forhold til i dag. 

Forslag til 

ændring: 

1. Bør ændres til max 

2. Bør ændres til max 

3. ”Dokumentation for indplacering i brandklasse” og ”Erklæ-

ring om indsatstaktisk traditionelt” – bør ændres til min for 

begge klasser. Der er tredjepart på, så ej relevant. 

 ”Drifts-, Kontrol- og vedligeholdelsesplan” bør ændres til 

udvidet for BK4 og min. for tredjepart, da kontrollen af det 

udførte =færdige byggeri (kontrolplan og rapport) er langt 

vigtigere for bygningens brandsikkerhed. 

Max kontrol for såvel brandstrategi og funktionsbeskrivelse 

virker unødvendig – forslås ændret til min for brandstra-

tegi for tredjepart, da funktionsbeskrivelsen indeholder det 

essentielle. 
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Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 


Høringssvar til udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet 


j.nr. BS0400-00233 


Forsikring & Pension takker for muligheden for at give høringssvar på de tre be-


kendtgørelsesændringer for bygningsreglement 2018 (BR18), certificeringsord-


ning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet og certifice-


ringsordning for transportable telte og konstruktioner. 


 


F&P har følgende kommentarer til de fremsendt udkast: 


 


Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 


2018 (BR18) 


§492, nr. 1: Ved at anvende de præaccepterede løsninger i Bygningsreglementets 


vejledning til kapitel 5 har man opfyldt bygningsreglementets brandkrav.  


I den vejledende udtalelse om bygningsreglements brandkrav efter 1. juli 2018, 


http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Vejle-


dende-udtalelse-om-bygningsreglementets-brandkrav fremgår det at: 


 


”…præ-accepterede løsninger for brandsikring af byggeri, der vil fremgå af de nye 


vejledninger til BR18, være en videreførelse af de eksempler, der i dag findes i 


eksempelsamlingen.  


 


De nye vejledninger vil endvidere beskrive flere præ-accepterede løsninger end 


hidtil. De nye præ-accepterede løsninger skal ikke erstatte eksisterende eksem-


pler, men skal i stedet fremadrettet give flere valgmuligheder for de bygherrer, 


der ønsker at anvende præ-accepterede løsninger til dokumentere, at brandkra-


vene i BR18 er overholdt.” 


 


F&P mener ikke at det fremgår tydeligt, hvordan en brandteknisk løsning opnår 


status som præaccepteret. Skal løsningen være udbredt anvendt i mere end fx 10 


byggerier eller skal den også være geografisk udbredt i fx mere end 10 kommu-


ner? 


 


F&P vil kraftigt opfordre til mere åbenhed omkring processen herunder kriterier, 


når nye brandtekniske løsninger anerkendes som nye præaccepterede løsninger. 


 


  



http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Vejledende-udtalelse-om-bygningsreglementets-brandkrav

http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Vejledende-udtalelse-om-bygningsreglementets-brandkrav
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Sagsnr. GES-2010-00127 


DokID 381679 


 


 


Side 2 


Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske 


forhold i bygningsreglementet 


F&P ønsker en offentlig tilgængelig liste over certificerede rådgivere, der kan ud-


arbejde dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (brand og kon-


struktion) som bekrevet i § 10. F&P vil derfor på det kraftigste opfordre TBST til 


at oprette en offentlig tilgængelig database for certificerede rådgivere (brand og 


statik). 


 


Kontakt gerne undertegnende på cch@forsikringogpension.dk eller telefon 41 91 


91 42, hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående. 


Med venlig hilsen 


Christina Østergaard 
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Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

Høringssvar til udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet 

j.nr. BS0400-00233 

Forsikring & Pension takker for muligheden for at give høringssvar på de tre be-

kendtgørelsesændringer for bygningsreglement 2018 (BR18), certificeringsord-

ning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet og certifice-

ringsordning for transportable telte og konstruktioner. 

 

F&P har følgende kommentarer til de fremsendt udkast: 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 

2018 (BR18) 

§492, nr. 1: Ved at anvende de præaccepterede løsninger i Bygningsreglementets 

vejledning til kapitel 5 har man opfyldt bygningsreglementets brandkrav.  

I den vejledende udtalelse om bygningsreglements brandkrav efter 1. juli 2018, 

http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Vejle-

dende-udtalelse-om-bygningsreglementets-brandkrav fremgår det at: 

 

”…præ-accepterede løsninger for brandsikring af byggeri, der vil fremgå af de nye 

vejledninger til BR18, være en videreførelse af de eksempler, der i dag findes i 

eksempelsamlingen.  

 

De nye vejledninger vil endvidere beskrive flere præ-accepterede løsninger end 

hidtil. De nye præ-accepterede løsninger skal ikke erstatte eksisterende eksem-

pler, men skal i stedet fremadrettet give flere valgmuligheder for de bygherrer, 

der ønsker at anvende præ-accepterede løsninger til dokumentere, at brandkra-

vene i BR18 er overholdt.” 

 

F&P mener ikke at det fremgår tydeligt, hvordan en brandteknisk løsning opnår 

status som præaccepteret. Skal løsningen være udbredt anvendt i mere end fx 10 

byggerier eller skal den også være geografisk udbredt i fx mere end 10 kommu-

ner? 

 

F&P vil kraftigt opfordre til mere åbenhed omkring processen herunder kriterier, 

når nye brandtekniske løsninger anerkendes som nye præaccepterede løsninger. 

 

  

http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Vejledende-udtalelse-om-bygningsreglementets-brandkrav
http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Vejledende-udtalelse-om-bygningsreglementets-brandkrav
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Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske 

forhold i bygningsreglementet 

F&P ønsker en offentlig tilgængelig liste over certificerede rådgivere, der kan ud-

arbejde dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (brand og kon-

struktion) som bekrevet i § 10. F&P vil derfor på det kraftigste opfordre TBST til 

at oprette en offentlig tilgængelig database for certificerede rådgivere (brand og 

statik). 

 

Kontakt gerne undertegnende på cch@forsikringogpension.dk eller telefon 41 91 

91 42, hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående. 

Med venlig hilsen 

Christina Østergaard 

 

mailto:cch@forsikringogpension.dk
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[RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
Dato: 1. maj 2019 11:23:52

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen,
 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse meddeler herved på vegne af Forsvarsministeriet
ikke at have bemærkninger til:
 

·         Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for
dokumentation af tekniske forhold til bygningsreglementet.

·         Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for
transportable telte og konstruktioner.

 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse meddeler herved på vegne af Forsvarsministeriet
at have bemærkninger til:
 

·         Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018
(BR18)

 
Bemærkninger er som følger:
 
Indledningsvis gøres opmærksom på, at Forsvarsministeriets Materiel- og
Indkøbsstyrelse, Ingeniørregimentet og Beredskabsstyrelsen siden februar 2017 har
arbejdet med de lovgivningsmæssige udfordringer der opstår, når der opsættes
midlertidige/transportable konstruktioner, fx som under etableringen af de nationale
teltlejre i slutningen af 2015 under flygtningekrisen.

 
Som led i arbejdet fremsendte Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i april
2018 en anmodning om undtagelse for byggetilladelse/certificering af transportable
konstruktioner i forbindelse med den operative opgaveløsning i Forsvaret og
Beredskabsstyrelsen.

 
Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har ved den foreslåede formulering i § 6a, 9) til dels
imødekommet Forsvarets (FSV) og Beredskabsstyrelsens (BRS) anmodning om
undtagelse for byggetilladelse og certificering ved opstilling af transportable
konstruktioner. Undtagelsen dækker væsentlige dele af FSV og BRS behov i forbindelse
med den operative opgaveløsning, uagtet tidsaspektet på seks (6) uger i visse
situationer fortsat kan virke begrænsende.
Den foreslåede formulering i § 6a 9) anbefales udspecificeret, så det fremgår, at
undtagelsen både gælder byggetilladelse og certificering.
 
Undtagelsesperioden ændres – for Forsvarets og Beredskabsstyrelsens vedkommende –
fra 6 uger til 3 måneder.

 
Alternativ til den foreslåede ændring i §6a, 9), og efter Forsvarsministeriets opfattelse
en mere enkel og klar formulering af undtagelsen, kunne være at undtage Forsvaret og
Beredskabsstyrelsen for bygningsreglementet ved at placere undtagelsen under § 4,
eksempelvis med formuleringen: ”Transportable konstruktioner, der opstilles og
anvendes i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen til deres militære operationer, indsatser,
øvelser, m.v. i op til tre måneder”.
 
Formuleringen følger således den oprindelig foreslåede formulering og placering jf.
skrivelse af april 2018 fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse til Trafik-

mailto:FES-JPS06@mil.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:byggeri@tbst.dk
mailto:FMI-LA-KOA08@mil.dk
mailto:BRS-NBR-13@brs.dk


Bygge og Boligstyrelsen.   
 
Forsvarsministeriet skal endvidere bemærke:
 

·         Til ændring § 1, nr. 37, hvor brugeren udgår:
 
Forsvarsministeriet finder, særligt ved længerevarende lejeforhold, at det er
formålstjenligt, at også brugeren/lejeren er ansvarlig for overholdelse af de krav der er
til drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden og ved bygningen.
 
 
Med venlig hilsen
 
Mads Andersen
Cand.jur.
Fuldmægtig
 
FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Juridisk afdeling, Jura- og Policysektionen
Bygning 65 - lokale 126
Arsenalvej 55, 9800 Hjørring
Telefon: +45 7281 3172 / Mobil +45 20943153
E-mail: fes-jps06@mil.dk / Fiin: fes-jps06@fiin.dk
www.ejendomsstyrelsen.dk

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

 

Vi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for
modtageren. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i
nogen sammenhaeng og vi beder dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-
funktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier af e-mailen i dit system uden at videresende eller
kopiere den. Selvom e-mailen og enhvert vedhaeftet fil efter vores overbevisning er fri for virus og
andre fejl, som kan paavirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og laeses, aabnes
den paa modtagerens eget ansvar. Vi paatager os ikke noget ansvar for tab eller skade, som er
opstaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du har problemer med at aabne
vedhaeftede filer, kan du finde information paa dette link http://www.fmi.dk/Pages/winmail.aspx.

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this
message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the
message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we
believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect
the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or
her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of
this message. If you are having trouble opening attached files, you can get further information via this
link http://www.fmi.dk/Pages/winmail.aspx.
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Høringssvar fra Gentofte Kommune

 

Bemærkninger til "Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
bygningsreglement 2018 (BR18)";

§ 6a Det bør præciseres, at benyttelse/anvendelsen af fx telte, scener m.v. ikke må stride mod
gældende plangrundlag. Dette kan være lokalplan pligtigt i sig selv.

§ 6d Det er en for upræcist formulering mht. "på den samme placering" - Dette kan bevirke, at ved
blot at flytte minimalt på en transportabel konstruktion, at det bliver er en omgåelse af reglementets
øvrige bestemmelser og intentionen bag bekendtgørelsen (og dermed også byggelovens § 1 og 2).

§ 6e Sprogligt ikke korrekt. 
Vedr. at pladsfordelingsplan skal godkendes af kommunalbestyrelsen, forudsat at den ikke er
godkendt af en certificeret brandrådgiver. Hvorledes skal begrebet "Godkendelse" tolkes? 
Iht. reglementet kan der kun udstedes tilladelser, hvori der kan stilles betingelser, som skal suppleres
med en klagevejledning...  Kan der stilles vilkår til en Godkendelse?

§§ 6e, 6f og 66g Kan kommunen modsætte sig anvendelsen, hvis meddelelsen indkommer senere
end 4 uger? 
Det er en gentagende udfordring, at personer, der ønsker opstilling af telte mv i forbindelse med
diverse arrangementer, ikke er bevidste om, at de skal fremsende meddelelse herom til godkendelse.

Når en meddelelse om Transportable konstruktioner, Campingområder på festivaler, spejderlejre,
sportsarrangementer og lignende samt Festival- og salgsområder modtages, skal kommuner påse, at
bestemmelserne i kap. 5 er iagttaget? Og kan kommune give afslag, hvis det fremgår af
meddelelsen, at indretningen, brugen og/eller placeringen er i overensstemmelse med kap. 5?

§§ 126-131 Hvorledes kan en certificeret brandrådgiver udtale sig/lave en strategi om
redningsberedskabets indsatsmulighed, der normalt er en drøftelse mellem bygningsmyndighed,
beredskab og ansøger, da det er meget forskelligt hvilke handlemuligheder de forskellige
beredskaber har. Dette er dermed ikke gens viden for den certificerede brandrådgiver. Dette gør sig
også gældende i § 50 og § 393.

§ 179 Efter præcisering af bestemmelser for opholdsarealer i det fri, der er hævet mere end 0,30 m
fra terræn, udestuer, udvendige trapper, altaner, skorstene, tagterrasser, svømmebassiner samt
solcelleanlæg eller solfangere og lignende i BR18, er disse ikke omfattet af højdegrænse
bestemmelsen (1,4 x afstand til skel). og kan derfor opføres med en højde der overstiger 1,4 x
afstand til skel.

Nr. 55 Der menes vel § 207, og ikke 208?

mailto:trfi@gentofte.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:byggeri@tbst.dk
mailto:christian.marklund@albertslund.dk
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Til høringsparterne 


Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeom-


rådet 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til følgende 


tre bekendtgørelsesændringer på byggeområdet: 


• ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) 


• ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumenta-


tion af tekniske forhold i bygningsreglementet  


• ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transpor-


table telte og konstruktioner 


 


Bekendtgørelserne sendes i samlet høring med frist for svar den 1. 


maj 2019.  


De tre bekendtgørelser ændres samtidig, da ændringerne i BR18 affø-


der konsekvensændringer i både certificeringsordning for dokumenta-


tion af tekniske forhold i bygningsreglementet og certificeringsordning 


for transportable telte og konstruktioner. Ændringerne skal derfor 


bl.a. sikre, at der er overensstemmelse mellem reglerne i BR18 og de 


to certificeringsbekendtgørelser. Der foretages desuden en række ind-


holdsmæssige ændringer, som er beskrevet nedenfor. 


I de to certificeringsbekendtgørelser, der nyaffattes, er de væsentlige 


ændringer markeret med gul. 


Ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) inde-


holder bestemmelser, der: 


 Præciserer reglerne for skurvogne opstillet på en byggeplads.  
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 Undtager visse transportable konstruktioner, som Forsvaret og 


Beredskabsstyrelsen bruger, fra kravet om byggetilladelse.  


 Samler og præciserer reglerne for transportable konstruktioner 


samt for camping-, festival- og salgsområder.   


 Regulerer vedligeholdelse uden byggetilladelse 


 Simplificerer reglerne for den certificerede statikers og brand-


rådgivers virke. 


 Forenkler regler for kontrol af den tekniske dokumentation for 


brand- og konstruktionsklasser.  


 Udvider den statiske dokumentation for konstruktionsklasse 2-


4.  


 Indfører regler for kontrol af udførelsen i overensstemmelse 


med det nationale anneks til Eurocode 0.  


 Opdaterer bestemmelserne vedr. brandtekniske installationer. 


 Præciserer henvisning til vejledning om indsatstaktisk traditio-


nelt byggeri. 


Nyaffattelse af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumen-


tation af tekniske forhold i bygningsreglementet indeholder bestem-


melser, der:  


 Forpligter certificeringsorganet til at orientere kommunalbesty-


relsen, hvor der er er væsentlige fejl i byggeriet eller hvor en 


certificeret mister sin certificering. 


 Forenkler systemet for opretholdelse af certificering.  


 Præciserer reglerne for den certificerede statikers og brandråd-


gives virke.  


Nyaffattelse af bekendtgørelse om certificeringsordning for transpor-


table telte og konstruktioner indeholder bestemmelser, der: 


 Præciserer og opdaterer reglerne for certificering af transpor-


table konstruktioner.  


 


1. Bygningsreglement 2018  


Nedenfor beskrives de væsentligste forslag til ændringer i bygnings-


reglementet (BR18) 


Præcisering af reglerne for skurvogne opstillet på en byggeplads  


Reglerne for transportable konstruktioner, herunder skurvogne, der 


skal stå på en byggeplads, præciseres, da der har været tvivl om reg-


lerne hos kommunerne og i branchen. Det tydeliggøres, at transpor-


table konstruktioner, der skal stå på eller i tilknytning til en bygge-


plads, er undtaget fra kravet om byggetilladelse.  


Undtagelsen forudsætter, at der er givet en byggetilladelse til det på-


gældende byggearbejde, og at der ikke overnattes i den transportable 


konstruktion. Hvis der skal overnattes i en transportabel konstruktion 
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på en byggeplads, er der krav om en byggetilladelse til den transpor-


table konstruktion fra kommunalbestyrelsen.  


Samtidig præciseres det, at det er den konkrete anvendelse af kon-


struktionen, som er afgørende for, hvilke af bygningsreglementets 


tekniske krav, som konstruktionen skal leve op til.  


Samling og præcisering af reglerne for transportable konstruktioner 


samt for camping-, festival- og salgsområder  


På baggrund af ønsker fra kommunerne og branchen, og for at gøre 


det nemmere og mere brugervenligt at finde og forstå reglerne for 


transportable konstruktioner, samles reglerne for transportable kon-


struktioner.  


Derudover præciseres det, at transportable konstruktioner og cam-


ping-, festival- og salgsområder er undtaget fra kravet om færdigmel-


ding, ibrugtagningstilladelse og stikprøvekontrol.  


Undtagelse af visse transportable konstruktioner, som Forsvaret og 


Beredskabsstyrelsen bruger, fra kravet om byggetilladelse 


Beredskabsstyrelsen og Forsvaret har oplyst, at de bl.a. anvender 


transportable telte, containere, broer mv. til deres operative mobile 


opgaver, herunder til forberedelse til internationale udsendelser, 


akutte beredskabsindsatser og fortrolige øvelser.  


Med den foreslåede ændring undtages disse opstillinger fra kravet om 


byggetilladelse, men skal fortsat leve op til bygningsreglementets tek-


niske bestemmelser, herunder de konstruktive krav, brandkrav mv.  


Vedligeholdelse uden byggetilladelse 


Med genindførelse af bestemmelsen undtages vedligeholdelsesarbej-


der, ombygning og andre forandringer i bestående bebyggelse, der 


har betydning for energiforbruget i bygningen, for kravet om byggetil-


ladelse. Det betyder, at det fx er muligt at foretage udskiftning af vin-


duer i en hel facade, der dækker flere enheder uden ansøgning om 


byggetilladelse.   


Enklere regler for den certificerede statikers og brandrådgivers virke 


Reglerne for den certificerede statikers og brandrådgivers virke for-


enkles. Det sker ved, at der indføres ét minimum for den certificere-


des virke. Dette står i modsætning til i dag, hvor man sondrer mel-


lem, at den certificerede kan være aktiv eller ledende projekterende 


eller aktiv eller ledende kontrollerende for den tekniske dokumenta-


tion. Den certificerede skal redegøre for sit planlagte virke i forbin-


delse med ansøgning om byggetilladelse og redegøre for sit faktiske 


virke i forbindelse med færdigmeldingen. 
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Med ændringen kan den certificerede vælge at varetage sit virke ved 


at udarbejde, kontrollere eller godkende den tekniske dokumentation, 


hvilket er angivet med den samlende betegnelse ”udfærdige”. Dette 


resulterer i større fleksibilitet ved organiseringen af byggearbejdet.   


Forenkler regler for kontrol af den tekniske dokumentation for brand- 


og konstruktionsklasser 


På nuværende tidspunkt er minimumsniveauerne for kontrol af doku-


mentation for brandforhold og bærende konstruktioner relateret til 


den certificeredes virke. 


Med ændringen relateres minimumsniveauet for kontrol af dokumen-


tation til selve dokumentationen uanset, hvilken rolle den certificerede 


har i byggeprojektet. Dette resulterer i en større fleksibilitet ved orga-


nisering af byggearbejdet, da andre end den certificerede kan udfær-


dige dokumentationen. Det betyder også, at bilag 4 og 5 om kontrol 


af dokumentationen tydeligere knyttes til selve den tekniske doku-


mentation for byggeriet frem for den certificeredes virke. 


Den statiske dokumentation for konstruktionsklasse 2-4 udvides  


Dokumentation for bærende konstruktioner i konstruktionsklasse 2-4 


udvides til også at omfatte dokumentation for de anvendte byggeva-


rer i den udførte bærende konstruktion. Dokumentationen skal indgå i 


den samlede tekniske dokumentation, der indsendes til bygningsmyn-


digheden i forbindelse med færdigmeldingen af byggeriet. 


Kravet skal bidrage til at sikre, at de anvendte byggevarer understøt-


ter, at kravene i bygningsreglementet er overholdt.  


Indførelse af regler for kontrol af udførelsen  


Som følge af revisionen af det nationale anneks til Eurocode 0 Projek-


teringsgrundlag for bærende konstruktioner og den kommende publi-


cering af DS 1140 Almen kontrol af udførelse af bærende konstruktio-


ner med henblik på statisk sikkerhed sættes DS/EN 1990´s anneks B5 


i kraft. Det betyder, at kontrol af dokumentation for bærende kon-


struktioner fremadrettet også vil omfatte krav til kontrollen af selve 


udførelsen. Kontrol af dokumentation af brandforhold i byggeriet føl-


ger samtidigt principperne i DS/EN 1990 med tilhørende nationale an-


neks, herunder regler for kontrol af udførelsen. 


Opdatering af bestemmelserne vedr. brandtekniske installationer 


Det er indsat bestemmelser om brandtekniske installationer i garage-


anlæg. Bestemmelserne fremgik også af BR15 og blev ved en fejl ikke 


indført i BR18. 


Desuden er der foretaget en række ændringer i henvisningerne til 


standarder i kravene om de brandtekniske installationer for at sikre, 
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at bestemmelserne er fyldestgørende og omfatter de relevante instal-


lationer. 


Præcisering af henvisning til vejledning om indsatstaktisk traditionelt 


byggeri 


I § 510 præciseres det, at det alene er kapitel 5 i Bygningsreglemen-


tets vejledning til kapitel 5 vedrørende udførelse af indsatstaktisk tra-


ditionelt byggeri, der henvises til i bestemmelsen, og ikke vejled-


ningen som helhed. Vejledningen har været i bred kommentering og 


forventes udgivet inden bekendtgørelsens ikrafttrædelse. 


2. Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation


af tekniske forhold i bygningsreglementet 


Nedenfor beskrives de væsentligste forslag til ændringer i certifice-


ringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsregle-


mentet. 


Forpligter certificeringsorganet til at orientere kommunalbestyrelsen, 


hvor der er er væsentlige fejl i byggeriet eller hvor en certificeret mi-


ster sin certificering. 


I tilfælde, hvor certificeringsorganet får kendskab til fejl eller mangler, 


som kan have betydning for byggeriets sikkerhed, eller certificering-


sorganet fratager en certificeret statikers eller brandrådgivers certifi-


cering, forpligtiges certificeringsorganet til at meddele det til byg-


ningsmyndigheden i de kommuner, hvor den certificerede har virket 


på projekter i det forgangne år. Herved tilvejebringes et grundlag for, 


den lokale bygningsmyndigheds vurdering af, om informationerne gi-


ver anledning til, at kommunen undersøger om de byggeprojekter, 


hvorpå den certificerede har virket, generelt er udfordret i forhold til 


at opfylde bygningsreglementet.  


Forenkling af systemet for opretholdelse af certificering 


Opretholdelse af en rådgivers certificering ændres, så den certifice-


rede skal re-certificeres hvert femte år. Formålet med den femårige 


kontrol er at sikre, at den certificerede har ajourført og opretholdt 


sine kvalifikationer og kompetencer. Herudover skal den certificeredes 


virke årligt kontrolleres på baggrund af minimum ét afsluttet projekt 


og efter hvert 10. projekt, som den certificerede har virket på. 


Præcisering af den certificerede statikers eller brandrådgivers virke 


Der henvises til afsnittet om Enklere regler for den certificerede stati-


kers og brandrådgivers virke nederst på side 3. 
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3. Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable 


konstruktioner 


Nedenfor beskrives de væsentligste forslag til ændringer i certifice-


ringsordning for transportable konstruktioner. 


Præcisering og opdatering af reglerne for certificering af transportable 


konstruktioner 


Reglerne for certificering af transportable konstruktioner præciseres, 


og grundlaget for certificeringsorganets inspektion tydeliggøres.  


Det præciseres, at inspektionsrapporten skal indeholde pladsforde-


lingsplaner for telte til mere end 150 personer, og at pladsfordelings-


planen skal anbringes et synligt sted på konstruktionen sammen med 


certifikatet. Det præciseres samtidig, at der kan udarbejdes forskellige 


pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse.  


 


Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv 


og borgere) 


Ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 og nyaffat-


telse af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable 


konstruktioner vurderes ikke at medføre økonomiske konsekvenser for 


hverken stat, kommuner/regioner eller virksomheder. 


Nyaffattelse af bekendtgørelse om certificeringsordning for tekniske 


forhold i bygningsreglementet kan bidrage til et højere kontrolniveau, 


men samtidig indeholder ændringen en række administrative forenk-


linger af kontrolsystemet, som kan være med til at gøre ordningen 


mere fleksibel. Det vurderes ikke, at ændringerne medfører større 


økonomiske eller administrative konsekvensen for erhvervslivet eller 


borgere. 


Det foreslås, at bekendtgørelserne træder i kraft den 1. juli 2019. 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærk-


ninger sendes til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til byg-


geri@tbst.dk senest 1. maj 2019, mærket j.nr. BS0400-00233. 


Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Emil Engel Magnussen 


og Mia Lee på mail byggeri@tbst.dk eller til info@tbst.dk. 


Der vedlægges en liste over høringsparterne. 


Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-


portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive offentliggjort. 


Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen normalt ikke ori-


enterer hørte parter, når en bekendtgørelse, BJ eller BL er blevet ud-


stedt. 
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Vores nyhedsbrev indeholder også information om de udstedte regler. 


Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på vores hjemmeside 


www.tbst.dk.  


 


Med venlig hilsen 


 


Emil Engel Magnussen 


Fuldmægtig 



http://www.tbst.dk/
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 


(BR18) 
 


§ 1 


 


   I bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017 om bygningsreglement 2018 (BR18), som ændret ved 


bekendtgørelse nr. 606 af 29. maj 2018, foretages følgende ændringer: 


  


1. § 5, stk. 1, nr. 6-8, ophæves. 


 


2. I § 5, stk. 1, indsættes som nr. 6: 


   »6) Vedligeholdelsesbyggearbejder, ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse, som har 


betydning for energiforbruget i bygningen, og som er omfattet af byggelovens § 2, stk. 1, litra e.«    


 


3. § 5, stk. 2, 4 og 5, ophæves. 


 


4. I § 6, nr. 2, litra b, indsættes efter »avls- og driftsbygninger«: »samt væksthuse til produktionsformål«.  


 


5. § 6, nr. 5, 6 og 7, ophæves. 


  


6. I § 6, nr. 7, litra b, ændres »§§ 52-55« til: »§§ 51-54«.   


 


7. I § 6, nr. 7, litra c, ændres »§§ 59-61« til: »§§ 58-60«.   


 


8. Efter § 6 indsættes før overskriften før § 7: 


  


»Transportable konstruktioner 


   § 6a. Følgende transportable konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden 


ansøgning om byggetilladelse: 


1) Transportable konstruktioner, der opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i 


tilknytning til en byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse. Konstruktionerne må ikke anvendes til 


overnatning. 


2) Transportable konstruktioner, der opsættes i forbindelse med et byggearbejde i tilknytning til en 


byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse, og som anvendes til andre formål end selve udførelsen, 


herunder konstruktioner, hvori der udføres tegnestuearbejde, kontorarbejde eller lignende, der ikke er 


egentligt byggearbejde, og som anvendes som en fast arbejdsplads. Konstruktionerne må ikke anvendes til 


overnatning. 


3) Transportable telte i 1 etage kun til privat brug. 


4) Transportable telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 50 m². 


5) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er højst 1 m 


og uden overdækning. 


6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1 m og uden overdækning. 


7) Gangbroer, der er højst 1 m over terræn og uden overdækning. 


8) Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af fast materiale, som ikke 


opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads, hvortil der er 


meddelt byggetilladelse. Bestemmelsen gælder uanset om konstruktionen er på hjul eller ej.  
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9) Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen til deres 


militære operationer, øvelser mv.  


   Stk. 2. Følgende transportable konstruktioner må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, såfremt 


de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og 


ikke anvendes til overnatning: 


1) Alle telte i mere end 1 etage. 


2) Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal på mere end 50 m². 


3) Konstruktioner i mere end 1 etage. 


4) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er mere end 


1,0 m i højden. 


5) Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m². 


6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1,0 m i højden. 


7) Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m². 


8) Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et 


svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 


9) Gangbroer, der er over 1,0 m i højden og med eller uden færdsel under gangbroen uanset om gangbroen er 


med eller uden overdækning. 


10) Alle overdækninger over gangbroer. 


11) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der 


udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig 


personskade. 


12) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko 


for væsentlig personskade. 


   Stk. 3. Stk. 2 omfatter også modulopbyggede konstruktioner, hvis udformning og størrelse medfører, at 


konstruktionen overstiger de i stk. 2 anførte grænser.  


   Stk. 4. Transportable konstruktioner, der opstilles midlertidigt, er ikke omfattet af §§ 40, 43 og 46. 


 


   § 6b. De transportable konstruktioner nævnt i § 6a, stk. 1, nr. 1, er omfattet af følgende krav: 


1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7. 


2) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 


15. 


   Stk. 2. De transportable konstruktioner nævnt i § 6a, stk. 1, nr. 2, er omfattet af følgende krav: 


1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7. 


2) Konstruktioner i kapitel 15.  


3) Brandforhold i kapitel 5. 


4) Energiforbrug for midlertidige, flytbare pavilloner i §§ 287-292. 


   Stk. 3. De transportable konstruktioner nævnt i § 6a, stk. 1, nr. 3-9, og stk. 2, er omfattet af følgende krav: 


1) Byggeret i kapitel 8. Bestemmelserne i kapitel 8 gælder kun for transportable konstruktioner, der opstilles 


med en varighed på over 6 uger. 


2) Adgangsforhold ved bygningen i §§ 51-54. 


3) Værn i §§ 58-60. 


4) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 


15. 


5) Brandforhold i kapitel 5. 
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   § 6c. Raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, er alene omfattet af byggeloven efter 


kommunalbestyrelsens konkrete vurdering, jf. byggelovens § 2, stk. 3. Raftekonstruktioner, der opstilles 


midlertidigt, er derfor ikke omfattet af § 6a, stk. 1, nr. 3-9, eller stk. 2. 


   § 6d. Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end 6 uger på den samme 


placering, må ikke opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. § 7. Ved byggesagsbehandling 


af en certificeret konstruktion omfattet af § 6a, stk. 2, der ønskes opstillet i mere end 6 uger, kan certifikatet 


lægges til grund for opfyldelse af de tekniske krav, og det er alene de bebyggelsesregulerende forhold, der 


skal byggesagsbehandles.  


   § 6e. For transportable konstruktioner, der anvendes af flere end 150 personer, skal meddelelse med 


oplysning om den transportable konstruktions indretning og brug, jf. §§ 156-158, sendes til 


kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, konstruktionen tages i brug.  


   Stk. 2. For transportable konstruktioner, der anvendes til flere end 150 personer, skal der udarbejdes en 


pladsfordelingsplan, der viser en inventaropstilling samt flugtveje til et sikkert sted. Hvis 


pladsfordelingsplanen ikke er en del af en certificering for de transportable konstruktioner, der er omfattet af 


§ 6a, stk. 2, skal pladsfordelingsplanen godkendes af kommunalbestyrelsen eller en certificeret 


brandrådgiver. 


Camping-, festival- og salgsområder 


   § 6f. Campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende til flere end 150 


overnattende personer skal placeres, indrettes og bruges i overensstemmelse med kapitel 5. 


   Stk. 2. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et areal på 


mellem 1.000 m² og 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal meddelelse med oplysning om 


områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, 


området tages i brug. 


   Stk. 3. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et samlet 


areal på over 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal ansøgning om byggetilladelse med 


oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 


uger før, området tages i brug. 


   Stk. 4. Camping-, festival- og salgsområder og lignende er ikke omfattet af § 10, stk. 1, nr. 5, §§ 40, 43 og 


46.   


   § 6g. Festival- og salgsområder med et samlet areal på indtil 1.000 m² skal placeres, indrettes og bruges i 


overensstemmelse med kapitel 5. 


   Stk. 2. For festival- og salgsområder med et samlet areal på over 1.000 m² skal ansøgning om 


byggetilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til 


kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.«. 


 


9. I § 10, stk. 1, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer: 


   »7) Oplysninger om og dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionel, jf. § 510.«. 


Nr. 7-8 bliver herefter nr. 8 og 9.  


 


10. Overalt i bekendtgørelsen ændres »certificeringsordning« til: »certificeringsordninger«. 


 


11. § 18 affattes således: 


   »§ 18. Ansøgeren udpeger en certificeret statiker. Oplysning til identifikation af den certificerede statiker, 


herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse. 
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   Stk. 2. For byggeri i konstruktionsklasse 4 udpeger ansøgeren en statiker, der er certificeret til at udføre 


tredjepartskontrol. Oplysning til identifikation af statikeren, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, 


herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse.« 


 


12. § 19, stk. 1, affattes således: 


   »§ 19. Ved ansøgning om byggetilladelse til byggeri i konstruktionsklasse 2-4 skal følgende 


dokumentation udfærdiges af den certificerede statiker: 


1) Oplysning om og dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse, jf. kapitel 26 og 28. 


2) Starterklæring, jf. § 498, stk. 1.« 


 


13. § 22 affattes således: 


   »§ 22. Ansøgeren udpeger en certificeret brandrådgiver. Oplysning til identifikation af den certificerede 


brandrådgiver, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om 


byggetilladelse. 


   Stk. 2. For byggeri i brandklasse 4 udpeger ansøgeren en brandrådgiver, der er certificeret til at udføre 


tredjepartskontrol. Oplysning til identifikation af brandrådgiveren, der er certificeret til at udføre 


tredjepartskontrol, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om 


byggetilladelse.«  


 


14. § 23 affattes således: 


   »§ 23. Ved ansøgning om byggetilladelse til byggeri i brandklasse 2-4 skal følgende dokumentation 


udfærdiges af den certificerede brandrådgiver: 


1) Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasse, jf. § 511. 


2) Oplysning om og dokumentation for, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel, jf. § 510. 


3) Starterklæring, jf. § 508, stk. 1. 


   Stk. 2. For byggeri i brandklasse 4 skal der ligeledes indsendes starterklæring fra en brandrådgiver, der er 


certificeret til at udføre tredjepartskontrol, jf. § 508, stk. 2.« 


 


15. §§ 30-34 ophæves.  


16. § 40, stk. 4, ophæves.  


17. § 41 affattes således: 


   »§ 41. For byggeri omfattet af konstruktionsklasse 2-4, jf. kapitel 26, skal der med færdigmeldingen 


indsendes en sluterklæring, jf. § 499, stk. 1, der er udfærdiget af den certificerede statiker. 


   Stk. 2. For byggeri konstruktionsklasse 4 skal der ligeledes indsendes en sluterklæring, jf. § 499, stk. 2, der 


er udfærdiget af den statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol.« 


 


18. § 42 affattes således: 


   »§ 42. For byggeri omfattet af brandklasse 2-4, jf. kapitel 27, skal der med færdigmeldingen indsendes en 


sluterklæring, jf. § 509, stk. 1, der er udfærdiget af den certificerede brandrådgiver. 


   Stk. 2. For byggeri brandklasse 4 skal der ligeledes indsendes en sluterklæring, jf. § 509, stk. 2, der er 


udfærdiget af den brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol.« 


 


19. I § 82, stk. 2, indsættes efter »drift,«: »kontrol,«. 


 


20. I § 85 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. I et bygningsafsnit, der indeholder flere anvendelseskategorier, skal brandsikringen i hele 


bygningsafsnittet opfylde de krav, der gælder for den anvendelseskategori i afsnittet, der har det største 


sikringsbehov.«  


   


21. § 86, stk. 3, affattes således: 







 


5 
 


   »Stk. 3. Hvor en bygning har flere bygningsafsnit, som indplaceres i forskellige risikoklasser, og 


bygningsafsnittene har fælles flugtveje, skal den højeste risikoklasse, som et af bygningsafsnittene placeres i, 


gælde for alle de fælles flugtveje fra bygningsafsnittene, som flugtvejene betjener«. 


 


22. Overskriften før § 88 affattes således: »Brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr«. 


  


23. I § 88, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »installationer«: »og håndslukningsudstyr«.  


 


24. § 90, stk. 1, affattes således: 


   »Bygningers brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr skal projekteres og installeres efter 


Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer eller på anden måde, som på tilsvarende 


vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter hensigten.« 


 


25. § 94, stk. 2, nr. 7, affattes således:  


   »7) At døre i flugtveje skal være lette at åbne uden brug af nøgle eller værktøj, når flugtvejen skal benyttes 


af personer, som har lovlig adgang, og at døre i flugtveje, der skal anvendes af flere end 150 personer, skal 


åbne i flugtretningen.«. 


 


26. I § 96, stk. 1, indsættes som nr. 5: 


   »5) I garageanlæg med et etageareal større end 600 m2 skal der installeres flugtvejsbelysning, og ligeledes 


panikbelysning, hvis etagearealet er større end 2.000 m2.«. 


 


27. I § 105 indsættes efter »Installationer«: », affaldsrum«. 


 


28. § 113 ophæves.  


 


29. I § 123 indsættes som nr. 9: 


   »9) Bygningsafsnit i garageanlæg med åbne ramper, når etagearealet er større end 10.000 m2.« 


 


30. I § 124 udgår: »og indledende indsats fra«. 


 


31. § 127 affattes således: 


   »§ 127. Brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr skal være tydeligt markerede.« 


 


32. § 128 affattes således: 


   »§ 128. I bygninger med redningsåbninger, hvor redningsåbningerne kun kan nås af redningsberedskabets 


stiger, skal der være udlagt brandredningsarealer, så redningsberedskabet har adgang til at foretage en 


redningsindsats ved brug af redningsåbningerne.« 


 


33. § 132 affattes således: 


   »§ 132. I bygningsafsnit, hvor røgudluftning ikke kan ske ved naturlig ventilation via åbninger i ydervægge 


eller i tag, skal der på anden måde etableres mulighed for røgudluftning.« 


 


34. I § 133 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. I bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 i mere end 1 etage skal der installeres 


brandredningselevator, hvis bygningsafsnittet er indrettet til sengeliggende eller personer med nedsat 


mobilitet, f.eks. plejeboliger eller hospitaler.« 


    


35. § 135 affattes således: 


   »§ 135. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4, skal funktionsafprøvning, og kontrol for følgende 


brandtekniske installationer foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO 17020 – 


Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer: 


1) Automatisk brandalarmanlæg, ABA-anlæg 
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2) Automatisk brandventilationsanlæg, ABV-anlæg 


3) Automatisk gasdetekteringsanlæg, AGA-anlæg 


4) Automatisk rumslukningsanlæg, ARS-anlæg 


5) Automatisk sprinkleranlæg, AVS-anlæg 


6) Automatisk tryksætningsanlæg, ATA-anlæg 


7) Brandmandselevator 


8) Brandmandspanel 


9) Brandredningselevator 


10) Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg 


11) Iltreduktionsanlæg 


12) Varslingsanlæg« 


 


36. § 136, stk. 2, affattes således: 


   »Stk. 2. Systemintegrationstest udføres efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand eller på 


anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter 


hensigten. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4, skal systemintegrationstest foretages af en virksomhed, der 


er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer af 


inspektionsorganer.« 


 


37. I § 139 udgår: », brugeren«. 


 


38. § 141 affattes således: 


   »§ 141. Brandtekniske installationer, håndslukningsudstyr samt brandsikring af ventilationsanlæg i og ved 


bygninger og bygningsafsnit skal løbende funktionsafprøves og kontrolleres. 


   Stk. 2. Kravet om løbende funktionsafprøvning og kontrol anses som opfyldt, hvis afprøvning og kontrol 


sker med de intervaller, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. 


   Stk. 3. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-5, skal den løbende funktionsafprøvning og kontrol af følgende 


brandtekniske installationer foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO 17020 - 


Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer: 


1) Automatisk brandalarmanlæg, ABA-anlæg 


2) Automatisk brandventilationsanlæg, ABV-anlæg 


3) Automatisk gasdetekteringsanlæg, AGA-anlæg 


4) Automatisk rumslukningsanlæg, ARS-anlæg 


5) Automatisk sprinkleranlæg, AVS-anlæg 


6) Automatisk tryksætningsanlæg, ATA-anlæg 


7) Brandmandselevator 


8) Brandmandspanel 


9) Brandredningselevator 


10) Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg 


11) Iltreduktionsanlæg 


12) Varslingsanlæg 


   Stk. 4. Stk. 2 og 3 omfatter alene byggeri, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse i medfør af denne 


bekendtgørelse, eller hvor funktionsafprøvning eller kontrol ved en akkrediteret virksomhed er et krav i 


byggetilladelsen.« 


 


39. § 142 affattes således: 


   »§ 142. Hvor flere brandtekniske installationer skal virke sammen, skal der foretages løbende 


systemintegrationstest, der viser, at det sammenhængende system af installationer har den ønskede funktion. 


   Stk. 2. Kravet om løbende systemintegrationstest i stk. 1 anses som opfyldt, hvis systemintegrationstesten 


sker med de intervaller, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. 


   Stk. 3. Den løbende systemintegrationstest udføres efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – 


Brand eller på anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer 


efter hensigten. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4, skal systemintegration foretages af en virksomhed, der 
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er akkrediteret i henhold til DS/EN ISO 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer 


inspektionsorganer. 


   Stk. 4. Stk. 2 og 3 omfatter alene byggeri, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse i medfør af denne 


bekendtgørelse, eller hvor systemintegrationstesten ved en akkrediteret virksomhed er et krav i 


byggetilladelsen.« 


 


40. I § 144 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


41. I § 146 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


42. § 147 affattes således: 


   »§ 147. Drift, kontrol og vedligehold skal for nedenstående bygningsafsnit ske, så §§ 137-142 og § 148 er 


opfyldt: 


1) Soverumsafsnit i anvendelseskategori 5 og 6 med flere end 10 sovepladser i f.eks. i hoteller og 


plejeboliger. 


2) Forsamlingslokaleafsnit i anvendelseskategori 3 til flere end 150 personer, herunder også butikker. 


3) Undervisningsafsnit i anvendelseskategori 2 til flere end 150 personer. 


4) Daginstitutionsafsnit i anvendelseskategori 6 til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovepladser. 


5) Bygninger, hvor brugen af bygningen nødvendiggør særlige driftsmæssige tiltag, for at opretholde 


brandsikkerheden i bygningen.« 


 


43. § 148, nr. 5, ophæves.  


Nr. 6-11 bliver herefter nr. 5-10.  


 


44. I § 149 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


45. I § 150 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


46. I § 152, stk. 2, ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


47. I § 155 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


48. I § 176 ændres »etagearealet« til: »etageantallet«. 


    


49. § 177, nr. 1, affattes således: 


   »1) Maksimal højde er 1,4 x afstand til naboskel og sti.« 


 


50. § 179 affattes således: 


   »§ 179. For opholdsarealer i det fri, der er hævet mere end 0,30 m fra terræn, udestuer, udvendige trapper, 


altaner, skorstene, tagterrasser, svømmebassiner samt solcelleanlæg eller solfangere og lignende gælder 


følgende afstandskrav:  


1) 2,50 m fra skel mod nabo, vej og sti ved fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse. 


2) 5,0 m fra skel mod nabo, vej og sti ved sommerhuse.« 


 


51. § 181 affattes således: 


   »§ 181. Opføres en bygning, der er omfattet af § 180, nærmere skel end 2,50 m, skal følgende betingelser 


være opfyldt: 







 


8 
 


1) Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkarm, må indenfor en afstand af 2,50 


m fra skel mod nabo, vej og sti være højere end 2,50 m over terræn eller det det for bygningen fastsatte 


niveauplan. 


2) De sider, der vender mod skel mod nabo og sti, må ikke udgøre en større samlet længde end 12,0 m. Kun 


bygningernes længste side mod skel medregnes. 


3) Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger mod skel mod nabo og sti.« 


 


52. § 183 affattes således: 


   »§ 183. Opføres en bygning, der er omfattet af § 182, i tilknytning til sommerhuse nærmere skel end 2,50 


m og 5,0 m, skal følgende betingelser være opfyldt: 


1) Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkarm, må indenfor en afstand af 2,5 


m fra skel mod nabo, vej og sti være højere end 2,50 m over terræn eller det for bygningen fastsætte 


niveauplan.  


2) De sider, der vender mod skel mod nabo, vej og sti, må ikke udgøre en større samlet længde end 12,0 m. 


Kun bygningernes længste side mod skel medregnes. 


3) Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger mod skel mod nabo og sti.« 


 


53. I § 197 ændres »bygherrens« til: »bygningsejerens«. 


 


54. § 205 affattes således: 


   »§ 205. Beboelsesrum og køkken skal have en loftshøjde, der tilgodeser, at der er tilstrækkeligt dagslys i 


rummet. Loftshøjden skal fastsættes i forhold til boligens rumdybder, rumstørrelser og vinduers placering.« 


 


55. I § 208 ændres »bygningens« til: »boligens«. 


 


56. § 252, nr. 2, affattes således: 


   »2) 0,85 for fjernvarme.«  


 


57. § 257, stk. 2, affattes således: 


   »Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for §§ 267-270 og §§ 274-282, dog med undtagelse af yderdøre, 


isolerede partier i glasydervægge og konstruktioner mod køle- og fryserum.«  


 


58. I § 358 indsættes efter »legepladsredskaber og –underlag,«: »multisportsudstyr,«.   


    
59. Overskriften før § 359 affattes således: »Legepladsredskaber og –underlag«.  


 


60. I § 359 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. Frit tilgængeligt multisportsudstyr skal projekteres i overensstemmelse med DS/EN 15312 + A1 


Frit tilgængeligt multisportsudstyr – Krav, herunder sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.«. 


 


61. Overskriften før § 360 affattes således: »Skateboardbaner, parkourredskaber, oppustelige legeredskaber 


og kunstige klatrevægge og motionsredskaber i det fri«.  


 


62. § 360 affattes således: 


   »§ 360. Skateboardbaner og parkourredsskaber skal projekteres i overensstemmelse med:  


1) DS/EN 14974 + A1 Sportsudstyr - Faciliteter for brugere af rullesportsudstyr (f.eks. inlinere, rulleskøjter, 


skateboard, BMX-cykler) - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. 


2) DS/EN 16899 Sport- og fritidsudstyr – Parkourredskaber – sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.« 


 


63. § 365 affattes således: 


   »§ 365. For legepladsredskaber og –underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, 


skateboardbaner og lignende, der ikke er omfattet af § 359 til § 363 skal det dokumenteres, at der opnås et 


sikkerhedsniveau, som beskrevet i § 358.« 
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64. I § 366, ændres »§ 359, stk. 1, nr. 2« til: »§ 359«.  


 


65. I § 371 ændres »Bestemmelsen er« til: »Bestemmelsen anses for«.  


 


66. Overskriften før § 394 ophæves. 


 


67. § 394 affattes således: 


   »§ 394. De ubebyggede arealer kan være fælles for flere ejendomme. Disponering, anlæg og anvendelse af 


sådanne fælles friarealer skal sikres ved tinglysning på de pågældende ejendomme. 


   Stk. 2. Ubebyggede arealer må ikke benyttes i strid med det formål, hvortil de er udlagt.« 


 


68. Efter § 394 indsættes som overskrift før § 395: 


»Opholdsarealer«. 


 


69. § 395 affattes således: 


   »§ 395. Opholdsarealer skal placeres på terræn. 


   Stk. 2. Hvor opholdsarealer ikke kan placeres på terræn, kan opholdsarealer placeres på et overdækket eller 


hævet gårdareal, eller de kan delvist etableres på et tagareal eller på større altaner.« 


 


70. § 450 affattes således: 


   »§ 450. Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af ventilationsanlægget før ibrugtagning. 


Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at ventilationsanlægget overholder bygningsreglementets krav til 


specifikt elforbrug til lufttransport, luftmængder, samt at eventuelt behovsstyring fungerer efter hensigten.«   


 


71. I § 473 udgår: », som er en frivillig lavenergiklasse«. 


 


72. § 486 affattes således: 


   »§ 486. Ved konstruktionsafsnit forstås i denne bekendtgørelse en afgrænset del af en konstruktion, der 


indplaceres i én konstruktionsklasse og én konsekvensklasse.« 


      
73. I § 488, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »der«: »i byggebranchen«. 


 


74. I § 488, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »der«: »i byggebranchen«. 


 


75. § 489 affattes således: 


   § 489. Konstruktioner eller konstruktionsafsnit skal indplaceres i en af følgende konstruktionsklasser: 


1) Konstruktionsklasse 1 (KK1), som omfatter: 


a) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til lav konsekvensklasse (CC1). 


b) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår 


i enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel og med højst 1 etage under terræn og 


højst 2 etager over terræn. 


c) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår 


i avls- og driftsbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 m. Bestemmelsen omfatter dog ikke 


avls- og driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare for tab af dyreliv, svarende til bygninger, der 


vil blive placeret i høj konsekvensklasse (CC3), hvis de var beregnet til ophold for mennesker. 


d) Simple og traditionelle konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel 


konsekvensklasse (CC2), og som indgår i industri- og lagerbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde 


på 40 m. 


2) Konstruktionsklasse 2 (KK2), som omfatter konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til 


middel konsekvensklasse (CC2), og som ikke er omfattet af konstruktionsklasse 1 eller 3. 


3) Konstruktionsklasse 3 (KK3), som omfatter: 
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a) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og hvor 


konstruktionen eller konstruktionsafsnittet er utraditionelt eller komplekst. 


b) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til høj konsekvensklasse (CC3). 


4) Konstruktionsklasse 4 (KK4), som omfatter Konstruktioner og konstruktionsafsnit, der henregnes til høj 


konsekvensklasse, hvor konsekvenserne af et svigt er særligt alvorlige (CC3+). 


Stk. 2. Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt 


teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et samlet areal på højst 50 m² er undtaget 


fra indplacering i konstruktionsklasser efter stk. 1.    


   Stk. 3. Festival-, salgs- og campingområder er undtaget fra indplacering i konstruktionsklasser efter stk. 1. 


   Stk. 4. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og 


lignede er undtaget fra indplacering i en konstruktionsklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke 


medfører en risiko for personskade ved et svigt. 


   Stk. 5. For konstruktioner eller konstruktionsafsnit, som på grund af deres udformning eller anvendelse 


ikke kan indplaceres i en konstruktionsklasse, skal det på baggrund af risikoen for svigt og konsekvensen 


vurderes om og i hvilket omfang: 


1) En certificeret statiker eller anerkendt statiker skal inddrages. 


2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 28 og 30.« 


 


75. I § 491 indsættes efter »risikoforhold«: », anvendelse«. 


 


76. § 492, nr. 1, affattes således: 


   »1) De præ-accepterede løsninger i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, der angiver 


eksempler på, hvordan brandsikringen kan udføres for at opfylde bygningsreglementets brandkrav.«      


 


77. § 493 affattes således: 


   »§ 493. Et byggeri eller bygningsafsnit skal indplaceres i én af følgende brandklasser: 


1) Brandklasse 1 (BK1), som omfatter simpelt og traditionelt byggeri, hvor byggeriet er henført til 


risikoklasse 1. De tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, 


som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. Til overholdelse af krav til byggeri 


i brandklasse 1 må der alene anvendes simple brandtekniske installationer som f.eks. røgalarmanlæg, og der 


må kun bruges simpelt brandslukningsudstyr som håndildslukkere og lignende. Byggeriets samlede 


etageareal må ikke overstige 600 m². Byggeriet må ikke påvirke brandsikkerheden for øvrig bebyggelse på 


grunden. 


2) Brandklasse 2 (BK2), som omfatter traditionelt byggeri i risikoklasse 1 og 3. De tekniske løsninger skal 


udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i Bygningsreglementets 


vejledning til kapitel 5 - Brand. 


3) Brandklasse 3 (BK3), som omfatter komplekst byggeri i risikoklasse 1-3. De tekniske løsninger skal 


udføres i overensstemmelse med præ-accepterede løsninger, komparativ analyser med udgangspunkt i de 


præ-accepterede løsninger, brandteknisk dimensionering, eller ved anvendelse af en kombination af 


metoderne, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. 


4) Brandklasse 4 (BK4), som omfatter byggeri, der ikke er omfattet af brandklasse 1-3. 


   Stk. 2. Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt 


teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et samlet areal på højst 50 m² er undtaget 


fra indplacering i brandklasser efter stk. 1. 


   Stk. 3. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og 


lignede er undtaget fra indplacering i en brandklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en 


uacceptabel risiko for personskade i tilfælde af brand. 


   Stk. 4. For byggeri, som på grund af dets udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en 


brandklasse, skal det på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om og i hvilket omfang: 


1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages. 


2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30.  
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   Stk. 5. Dokumentationen for overholdelse af stk. 4 samt den udfærdigede dokumentation for overholdelse 


af bygningsreglementets bestemmelser i kapitel 5 skal indsendes i forbindelse med ansøgning om 


byggetilladelse.« 


   
78. § 495 affattes således: 


   »§ 495. Der skal udarbejdes dokumentation for, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner 


overholdes under udførelse og i det færdige byggeri ved følgende byggearbejder: 


1) nye konstruktioner, 


2) væsentlige ombygninger af eksisterende konstruktioner, 


3) midlertidige konstruktioner og 


4) transportable konstruktioner.« 


 


79. § 498 affattes således: 


   »§ 498. Starterklæring skal udfærdiges af den certificerede statiker og skal angive: 


1) at dokumentationen for bærende konstruktioner, jf. § 19, er fremsendt, 


2) at der er valgt de korrekte konstruktionsklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende. 


3) at dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde 


bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. kapitel 15, 


4) at der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med 


kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveau, jf. bilag 4, tabel 1, for projektering og udførelse af de bærende 


konstruktioner svarende til projektets stadie, og 


5) redegørelse for den certificerede statikers planlagte virke. 


   Stk. 2. For konstruktionsklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret statiker, 


skal tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en starterklæring, der angiver: 


1) at der er valgt de korrekte konstruktionsklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende, 


2) at dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde 


bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. kapitel 15, 


3) at der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med 


kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveau, jf. bilag 4, tabel 2, for projektering og udførelse svarende til 


projektets stadie, og 


4) redegørelse for den certificerede statikers planlagte virke.«     


 


80. § 499 affattes således: 


   »§ 499. Sluterklæring skal udfærdiges af den certificerede statiker og skal angive: 


1) at dokumentationen for bærende konstruktioner, jf. kapitel 28, er fremsendt, 


2) at dokumentationen viser, at anvendte konstruktionsklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen, 


3) at dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, 


jf. kapitel 15, er opfyldt, 


4) at de i kontrolplanen for byggetilladelsen anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne 


afvigelser er behandlet, 


5) afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede statiker hos den projekterende og den 


certificerede tredjepartskontrollant eller afvigelser anført af den certificerede statiker, der virker som 


kontrollant, hvor der ikke er opnået enighed, 


6) redegørelse for afvigelser fundet ved tredjepartskontrol eller ved den certificerede statikers kontrol, og 


hvorfor der ikke er taget konsekvenser heraf, og 


7) redegørelse for den certificerede statikers virke. 


   Stk. 2. For konstruktionsklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret statiker, 


skal tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en sluterklæring, der angiver: 


1) at dokumentationen viser, at anvendte konstruktionsklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen, 


2) at dokumentationen er fyldestgørende viser, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. 


kapitel 15, er opfyldt, 
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3) at de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne 


afvigelser er behandlet, 


4) de afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede statiker og den certificerede 


tredjepartskontrollant, og 


5) redegørelse for den certificerede statikers virke som tredjepartskontrollant.« 


 


81. I § 501 indsættes som nr. 5: 


   »5) A5. Dokumentation for de anvendte byggevarers egenskaber, der er relevante for de udførte bærende 


konstruktioners sikkerhed.« 


 


82. § 504 affattes således: 


   »§ 504. Dokumentation for de bærende konstruktioner, som er indplaceret i konstruktionsklasse 1, omfatter 


relevante dele af følgende, jf. SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner: 


1) Konstruktionsdokumentation: 


a) A1. Konstruktionsgrundlag, jf. § 501, stk. 1, nr. 1. 


b) A2. Statiske beregninger, jf. § 501, stk. 1, nr. 2. 


c) A3. Konstruktionstegninger og modeller, jf. § 501, stk. 1, nr. 3. 


d) A4. Konstruktionsændringer, jf. § 501, stk. 1, nr. 4. 


2) Projektdokumentation: B1. Statisk projektredegørelse, jf. § 502, stk. 1, nr. 1. 


   Stk. 2. Den fremsendte dokumentation skal dokumentere valg af konstruktionsklasse. 


   Stk. 3. Stk. 1 kan helt eller delvist fraviges, hvis det på anden vis kan dokumenteres, at kravene til bærende 


konstruktioner er opfyldt.« 


 


83. § 505, stk. 1, affattes således: 


   »Byggeri i konstruktionsklasse 2-4, hvor kommunalbestyrelsen foretager byggesagsbehandling af statiske 


forhold, jf. § 25, er undtaget fra § 496 og §§ 498-503. Dokumentationen af de bærende konstruktioner skal 


udarbejdes og kontrolleres i overensstemmelse med principperne i SBi-anvisning 223, Dokumentation af 


bærende konstruktioner. Den statiske dokumentation skal bestå af følgende elementer: 


1) Konstruktionsdokumentation: 


a) A1. Projektgrundlag. 


b) A2. Statiske beregninger. 


c) A3. Konstruktionstegninger og modeller. 


d) A4. Konstruktionsændringer. 


2) Projektdokumentation: 


a) B1. Statisk projekteringsrapport. 


b) B2. Statisk kontrolrapport. 


c) B3. Statisk tilsynsrapport.« 


 


84. § 507 affattes således: 


   »§ 507. Dokumentation for brandforhold for byggeri, hvor der anvendes certificeret brandrådgiver i 


brandklasse 2-4, omfatter i relevant omfang: 


1) Starterklæring, jf. § 508. 


2) Sluterklæring, jf. § 509. 


3) Oplysning om og dokumentation for, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel, jf. § 510. 


4) Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasse, jf. § 511. 


5) Brandstrategirapport, jf. § 512. 


6) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv., jf. §§ 513-515. 


7) Rapport om brandteknisk dimensionering, jf. § 516. 


8) Funktionsbeskrivelse, jf. § 517. 


9) Kontrolplan, jf. § 518. 


10) Kontrolrapport, jf. § 519. 


11) Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. § 520. 
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   Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, nr. 3-11, skal udarbejdes og opbygges efter principper som beskrevet i 


Bygningsreglementets vejledning til kapitel 29 og 30 eller så det på anden vis dokumenteres, at tilsvarende 


niveau opnås. 


   Stk. 3. Dokumentationen af brandforhold for byggeri skal udformes på dansk eller engelsk.« 


 


85. § 508 affattes således: 


   »§ 508. Starterklæring skal udfærdiges af den certificerede brandrådgiver og skal angive: 


1) At dokumentationen for brandforhold, jf. § 23, er fremsendt. 


2) At der er valgt de korrekte brandklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende. 


3) At dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde 


bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5. 


4) At der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med 


kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveauer, jf. bilag 5, tabel 1, for design, projektering og udførelse af den 


brandtekniske dokumentation svarende til projektets stadie. 


5) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers planlagte virke. 


   Stk. 2. For brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret brandrådgiver, 


skal tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en starterklæring, der angiver: 


1) At der er valgt de korrekte brandklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende. 


2) At dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde 


bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5. 


3) At der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med 


kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveauer, jf. bilag 5, tabel 2, for design, projektering og udførelse af den 


brandtekniske dokumentation svarende til projektets stadie. 


4) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers planlagte virke som tredjepartskontrollant.« 


 


86. § 509 affattes således: 


   »§ 509. Sluterklæring skal udfærdiges af den certificerede brandrådgiver og skal angive: 


1) At dokumentationen for brandforhold, jf. kapitel 29, er fremsendt. 


2) At dokumentationen viser, at anvendte brandklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen. 


3) At dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, er 


opfyldt, og at drifts,- kontrol- og vedligeholdelsesplan anviser den drift, kontrol og vedligeholdelse af 


bygningen, der er nødvendig for at sikre, at byggeriets brandsikring opretholdes i bygningens levetid. 


4) At de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne 


afvigelser er behandlet. 


5) Afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede brandrådgiver og den certificerede 


tredjepartskontrollant eller afvigelser anført af den certificerede brandrådgiver, der virker som kontrollant, 


hvor der ikke er opnået enighed. 


6) Redegørelse for afvigelser fundet ved tredjepartkontrol eller ved den certificerede brandrådgivers kontrol, 


og hvorfor der ikke er taget konsekvens heraf. 


7) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke. 


   Stk. 2. For brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved certificeret brandrådgiver, skal 


tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en sluterklæring, der angiver: 


1) At dokumentationen viser, at anvendte brandklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen. 


2) At dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, er 


opfyldt, og at drifts-, kontrol - og vedligeholdelsesplan anviser den drift, kontrol og vedligeholdelse af 


byggeriet, der er nødvendig for at sikre, at byggeriets brandsikring opretholdes i bygningens levetid. 


3) At de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne 


afvigelser er behandlet. 


4) Afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede brandrådgiver og tredjepartskontrollanten. 


5) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke som tredjepartskontrollant.« 


 


87. I § 510 indsættes efter »Brand«: », kapitel 5 om indsatstaktisk traditionelt byggeri«. 
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88. I § 511, stk. 2, nr. 4, litra e, udgår: »afsøgning og«. 


 


89. I § 521 ændres »5 - Brand« til: »29 og 30«. 


90. § 524 affattes således: 


   »§ 524. Der skal udføres kontrol af de bærende konstruktioner i overensstemmelse med DS/EN 1990 


Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, med tilhørende DS/EN 1990 DK NA og efter 


principperne i SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner.« 


91. § 525 affattes således: 


   »§ 525. Der skal udføres kontrol af brandforhold for byggeri, hvor der anvendes certificeret brandrådgiver, 


efter principperne i DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, med tilhørende DS/EN 


1990 DK NA, og efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 29 og 30.« 


 


92. I § 526, nr. 2, udgår: »Kontrollen kan udføres af en person fra samme organisation.«. 


 


93. I § 526 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. Fastlæggelse af kontroltyper for kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og 


brandforhold skal ske på baggrund af byggeriets indplacering i konstruktions- og brandklasse i 


overensstemmelse med bilag 3, tabel 1.«. 


 


94. § 527, stk. 1, affattes således: 


   »Fastlæggelse af kontrolniveauet for kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner skal ske på 


baggrund af byggeriets indplacering i konstruktionsklasse i overensstemmelse med bilag 4. Fastlæggelse af 


kontrolniveauet for kontrol af dokumentation af brandforhold skal ske på baggrund af byggeriets 


indplacering i brandklasse i overensstemmelse med bilag 5.« 


 


95. § 528 affattes således: 


   »§ 528. Den uafhængige kontrollant skal have den fornødne kompetence og overblik inden for det faglige 


område, som dokumentationen omfatter. Kompetence vurderes på basis af den formelle faglige uddannelse 


og erfaringen indenfor det pågældende fagområde. 


   Stk. 2. Tredjepartskontrollen, jf. § 526, skal foretages af en person, der er certificeret til tredjepartskontrol 


af statik eller brandforhold, jf. bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske 


forhold i bygningsreglementet, og som angivet i DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende 


konstruktioner med tilhørende DS/EN 1990 DK NA.« 


 


96. § 531 affattes således: 


   »§ 531. Formålet med den certificerede statikers og brandrådgivers virke er at sikre, at 


1) byggeriet udformes og udføres i henhold til bygningsreglementets bestemmelser for henholdsvis kapitel 5 


og kapitel 15, 


2) de bærende konstruktioner og brandforhold er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og 


anvendelighed, egnede til formålet og følger god byggeskik, og 


3) dokumentation for byggeriet, herunder udførelse af byggeriet opfylder sit formål, jf. kapitel 28 og 29.« 


 


97. I § 534, nr. 3, udgår: »Den certificerede kan kun godkende dokumentation, der er udarbejdet i egen 


organisation.« 


 


98. § 536 affattes således: 


   »§ 536. Den certificerede statiker kan virke som udarbejdende eller kontrollerende. 


   Stk. 2. Den certificerede tredjepartskontrollant for bærende konstruktioner kan virke som kontrollerende.« 


 


99. §§ 537-539 ophæves. 
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100. § 540 affattes således:   


   »§ 540. Den certificerede statikers ydelser omfatter som minimum at 


1) udfærdige start- og sluterklæring, 


2) kontrollere, at der er valgt de rigtige konstruktionsklasser, 


3) planlægge kontrollen af den statiske dokumentation og sikre, at denne kontrolleres i overensstemmelse 


med kapitel 30, 


4) kontrollere, at de valgte løsninger for de bærende konstruktioner er i overensstemmelse med definerede 


krav til sikkerhed og anvendelighed, jf. kapitel 15, 


5) kontrollere, at dokumentationen for de bærende konstruktioner opfylder sit formål, jf. kapitel 28, 


6) kontrollere, at konstruktionen virker som en helhed på tværs af konstruktionsafsnit, og at 


7) samle, kontrollere og godkende kontroldokumentationen, så denne udgør et hele.« 


 


101. § 541 ophæves. 


 


102. § 542 affattes således:   


   »§ 542. Den certificerede statikers kontrolopgaver kan uddelegeres under den certificerede statikers 


løbende styring af kvaliteten af kontrollen. Den certificerede statiker skal udarbejde en redegørelse for 


kontrollen, herunder en beskrivelse af den certificerede statikers rolle ved kontrollen, som indgår i B2. 


Statisk Kontrolplan, jf. kapitel 28.« 


 


103. § 543 affattes således:   


   »§ 543. Den certificerede statikers ydelser som tredjepartskontrollant skal som minimum omfatte det, der 


følger af §§ 540 og 542. 


   Stk. 2. Tredjepartskontrollen omfatter de dele af byggeriet, der er omfattet af konstruktionsklasse 4. Andre 


dele af byggeriet skal, i det omfang disses virkemåde og dokumentation har betydning for den del af 


byggeriet, der er i konstruktionsklasse 4, også kontrolleres af den certificerede tredjepartskontrollant.« 


 


104. § 545 affattes således:   


   »§ 545. Den certificerede brandrådgiver kan virke som udarbejdende eller kontrollerende. 


   Stk. 2. Den certificerede tredjepartskontrollant for brand kan virke som kontrollerende.« 


 


105. § 546 og 547 ophæves. 


 


106. § 548 affattes således: 


   »§ 548. Den certificerede brandrådgivers ydelser omfatter som minimum at 


1)  udfærdige start- og sluterklæring, 


2) planlægge kontrollen af den brandtekniske dokumentation og sikre, at denne kontrolleres i 


overensstemmelse med kapitel 30, 


3) kontrollere, at der er valgt de rigtige brandklasser, og om bygningen er indsatstaktisk traditionel, 


4) kontrollere, at de valgte løsninger for brandforholdene er i overensstemmelse med definerede krav til 


sikkerhed og anvendelighed, jf. kapitel 5,  


5) kontrollere, at dokumentationen for brandforholdene opfylder sit formål, jf. kapitel 29, og at 


6) samle, kontrollere og godkende kontroldokumentationen, så denne udgør et hele.« 


 


107. § 549 affattes således: 


   »§ 549. Kontrolopgaver kan uddelegeres under den certificerede brandrådgivers løbende styring af 


kvaliteten af kontrollen. Den certificerede brandrådgiver skal udarbejde en redegørelse for kontrollen, 


herunder en beskrivelse af den certificerede rådgivers rolle ved kontrollen.« 


 


108. § 550 affattes således: 


   »§ 550. Den certificerede brandrådgivers ydelser som tredjepartskontrollant skal som minimum omfatte 


det, der følger af §§ 548 og 549.  
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   Stk. 2. Tredjepartskontrollen omfatter de dele af et byggeri, der er omfattet af brandklasse 4. Andre dele af 


byggeriet skal i det omfang de brandtekniske forhold og dokumentation har betydning for den del af 


byggeriet, der er i brandklasse 4, også kontrolleres af den certificerede tredjepartskontrollant.« 


 


109. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 


 


110. Bilag 3 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.  


 


111. Bilag 4 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.  


 


112. Bilag 5 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse. 


 


§ 2 


 


   Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. juli 2019.  


   Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansøgninger om byggetilladelse, som indsendes efter 


bekendtgørelsens ikrafttræden. Hvis byggearbejdet ikke kræver tilladelse, skal bekendtgørelsen overholdes 


ved byggearbejder, der påbegyndes efter bekendtgørelsens ikrafttræden.  
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Bilag 1 


»Bilag 2 


Tabeller til kapitel 11 – Energiforbrug 


 


Tabel 1 – Generelle mindstekrav til klimaskærm  


Bygningsdel  U-værdi 


[W/m²K]  


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 


5 °C eller mere 


0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret 


kryberum 


0,20 


Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede 0,50 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod 


tag 


0,20 


Yderdøre uden glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m 1,4 


Yderdøre med glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m 1,5 


For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede samt glasvægge og 


vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen mellem rummene 


er 5 °C eller mere 


1,8 


Ovenlyskupler 1,4 


Isolerede partier i glasydervægge. Kravet er til center- U-værdi 0,60 


Etageadskillelser og vægge mod fryserum 0,15 


Etageadskillelser og vægge mod kølerum 0,25 


Skyde- og foldedøre. Referencestørrelse er 2,50 m x 2,18 m i henholdsvis 2 og 3 fag 1,5 


Lystunneler eller lignende 2,0 


Bygningsdel  Linjetab 


[W/mK]  


Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5 


°C 


0,40 


Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,06 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,20 
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Tabel 2 - Mindstekrav til klimaskærm ved ændret anvendelse og tilbygninger 


Bygningsdel  U-værdi [W/m²K]  


Rum opvarmet til Rum opvarmet 


til T > 15 


°C 


Rum opvarmet til 


5 °C < T < 15 °C 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,15 0,25 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor 


temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri 


eller ventileret kryberum 


0,10 0,15 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og 


skråvægge direkte mod tag 


0,12 0,15 


Porte 1,8 1,8 


Lemme mod det fri eller mod rum, hvor temperaturforskellen 


mellem rummene er 5 °C eller mere (gælder ikke 


ventilationsåbninger på under 500 cm²) 


1,4 1,5 


Ovenlyskupler 1,4 1,8 


Lystunneler eller lignende 2,0 2,0 


Bygningsdel  Linjetab W/mK  


Fundamenter 0,12 0,20 


Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og 


lemme 


0,03 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller 


ovenlyskupler 


0,10 0,10 


 


 


Tabel 3 - Mindstekrav til klimaskærm ved ombygninger og andre forandringer i bygningen 


Bygningsdel  U-værdi 


[W/m²K]  


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,18 
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Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem 


rummene er 5 °C eller mere 


0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret 


kryberum 


0,10 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte 


mod tag 


0,12 


Porte 1,8 


Lemme, nye forsatsvinduer og ovenlyskupler 1,4 


Renoverede forsatsvinduer 1,65 


Lystunneler eller lignende 2,0 


Bygningsdel  Linjetab 


[W/mK]  


Fundamenter 0,12 


Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,10 


 


 


Tabel 4 – Mindstekrav til klimaskærm for sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger  


Bygningsdel  U-værdi 


[W/m²K]  


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,25 


Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede 0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret 


kryberum 


0,15 


Loft- og tagkonstruktion, herunder skunkvægge samt flade tage 0,15 


Vinduer, yderdøre, ovenlysvinduer, glasydervægge, glastage og ovenlyskupler mod det 


fri eller mod rum, der er uopvarmede 


1,8 


Bygningsdel  Linjetab 


[W/mK]  


Fundamenter 0,15 


Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,10 
 


Tabel 5 - Mindstekrav til klimaskærm for midlertidige, flytbare pavilloner 


Bygningsdel  U-værdi 


[W/m²K]  


Ydervægge 0,20 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 


°C eller mere 


0,40 
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Gulv og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum 0,12 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag 0,15 


For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede, samt glasvægge og 


vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 


5 °C eller mere 


1,8 


Ovenlyskupler 1,8 


Lystunneler eller lignende 2,0 


Linjetab  Linjetab 


[W/mK]  


Fundamenter 0,20 


Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,10 


 


« 
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Bilag 2 


»Bilag 3  


 


Tabeller til kapitel 30 – Kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold 


»Tabel 1 – Mindstekrav til typer af kontrol afhængig af brand- og konstruktionsklassen 


Brand- eller 


konstruktionsklasse 
Egenkontrol Uafhængig kontrol Tredjepartskontrol 


1 X   


2 X X*  


3 X X  


4 X X X 


 


* For byggerier i brandklasse 2 skal der foretages uafhængig kontrol af dokumentationen vedrørende:  


 indplacering i brandklasse,  


 erklæring af om byggeriet er indsatstaktisk traditionel,  


 brandstrategirapporten og   


 kontrolplanen, jf. §§ 510-512 og § 518.  


 


For den øvrige del af dokumentationen kan kontrollen udføres af personer, der ikke har medvirket ved 


udarbejdelsen af dokumentationen af den pågældende del af byggeriet, men som har medvirket i designet af 


byggeriet. 


 


For konstruktionsklasse 2 gælder kravet om uafhængig kontrol kun: 


 A1. Konstruktionsgrundlag og  


 B2. Statisk kontrolplan, jf. § 501, nr. 1 og § 502, stk. 1, nr. 2.  


 


For den øvrige del af dokumentationen kan kontrollen udføres af personer, der ikke har medvirket ved 


udarbejdelsen af dokumentationen af det pågældende konstruktionsafsnit, men som har medvirket i 


projektering af byggeriet.« 
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Bilag 3 


»Bilag 4 


 


Tabeller til kapitel 33 – Kontrolniveauer for dokumentation af bærende konstruktioner 


 


 


Tabel 1. Mindste krav til niveau af kontrol af dokumentation for de bærende konstruktioner afhængig af 


konstruktionsklassen 


ID Emne KK1 KK2 KK3 KK4 


A1 Konstruktionsgrundlag Udv. Max. Max. Max. 


A2 Statiske beregninger     


 A2.1 Statiske beregninger – bygværk Min. Udv. Max. Max. 


 A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit  Min. Udv. Udv. Max. 


A3 Konstruktionstegninger og modeller     


 A3.1 Konstruktionstegninger og modeller - bygværk Min. Udv. Max. Max. 


 A3.2 Konstruktionstegninger og modeller - 


konstruktionsafsnit 


Min. 
Udv. Udv. Max. 


A4 Konstruktionsændringer     


 A4.1 Konstruktionsændringer - bygværk Min. Udv. Max. Max. 


 A4.2 Konstruktionsændringer - konstruktionsafsnit Min. Udv. Udv. Max. 


B1 Statisk projektredegørelse Min. Udv. Udv. Max. 


B2 Statisk kontrolplan Min. Max. Max. Max. 


B3 Statisk kontrolrapport     


 B3.1 Statisk kontrolrapport - projektering Min. Udv. Max. Max. 


 B3.2 Statisk kontrolrapport - udførelse Min. Udv. Udv. Max. 


 


Min.: Minimumskontrol, Udv.: Udvidet kontrol, Maks.: Maksimumskontrol. 


 


Tabel 2. Mindste krav til niveau af tredjepartskontrol af dokumentation for de bærende konstruktioner for 


konstruktionsklasse 4 


ID Emne Tredjepartskontrol 


A1 Konstruktionsgrundlag Max. 


A2 Statiske beregninger  


 A2.1 Statiske beregninger – bygværk Max. 


 A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit  Udv. 


A3 Konstruktionstegninger og modeller  


 A3.1 Konstruktionstegninger og modeller – bygværk Max. 
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 A3.2 Konstruktionstegninger og modeller – 


konstruktionsafsnit 


Udv. 


A4 Konstruktionsændringer  


 A4.1 Konstruktionsændringer – bygværk Max. 


 A4.2 Konstruktionsændringer – konstruktionsafsnit Udv. 


B1 Statisk projektredegørelse Udv. 


B2 Statisk kontrolplan Max. 


B3 Statisk kontrolrapport  


 B3.1 Statisk kontrolrapport for projektering Udv. 


 B3.2 Statisk kontrolrapport for udførelse Udv. 


  


« 
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Bilag 4 


»Bilag 5 


 


Tabeller til kapitel 34 – Kontrolniveauer for dokumentation af brandforhold 


 


Tabel 1 - Mindste krav til niveau af kontrol af den brandtekniske dokumentation afhængig af brandklassen 


Emne BK2 BK3 BK4 


Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Max. Max. Max. 


Erklæring om byggeriet er indsatstaktisk 


traditionelt 
Max. Max. Max. 


Brandstrategirapport  Max. Max. Max. 


Brandplaner  Udv. Max. Max. 


Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner Udv. Udv. Udv. 


Brandteknisk dimensionering - Udv. Max. 


Funktionsbeskrivelse Udv. Max. Max. 


Brandteknisk kontrolplan Max. Max. Max. 


Brandteknisk kontrolrapporter Udv. Max. Max. 


Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan Udv. Udv. Max. 


  


 


Tabel 2 - Mindste krav til niveau af tredjepartskontrol af den brandtekniske dokumentation for brandklasse 4 


Emne Tredjepart 


Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Max. 


Erklæring om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt Max. 


Brandstrategirapport  Max. 


Brandplaner  Max. 


Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner Udv. 


Brandteknisk dimensionering Udv. 


Funktionsbeskrivelse Udv. 


Brandteknisk kontrolplan Max. 


Brandteknisk kontrolrapporter Udv. 


Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan Udv. 


 


« 








1 


 


 


 


Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske 
forhold i bygningsreglementet1)


 


 
I medfør af § 15 B og § 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, fastsættes 


efter bemyndigelse i henhold til § 18 i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens 
forskrifter: 


Anvendelsesområde 


§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved certificering af personer, der skal: 
1) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold i kapitel 15 i bygningsreglement 2018 


ved byggesagsbehandling af byggeri i konstruktionsklasse 2-4, jf. kapitel 26 i bygningsreglement 2018, eller 
2) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til brandforhold i kapitel 5 i bygningsreglement 2018 ved 


byggesagsbehandling af byggeri i brandklasse 2-4, jf. kapitel 27 i bygningsreglement 2018. 
Stk. 2. Ved en certificeret person forstås i denne bekendtgørelse en person, hvis kvalifikationer og kompetencer er 


konstateret og bedømt af et akkrediteret certificeringsorgan. 
Stk. 3. En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 1, 


betegnes som en »certificeret statiker«. 
Stk. 4. En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 2, 


betegnes som en »certificeret brandrådgiver«. 
Stk. 5. Såfremt en certificeret person vil dokumentere overholdelse af krav til både statiske forhold og 


brandforhold i bygningsreglementet, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, skal den pågældende være certificeret til begge dele. 


§ 2. En certificeret statiker eller brandrådgiver skal virke inden for rammerne af denne bekendtgørelse og 
bygningsreglementet, jf. kapitel 32-34 i bygningsreglement 2018. 


Akkrediteringssorganet 


§ 3. Akkreditering af certificeringsorganer, der kan certificere personer efter denne bekendtgørelse, skal ske i 
henhold til DS/EN ISO/IEC 17024 Overensstemmelsesvurdering – Generelle krav til organer, der udfører 
certificering af personer af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som 
er medunderskriver af EA´s (European co-operation for Accreditation) eller IAF’s (International Accreditation 
Forum) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse mht. personcertificering. 


§ 4. Akkrediteringsorganet skal bedømme certificeringsorganer, der er akkrediteret i overensstemmelse med 
denne bekendtgørelse. Første bedømmelse skal ske inden for 12 måneder efter, at certificeringsorganet er 
akkrediteret. Efterfølgende bedømmelse skal ske årligt. 


Stk. 2. Akkrediteringsorganet skal have de nødvendige faglige kompetencer inden for statik og brandforhold til at 
kunne akkreditere og bedømme certificeringsorganer. 


Certificeringsorganet 


§ 5. Ansøger skal fremsende ansøgning om certificering til certificeringsorganets bedømmelse. 
Stk. 2. Ansøgnings- og bedømmelsessproget er dansk eller engelsk. 


§ 6. Certificeringsorganet vurderer, om ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, jf. §§ 12-16 og §§ 19-23. 
Hvis ikke ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, giver certificeringsorganet hurtigst muligt og senest inden fire 
uger ansøger besked herom. 


Stk. 2. Når certificeringsorganet har modtaget en fyldestgørende ansøgning om certificering, skal certi‐  
ficeringsorganet give ansøger besked om den forventede behandlingstid. 


Stk. 3. Certificeringsorganet kan bestemme, at ansøgninger om certificering efter denne bekendtgørelse skal ske 
elektronisk. 


§ 7. Ved certificeringsorganets bedømmelse af en ansøgers kompetencer ved projektgranskning, jf. § 13, stk. 
2, § 14, stk. 3, § 20, stk. 2, § 21, stk. 3, § 31, stk. 1, § 32, stk. 2, § 34, stk. 2 og § 35, stk.1, skal projektet bedømmes 
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af mindst to faglige bedømmere. 
Stk. 2. Bedømmelsen af projektet for statiske forhold, jf. § 16, skal mindst omfatte kontrol af, om: 


1) Dokumentationen er dækkende og opfylder sit formål, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28 og 30. 
2) Dokumentationen viser, at krav til bærende konstruktioner i bygningsreglement 2018 kapitel 15 er opfyldt. 


Stk. 3. Bedømmelsen af projektet for brandforhold, jf. § 23, skal mindst omfatte kontrol af, om: 
1) Dokumentationen er dækkende og opfylder sit formål, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29 og 30. 
2) Dokumentationen viser, at krav til brandforhold i bygningsreglement 2018 kapitel 5 er opfyldt. 


Stk. 4. Bedømmelsen af projektet skal ske ved, at de minimum to bedømmere foretager en granskning af projektet. 
Efterfølgende skal ansøgeren foretage en mundtlig præsentation af projektet, der kan ligge til grund for den 
endelige bedømmelse af projektet. Bedømmelsen kan ske efter principperne angivet i Vejledning om certificering 
af statikere og brandrådgivere. 


Stk. 5. Certificeringsorganets bedømmelse af ansøgers kompetencer ved certificering til brandklasse 2 og 
konstruktionsklasse 2 er undtaget § 7, stk. 1-4.  


§ 8. Ved certificeringsorganets bedømmelse af en ansøgers virke, jf. § 13, stk. 3, § 14, stk. 4 og 5, § 21, stk. 4, § 
33 og § 36, skal dokumentation for virket bedømmes af mindst to faglige bedømmere. Ved bedømmelsen skal 
certificeringsorganet vurdere, om den certificerede statiker eller brandrådgiver har virket i overensstemmelse med 
denne bekendtgørelse og bygningsreglementet, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 32-34. 


Stk. 2. Ved bedømmelse af en ansøgers virke i brandklasse 2 og konstruktionsklasse 2, kan bedømmelsen foretages 
af én faglig bedømmer. 


     § 9. Certificeringsorganets afgørelser efter denne bekendtgørelse skal begrundes skriftligt. 


§ 10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan oprette en database, hvortil certificeringsorganerne skal indberette 
oplysninger om, hvilken konstruktions- eller brandklasse, som statikere og brandrådgivere er certificeret til. 


Stk. 2. Ved ændrede forhold, der vedrører en statikers eller brandrådgivers certificering, skal certificeringsorganet 
uden ugrundet ophold opdatere de oplysninger, der er indberettet til databasen. 


Certificeret statiker 


§ 11. Certificeringsorganet skal påse, at en person, der ønsker at opnå certificering som statiker, opfylder 
betingelserne for certificering til de enkelte konstruktionsklasser. 


Stk. 2. En statiker kan certificeres til, at 
1) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 2, 
2) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 3 og 


4, eller 
3) udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i 


konstruktionsklasse 4. 
Stk. 3. Certificeringen er personlig og følger den certificerede statiker uanset ansættelsesforhold. 


§ 12. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 2 skal ansøger dokumentere følgende kva‐  
lifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point, hvoraf mindst 


60 ECTS-point er inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. Uddannelsen kan 
omfatte nr. 2-7. 


2) Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder: 
a) Byggelovens anvendelsesområde. 
b) Byggelovens ansvarsbestemmelser. 


3) Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 1, og 
bestemmelser om bærende konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15. 


4) Viden om bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, herunder: 
a) Konstruktiv forståelse og redegørelse for virkemåde af bygningers hovedkonstruktioner, konstruk‐  


tionsafsnit og samlinger. 
b) Udpege kritiske forhold af betydning for sikkerheden og anvendeligheden af bærende konstruktioner. 
c) Redegøre for terminologi, principper, hovedregler og sammenhæng i standarder for bærende kon‐  


struktioner, relevante regler for CE-mærkning af bygningsdele samt god praksis for dokumentation af 
bærende konstruktioner som anført i SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende 
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konstruktioner. 
5) Viden om udarbejdelse af statisk dokumentation, herunder: 


a) Fortolke og vurdere resultater af forundersøgelser samt formulere projektgrundlag. 
b) Strukturere og udforme dokumentation for bærende konstruktioner. 
c) Udarbejde statiske beregninger, vurdere fundne resultater og redegøre for anvendte simulerings‐  


modellers brug og begrænsninger. 
6) Viden om kontrol, herunder: 


a) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af statisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, 
kapitel 30, og udforme kontrolplaner og kontrolrapporter for statisk dokumentation. 


b) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af udførelse af bærende konstruktioner, herunder 
udarbejde kontrolplaner og kontrolrapporter. 


7) Viden om udformning af dokumentation for det færdige byggeri, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28. 
8) Tre års erfaring indenfor de seneste fem år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1-7. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 2 skal ansøger dokumentere kompetencer med 
anvendelse af krav om bærende konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15. 


§ 13. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4 skal ansøger, foruden kravene, der følger af 
§ 12, stk. 1, nr. 2-7, dokumentere følgende kvalifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf mindst 


90 ECTS-point er inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. 
2) Fem års erfaring inden for de seneste 10 år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1 og 


§ 12, stk. 1, nr. 2-7. 
Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4, skal statikeren indsende et projekt til 


certificeringsorganets bedømmelse af ansøgerens kompetencer. Projektet skal opfylde betingelserne i § 16. 
Stk. 3. En person, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved 


Ingeniørforeningen i Danmark, er undtaget fra stk. 1 og kan ansøge om certificering som statiker til 
konstruktionsklasse 3 og 4, såfremt ansøger dokumenterer at have virket som projekterende eller kontrollant efter 
anerkendelsesordningen på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4. 


Stk. 4. En statiker, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret statiker 
ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse 2. 


§ 14. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold skal ansøger dokumentere 
kvalifikationer, der følger af § 12, stk. 1, nr. 2-7, og § 13, stk. 1, nr. 1. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, dokumentere ni års erfaring indenfor de seneste 14 år med 
anvendelse af kvalifikationer, som omfattet af stk. 1. 


Stk. 3. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse, hvor 
statikeren har virket som kontrollant. Projektet skal opfylde betingelserne i § 16. 


Stk. 4. En person, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års virke som 
certificeret statiker, kan ansøge om certificering som statiker til at udføre tredjepartskontrol, såfremt det 
dokumenteres, at den certificerede statiker har virket som kontrollant på et projekt, der kan henføres til 
konstruktionsklasse 3 eller 4. 


Stk. 5. En person, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved 
Ingeniørforeningen, og som kan dokumentere fire års virke som anerkendt statiker, er undtaget fra stk. 1 og 2 
og kan ansøge om certificering som statiker til at udføre tredjepartskontrol, såfremt ansøger dokumenterer at have 
virket som kontrollant efter anerkendelsesordningen på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4. 


Stk. 6. En statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret statiker 
ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse 2-4. 


§ 15. ECTS-point opnået ved uddannelse som anført i §§ 12 og 13, skal dokumenteres ved diplom(er) fra en 
akkrediteret uddannelsesinstitution, jf. dog stk. 2. 


Stk. 2. Certificeringsorganet kan meddele personer, som har opnået kvalifikationer og kompetencer, der kan 
ligestilles med krav fastsat i denne bekendtgørelse, certificering som statiker. 


§ 16. Projektet, som skal indsendes til certificeringsorganets bedømmelse, jf. § 13, stk. 2, og § 14, stk. 3, vælges 
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af ansøgeren. Projektet skal være egnet til at bedømme ansøgerens kompetencer og være i overensstemmelse med 
krav til konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15, og dokumentation af disse. For projektet gælder 
generelt, at: 
1) Projektet mindst skal være i konstruktionsklasse 3, hvis der søges om certificering til konstruktionsklasse 3 og 


4. 
2) Projektet mindst skal være i konstruktionsklasse 4, hvis der ansøges om certificering til tredjepartskontrol af 


konstruktioner, og ansøgeren ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4. 
3) Projektet maksimalt må være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet regnet i forhold til tidspunkt for 


udstedelse af ibrugtagningstilladelse. 
4) Der skal indgå mindst to typer konstruktionsmaterialer og to typer konstruktionsdele udover fundering. 


Stk. 2. Ansøger skal vedlægge sin ansøgning om certificering som statiker tilstrækkelige dele af den statiske 
dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28, til, at dette kan lægges til grund for bedømmelsen.  


Stk. 3. Certificeringsorganet kan kræve enhver del af den statiske dokumentation fremsendt. 
Stk. 4. Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse af projektet mundtligt redegøre for projektet 


og godtgøre selv at have virket på projektet, som beskrevet i dokumentationen og inden for god faglig praksis. 
Stk. 5. For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse før 1. januar 2018, skal ansøger foretage en begrundet 


vurdering af, hvilken konstruktionsklasse byggeriet kan indplaceres i. 
Stk. 6. Ansøgningsmaterialet skal for projekter, der er opført i medfør af bygningsreglement 2010 eller 


bygningsreglement 2015, mindst omfatte den statiske dokumentation, som beskrevet i SBi-anvisning 223, 
Dokumentation af bærende konstruktioner. 


§ 17. En certificeret statiker skal løbende ajourføre kvalifikationer og opretholde de kompetencer, som personen 
er certificeret til, herunder at søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at denne i sit virke overholder 
de til enhver tid gældende regler for bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, jf. bygningsreglement 
2018, kapitel 15, 28, 30, 32 og 33. 


Certificeret brandrådgiver 


§ 18. Certificeringsorganet skal påse, at en person, der ønsker at opnå certificering som brandrådgiver, opfylder 
betingelserne for certificering til de enkelte brandklasser. 


Stk. 2. En brandrådgiver kan certificeres til at 
1) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 2, 
2) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 3 og 4, eller 
3) udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i 


brandklasse 4. 
Stk. 3. Certificeringen er personlig og følger den certificerede brandrådgiver uanset ansættelsesforhold. 


§ 19. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 2 skal ansøger dokumentere følgende kvalifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point. Uddannelsen kan 


omfatte nr. 2-7. 
2) Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder: 


a) Byggelovens anvendelsesområde. 
b) Byggelovens ansvarsbestemmelser. 


3) Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 1, 
bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5. 


4) Viden om udarbejdelse af brandteknisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29, herunder: 
a) Starterklæring og sluterklæring for brandforhold. 
b) Erklæring om, hvorvidt en bygning er indsatstaktisk traditionel. 
c) Brandstrategirapport baseret på brug af præaccepterede løsninger som beskrevet i Bygningsreglementets 


vejledning til kapitel 5 - Brand. 
d) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv. for en bygning. 
e) Funktionsbeskrivelse. 
f) Drifts-, kontrol-, og vedligeholdelsesplan. 


5) Viden om kontrol, herunder: 
a) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af brandteknisk dokumentation, jf. bygningsreglement 


2018, kapitel 30. 
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b) Udarbejde kontrolplaner, jf. bygningsreglement 2018 § 518. 
c) Udarbejde kontrolrapporter,  jf. bygningsreglement 2018 § 519. 


6) Viden om brandtekniske egenskaber for byggevarers reaktion på brand og brandmodstandsevne, herunder: 
a) Klassifikation af brandmodstandsevne og reaktion på brand og ønsket funktion, der ligger til grund 


for klassifikationen. 
b) Ydeevne som deklareret vedrørende brandmæssige egenskaber i forbindelse med CE-mærkning af 


produkter. 
7) Viden om funktion og virkemåde for de brandtekniske installationer, der er beskrevet i bygningsreglementet, 


herunder: 
a) Viden om, hvilken funktion den enkelte brandtekniske installation har i relation til brandsikringen, og 


hvordan installationen virker. 
b) Hvilke krav den enkelte brandtekniske installation stiller til udformning og brandsikring af bygningen i 


øvrigt. 
c) Viden om grundlag for projektering af den enkelte brandtekniske installation. 
d) Viden om, hvilke funktionsafprøvninger, der kan foretages af den enkelte brandtekniske installation. 
e) Viden om systemintegration og systemintegrationstest. 


8) En brandrådgiver, der skal certificeres til brandklasse 2, skal dokumentere to års erfaring inden for de seneste 
fem år med design og projektering af byggearbejder eller tilsvarende erfaring. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 2 skal ansøger dokumentere kompetencer med anvendelse 
af bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5. 


§ 20. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 3 og 4, skal ansøger, foruden kravene, der følger af 
§ 19, stk. 1, nr. 2-7, dokumentere følgende kvalifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-


point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering. Uddannelsen skal omfatte 
nr. 2-9. 


2) Viden om anvendelse af brandteknisk dimensionering. 
3) Viden om identifikation af risikomomenter relateret til personsikkerhed. 
4) Viden om branddynamik. 
5) Viden om brandkemi. 
6) Viden om evakuering af personer i tilfælde af brand. 
7) Viden om beregning af brand- og røgspredning. 
8) Viden om beregning af evakuering. 
9) Viden om svigtanalyser. 
10) Tre års erfaring inden for de seneste seks år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1-9 og 


§ 19, stk. 1, nr. 2-7. 
Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 3 og 4, skal brandrådgiveren indsende et projekt til 


certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal opfylde betingelserne i § 23. 
Stk. 3. En brandrådgiver, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret 


brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse 2. 


§ 21. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger dokumentere 
kvalifikationer, der følger af § 19, stk. 1, nr. 2-7, og § 20, stk. 1, nr. 1-9. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, dokumentere syv års erfaring inden for de seneste 12 år med anvendelse 
af kvalifikationer som omfattet af stk. 1. 


Stk. 3. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal 
opfylde betingelserne i § 23. 


Stk. 4. En person, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års erfaring som 
certificeret brandrådgiver inden for de seneste syv år, kan ansøge om certificering som brandrådgiver til at udføre 
tredjepartskontrol, såfremt det dokumenteres, at den certificerede brandrådgiver har virket som kontrollant på et 
projekt, der kan henføres til brandklasse 3 eller 4. 


Stk. 5. En brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret 
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brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse 2-4. 


§ 22. ECTS-point opnået ved uddannelse, som anført i §§ 19 og 20, skal dokumenteres ved diplom(er) fra en 
akkrediteret uddannelsesinstitution, jf. dog stk. 2. 


Stk. 2. Certificeringsorganet kan meddele personer, som har opnået kvalifikationer og kompetencer, der kan 
ligestilles med krav fastsat i denne bekendtgørelse, certificering som brandrådgiver. 


§ 23. Projektet, som skal indsendes til certificeringsorganets bedømmelse, jf. § 20, stk. 2, og § 21, stk. 3, vælges 
af ansøgeren. Projektet skal være egnet til at bedømme ansøgerens kompetencer og være i overensstemmelse med krav 
til brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, og dokumentation af disse. For projektet gælder generelt, at: 
1) Projektet mindst skal være i brandklasse 3 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til brandklasse 3 og 


4. 
2) Projektet mindst skal være i brandklasse 4 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til tredje‐  


partskontrol af brandforhold. 
3) Projektet maksimalt må være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet målt i forhold til tidspunkt for 


ibrugtagning. 
4) Projektet skal omfatte brug af forskellige typer brandtekniske installationer. 
5) Brandstrategien for projektet skal omfatte brug af afvigelser fra præ-accepterede løsninger og brandteknisk 


dimensionering omfattende: 
a) Opstilling af acceptkriterier relateret til relevante brandkrav. 
b) Opstilling af relevante brand- og evakueringsscenarier. 
c) Modellering af scenarierne. 
d) Evaluering af modellering i forhold til scenarier og acceptkriterier. 
e) Gennemførelse af følsomhedsanalyser. 


Stk. 2. Ansøger skal vedlægge sin ansøgning om certificering som brandrådgiver tilstrækkelige dele af den 
brandtekniske dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29, til, at dette kan lægges til grund for 
bedømmelsen.  


Stk. 3. Certificeringsorganet kan kræve enhver del af den brandtekniske dokumentation fremsendt. 
Stk. 4. Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse af projektet mundtligt redegøre for projektet 


og godtgøre selv at have virket på projektet, som beskrevet i dokumentationen og inden for god faglig praksis. 
Stk. 5. For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse før den 1. januar 2018, og for projekter, hvor der er 


ansøgt om byggetilladelse efter den 1. januar 2018, og hvor der er foretaget teknisk byggesagsbehandling, skal 
ansøger foretage en begrundet vurdering af, hvilken brandklasse byggeriet kan indplaceres i. 


Stk. 6. Ansøgningsmaterialet skal for projekter, der er opført i medfør af bygningsreglement 2010 eller 
bygningsreglement 2015, omfatte de for byggearbejdet relevante dele af: 
1) En brandstrategirapport. 
2) Brandtekniske beregninger. 
3) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner og lignende. 
4) Beskrivelser, der viser de enkelte bygningsdeles brandtekniske egenskaber, brandtekniske installationer, 


flugtveje og redningsforhold. 
5) Redegørelse for drift-, kontrol- og vedligeholdelse for brandsikringen i bygningen. 
6) En beskrivelse af bygningen og tegninger heraf, hvor dette ikke fremgår af det øvrige fremsendte materiale. 


§ 24. En certificeret brandrådgiver skal løbende ajourføre kvalifikationer og opretholde de kompetencer, som 
personen er certificeret til, herunder søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at denne i sit virke 
overholder de til enhver tid gældende regler om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, 29, 30, 32 og 
34. 


Certificering af personer med udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer 


§ 25. Denne bekendtgørelses regler supplerer reglerne i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og 
erhvervsmæssige kvalifikationer. 


§ 26. Personer, som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2, i lov om 
anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker at opnå certificering som 
statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, 
jf. § 5. 
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Stk. 2. Såfremt der er væsentlig forskel mellem ansøgerens kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves i 
Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, skal certificeringsorganet give ansøgeren mulighed for at påvise, at 
vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer og kompetencer. 


Stk. 3. Bestemmelser om kontrol og opretholdelse af certificering, jf. §§ 28-35, gælder tilsvarende for personer, 
som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, og som er certificeret som statiker eller brandrådgiver 
efter denne bekendtgørelse. 


§ 27. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2, i lov om 
anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker at opnå certificering til 
midlertidigt eller lejlighedsvist at virke som statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en 
skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, jf. § 5. 


Stk. 2. Inden en person fra et andet medlemsland kan virke midlertidigt eller lejlighedsvist som certificeret statiker 
eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal der ske anmeldelse til certificeringsorganet. Ansøgeren skal 
forny anmeldelsen hver 12. måned. 


Stk. 3. Såfremt der er væsentlig forskel mellem ansøgerens kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves i 
Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, skal certificeringsorganet give ansøgeren mulighed for at påvise, at 
vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer og kompetencer. 


Stk. 4. Certificeringsorganet fastsætter procedurer for kontrol med personer, som virker midlertidigt eller 
lejlighedsvist som certificeret statiker eller brandrådgiver i overensstemmelse med bestemmelserne i 
§§ 28-35 med henblik på at sikre, at betingelserne for at virke som certificeret statiker eller brandrådgiver fortsat er 
opfyldt. 


Kontrol og opretholdelse af certificering 


§ 28. For at opretholde sin certificering skal en statiker eller brandrådgiver til enhver tid opfylde kravene til 
certificering i den konstruktions- eller brandklasse, som personen er certificeret til. 


§ 29. En certificeret statiker eller brandrådgiver skal hver 12. måned indsende en oversigt til certificeringsorganet 
over projekter omfattet af konstruktionsklasse 2-4 eller brandklasse 2-4, som vedkommende har virket i som 
certificeret statiker eller certificeret brandrådgiver, og hvortil der er meddelt byggetilladelse. Af oversigten skal for 
hvert projekt indgå oplysning om: 
1) Hvilket virke den certificerede statiker eller brandrådgiver har haft. 
2) Om projektet er igangværende eller afsluttet. 
3) I hvilken kommune, der er ansøgt om byggetilladelse til projektet. 
4) Byggesagen, som gør, at denne kan identificeres entydigt. 
5) Starterklæring for hvert projekt. 
6) Sluterklæringer for projekter, hvor der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


Stk. 2. Frist for indsendelse af information til certificeringsorganet, jf. stk. 1, regnes fra datoen for udstedelse af 
certifikatet. 


§ 30. Certificeringsorganet kan løbende påse, om betingelserne for opretholdelse af certificering er til stede, 
hvis der er forhold, der giver anledning hertil. 


Stk. 2. En certificeret statiker eller brandrådgiver har på certificeringsorganets anmodning pligt til at indsende 
dokumentation for, at betingelserne for certificering er opfyldt. Certificeringsorganets anmodning skal være skriftlig. 


Stk. 3. Dokumentation for, at den certificerede statiker eller brandrådgiver opfylder betingelserne for 
certificering skal på certificeringsorganets anmodning, jf. stk. 2, indsendes inden for en frist på fire uger. 


Stk. 4. Ved mistanke om en certificeret statikers eller brandrådgivers manglende opfyldelse af betingelserne for 
certificering, kan begrundet meddelelse ske til certificeringsorganet. Certificeringsorganet vurderer, om meddelelsen 
giver anledning til kontrol af den certificerede person. 


Stk. 5. Såfremt certificeringsorganet bliver opmærksomme på fejl eller mangler i byggeriet, der medfører risiko for 
personers sikkerhed, skal certificeringsorganet uden ugrundet ophold orientere kommunalbestyrelsen i den stedlige 
kommune herom. 


§ 31. For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2-4, udtager certificeringsorganet hvert femte år et 
projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og 
kompetencer på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, 
jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Intervallet for kontrol med den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer regnes fra datoen for 
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seneste kontrol, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt 


skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. §§ 12 og 13, fortsat er til stede. 
Stk. 4. Certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt 


skal foretages af projekter i den højeste konstruktionsklasse, som den certificerede statiker har virket i, og 
hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


§ 32. For statikere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet hvert femte år 
et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og 
kompetencer på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, 
jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Intervallet for kontrol med den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer regnes fra datoen for 
seneste kontrol, jf. stk. 1. 


Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt, 
skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. § 14, fortsat er til stede. 


§ 33. For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2-4 samt statikere, der er certificeret til at udføre 
tredjepartskontrol udtager certificeringsorganet årligt dokumentation til kontrol af den certificerede statikers virke 
fra et projekt, hvorpå den certificerede har virket, og  hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, baseret på den 
oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra de certificerede statikere, jf. § 29, stk. 1. Certificeringsorganet 
udtager et projekt for hver 10 projekter, dog minimum et projekt årligt. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede statikers virke regnes fra datoen for seneste påbegyndte kontrol, 
jf. stk. 1. 


§ 34. For brandrådgivere, der er certificeret til brandklasse 2-4, udtager certificeringsorganet hvert femte år et 
projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers kvalifikationer 
og kompetencer på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til 
certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver regnes fra datoen for seneste kontrol, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede brandrådgivers kvalifikationer og kompetencer ved 


et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. §§ 19 og 20, fortsat er til stede. 
Stk. 4. Certificeringsorganets kontrol skal foretages af projekter i den højeste brandklasse, som den certificerede 


brandrådgiver har virket i, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


§ 35. For brandrådgivere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet hvert 
femte år et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers 
kvalifikationer og kompetencer på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til 
certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver regnes fra datoen for seneste kontrol, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol med den certificerede brandrådgivers kvalifikationer og kompetencer ved 


et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. § 21, fortsat er til stede. 


§ 36. For brandrådgivere, der er certificeret til brandklasse 2-4 samt brandrådgivere, der er certificeret til at udføre 
tredjepartskontrol udtager certificeringsorganet årligt dokumentation til kontrol af den certificerede brandrådgivers 
virke fra et projekt, hvor den certificerede brandrådgiver har virket, og hvortil der er meddelt 
ibrugtagningstilladelse, baseret på den oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra de certificerede 
brandrådgivere, jf. § 29, stk. 1. Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 10 projekter, dog minimum et 
projekt årligt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver virke regnes fra datoen for seneste påbegyndte 
kontrol, jf. stk. 1. 


§ 37. Den certificerede statiker eller brandrådgiver har pligt til at udlevere al relevant dokumentation til 
certificeringsorganet ved udtagelse af et projekt til kontrol. 


Fratagelse af certificering 


§ 38. En person, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, kan fratages sin certificering, hvis 
betingelserne for certificering ikke længere er til stede. 


Stk. 2. Certificeringsorganet kan fratage en certificeret statiker eller brandrådgiver dennes certificering, hvis: 
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1) Den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke inden for en af certificeringsorganet fastsat frist kan 
dokumentere, at betingelserne for certificering er opfyldt. 


2) Certificeringsorganet på baggrund af den udførte kontrol ikke finder, at den certificerede statiker eller 
brandrådgiver lever op til betingelserne for certificering. 


3) Certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke virker i overensstemmelse 
med krav til certificeret statiker og brandrådgivers virke, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 32-34. 


4) Hvis certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver på anden vis ikke opfylder 
betingelserne i denne bekendtgørelse. 


Stk. 3. Certificeringsorganet kan beslutte, at en certificeret statiker eller brandrådgiver ikke fratages sin 
certificering, hvis manglende opfyldelse af betingelserne for certificering, herunder manglende opfyldelse af krav 
om certificeringsorganets kontrol med den certificeredes virke, skyldes personlige forhold, som ikke kan lægges 
den certificerede statiker eller brandrådgiver til last. Certificeringsorganet kan fastsætte en ny frist for den 
certificerede statikers eller brandrådgivers dokumentation for opfyldelse af betingelserne for certificering. 


Stk. 4. Såfremt en person, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, fratages sin certificering, skal 
certificeringsorganet orienterer de kommuner, hvor den certificerede har virket som certificeret statiker eller 
brandrådgiver. Orienteringen baseres på den seneste oversigt over projekter som certificeringsorganet har modtaget 
fra den certificerede statiker eller brandrådgiver, jf. § 29, stk. 1.  


§ 39. En certificeret statiker eller brandrådgiver har pligt til, uden ugrundet ophold, at meddele certifi‐  
ceringsorganet, hvis 
1) den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke længere opfylder betingelserne for certificering i §§ 12-14 og 


17 samt §§ 19-21 og 24, eller 
2) den certificerede statiker eller brandrådgiver ønsker at opgive sit virke. 


Betaling og klage 


§ 40. Certificeringsorganet kan opkræve betaling for certificering af personer og kontrol med personer, der er 
certificeret efter denne bekendtgørelse. 


§ 41. Certificeringsorganets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed. 


Straf 
   § 42. Med bøde straffes den, der  
1) tilsidesætter vilkår, der er fastsat af et certificeringsorgan,  
2) udfærdiger dokumentation, som den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke er certificeret til, eller 
3) afgiver urigtige oplysninger til certificeringsorganet, som er af betydning for certificeringsorganets vurdering af, om 
statikeren eller brandrådgiveren kan opnå og opretholde sin certificering. 


Ikrafttrædelse 
   § 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019. 
   Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1616 af 13. december 2017 om certificeringsordning for dokumentation af tekniske 
forhold i bygningsreglementet ophæves. 
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1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, EU-tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senere ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 623/2012 af 11. juli 2012, EU-tidende 
2012 nr. L 180, side 9 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF, EU-Tidende 
2013, nr. L 354, s. 132. Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU 
om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation). 
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Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske 
forhold i bygningsreglementet1)


 


 
I medfør af § 15 B og § 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, fastsættes 


efter bemyndigelse i henhold til § 18 i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens 
forskrifter: 


Anvendelsesområde 


§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved certificering af personer, der skal: 
1) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold i kapitel 15 i bygningsreglement 2018 


ved byggesagsbehandling af byggeri i konstruktionsklasse 2-4, jf. kapitel 26 i bygningsreglement 2018, eller 
2) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til brandforhold i kapitel 5 i bygningsreglement 2018 ved 


byggesagsbehandling af byggeri i brandklasse 2-4, jf. kapitel 27 i bygningsreglement 2018. 
Stk. 2. Ved en certificeret person forstås i denne bekendtgørelse en person, hvis kvalifikationer og kompetencer er 


konstateret og bedømt af et akkrediteret certificeringsorgan. 
Stk. 3. En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 1, 


betegnes som en »certificeret statiker«. 
Stk. 4. En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 2, 


betegnes som en »certificeret brandrådgiver«. 
Stk. 5. Såfremt en certificeret person vil dokumentere overholdelse af krav til både statiske forhold og 


brandforhold i bygningsreglementet, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, skal den pågældende være certificeret til begge dele. 


§ 2. En certificeret statiker eller brandrådgiver skal virke inden for rammerne af denne bekendtgørelse og 
bygningsreglementet, jf. kapitel 32-34 i bygningsreglement 2018. 


Akkrediteringssorganet 


§ 3. Akkreditering af certificeringsorganer, der kan certificere personer efter denne bekendtgørelse, skal ske i 
henhold til DS/EN ISO/IEC 17024 Overensstemmelsesvurdering – Generelle krav til organer, der udfører 
certificering af personer af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som 
er medunderskriver af EA´s (European co-operation for Accreditation) eller IAF’s (International Accreditation 
Forum) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse mht. personcertificering. 


§ 4. Akkrediteringsorganet skal bedømme certificeringsorganer, der er akkrediteret i overensstemmelse med 
denne bekendtgørelse. Første bedømmelse skal ske inden for 12 måneder efter, at certificeringsorganet er 
akkrediteret. Efterfølgende bedømmelse skal ske årligt. 


Stk. 2. Akkrediteringsorganet skal have de nødvendige faglige kompetencer inden for statik og brandforhold til at 
kunne akkreditere og bedømme certificeringsorganer. 


Certificeringsorganet 


§ 5. Ansøger skal fremsende ansøgning om certificering til certificeringsorganets bedømmelse. 
Stk. 2. Ansøgnings- og bedømmelsessproget er dansk eller engelsk. 


§ 6. Certificeringsorganet vurderer, om ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, jf. §§ 12-16 og §§ 19-23. 
Hvis ikke ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, giver certificeringsorganet hurtigst muligt og senest inden fire 
uger ansøger besked herom. 


Stk. 2. Når certificeringsorganet har modtaget en fyldestgørende ansøgning om certificering, skal certi‐  
ficeringsorganet give ansøger besked om den forventede behandlingstid. 


Stk. 3. Certificeringsorganet kan bestemme, at ansøgninger om certificering efter denne bekendtgørelse skal ske 
elektronisk. 


§ 7. Ved certificeringsorganets bedømmelse af en ansøgers kompetencer ved projektgranskning, jf. § 13, stk. 
2, § 14, stk. 3, § 20, stk. 2, § 21, stk. 3, § 31, stk. 1, § 32, stk. 2, § 34, stk. 2 og § 35, stk.1, skal projektet bedømmes 
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af mindst to faglige bedømmere. 
Stk. 2. Bedømmelsen af projektet for statiske forhold, jf. § 16, skal mindst omfatte kontrol af, om: 


1) Dokumentationen er dækkende og opfylder sit formål, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28 og 30. 
2) Dokumentationen viser, at krav til bærende konstruktioner i bygningsreglement 2018 kapitel 15 er opfyldt. 


Stk. 3. Bedømmelsen af projektet for brandforhold, jf. § 23, skal mindst omfatte kontrol af, om: 
1) Dokumentationen er dækkende og opfylder sit formål, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29 og 30. 
2) Dokumentationen viser, at krav til brandforhold i bygningsreglement 2018 kapitel 5 er opfyldt. 


Stk. 4. Bedømmelsen af projektet skal ske ved, at de minimum to bedømmere foretager en granskning af projektet. 
Efterfølgende skal ansøgeren foretage en mundtlig præsentation af projektet, der kan ligge til grund for den 
endelige bedømmelse af projektet. Bedømmelsen kan ske efter principperne angivet i Vejledning om certificering 
af statikere og brandrådgivere. 


Stk. 5. Certificeringsorganets bedømmelse af ansøgers kompetencer ved certificering til brandklasse 2 og 
konstruktionsklasse 2 er undtaget § 7, stk. 1-4.  


§ 8. Ved certificeringsorganets bedømmelse af en ansøgers virke, jf. § 13, stk. 3, § 14, stk. 4 og 5, § 21, stk. 4, § 
33 og § 36, skal dokumentation for virket bedømmes af mindst to faglige bedømmere. Ved bedømmelsen skal 
certificeringsorganet vurdere, om den certificerede statiker eller brandrådgiver har virket i overensstemmelse med 
denne bekendtgørelse og bygningsreglementet, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 32-34. 


Stk. 2. Ved bedømmelse af en ansøgers virke i brandklasse 2 og konstruktionsklasse 2, kan bedømmelsen foretages 
af én faglig bedømmer. 


     § 9. Certificeringsorganets afgørelser efter denne bekendtgørelse skal begrundes skriftligt. 


§ 10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan oprette en database, hvortil certificeringsorganerne skal indberette 
oplysninger om, hvilken konstruktions- eller brandklasse, som statikere og brandrådgivere er certificeret til. 


Stk. 2. Ved ændrede forhold, der vedrører en statikers eller brandrådgivers certificering, skal certificeringsorganet 
uden ugrundet ophold opdatere de oplysninger, der er indberettet til databasen. 


Certificeret statiker 


§ 11. Certificeringsorganet skal påse, at en person, der ønsker at opnå certificering som statiker, opfylder 
betingelserne for certificering til de enkelte konstruktionsklasser. 


Stk. 2. En statiker kan certificeres til, at 
1) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 2, 
2) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 3 og 


4, eller 
3) udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i 


konstruktionsklasse 4. 
Stk. 3. Certificeringen er personlig og følger den certificerede statiker uanset ansættelsesforhold. 


§ 12. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 2 skal ansøger dokumentere følgende kva‐  
lifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point, hvoraf mindst 


60 ECTS-point er inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. Uddannelsen kan 
omfatte nr. 2-7. 


2) Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder: 
a) Byggelovens anvendelsesområde. 
b) Byggelovens ansvarsbestemmelser. 


3) Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 1, og 
bestemmelser om bærende konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15. 


4) Viden om bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, herunder: 
a) Konstruktiv forståelse og redegørelse for virkemåde af bygningers hovedkonstruktioner, konstruk‐  


tionsafsnit og samlinger. 
b) Udpege kritiske forhold af betydning for sikkerheden og anvendeligheden af bærende konstruktioner. 
c) Redegøre for terminologi, principper, hovedregler og sammenhæng i standarder for bærende kon‐  


struktioner, relevante regler for CE-mærkning af bygningsdele samt god praksis for dokumentation af 
bærende konstruktioner som anført i SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende 
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konstruktioner. 
5) Viden om udarbejdelse af statisk dokumentation, herunder: 


a) Fortolke og vurdere resultater af forundersøgelser samt formulere projektgrundlag. 
b) Strukturere og udforme dokumentation for bærende konstruktioner. 
c) Udarbejde statiske beregninger, vurdere fundne resultater og redegøre for anvendte simulerings‐  


modellers brug og begrænsninger. 
6) Viden om kontrol, herunder: 


a) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af statisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, 
kapitel 30, og udforme kontrolplaner og kontrolrapporter for statisk dokumentation. 


b) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af udførelse af bærende konstruktioner, herunder 
udarbejde kontrolplaner og kontrolrapporter. 


7) Viden om udformning af dokumentation for det færdige byggeri, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28. 
8) Tre års erfaring indenfor de seneste fem år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1-7. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 2 skal ansøger dokumentere kompetencer med 
anvendelse af krav om bærende konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15. 


§ 13. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4 skal ansøger, foruden kravene, der følger af 
§ 12, stk. 1, nr. 2-7, dokumentere følgende kvalifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf mindst 


90 ECTS-point er inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. 
2) Fem års erfaring inden for de seneste 10 år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1 og 


§ 12, stk. 1, nr. 2-7. 
Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4, skal statikeren indsende et projekt til 


certificeringsorganets bedømmelse af ansøgerens kompetencer. Projektet skal opfylde betingelserne i § 16. 
Stk. 3. En person, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved 


Ingeniørforeningen i Danmark, er undtaget fra stk. 1 og kan ansøge om certificering som statiker til 
konstruktionsklasse 3 og 4, såfremt ansøger dokumenterer at have virket som projekterende eller kontrollant efter 
anerkendelsesordningen på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4. 


Stk. 4. En statiker, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret statiker 
ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse 2. 


§ 14. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold skal ansøger dokumentere 
kvalifikationer, der følger af § 12, stk. 1, nr. 2-7, og § 13, stk. 1, nr. 1. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, dokumentere ni års erfaring indenfor de seneste 14 år med 
anvendelse af kvalifikationer, som omfattet af stk. 1. 


Stk. 3. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse, hvor 
statikeren har virket som kontrollant. Projektet skal opfylde betingelserne i § 16. 


Stk. 4. En person, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års virke som 
certificeret statiker, kan ansøge om certificering som statiker til at udføre tredjepartskontrol, såfremt det 
dokumenteres, at den certificerede statiker har virket som kontrollant på et projekt, der kan henføres til 
konstruktionsklasse 3 eller 4. 


Stk. 5. En person, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved 
Ingeniørforeningen, og som kan dokumentere fire års virke som anerkendt statiker, er undtaget fra stk. 1 og 2 
og kan ansøge om certificering som statiker til at udføre tredjepartskontrol, såfremt ansøger dokumenterer at have 
virket som kontrollant efter anerkendelsesordningen på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4. 


Stk. 6. En statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret statiker 
ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse 2-4. 


§ 15. ECTS-point opnået ved uddannelse som anført i §§ 12 og 13, skal dokumenteres ved diplom(er) fra en 
akkrediteret uddannelsesinstitution, jf. dog stk. 2. 


Stk. 2. Certificeringsorganet kan meddele personer, som har opnået kvalifikationer og kompetencer, der kan 
ligestilles med krav fastsat i denne bekendtgørelse, certificering som statiker. 


§ 16. Projektet, som skal indsendes til certificeringsorganets bedømmelse, jf. § 13, stk. 2, og § 14, stk. 3, vælges 
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af ansøgeren. Projektet skal være egnet til at bedømme ansøgerens kompetencer og være i overensstemmelse med 
krav til konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15, og dokumentation af disse. For projektet gælder 
generelt, at: 
1) Projektet mindst skal være i konstruktionsklasse 3, hvis der søges om certificering til konstruktionsklasse 3 og 


4. 
2) Projektet mindst skal være i konstruktionsklasse 4, hvis der ansøges om certificering til tredjepartskontrol af 


konstruktioner, og ansøgeren ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4. 
3) Projektet maksimalt må være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet regnet i forhold til tidspunkt for 


udstedelse af ibrugtagningstilladelse. 
4) Der skal indgå mindst to typer konstruktionsmaterialer og to typer konstruktionsdele udover fundering. 


Stk. 2. Ansøger skal vedlægge sin ansøgning om certificering som statiker tilstrækkelige dele af den statiske 
dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28, til, at dette kan lægges til grund for bedømmelsen.  


Stk. 3. Certificeringsorganet kan kræve enhver del af den statiske dokumentation fremsendt. 
Stk. 4. Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse af projektet mundtligt redegøre for projektet 


og godtgøre selv at have virket på projektet, som beskrevet i dokumentationen og inden for god faglig praksis. 
Stk. 5. For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse før 1. januar 2018, skal ansøger foretage en begrundet 


vurdering af, hvilken konstruktionsklasse byggeriet kan indplaceres i. 
Stk. 6. Ansøgningsmaterialet skal for projekter, der er opført i medfør af bygningsreglement 2010 eller 


bygningsreglement 2015, mindst omfatte den statiske dokumentation, som beskrevet i SBi-anvisning 223, 
Dokumentation af bærende konstruktioner. 


§ 17. En certificeret statiker skal løbende ajourføre kvalifikationer og opretholde de kompetencer, som personen 
er certificeret til, herunder at søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at denne i sit virke overholder 
de til enhver tid gældende regler for bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, jf. bygningsreglement 
2018, kapitel 15, 28, 30, 32 og 33. 


Certificeret brandrådgiver 


§ 18. Certificeringsorganet skal påse, at en person, der ønsker at opnå certificering som brandrådgiver, opfylder 
betingelserne for certificering til de enkelte brandklasser. 


Stk. 2. En brandrådgiver kan certificeres til at 
1) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 2, 
2) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 3 og 4, eller 
3) udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i 


brandklasse 4. 
Stk. 3. Certificeringen er personlig og følger den certificerede brandrådgiver uanset ansættelsesforhold. 


§ 19. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 2 skal ansøger dokumentere følgende kvalifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point. Uddannelsen kan 


omfatte nr. 2-7. 
2) Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder: 


a) Byggelovens anvendelsesområde. 
b) Byggelovens ansvarsbestemmelser. 


3) Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 1, 
bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5. 


4) Viden om udarbejdelse af brandteknisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29, herunder: 
a) Starterklæring og sluterklæring for brandforhold. 
b) Erklæring om, hvorvidt en bygning er indsatstaktisk traditionel. 
c) Brandstrategirapport baseret på brug af præaccepterede løsninger som beskrevet i Bygningsreglementets 


vejledning til kapitel 5 - Brand. 
d) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv. for en bygning. 
e) Funktionsbeskrivelse. 
f) Drifts-, kontrol-, og vedligeholdelsesplan. 


5) Viden om kontrol, herunder: 
a) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af brandteknisk dokumentation, jf. bygningsreglement 


2018, kapitel 30. 
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b) Udarbejde kontrolplaner, jf. bygningsreglement 2018 § 518. 
c) Udarbejde kontrolrapporter,  jf. bygningsreglement 2018 § 519. 


6) Viden om brandtekniske egenskaber for byggevarers reaktion på brand og brandmodstandsevne, herunder: 
a) Klassifikation af brandmodstandsevne og reaktion på brand og ønsket funktion, der ligger til grund 


for klassifikationen. 
b) Ydeevne som deklareret vedrørende brandmæssige egenskaber i forbindelse med CE-mærkning af 


produkter. 
7) Viden om funktion og virkemåde for de brandtekniske installationer, der er beskrevet i bygningsreglementet, 


herunder: 
a) Viden om, hvilken funktion den enkelte brandtekniske installation har i relation til brandsikringen, og 


hvordan installationen virker. 
b) Hvilke krav den enkelte brandtekniske installation stiller til udformning og brandsikring af bygningen i 


øvrigt. 
c) Viden om grundlag for projektering af den enkelte brandtekniske installation. 
d) Viden om, hvilke funktionsafprøvninger, der kan foretages af den enkelte brandtekniske installation. 
e) Viden om systemintegration og systemintegrationstest. 


8) En brandrådgiver, der skal certificeres til brandklasse 2, skal dokumentere to års erfaring inden for de seneste 
fem år med design og projektering af byggearbejder eller tilsvarende erfaring. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 2 skal ansøger dokumentere kompetencer med anvendelse 
af bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5. 


§ 20. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 3 og 4, skal ansøger, foruden kravene, der følger af 
§ 19, stk. 1, nr. 2-7, dokumentere følgende kvalifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-


point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering. Uddannelsen skal omfatte 
nr. 2-9. 


2) Viden om anvendelse af brandteknisk dimensionering. 
3) Viden om identifikation af risikomomenter relateret til personsikkerhed. 
4) Viden om branddynamik. 
5) Viden om brandkemi. 
6) Viden om evakuering af personer i tilfælde af brand. 
7) Viden om beregning af brand- og røgspredning. 
8) Viden om beregning af evakuering. 
9) Viden om svigtanalyser. 
10) Tre års erfaring inden for de seneste seks år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1-9 og 


§ 19, stk. 1, nr. 2-7. 
Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 3 og 4, skal brandrådgiveren indsende et projekt til 


certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal opfylde betingelserne i § 23. 
Stk. 3. En brandrådgiver, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret 


brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse 2. 


§ 21. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger dokumentere 
kvalifikationer, der følger af § 19, stk. 1, nr. 2-7, og § 20, stk. 1, nr. 1-9. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, dokumentere syv års erfaring inden for de seneste 12 år med anvendelse 
af kvalifikationer som omfattet af stk. 1. 


Stk. 3. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal 
opfylde betingelserne i § 23. 


Stk. 4. En person, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års erfaring som 
certificeret brandrådgiver inden for de seneste syv år, kan ansøge om certificering som brandrådgiver til at udføre 
tredjepartskontrol, såfremt det dokumenteres, at den certificerede brandrådgiver har virket som kontrollant på et 
projekt, der kan henføres til brandklasse 3 eller 4. 


Stk. 5. En brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret 
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brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse 2-4. 


§ 22. ECTS-point opnået ved uddannelse, som anført i §§ 19 og 20, skal dokumenteres ved diplom(er) fra en 
akkrediteret uddannelsesinstitution, jf. dog stk. 2. 


Stk. 2. Certificeringsorganet kan meddele personer, som har opnået kvalifikationer og kompetencer, der kan 
ligestilles med krav fastsat i denne bekendtgørelse, certificering som brandrådgiver. 


§ 23. Projektet, som skal indsendes til certificeringsorganets bedømmelse, jf. § 20, stk. 2, og § 21, stk. 3, vælges 
af ansøgeren. Projektet skal være egnet til at bedømme ansøgerens kompetencer og være i overensstemmelse med krav 
til brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, og dokumentation af disse. For projektet gælder generelt, at: 
1) Projektet mindst skal være i brandklasse 3 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til brandklasse 3 og 


4. 
2) Projektet mindst skal være i brandklasse 4 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til tredje‐  


partskontrol af brandforhold. 
3) Projektet maksimalt må være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet målt i forhold til tidspunkt for 


ibrugtagning. 
4) Projektet skal omfatte brug af forskellige typer brandtekniske installationer. 
5) Brandstrategien for projektet skal omfatte brug af afvigelser fra præ-accepterede løsninger og brandteknisk 


dimensionering omfattende: 
a) Opstilling af acceptkriterier relateret til relevante brandkrav. 
b) Opstilling af relevante brand- og evakueringsscenarier. 
c) Modellering af scenarierne. 
d) Evaluering af modellering i forhold til scenarier og acceptkriterier. 
e) Gennemførelse af følsomhedsanalyser. 


Stk. 2. Ansøger skal vedlægge sin ansøgning om certificering som brandrådgiver tilstrækkelige dele af den 
brandtekniske dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29, til, at dette kan lægges til grund for 
bedømmelsen.  


Stk. 3. Certificeringsorganet kan kræve enhver del af den brandtekniske dokumentation fremsendt. 
Stk. 4. Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse af projektet mundtligt redegøre for projektet 


og godtgøre selv at have virket på projektet, som beskrevet i dokumentationen og inden for god faglig praksis. 
Stk. 5. For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse før den 1. januar 2018, og for projekter, hvor der er 


ansøgt om byggetilladelse efter den 1. januar 2018, og hvor der er foretaget teknisk byggesagsbehandling, skal 
ansøger foretage en begrundet vurdering af, hvilken brandklasse byggeriet kan indplaceres i. 


Stk. 6. Ansøgningsmaterialet skal for projekter, der er opført i medfør af bygningsreglement 2010 eller 
bygningsreglement 2015, omfatte de for byggearbejdet relevante dele af: 
1) En brandstrategirapport. 
2) Brandtekniske beregninger. 
3) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner og lignende. 
4) Beskrivelser, der viser de enkelte bygningsdeles brandtekniske egenskaber, brandtekniske installationer, 


flugtveje og redningsforhold. 
5) Redegørelse for drift-, kontrol- og vedligeholdelse for brandsikringen i bygningen. 
6) En beskrivelse af bygningen og tegninger heraf, hvor dette ikke fremgår af det øvrige fremsendte materiale. 


§ 24. En certificeret brandrådgiver skal løbende ajourføre kvalifikationer og opretholde de kompetencer, som 
personen er certificeret til, herunder søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at denne i sit virke 
overholder de til enhver tid gældende regler om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, 29, 30, 32 og 
34. 


Certificering af personer med udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer 


§ 25. Denne bekendtgørelses regler supplerer reglerne i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og 
erhvervsmæssige kvalifikationer. 


§ 26. Personer, som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2, i lov om 
anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker at opnå certificering som 
statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, 
jf. § 5. 
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Stk. 2. Såfremt der er væsentlig forskel mellem ansøgerens kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves i 
Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, skal certificeringsorganet give ansøgeren mulighed for at påvise, at 
vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer og kompetencer. 


Stk. 3. Bestemmelser om kontrol og opretholdelse af certificering, jf. §§ 28-35, gælder tilsvarende for personer, 
som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, og som er certificeret som statiker eller brandrådgiver 
efter denne bekendtgørelse. 


§ 27. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2, i lov om 
anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker at opnå certificering til 
midlertidigt eller lejlighedsvist at virke som statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en 
skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, jf. § 5. 


Stk. 2. Inden en person fra et andet medlemsland kan virke midlertidigt eller lejlighedsvist som certificeret statiker 
eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal der ske anmeldelse til certificeringsorganet. Ansøgeren skal 
forny anmeldelsen hver 12. måned. 


Stk. 3. Såfremt der er væsentlig forskel mellem ansøgerens kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves i 
Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, skal certificeringsorganet give ansøgeren mulighed for at påvise, at 
vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer og kompetencer. 


Stk. 4. Certificeringsorganet fastsætter procedurer for kontrol med personer, som virker midlertidigt eller 
lejlighedsvist som certificeret statiker eller brandrådgiver i overensstemmelse med bestemmelserne i 
§§ 28-35 med henblik på at sikre, at betingelserne for at virke som certificeret statiker eller brandrådgiver fortsat er 
opfyldt. 


Kontrol og opretholdelse af certificering 


§ 28. For at opretholde sin certificering skal en statiker eller brandrådgiver til enhver tid opfylde kravene til 
certificering i den konstruktions- eller brandklasse, som personen er certificeret til. 


§ 29. En certificeret statiker eller brandrådgiver skal hver 12. måned indsende en oversigt til certificeringsorganet 
over projekter omfattet af konstruktionsklasse 2-4 eller brandklasse 2-4, som vedkommende har virket i som 
certificeret statiker eller certificeret brandrådgiver, og hvortil der er meddelt byggetilladelse. Af oversigten skal for 
hvert projekt indgå oplysning om: 
1) Hvilket virke den certificerede statiker eller brandrådgiver har haft. 
2) Om projektet er igangværende eller afsluttet. 
3) I hvilken kommune, der er ansøgt om byggetilladelse til projektet. 
4) Byggesagen, som gør, at denne kan identificeres entydigt. 
5) Starterklæring for hvert projekt. 
6) Sluterklæringer for projekter, hvor der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


Stk. 2. Frist for indsendelse af information til certificeringsorganet, jf. stk. 1, regnes fra datoen for udstedelse af 
certifikatet. 


§ 30. Certificeringsorganet kan løbende påse, om betingelserne for opretholdelse af certificering er til stede, 
hvis der er forhold, der giver anledning hertil. 


Stk. 2. En certificeret statiker eller brandrådgiver har på certificeringsorganets anmodning pligt til at indsende 
dokumentation for, at betingelserne for certificering er opfyldt. Certificeringsorganets anmodning skal være skriftlig. 


Stk. 3. Dokumentation for, at den certificerede statiker eller brandrådgiver opfylder betingelserne for 
certificering skal på certificeringsorganets anmodning, jf. stk. 2, indsendes inden for en frist på fire uger. 


Stk. 4. Ved mistanke om en certificeret statikers eller brandrådgivers manglende opfyldelse af betingelserne for 
certificering, kan begrundet meddelelse ske til certificeringsorganet. Certificeringsorganet vurderer, om meddelelsen 
giver anledning til kontrol af den certificerede person. 


Stk. 5. Såfremt certificeringsorganet bliver opmærksomme på fejl eller mangler i byggeriet, der medfører risiko for 
personers sikkerhed, skal certificeringsorganet uden ugrundet ophold orientere kommunalbestyrelsen i den stedlige 
kommune herom. 


§ 31. For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2-4, udtager certificeringsorganet hvert femte år et 
projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og 
kompetencer på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, 
jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Intervallet for kontrol med den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer regnes fra datoen for 
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seneste kontrol, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt 


skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. §§ 12 og 13, fortsat er til stede. 
Stk. 4. Certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt 


skal foretages af projekter i den højeste konstruktionsklasse, som den certificerede statiker har virket i, og 
hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


§ 32. For statikere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet hvert femte år 
et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og 
kompetencer på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, 
jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Intervallet for kontrol med den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer regnes fra datoen for 
seneste kontrol, jf. stk. 1. 


Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt, 
skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. § 14, fortsat er til stede. 


§ 33. For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2-4 samt statikere, der er certificeret til at udføre 
tredjepartskontrol udtager certificeringsorganet årligt dokumentation til kontrol af den certificerede statikers virke 
fra et projekt, hvorpå den certificerede har virket, og  hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, baseret på den 
oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra de certificerede statikere, jf. § 29, stk. 1. Certificeringsorganet 
udtager et projekt for hver 10 projekter, dog minimum et projekt årligt. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede statikers virke regnes fra datoen for seneste påbegyndte kontrol, 
jf. stk. 1. 


§ 34. For brandrådgivere, der er certificeret til brandklasse 2-4, udtager certificeringsorganet hvert femte år et 
projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers kvalifikationer 
og kompetencer på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til 
certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver regnes fra datoen for seneste kontrol, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede brandrådgivers kvalifikationer og kompetencer ved 


et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. §§ 19 og 20, fortsat er til stede. 
Stk. 4. Certificeringsorganets kontrol skal foretages af projekter i den højeste brandklasse, som den certificerede 


brandrådgiver har virket i, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


§ 35. For brandrådgivere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet hvert 
femte år et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers 
kvalifikationer og kompetencer på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til 
certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver regnes fra datoen for seneste kontrol, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol med den certificerede brandrådgivers kvalifikationer og kompetencer ved 


et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. § 21, fortsat er til stede. 


§ 36. For brandrådgivere, der er certificeret til brandklasse 2-4 samt brandrådgivere, der er certificeret til at udføre 
tredjepartskontrol udtager certificeringsorganet årligt dokumentation til kontrol af den certificerede brandrådgivers 
virke fra et projekt, hvor den certificerede brandrådgiver har virket, og hvortil der er meddelt 
ibrugtagningstilladelse, baseret på den oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra de certificerede 
brandrådgivere, jf. § 29, stk. 1. Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 10 projekter, dog minimum et 
projekt årligt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver virke regnes fra datoen for seneste påbegyndte 
kontrol, jf. stk. 1. 


§ 37. Den certificerede statiker eller brandrådgiver har pligt til at udlevere al relevant dokumentation til 
certificeringsorganet ved udtagelse af et projekt til kontrol. 


Fratagelse af certificering 


§ 38. En person, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, kan fratages sin certificering, hvis 
betingelserne for certificering ikke længere er til stede. 


Stk. 2. Certificeringsorganet kan fratage en certificeret statiker eller brandrådgiver dennes certificering, hvis: 
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1) Den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke inden for en af certificeringsorganet fastsat frist kan 
dokumentere, at betingelserne for certificering er opfyldt. 


2) Certificeringsorganet på baggrund af den udførte kontrol ikke finder, at den certificerede statiker eller 
brandrådgiver lever op til betingelserne for certificering. 


3) Certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke virker i overensstemmelse 
med krav til certificeret statiker og brandrådgivers virke, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 32-34. 


4) Hvis certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver på anden vis ikke opfylder 
betingelserne i denne bekendtgørelse. 


Stk. 3. Certificeringsorganet kan beslutte, at en certificeret statiker eller brandrådgiver ikke fratages sin 
certificering, hvis manglende opfyldelse af betingelserne for certificering, herunder manglende opfyldelse af krav 
om certificeringsorganets kontrol med den certificeredes virke, skyldes personlige forhold, som ikke kan lægges 
den certificerede statiker eller brandrådgiver til last. Certificeringsorganet kan fastsætte en ny frist for den 
certificerede statikers eller brandrådgivers dokumentation for opfyldelse af betingelserne for certificering. 


Stk. 4. Såfremt en person, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, fratages sin certificering, skal 
certificeringsorganet orienterer de kommuner, hvor den certificerede har virket som certificeret statiker eller 
brandrådgiver. Orienteringen baseres på den seneste oversigt over projekter som certificeringsorganet har modtaget 
fra den certificerede statiker eller brandrådgiver, jf. § 29, stk. 1.  


§ 39. En certificeret statiker eller brandrådgiver har pligt til, uden ugrundet ophold, at meddele certifi‐  
ceringsorganet, hvis 
1) den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke længere opfylder betingelserne for certificering i §§ 12-14 og 


17 samt §§ 19-21 og 24, eller 
2) den certificerede statiker eller brandrådgiver ønsker at opgive sit virke. 


Betaling og klage 


§ 40. Certificeringsorganet kan opkræve betaling for certificering af personer og kontrol med personer, der er 
certificeret efter denne bekendtgørelse. 


§ 41. Certificeringsorganets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed. 


Straf 
   § 42. Med bøde straffes den, der  
1) tilsidesætter vilkår, der er fastsat af et certificeringsorgan,  
2) udfærdiger dokumentation, som den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke er certificeret til, eller 
3) afgiver urigtige oplysninger til certificeringsorganet, som er af betydning for certificeringsorganets vurdering af, om 
statikeren eller brandrådgiveren kan opnå og opretholde sin certificering. 


Ikrafttrædelse 
   § 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019. 
   Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1616 af 13. december 2017 om certificeringsordning for dokumentation af tekniske 
forhold i bygningsreglementet ophæves. 
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1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, EU-tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senere ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 623/2012 af 11. juli 2012, EU-tidende 
2012 nr. L 180, side 9 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF, EU-Tidende 
2013, nr. L 354, s. 132. Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU 
om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation). 








 


 


Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner  
 


   I medfør af § 2, stk. 4, § 15 A, stk. 2 og 3, og § 30, stk. 2, 1. pkt., i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 
1178 af 23. september 2016, som ændret ved lov nr. 734 af 8. juni 2018 og § 35 i lov nr. 1711 af 27. 
december 2018, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 18 i bekendtgørelse nr. 
1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og 
kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter: 


 
Kapitel 1 


 
Anvendelsesområde 


   § 1. Certificering af transportable konstruktioner, der er omfattet af byggeloven, skal ske efter reglerne i 
denne bekendtgørelse. 
   Stk. 2. Såfremt en konstruktion er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, kan den transportable 
konstruktion opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen. 
   Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder kun, hvis opstillingen af den transportable konstruktion har en 
varighed på maksimalt 6 uger på den samme placering. Strækker varigheden sig over mere end 6 uger, skal 
konstruktionen have en byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen. 
 
   § 2. Ved certificering af transportable konstruktioner efter denne bekendtgørelse forstås en inspektion af 
den transportable konstruktion, hvorved de byggetekniske forhold i bygningsreglementet, som er gældende 
for den transportable konstruktion, bedømmes. Certificeringen er en angivelse af, at det er sikret, at 
konstruktionen på tidspunktet for inspektionen lever op til de gældende byggetekniske krav i 
bygningsreglementet. 
 
   § 3. Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på særlige forlystelsesapparater, der er omfattet af § 16 i 
bekendtgørelse om offentlige forlystelser. 
 


Kapitel 2 
 


Indhentelse af en certificering 


   § 4. Certificering af en transportabel konstruktion kan alene ske på anmodning fra ejeren af konstruktionen. 
 
   § 5. Har ejeren af konstruktionen ikke ladet konstruktionen certificere, påhviler det brugeren af 
konstruktionen at indhente en byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, inden konstruktionen opstilles. 
   Stk. 2. Ved bruger forstås den fysiske eller juridiske person, der rent faktisk skal anvende konstruktionen, 
eller til hvis arrangement konstruktionen skal anvendes. 
 


Kapitel 3 
 


Certificeringsgrundlaget 


   § 6. Certificering af en transportabel konstruktion foretages af et inspektionsorgan, der opfylder 
betingelserne i kapitel 7 i denne bekendtgørelse. 







 


 


 
   § 7. Ved certificering af en transportabel konstruktion skal inspektionsorganet påse, om konstruktionen på 
tidspunktet for certificeringen lever op til de bestemmelser i bygningsreglementet, der er relevante for den 
pågældende konstruktion. 
 
   § 8. Certificering udstedes på grundlag af en inspektion af konstruktionen og de dele, som konstruktionen 
opbygges af og på grundlag af de tekniske oplysninger om konstruktionen samt dokumentation for, at 
konstruktionen opfylder de relevante bestemmelser i bygningsreglementet, som inspektionsorganet vurderer, 
er nødvendige for, at inspektionsorganet kan bedømme konstruktionen. 
   Stk. 2. Alle oplysninger, som, er nødvendige for vurderingen af, om den transportable konstruktion kan 
certificeres jf. stk. 1, skal fremskaffes af ejeren af konstruktionen. Inspektionsorganet må ikke selv 
fremskaffe materiale, oplysninger, beregninger eller lignende til brug for vurderingen af, hvorvidt 
konstruktionen kan certificeres. 
 
   § 9. Certificeringen knytter sig til den transportable konstruktion, som ved certificeringen er blevet 
inspiceret af inspektionsorganet. Ønskes flere konstruktioner certificeret, skal der udarbejdes en 
inspektionsrapport og et inspektionscertifikat for hver enkelt konstruktion. 
   Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse i de tilfælde, hvor konstruktionerne er fuldstændigt ens og 
sammenlignelige i teknisk henseende. 
   Stk. 3. Ved certificering af konstruktioner, der er fuldstændigt ens og sammenlignelige i teknisk henseende, 
jf. stk. 2, kan den samme skriftlige dokumentation lægges til grund for alle certificeringerne. 
 
   § 10. En certificering er gyldig i 5 år, medmindre tekniske forhold ved konstruktionen, der er reguleret i 
bygningsreglementet, tilsiger en kortere periode. Herefter skal certificeringen fornys. 
   Stk. 2. Ved fornyelse af certificeringen skal konstruktionen inspiceres. 
   Stk. 3. Inspektion i forbindelse med fornyelse af certificeringen af en transportabel konstruktion, der 
tidligere er blevet certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, skal ske efter de regler i 
bygningsreglementet, der var gældende på tidspunktet for den oprindelige inspektion, hvis geninspektionen 
sker inden, at gyldighedsperioden udløber. Udføres geninspektion og certificering op til 3 måneder inden 
gyldighedsperiodens udløb, fornys certificeringen med en dato fra udløb af den oprindelige 
gyldighedsperiode. 
 
   § 11. Fornyelse af certificeringen kan ske maksimalt 3 gange, svarende til en samlet gyldighedsperiode på 
maksimalt 20 år. Herefter skal certificering af konstruktionen ske efter de regler, der er gældende på 
tidspunktet for certificeringen. 
 


Kapitel 4 
 


Inspektionsrapport og inspektionscertifikat 


   § 12. Inspektionsorganet skal ved inspektionen af en transportabel konstruktion udarbejde en 
inspektionsrapport og et inspektionscertifikat for den pågældende konstruktion. Inspektionsrapporten og 
inspektionscertifikatet skal udleveres til ejeren af den transportable konstruktion. 
   Stk. 2. Ved fornyet certificering efter reglerne i § 10 skal inspektionsorganet ligeledes udarbejde en 
inspektionsrapport og et inspektionscertifikat. 







 


 


   Stk. 3. Inspektionsorganet skal opbevare en kopi af inspektionsrapporten og inspektionscertifikatet i mindst 
10 år fra datoen for udarbejdelsen. 
 
   § 13. Inspektionsrapporten skal indeholde: 


1) En entydig beskrivelse af den konstruktion, der certificeres.  
2) En beskrivelse af hvilke nærmere regler i bygningsreglementet, konstruktionen er omfattet af. 
3) En beskrivelse af hvilke konstruktionsdele og hvilken dokumentation, der har ligget til grund for 


certificeringen, herunder oplysninger om konstruktionsdelenes egenskaber. 
4) En beskrivelse af konstruktionens kapacitet, herunder i relevant omfang 


a) til hvad konstruktionen må anvendes, herunder hvordan konstruktionen må belastes,  
b) hvor mange personer, der maksimalt må benytte konstruktionen uden opstilling af eventuelt 


inventar, hvor dette er relevant, 
c) målfaste pladsfordelingsplaner for telte til mere end 150 personer med angivelse af samtlige 


flugtveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for 
samme konstruktion alt efter anvendelse, 


d) hvordan konstruktionen skal opsættes og nedtages, 
e) særlige forhold, der skal iagttages ved opsætning, forankring og nedtagning af konstruktionen, 


og 
f) hvordan og under hvilke vejrforhold konstruktionen må opsættes og anvendes. Der kan angives 


forskellige opsætningsmuligheder afhængigt af vejrforhold.  
5) Angivelse af særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder. 
6) Angivelse af, hvornår næste inspektion skal udføres, hvis certificeringen skal fornys efter reglerne i § 10. 
   Stk. 2. Inspektionsrapporten skal i de tilfælde, hvor det er relevant i forhold til den konkrete konstruktion, 
indeholde dokumentation for, hvordan konstruktionen skal vedligeholdes. 
 
   § 14. Inspektionscertifikatet skal indeholde oplysninger om hvilken konstruktion, der er certificeret, og en 


1) entydig beskrivelse af konstruktionen, 
2) angivelse af konstruktionens kapacitet, jf. § 13, stk. 1, nr. 4 og 5, 
3)  angivelse af certificeringens gyldighedsperiode.  


   Stk. 2. Inspektionscertifikatet skal anbringes et synligt sted på den transportable konstruktion, så brugerne 
af den transportable konstruktion uden hindring kan gøre sig bekendt med certifikatets indhold. Hvor der er 
krav om en pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted.  
 
   § 15. Inspektionsrapporten og inspektionscertifikatet er knyttet til den enkelte konstruktion og må ikke 
anvendes ved andre konstruktioner. 
   Stk. 2. Ved salg af den transportable konstruktion skal dokumentationsmateriale, der ligger til grund for 
inspektionen, eller som er identificeret i inspektionsrapporten, inspektionsrapporten og 
inspektionscertifikatet overdrages til den nye ejer, hvis de i § 1 angivne regler fortsat skal være gældende for 
den transportable konstruktion. 
 


Kapitel 5 
 


Ansvarsbestemmelser 







 


 


   § 16. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en transportabel konstruktion at sikre, at 
konstruktionen til enhver tid lever op til de tekniske bestemmelser, som var gældende på tidspunktet for 
certificeringen, og som certificeringen derfor er udstedt på grundlag af. 
   Stk. 2. Det påhviler endvidere den til enhver tid værende ejer at sørge for, at konstruktionen i hele 
certificeringens gyldighedsperiode lever op til de vilkår om vedligeholdelse, som er fastlagt i forbindelse 
med inspektionen, og som fremgår af inspektionsrapporten. 
   Stk. 3. Den til enhver tid værende ejer skal på et hvilket som helst tidspunkt overfor bygningsmyndigheden 
kunne dokumentere, at bestemmelserne i stk. 1 og 2 er overholdt. 
 
   § 17. Det påhviler brugeren af en transportabel konstruktion at sikre, at konstruktionen bruges korrekt. 
Brug af konstruktionen ud over konstruktionens kapacitet, samt brug der ikke er i overensstemmelse med de 
vilkår, som fremgår af inspektionsrapporten, vil udgøre en ulovlig brug. 
   Stk. 2. Brugeren skal på et hvilket som helst tidspunkt efter konstruktionens opstilling overfor 
bygningsmyndigheden kunne dokumentere, at konstruktionen bruges i overensstemmelse med det ved 
inspektionen fastlagte. 
 
   § 18. Ansvaret for, at opstilling, forankring, placering og nedtagning af en transportabel konstruktion er i 
overensstemmelse med de krav, der er identificeret i den til konstruktionen hørende inspektionsrapport og de 
vilkår, der er fastsat af inspektionsorganet, påhviler den, der forestår opstillingen, henholdsvis nedtagningen 
af konstruktionen. 
 
   § 19. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, påhviler det ejeren af 
konstruktionen at oplyse brugeren om alle relevante forhold, der fremgår af § 13. 
   Stk. 2. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, skal ejeren af 
konstruktionen udlevere inspektionscertifikatet til brugeren samt i relevant omfang dokumenterne der følger 
af § 13, stk. 1, nr. 4 og 5. Brugeren skal anbringe inspektionscertifikatet et synligt sted på konstruktionen, jf. 
§ 14, stk. 2. Hvor der er krav om en pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted.   
 
   § 20. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en transportabel konstruktion at berigtige forhold, der 
er i strid med certificeringen. Består forholdet i ulovlig brug af konstruktionen, påhviler pligten brugeren. 
 


Kapitel 6 
 


Bygningsmyndigheden 


   § 21. Kommunalbestyrelsen er i henhold til byggeloven bygningsmyndighed og påser, at reglerne i denne 
bekendtgørelse overholdes. 
   Stk. 2. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, skal den søge forholdet lovliggjort, 
medmindre det er af ganske underordnet betydning. 
 
   § 22. Kommunalbestyrelsen kan meddele forbud mod ibrugtagning af en transportabel konstruktion og 
påbyde standsning af brugen af en transportabel konstruktion, hvis konstruktionens stand, opsætningen af 
konstruktionen, eller brugen af konstruktionen ikke er i overensstemmelse med certificeringen meddelt efter 
reglerne i denne bekendtgørelse. 
 


Kapitel 7 







 


 


 
Krav til inspektionsorganet (akkreditering) 


   § 23. . Inspektion af transportable konstruktioner skal udføres som akkrediteret inspektion af et 
inspektionsorgan, der er akkrediteret som type A organ i henhold til ISO/IEC 17020 til inspektion i henhold 
til denne bekendtgørelse af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller et tilsvarende 
akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s (European co-operation for Accreditation) eller 
ILAC´s (the International Laboratory Accreditation Cooperation) multilaterale aftale om gensidig 
anerkendelse mht. inspektion. 


Kapitel 8 
 


Betaling og klage 


   § 24. Inspektionsorganets vurderinger efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-, 
bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed. 
 
   § 25. Inspektionsorganet kan opkræve betaling for certificering af en transportabel konstruktion. 
 


Kapitel 9 
 


Straf 


   § 26. Med bøde straffes den, der 
1) ved opstilling af en transportabel konstruktion, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, 
ved ibrugtagning eller ved anvendelse af en transportabel konstruktion, der er certificeret efter reglerne i 
denne bekendtgørelse, handler i strid med den for konstruktionen meddelte certificering, 
2) tilsidesætter vilkår, der er fastsat af et inspektionsorgan, og som fremgår af den til den transportable 
konstruktion hørende inspektionsrapport eller inspektionscertifikat, 
3) anvender en transportabel konstruktion ud over konstruktionens kapacitet, 
4) undlader at efterkomme et påbud eller et forbud, der er meddelt i henhold til § 22 i denne bekendtgørelse, 
5) undlader at foretage vedligeholdelsesarbejder, der er nødvendige for at undgå, at der opstår fare for de 
personer, der anvender den transportable konstruktion eller andre, 
6) gør brug af en transportabel konstruktion, hvor brugen ikke er i overensstemmelse med det i forbindelse 
med inspektionen fastlagte, eller ikke er i overensstemmelse med de vilkår, der er stillet i forbindelse med 
inspektionen af konstruktionen, 
7) opstiller en transportabel konstruktion, uden at opstillingen er i overensstemmelse med certificeringen, 
undlader at følge krav til vedligehold, inventaropstilling, opsætning, forankring, placering eller nedtagning af 
en transportabel konstruktion, der er identificeret i den til konstruktionen hørende inspektionsrapport, 
8) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til inspektionsorganet om forhold, der er af betydning for 
inspektionsorganets vurdering af, om en transportabel konstruktion kan certificeres efter reglerne i denne 
bekendtgørelse, 
9) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til kommunalbestyrelsen om forhold, der er af betydning for 
kommunens vurdering af, om reglerne i byggelovgivningen er tilsidesat, eller 
10) anvender et inspektionscertifikat på en anden transportabel konstruktion end den som certifikatet 
omhandler. 







 


 


   Stk. 2. Er en transportabel konstruktion opstillet eller taget i brug på en ulovlig måde, påhviler strafansvaret 
herfor den, der har opstillet konstruktionen, den der har ladet konstruktionen opstille, eller den der har taget 
konstruktionen i brug, efter omstændighederne dem alle. 
   Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. 
kapitel for de i stk. 1 og 2 nævnte overtrædelser. 
 


Kapitel 10 
 


Ikrafttræden 


   § 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019. 
   Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 880 af 3. juli 2014 om certificeringsordning for transportable telte og 
konstruktioner ophæves.  
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Christian Marklund


Fra: Henriette Elmer <henelm@HBR.DK>
Sendt: 19. marts 2019 07:52
Til: cn17891@rk.dk; JG6R@kk.dk; meh@HVIDOVRE.DK; awd@hvidovre.dk; 


ole.ronsholdt@glostrup.dk; jesperl@dragoer.dk; lima08@frederiksberg.dk; morha@brondby.dk; 
Christian Marklund


Emne: VS: BR18, §123: Automatisk sprinkleranlæg i bygninger for at sikre mod brandspredning


Kære alle 
 
Hovedstadens Beredskab har spurgt Trafik‐, Bygge‐ og boligstyrelsen vedr. sprinkling af bygningsafsnit i stedet for 
brandsektioner som det står anført i BR18, §123, og deres svar fremgår af nedenstående. Deres svar deler vi gerne 
med jer og håber at i vil være behjælpelig med at formidle det rundt til jeres byggesagsbehandlere. 
 
Med venlig hilsen 
 
Henriette Elmer 
Afdelingsleder Brandteknik 
____________________ 
 


 
 
Operativ styring ‐ Brandteknik 
Gearhalsvej 1‐3 
2500 Valby 
www.hbr.dk 
 
Mobil: (+45) 26882921 
E‐mail: Forbyg@hbr.dk  
 


 
 
 
 


Fra: Ersün Züfer <erz@tbst.dk>  
Sendt: 8. marts 2019 09:44 
Til: Byggeri <byggeri@tbst.dk> 
Cc: Morten Birk Sabroe Valkvist <mormad@hbr.dk> 
Emne: SV: BR18, §123: Automatisk sprinkleranlæg i bygninger for at sikre mod brandspredning 
 
Hej Morten 
Tak for din mail.  
 
Vi er klar over nedenstående og har det med på listen over kommende præciseringer på vejledningsniveau. Vores 
intension har ikke været at skærpe, men blot at videreføre tabel 5.4 til BR18.  
 
I forbindelse med en af de kommende revisioner vil det i afsnit 1.4.0 blive præciseret, hvor tidligere vejledningstekst 
fra BR15, 5.4 stk. 3 indarbejdes.  
 
Mvh. 
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Ersün 
 


Fra: Morten Birk Sabroe Valkvist [mailto:mormad@hbr.dk]  
Sendt: 7. marts 2019 15:45 
Til: Byggeri <byggeri@tbst.dk> 
Cc: Ersün Züfer <erz@tbst.dk> 
Emne: BR18, §123: Automatisk sprinkleranlæg i bygninger for at sikre mod brandspredning 
 
Til Transport, Bygge‐ og Boligstyrelsen, att. Ersün Züfer 
 
I forbindelse med Hovedstadens Beredskabs rådgivning af byggemyndighederne i vores ejerkommuner i 
brandtekniske forhold, og som opfølgning på telefonisk samtale senest d.d., så skal vi venligst anmode om at få 
præciseret nedenstående. 
 
BAGGRUND 
Fastlæggelse af bygningsafsnit er beskrevet i ”Bygningsreglementets vejledning til kap 5 – Brand” [VK5], herunder: 
 
Kap. 1.4.0, ”Bygningsafsnit”: 
”… Et bygningsafsnit kan også være et større område i en bygning med samme anvendelseskategori og risikoklasse, 
som har et så stort areal, at det er hensigtsmæssigt at opdele det brandmæssigt for at begrænse en brands 
omfang.” 
 
Kap. 1.4.0, ”Fælles flugtveje”: 
”… Hvor to bygningsafsnit i samme anvendelseskategori har fælles flugtveje, anses de som ét afsnit i forhold til 
fastlæggelse af anvendelse af brandtekniske installationer.” 
 
På baggrund af ovenstående vil en opgang med etageboligbyggeri i tre etager med to lejligheder pr. etage og hver 
lejlighed en størrelse på 120 m2 udgøre et bygningsafsnit på mere end 600 m2. BR18, §123, stk. 1(7), beskriver at 
bygningsafsnit i anvendelseskategori 4 i flere etager skal udføres med automatisk sprinkleranlæg, såfremt 
bygningsafsnittet er mere end 600 m2. På det grundlag skal en helt traditionel opgang i et etageboligbyggeri 
sprinkles, hvilket ikke var tilfældet med EKS2012, rev. af 1. juli 2016 (EKS2016), kap. 5.2.5, tabel 5.4, som udspringer 
af bestemmelsen i BR15, kap. 5.5.2, stk. 2. 
 
PROBLEMSTILLING 
Problemet opstår, idet udgangspunktet for kravet om sprinkling i BR18 udspringer af arealet af bygningsafsnittet, og 
ikke af brandsektioners størrelse, som det er tilfælde i BR15 hhv. EKS2016. Det betyder også, at med bestemmelsen i 
BR18, så kan et bygningsafsnit ikke underinddeles i mindre brandsektioner med henblik på at undgå krav om 
sprinkling, hvilket ellers har været en mulighed igennem de tidligere bygningsreglementer. 
 
Problemstillingen ses på samme vis at omfatte de øvrige anvendelseskategorier nævnt i BR18, §123. 
 
Er det en fejl i BR18 eller er der tale om en tilsigtet skærpelse? 
 
AFKLARING 
Såfremt der er tale om en fejl i BR18 henstilles det, at der hurtigst muligt publiceres en advisering på 
bygningsreglementets hjemmeside, idet der ikke eksisterer en dispensationsmulighed fra bestemmelsen i §123. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Morten Valkvist 
Brandingeniør 
Civilingeniør, ph.d. 


____________________ 
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Forebyggelse ‐ Brandteknik 
Brandteknik 
Gearhalsvej 1 
2500 Valby 
www.hbr.dk 
 
Tlf. direkte: 24 29 75 18 
E‐mail, afdeling: forbyg@hbr.dk   
E‐mail, direkte: mormad@hbr.dk 
 


Grundet nyt journaliseringssystem skal vi fremover bede om følgende oplysninger 
til sager hvor der skal foregå sagsbehandling:  
Adresse, matrikel nr., ejendomsnummer og evt. byggesagsnummer. 
Materialet skal sendes til e‐mail adressen: forbyg@hbr.dk 
 








§ 489, stk. 3 Bør suppleres med " transportable konstruktioner, der opsættes i forbindelse med"
(Områderne er i sig selv ikke konstruktioner).

§ 489, stk. 3 og § 493, stk. 3 ..."hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en risiko for
personskade ved et svigt/uacceptabel risiko for personskade i tilfælde af brand.". Hvordan skal dette
kunne vurderes?

Supplerende bemærkninger til BR18:

§ 4, nr. 3) Ombygninger og forandringer af enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse.
Ombygningen eller forandringen må ikke medføre en væsentlig anvendelsesændring eller en
udvidelse af etagearealet. En udvendig efterisolering på maksimalt 25 cm betragtes ikke som en
udvidelse af etagearealet.

I forbindelse med ansøgning om tilbygning til fx et enfamiliehus, hvori der fx indrettes køkken. Skal
ansøgningen dermed også omfatte forhold vedr. vand, afløb, ventilation? 

§ 4, nr. 4) Ombygninger og andre forandringer i andet eksisterende byggeri, som ikke ændrer eller
påvirker de bærende konstruktioner, forudsætningerne for bygningens brandstrategi samt bygningens
fælles installationer. Ombygningen eller forandringen må ikke medføre en væsentlig
anvendelsesændring eller en udvidelse af etagearealet. For etagebyggeri er det alene ombygninger
og forandringer inden for den enkelte enhed, der er omfattet af bestemmelsen.

Ændres der fx ved ventilation eller etablering af nye wc-rum, med der ændres ikke ved bygningens
brandstrategi i en bygning hvor der ikke er andre enheder. 
Er sådanne forhold omfattet af bestemmelsen?
Det er ikke tydeligt hvad der medes med begrebet fælles

Generelt bør bestemmelser, der er vurderingsbestemmelser som fx bygnings indretning, herunder
indretning (§§ 199 og 201, 205, 207, 212, 213, 226, 227).
Der ud over bør der være bestemmelser for kollegie-, ungdoms- og institutionsboliger i lighed med
hoteller (§§ 233-237)

Det er uhensigtsmæssigt, at der først ved færdigmelding skal indsendes dokumentation for indretning
af byggeplads, altså efter at byggepladsen er nedtaget..

Bemærkninger til "Udkast til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af
tekniske forhold i bygningsreglementet";

§ 38, stk. 4 Det står upræcist, om der er tale om alle sager, hvor den certificerede har virket, eller om
der er en tidsbegrænsning, fx 5 år, eller fx siden den pågældende certificerede rådgiver senest blev
udtaget til kontrol, jf §§ 31, 32, 34 og 35.

Styrelsen eller en anden relevant instans bør have en liste over de certificerede parter, som
kommunerne kan tilgå, som det også er tilfælde med den nuværende statikerordning. 

Bemærkninger til "Udkast til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable
konstruktioner";

Det bør præciseres hvem der kan godkende pladsfordelingsplaner, Beredskabsstyrelsen, certificeret
brandrådgiver m.f. 

Bemærkninger til høringsbrev:

I tilfælde, hvor certificeringsorganet får kendskab til fejl eller mangler, som kan have betydning for
byggeriets sikkerhed, eller certificeringsorganet fratager en certificeret statikers eller brandrådgivers



certificering, forpligtiges certificeringsorganet til at meddele det til bygningsmyndigheden i de
kommuner, hvor den certificerede har virket på projekter i det forgangne år. Herved tilvejebringes et
grundlag for, den lokale bygningsmyndigheds vurdering af, om informationerne giver anledning til, at
kommunen undersøger om de byggeprojekter, hvorpå den certificerede har virket, generelt er
udfordret i forhold til at opfylde bygningsreglementet.

Desværre er der mange kommuner, der ikke, i deres sagstyringssystem, kan fremsøge navne på en
certificerede rådgivere, hvorfor det ansvaret bør lægges over til organet, at informere relevante
kommuner.

Der ud over er det vurderet, at ændringerne ikke vil medføre økonomiske konsekvenser for
kommunerne.
Dette synes ikke at være tilfældet, da ansvaret for, at gennemgå sager og fremfinde sager, hvor en
certificeret rådgiver har fået frataget sin certificering, jf. ovenstående, lægges over på kommunerne.

 

Med venlig hilsen

Trine Fischer Stokholm
arkitekt maa
 
Gentofte Kommune - Plan og Byg
Bernstorffsvej 161
2910 Charlottenlund

Rådhusets telefon: 3998 0000
Direkte telefon:      3998 3712 | 9243 3267
Hovedmail:            plan-byg@gentofte.dk
 

Til: Byg - Distributionsliste (Byg-Distributionsliste@Gentofte.dk)
Fra: Mie Arati Østrup Jensen (MIOJ) (mioj@gentofte.dk)
Titel: VS: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-

00233
Sendt: 26-03-2019 08:57

 
 
Fra: Christian Marklund [mailto:christian.marklund@albertslund.dk] 
Sendt: 25. marts 2019 14:17
Til: ahjo@alleroed.dk; Anja Munch Harbo <ANJHAR@gladsaxe.dk>; Ballerup Kommune
<byggesag@balk.dk>; biy@ishoj.dk; BME@furesoe.dk; Bo.Frederiksen@Alleroed.dk; Bodil Helene
Andersen (boan) <BOAN@Gentofte.dk>; Brøndby Kommune <teknik@brondby.dk>;
byggeri@tmf.kk.dk; byggesag@alleroed.dk; byggesag@ltk.dk; byggesag@rudersdal.dk;
c605@tmf.kk.dk; cd3j@tmf.kk.dk; CEP@vallensbaek.dk; cet@vallensbaek.dk; Charlotte Engelstoft
<chen01@frederiksberg.dk>; chpo@alleroed.dk; Christian Marklund
<christian.marklund@albertslund.dk>; cj@vallensbaek.dk; cn22396@rk.dk; cn23056@rk.dk;
dho@ltk.dk; Dorthe Dahlquist Mortensen <DODAHL@gladsaxe.dk>; Dorthe Henriksen
<dorthe.henriksen@albertslund.dk>; dorthe.poulsen@herlev.dk; dorts@frederikssund.dk; Egedal
Kommune <byggesag@egekom.dk>; frederik.springborg@rk.dk; BBE <BBE@frederiksberg.dk>;
Gladsaxe Kommune <byggesag@gladsaxe.dk>; Glostrup Kommune <byg@glostrup.dk>;
hannela@htk.dk; Heki@furesoe.dk; Herlev Kommune <tm@herlev.dk>; Hvidovre Kommune
<pom@hvidovre.dk>; Høje Tåstrup Kommune <tmc@htk.dk>; info@dabyfo.dk; Ishøj Kommune
<byg@ishoj.dk>; jabj@alleroed.dk; jacki@dragoer.dk; Jens Lemche <jenle@ishoj.dk>; Jens Tejl
Jensen <TMFJTJ@gladsaxe.dk>; jens.olsen@rk.dk; Jamila Faizizada (JFZ) <jfz@gentofte.dk>;
jmj.tf@taarnby.dk; joergenj@dragoer.dk; juh@horsholm.dk; kah@hvidovre.dk; KBA@furesoe.dk;
kjs@ltk.dk; kmo.tf@taarnby.dk; Københavns Kommune <bygninger@tmf.kk.dk>; lbu@ltk.dk; Lillian

mailto:plan-byg@gentofte.dk


Rasch Madsen <lima08@frederiksberg.dk>; 'lars.schou.jensen@herlev.dk'
<lars.schou.jensen@herlev.dk>; Lisbeth Henriette Neve Koch <41172@ishoj.dk>; Mads Jensen
<maje07@frederiksberg.dk>; malene.finne@rk.dk; mettehe@dragoer.dk; micaan@tmf.kk.dk; Michael
Holst (miho) <miho@Gentofte.dk>; Mikael Unger <Mikael.unger@albertslund.dk>;
miljo.teknik@glostrup.dk; Mette-Marie Bejder (mmbe) <mmbe@Gentofte.dk>; morbog@tmf.kk.dk;
MPRE@rudersdal.dk; Niels Christensen <NIECHR@gladsaxe.dk>; pefo@rudersdal.dk;
per.fredholt@glostrup.dk; Pernille Birk Morgen <pemo01@frederiksberg.dk>; Pernille Steman
<pst901@frederiksberg.dk>; pgj@ltk.dk; Plan og Byg <PlanogByg@gentofte.dk>; pt@dragoer.dk;
ReneNi@htk.dk; rmc@horsholm.dk; rsp@ltk.dk; Sidsel Iversen <siiv02@frederiksberg.dk>;
sip@ltk.dk; sld@hvidovre.dk; soesv@ltk.dk; Syeda Anbreen Safdar <37699@ishoj.dk>; TEK-
post@horsholm.dk; tf@herlev.dk; Tårnby Kommune <tf@taarnby.dk>; ullafr@htk.dk;
vmo.tf@taarnby.dk; eml.tf@taarnby.dk; sth@horsholm.dk; Rebecca Hyldig Bjørke
<EY7N@tmf.kk.dk>; Freia Lund Sørensen <fls@albertslund.dk>; nbq@hvidovre.dk;
eml.tf@taarnby.dk; cn24322@rk.dk; cn24781@rk.dk; 'jg6r@tmf.kk.dk' <jg6r@tmf.kk.dk>; Anette
Møller Rasmussen <Anette.Rasmussen@herlev.dk>; Lars Bjerre Petersen (larp) <larp@balk.dk>
Emne: VS: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-
00233
 
Kære alle
 
Hermed videresendes høringsforslag om ændringer i bygningsreglementet.
 
Jeg vedlægger også til jeres orientering et svar givet af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen
til Hovedstandes Beredskab vedrørende krav til sprinklere i bygningsafsnit på mere end
600 m2.
 
Sluttelig vil jeg gøre opmærksom på, at der stadig er ledige pladser til temadagen med
Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen den 3. april. I kan tilmelde jer her
http://www.dabyfo.dk/temadage.aspx
 
God dag.
 
 
 
 
 
Bedste hilsner
Christian Marklund

Kredsbestyrelsesformand DABYFO, KBH
Direkte: 43 68 68 83
christian.marklund@albertslund.dk
 
Albertslund Kommune
BY, KULTUR, MILJØ & BESKÆFTIGELSE
Nordmarks Allé, DK-2620 Albertslund
___
Beskrivelse: cid:386073212@03052012-23B4

Kirke Værløsevej 22
3500 Værløse
Tlf: 4444 5630

info@dabyfo.dk
www.dabyfo.dk
 
Fra: DABYFO <info@dabyfo.dk> 
Sendt: 22. marts 2019 16:36

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1hL86D-000ZaE-6P&i=57e1b682&c=5UjfGqApsmQ6G4zjfwJZ4d_RWq8zsDY-8gvxKSpwjLKLR5a-B2E8-roqcp8dzjy643ewRU0UTQIa2bKoGurTvco2GTrlG7Hw9yM1yuv6gEKa9YmVeWEip7X6aYj-Hy08xL89z6q2Fp-VaiV99A20UAVq6XSscXVaGGQzFXzpdqfvLZ4AERNHsU2hfB8e6PaneWf4E-VmdloqkAqpQG8D-McJjXn7r_v0YW4YpbxhZQQ
mailto:christian.marklund@albertslund.dk
outbind://73/info@dabyfo.dk
outbind://73/www.dabyfo.dk
mailto:info@dabyfo.dk


Til: bjghe@herning.dk; Frederik Springborg <cn21262@rk.dk>; jebs@ringsted. dk
(jebs@ringsted.dk) <jebs@ringsted.dk>; Lillian Rasch Madsen <lima08@frederiksberg.dk>;
richr@lolland.dk; Christian Marklund <christian.marklund@albertslund.dk>; jalbe@naestved.dk; Jan
Kragelund Olesen <jao@aarhus.dk>; Jens Bendix Nielsen <jeben@slagelse.dk>;
jlu@vesthimmerland.dk; jpet@aabenraa.dk; krero@odense.dk; Søren Aarup <saa51@helsingor.dk>;
Thomas Frydensbjerg <bjgtf@herning.dk>
Emne: VS: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-
00233
 
Kære bestyrelse og kredsformænd.
 
Høringsfrist for denne høring er senest den 1. maj 2019.  
 
God weekend
 
 
Med venlig hilsen
 
Marietta Kolind
Sekretariatsleder
 

 
Kirke Værløsevej 22
3500 Værløse
Tlf: 4444 5630

info@dabyfo.dk
www.dabyfo.dk
 
 
 
 
Fra: Byggeri [mailto:byggeri@tbst.dk] 
Sendt: 22. marts 2019 12:08
Cc: Byggeri <byggeri@tbst.dk>; ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-
00233
 
Hermed fremsendes udkast til ændring af følgende tre bekendtgørelser:
 

·         Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
·         Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i

bygningsreglementet
·         Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til byggeri@tbst.dk
senest den 1. maj 2019.
 
 
Med venlig hilsen
 
Emil Engel Magnussen
Fuldmægtig
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority

mailto:bjghe@herning.dk
mailto:cn21262@rk.dk
mailto:jebs@ringsted.dk
mailto:jebs@ringsted.dk
mailto:lima08@frederiksberg.dk
mailto:richr@lolland.dk
mailto:christian.marklund@albertslund.dk
mailto:jalbe@naestved.dk
mailto:jao@aarhus.dk
mailto:jeben@slagelse.dk
mailto:jlu@vesthimmerland.dk
mailto:jpet@aabenraa.dk
mailto:krero@odense.dk
mailto:saa51@helsingor.dk
mailto:bjgtf@herning.dk
file:////c/info@dabyfo.dk
file:////c/www.dabyfo.dk
mailto:byggeri@tbst.dk
mailto:byggeri@tbst.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:info@tbst.dk
mailto:byggeri@tbst.dk


Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
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Christian Marklund

Fra: Henriette Elmer <henelm@HBR.DK>
Sendt: 19. marts 2019 07:52
Til: cn17891@rk.dk; JG6R@kk.dk; meh@HVIDOVRE.DK; awd@hvidovre.dk; 

ole.ronsholdt@glostrup.dk; jesperl@dragoer.dk; lima08@frederiksberg.dk; morha@brondby.dk; 
Christian Marklund

Emne: VS: BR18, §123: Automatisk sprinkleranlæg i bygninger for at sikre mod brandspredning

Kære alle 
 
Hovedstadens Beredskab har spurgt Trafik‐, Bygge‐ og boligstyrelsen vedr. sprinkling af bygningsafsnit i stedet for 
brandsektioner som det står anført i BR18, §123, og deres svar fremgår af nedenstående. Deres svar deler vi gerne 
med jer og håber at i vil være behjælpelig med at formidle det rundt til jeres byggesagsbehandlere. 
 
Med venlig hilsen 
 
Henriette Elmer 
Afdelingsleder Brandteknik 
____________________ 
 

 
 
Operativ styring ‐ Brandteknik 
Gearhalsvej 1‐3 
2500 Valby 
www.hbr.dk 
 
Mobil: (+45) 26882921 
E‐mail: Forbyg@hbr.dk  
 

 
 
 
 

Fra: Ersün Züfer <erz@tbst.dk>  
Sendt: 8. marts 2019 09:44 
Til: Byggeri <byggeri@tbst.dk> 
Cc: Morten Birk Sabroe Valkvist <mormad@hbr.dk> 
Emne: SV: BR18, §123: Automatisk sprinkleranlæg i bygninger for at sikre mod brandspredning 
 
Hej Morten 
Tak for din mail.  
 
Vi er klar over nedenstående og har det med på listen over kommende præciseringer på vejledningsniveau. Vores 
intension har ikke været at skærpe, men blot at videreføre tabel 5.4 til BR18.  
 
I forbindelse med en af de kommende revisioner vil det i afsnit 1.4.0 blive præciseret, hvor tidligere vejledningstekst 
fra BR15, 5.4 stk. 3 indarbejdes.  
 
Mvh. 
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Ersün 
 

Fra: Morten Birk Sabroe Valkvist [mailto:mormad@hbr.dk]  
Sendt: 7. marts 2019 15:45 
Til: Byggeri <byggeri@tbst.dk> 
Cc: Ersün Züfer <erz@tbst.dk> 
Emne: BR18, §123: Automatisk sprinkleranlæg i bygninger for at sikre mod brandspredning 
 
Til Transport, Bygge‐ og Boligstyrelsen, att. Ersün Züfer 
 
I forbindelse med Hovedstadens Beredskabs rådgivning af byggemyndighederne i vores ejerkommuner i 
brandtekniske forhold, og som opfølgning på telefonisk samtale senest d.d., så skal vi venligst anmode om at få 
præciseret nedenstående. 
 
BAGGRUND 
Fastlæggelse af bygningsafsnit er beskrevet i ”Bygningsreglementets vejledning til kap 5 – Brand” [VK5], herunder: 
 
Kap. 1.4.0, ”Bygningsafsnit”: 
”… Et bygningsafsnit kan også være et større område i en bygning med samme anvendelseskategori og risikoklasse, 
som har et så stort areal, at det er hensigtsmæssigt at opdele det brandmæssigt for at begrænse en brands 
omfang.” 
 
Kap. 1.4.0, ”Fælles flugtveje”: 
”… Hvor to bygningsafsnit i samme anvendelseskategori har fælles flugtveje, anses de som ét afsnit i forhold til 
fastlæggelse af anvendelse af brandtekniske installationer.” 
 
På baggrund af ovenstående vil en opgang med etageboligbyggeri i tre etager med to lejligheder pr. etage og hver 
lejlighed en størrelse på 120 m2 udgøre et bygningsafsnit på mere end 600 m2. BR18, §123, stk. 1(7), beskriver at 
bygningsafsnit i anvendelseskategori 4 i flere etager skal udføres med automatisk sprinkleranlæg, såfremt 
bygningsafsnittet er mere end 600 m2. På det grundlag skal en helt traditionel opgang i et etageboligbyggeri 
sprinkles, hvilket ikke var tilfældet med EKS2012, rev. af 1. juli 2016 (EKS2016), kap. 5.2.5, tabel 5.4, som udspringer 
af bestemmelsen i BR15, kap. 5.5.2, stk. 2. 
 
PROBLEMSTILLING 
Problemet opstår, idet udgangspunktet for kravet om sprinkling i BR18 udspringer af arealet af bygningsafsnittet, og 
ikke af brandsektioners størrelse, som det er tilfælde i BR15 hhv. EKS2016. Det betyder også, at med bestemmelsen i 
BR18, så kan et bygningsafsnit ikke underinddeles i mindre brandsektioner med henblik på at undgå krav om 
sprinkling, hvilket ellers har været en mulighed igennem de tidligere bygningsreglementer. 
 
Problemstillingen ses på samme vis at omfatte de øvrige anvendelseskategorier nævnt i BR18, §123. 
 
Er det en fejl i BR18 eller er der tale om en tilsigtet skærpelse? 
 
AFKLARING 
Såfremt der er tale om en fejl i BR18 henstilles det, at der hurtigst muligt publiceres en advisering på 
bygningsreglementets hjemmeside, idet der ikke eksisterer en dispensationsmulighed fra bestemmelsen i §123. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Morten Valkvist 
Brandingeniør 
Civilingeniør, ph.d. 

____________________ 
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Forebyggelse ‐ Brandteknik 
Brandteknik 
Gearhalsvej 1 
2500 Valby 
www.hbr.dk 
 
Tlf. direkte: 24 29 75 18 
E‐mail, afdeling: forbyg@hbr.dk   
E‐mail, direkte: mormad@hbr.dk 
 

Grundet nyt journaliseringssystem skal vi fremover bede om følgende oplysninger 
til sager hvor der skal foregå sagsbehandling:  
Adresse, matrikel nr., ejendomsnummer og evt. byggesagsnummer. 
Materialet skal sendes til e‐mail adressen: forbyg@hbr.dk 
 



Fra: Pernille Johnsen
Til: ts Info
Cc: Byggeri
Emne: j.nr. BS0400-00233
Dato: 30. april 2019 16:41:23
Vedhæftede filer: image001.png

Team Byg, Hørsholm Kommune har i forbindelse med høring over udkast til tre
bekendtgørelser på byggeområdet udsendt d. 22.03.2019 følgende kommentarer:
 
I udkast til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske
forhold i bygningsreglementet, § 38, stk. 4 er det foreslået, at det kun er de kommuner,
hvor den certificerede rådgiver har virket, som orienteres, hvis en certificering fratages.
Det vil være fordelagtigt, at alle kommuner orienteres, således at alle kommuner af hensyn
til fremtidige projekter er informeret om, at en certificering ikke længere er gældende.
 
Så længe der ikke er en database (som nævnt i §10), hvor kommunens byggemyndighed
kan kontrollere, om en rådgiver er certificeret eller ej, eller at det via Byg&Miljø
automatisk kontrolleres, om en rådgiver er certificeret, vil kommunerne i forbindelse med
byggesagsbehandlingen bede ansøger om dokumentation for certificering i form af
fremsendelse af en kopi af certifikatet. Fremsender en rådgiver et certifikat, som ikke
længere er gyldigt, vil det ikke blive opdaget hos de byggemyndigheder, som ikke tidligere
har haft byggesager med den pågældende rådgiver.
 
Det anbefales, at der etableres en database på samme vis som
statikeranerkendelsesordningen har i dag, hvilket har været et vigtigt værktøj i
kommunernes byggesagsbehandling. Det kunne af hensyn til GDPR evt. gøres på en måde,
så det kun er kommunerne, der har adgang til databasen? Eller at der på anden vis
indarbejdes en kontrolmulighed i Byg&Miljø. Indtil dette kan etableres, vil det som nævnt
være hensigtsmæssigt, at alle kommuner orienteres om en frataget certificering.
 
 
Venlig hilsen
 

Pernille Johnsen
Byggesagsbehandler
 
Hørsholm Kommune
Center for Teknik
Team Byg
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm
 
Direkte tlf. 4849 2461
 
 
 
 

mailto:pjo@horsholm.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:byggeri@tbst.dk



OPLYSNING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
For at Hørsholm Kommune kan behandle din sag og levere en god service, har vi brug for at behandle personoplysninger om dig.
Personoplysningerne kan stamme fra dig selv eller andre, herunder andre myndigheder eller offentligt tilgængelige kilder. Hørsholm
Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. På vores hjemmeside
www.horsholm.dk/persondata kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i
den forbindelse. Du kan også læse om, hvordan du kontakter Hørsholm Kommunes databeskyttelsesrådgiver, som kan vejlede dig
om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

 

file:////c/www.horsholm.dk/persondata


Fra: Ida Albæk Knudsen
Til: ts Info
Cc: Byggeri
Emne: SV: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-00233
Dato: 1. maj 2019 15:47:26

Til Trafik-, Bygnings- og Boligstyrelsen
 
Justitsministeriet har ikke umiddelbart bemærkninger til nedenstående høring, idet der ikke ses
at være regler af relevans for ministeriets området.
 
Såfremt der er særlige problemstillinger, I ønsker at vi forholder os til, må I meget gerne flage
dette.  
 
Med venlig hilsen

Ida Albæk Knudsen
Fuldmægtig

Forebyggelseskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tlf. direkte: +45 7226 8593
Tlf.: 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Fra: Byggeri <byggeri@tbst.dk> 
Sendt: 22. marts 2019 12:08
Cc: Byggeri <byggeri@tbst.dk>; ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-
00233
 
Hermed fremsendes udkast til ændring af følgende tre bekendtgørelser:
 

·         Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
·         Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af

tekniske forhold i bygningsreglementet
·         Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og

konstruktioner
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til byggeri@tbst.dk senest
den 1. maj 2019.
 
 
Med venlig hilsen
 
Emil Engel Magnussen

mailto:ikn@jm.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:byggeri@tbst.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1hLpZz-0006OA-5E&i=57e1b682&c=7P2z_19rHjQDW_s4k64v7BhXlwLIligIUsj9LtJuNN8y4_BsYjjzVDJlmZVakFOQpB5ZCwiHnJqQfkAA5I27bjDJhaTCWPyf5QC2I1zJvF2MlYbYgJUgSquoYQBM6uSS-rW03IqIKB9khdnR1Pw0um4b3KBBSEw_zppAYwipj7pyRd3hY08HL3cunsubOr6WMGlmo6N-rkvne9oTnokvIK3slW_RSv-N9uZMhuywMzT6KYMtI-GEXXduO4bpZemh
mailto:jm@jm.dk
mailto:info@tbst.dk
mailto:byggeri@tbst.dk


Fuldmægtig
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
 
 
 
 



Fra: KEA
Til: ts Info
Cc: Byggeri; Charlotte Lundsgaard; Troels Robert Breindal; KEA; Dan Korsgaard
Emne: VS: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-00233
Dato: 25. april 2019 09:16:12
Vedhæftede filer: image001.png

Høringsbrev.pdf
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18).pdf
Udkast til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner.pdf
Udkast til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet.pdf
Høringsliste.pdf

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 
Tak for fremsendte bekendtgørelser. Efter dialog med vores byggefaglige miljø kan jeg meddele, at vi
ingen væsentlige indvendinger har til de tre bekendtgørelser.
 
 
Med venlig hilsen / Kind regards
 
Helle Korshøj Bendixen
Ledelseskonsulent
KEA Ledelsessekretariat
 
KEA – Københavns Erhvervsakademi
Guldbergsgade 29N
DK 2200 København N
 
Mobil:     25145049
 
Kea.dk
 

 
 
 
 
 
 

Fra: Byggeri <byggeri@tbst.dk> 
Sendt: 22. marts 2019 12:08
Cc: Byggeri <byggeri@tbst.dk>; ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-00233
 
Hermed fremsendes udkast til ændring af følgende tre bekendtgørelser:
 

·         Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
·         Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i

bygningsreglementet
·         Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til byggeri@tbst.dk senest den 1.
maj 2019.

mailto:kea@kea.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:byggeri@tbst.dk
mailto:clu@kea.dk
mailto:trob@kea.dk
mailto:kea@kea.dk
mailto:dako@kea.dk
mailto:byggeri@tbst.dk
mailto:byggeri@tbst.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:info@tbst.dk
mailto:byggeri@tbst.dk
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Carsten  Niebuhrs Gade 43 


1577 København V 


Telefon 7221 8800 


Fax 7262 6790 


info@tbst.dk 


tbst.dk 


 


Notat 


BS0400-00233  


22-03-2019 


 


 


 


 


Til høringsparterne 


Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeom-


rådet 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til følgende 


tre bekendtgørelsesændringer på byggeområdet: 


• ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) 


• ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumenta-


tion af tekniske forhold i bygningsreglementet  


• ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transpor-


table telte og konstruktioner 


 


Bekendtgørelserne sendes i samlet høring med frist for svar den 1. 


maj 2019.  


De tre bekendtgørelser ændres samtidig, da ændringerne i BR18 affø-


der konsekvensændringer i både certificeringsordning for dokumenta-


tion af tekniske forhold i bygningsreglementet og certificeringsordning 


for transportable telte og konstruktioner. Ændringerne skal derfor 


bl.a. sikre, at der er overensstemmelse mellem reglerne i BR18 og de 


to certificeringsbekendtgørelser. Der foretages desuden en række ind-


holdsmæssige ændringer, som er beskrevet nedenfor. 


I de to certificeringsbekendtgørelser, der nyaffattes, er de væsentlige 


ændringer markeret med gul. 


Ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) inde-


holder bestemmelser, der: 


 Præciserer reglerne for skurvogne opstillet på en byggeplads.  
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 Undtager visse transportable konstruktioner, som Forsvaret og 


Beredskabsstyrelsen bruger, fra kravet om byggetilladelse.  


 Samler og præciserer reglerne for transportable konstruktioner 


samt for camping-, festival- og salgsområder.   


 Regulerer vedligeholdelse uden byggetilladelse 


 Simplificerer reglerne for den certificerede statikers og brand-


rådgivers virke. 


 Forenkler regler for kontrol af den tekniske dokumentation for 


brand- og konstruktionsklasser.  


 Udvider den statiske dokumentation for konstruktionsklasse 2-


4.  


 Indfører regler for kontrol af udførelsen i overensstemmelse 


med det nationale anneks til Eurocode 0.  


 Opdaterer bestemmelserne vedr. brandtekniske installationer. 


 Præciserer henvisning til vejledning om indsatstaktisk traditio-


nelt byggeri. 


Nyaffattelse af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumen-


tation af tekniske forhold i bygningsreglementet indeholder bestem-


melser, der:  


 Forpligter certificeringsorganet til at orientere kommunalbesty-


relsen, hvor der er er væsentlige fejl i byggeriet eller hvor en 


certificeret mister sin certificering. 


 Forenkler systemet for opretholdelse af certificering.  


 Præciserer reglerne for den certificerede statikers og brandråd-


gives virke.  


Nyaffattelse af bekendtgørelse om certificeringsordning for transpor-


table telte og konstruktioner indeholder bestemmelser, der: 


 Præciserer og opdaterer reglerne for certificering af transpor-


table konstruktioner.  


 


1. Bygningsreglement 2018  


Nedenfor beskrives de væsentligste forslag til ændringer i bygnings-


reglementet (BR18) 


Præcisering af reglerne for skurvogne opstillet på en byggeplads  


Reglerne for transportable konstruktioner, herunder skurvogne, der 


skal stå på en byggeplads, præciseres, da der har været tvivl om reg-


lerne hos kommunerne og i branchen. Det tydeliggøres, at transpor-


table konstruktioner, der skal stå på eller i tilknytning til en bygge-


plads, er undtaget fra kravet om byggetilladelse.  


Undtagelsen forudsætter, at der er givet en byggetilladelse til det på-


gældende byggearbejde, og at der ikke overnattes i den transportable 


konstruktion. Hvis der skal overnattes i en transportabel konstruktion 
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på en byggeplads, er der krav om en byggetilladelse til den transpor-


table konstruktion fra kommunalbestyrelsen.  


Samtidig præciseres det, at det er den konkrete anvendelse af kon-


struktionen, som er afgørende for, hvilke af bygningsreglementets 


tekniske krav, som konstruktionen skal leve op til.  


Samling og præcisering af reglerne for transportable konstruktioner 


samt for camping-, festival- og salgsområder  


På baggrund af ønsker fra kommunerne og branchen, og for at gøre 


det nemmere og mere brugervenligt at finde og forstå reglerne for 


transportable konstruktioner, samles reglerne for transportable kon-


struktioner.  


Derudover præciseres det, at transportable konstruktioner og cam-


ping-, festival- og salgsområder er undtaget fra kravet om færdigmel-


ding, ibrugtagningstilladelse og stikprøvekontrol.  


Undtagelse af visse transportable konstruktioner, som Forsvaret og 


Beredskabsstyrelsen bruger, fra kravet om byggetilladelse 


Beredskabsstyrelsen og Forsvaret har oplyst, at de bl.a. anvender 


transportable telte, containere, broer mv. til deres operative mobile 


opgaver, herunder til forberedelse til internationale udsendelser, 


akutte beredskabsindsatser og fortrolige øvelser.  


Med den foreslåede ændring undtages disse opstillinger fra kravet om 


byggetilladelse, men skal fortsat leve op til bygningsreglementets tek-


niske bestemmelser, herunder de konstruktive krav, brandkrav mv.  


Vedligeholdelse uden byggetilladelse 


Med genindførelse af bestemmelsen undtages vedligeholdelsesarbej-


der, ombygning og andre forandringer i bestående bebyggelse, der 


har betydning for energiforbruget i bygningen, for kravet om byggetil-


ladelse. Det betyder, at det fx er muligt at foretage udskiftning af vin-


duer i en hel facade, der dækker flere enheder uden ansøgning om 


byggetilladelse.   


Enklere regler for den certificerede statikers og brandrådgivers virke 


Reglerne for den certificerede statikers og brandrådgivers virke for-


enkles. Det sker ved, at der indføres ét minimum for den certificere-


des virke. Dette står i modsætning til i dag, hvor man sondrer mel-


lem, at den certificerede kan være aktiv eller ledende projekterende 


eller aktiv eller ledende kontrollerende for den tekniske dokumenta-


tion. Den certificerede skal redegøre for sit planlagte virke i forbin-


delse med ansøgning om byggetilladelse og redegøre for sit faktiske 


virke i forbindelse med færdigmeldingen. 
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Med ændringen kan den certificerede vælge at varetage sit virke ved 


at udarbejde, kontrollere eller godkende den tekniske dokumentation, 


hvilket er angivet med den samlende betegnelse ”udfærdige”. Dette 


resulterer i større fleksibilitet ved organiseringen af byggearbejdet.   


Forenkler regler for kontrol af den tekniske dokumentation for brand- 


og konstruktionsklasser 


På nuværende tidspunkt er minimumsniveauerne for kontrol af doku-


mentation for brandforhold og bærende konstruktioner relateret til 


den certificeredes virke. 


Med ændringen relateres minimumsniveauet for kontrol af dokumen-


tation til selve dokumentationen uanset, hvilken rolle den certificerede 


har i byggeprojektet. Dette resulterer i en større fleksibilitet ved orga-


nisering af byggearbejdet, da andre end den certificerede kan udfær-


dige dokumentationen. Det betyder også, at bilag 4 og 5 om kontrol 


af dokumentationen tydeligere knyttes til selve den tekniske doku-


mentation for byggeriet frem for den certificeredes virke. 


Den statiske dokumentation for konstruktionsklasse 2-4 udvides  


Dokumentation for bærende konstruktioner i konstruktionsklasse 2-4 


udvides til også at omfatte dokumentation for de anvendte byggeva-


rer i den udførte bærende konstruktion. Dokumentationen skal indgå i 


den samlede tekniske dokumentation, der indsendes til bygningsmyn-


digheden i forbindelse med færdigmeldingen af byggeriet. 


Kravet skal bidrage til at sikre, at de anvendte byggevarer understøt-


ter, at kravene i bygningsreglementet er overholdt.  


Indførelse af regler for kontrol af udførelsen  


Som følge af revisionen af det nationale anneks til Eurocode 0 Projek-


teringsgrundlag for bærende konstruktioner og den kommende publi-


cering af DS 1140 Almen kontrol af udførelse af bærende konstruktio-


ner med henblik på statisk sikkerhed sættes DS/EN 1990´s anneks B5 


i kraft. Det betyder, at kontrol af dokumentation for bærende kon-


struktioner fremadrettet også vil omfatte krav til kontrollen af selve 


udførelsen. Kontrol af dokumentation af brandforhold i byggeriet føl-


ger samtidigt principperne i DS/EN 1990 med tilhørende nationale an-


neks, herunder regler for kontrol af udførelsen. 


Opdatering af bestemmelserne vedr. brandtekniske installationer 


Det er indsat bestemmelser om brandtekniske installationer i garage-


anlæg. Bestemmelserne fremgik også af BR15 og blev ved en fejl ikke 


indført i BR18. 


Desuden er der foretaget en række ændringer i henvisningerne til 


standarder i kravene om de brandtekniske installationer for at sikre, 
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at bestemmelserne er fyldestgørende og omfatter de relevante instal-


lationer. 


Præcisering af henvisning til vejledning om indsatstaktisk traditionelt 


byggeri 


I § 510 præciseres det, at det alene er kapitel 5 i Bygningsreglemen-


tets vejledning til kapitel 5 vedrørende udførelse af indsatstaktisk tra-


ditionelt byggeri, der henvises til i bestemmelsen, og ikke vejled-


ningen som helhed. Vejledningen har været i bred kommentering og 


forventes udgivet inden bekendtgørelsens ikrafttrædelse. 


2. Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation


af tekniske forhold i bygningsreglementet 


Nedenfor beskrives de væsentligste forslag til ændringer i certifice-


ringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsregle-


mentet. 


Forpligter certificeringsorganet til at orientere kommunalbestyrelsen, 


hvor der er er væsentlige fejl i byggeriet eller hvor en certificeret mi-


ster sin certificering. 


I tilfælde, hvor certificeringsorganet får kendskab til fejl eller mangler, 


som kan have betydning for byggeriets sikkerhed, eller certificering-


sorganet fratager en certificeret statikers eller brandrådgivers certifi-


cering, forpligtiges certificeringsorganet til at meddele det til byg-


ningsmyndigheden i de kommuner, hvor den certificerede har virket 


på projekter i det forgangne år. Herved tilvejebringes et grundlag for, 


den lokale bygningsmyndigheds vurdering af, om informationerne gi-


ver anledning til, at kommunen undersøger om de byggeprojekter, 


hvorpå den certificerede har virket, generelt er udfordret i forhold til 


at opfylde bygningsreglementet.  


Forenkling af systemet for opretholdelse af certificering 


Opretholdelse af en rådgivers certificering ændres, så den certifice-


rede skal re-certificeres hvert femte år. Formålet med den femårige 


kontrol er at sikre, at den certificerede har ajourført og opretholdt 


sine kvalifikationer og kompetencer. Herudover skal den certificeredes 


virke årligt kontrolleres på baggrund af minimum ét afsluttet projekt 


og efter hvert 10. projekt, som den certificerede har virket på. 


Præcisering af den certificerede statikers eller brandrådgivers virke 


Der henvises til afsnittet om Enklere regler for den certificerede stati-


kers og brandrådgivers virke nederst på side 3. 
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3. Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable 


konstruktioner 


Nedenfor beskrives de væsentligste forslag til ændringer i certifice-


ringsordning for transportable konstruktioner. 


Præcisering og opdatering af reglerne for certificering af transportable 


konstruktioner 


Reglerne for certificering af transportable konstruktioner præciseres, 


og grundlaget for certificeringsorganets inspektion tydeliggøres.  


Det præciseres, at inspektionsrapporten skal indeholde pladsforde-


lingsplaner for telte til mere end 150 personer, og at pladsfordelings-


planen skal anbringes et synligt sted på konstruktionen sammen med 


certifikatet. Det præciseres samtidig, at der kan udarbejdes forskellige 


pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse.  


 


Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv 


og borgere) 


Ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 og nyaffat-


telse af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable 


konstruktioner vurderes ikke at medføre økonomiske konsekvenser for 


hverken stat, kommuner/regioner eller virksomheder. 


Nyaffattelse af bekendtgørelse om certificeringsordning for tekniske 


forhold i bygningsreglementet kan bidrage til et højere kontrolniveau, 


men samtidig indeholder ændringen en række administrative forenk-


linger af kontrolsystemet, som kan være med til at gøre ordningen 


mere fleksibel. Det vurderes ikke, at ændringerne medfører større 


økonomiske eller administrative konsekvensen for erhvervslivet eller 


borgere. 


Det foreslås, at bekendtgørelserne træder i kraft den 1. juli 2019. 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærk-


ninger sendes til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til byg-


geri@tbst.dk senest 1. maj 2019, mærket j.nr. BS0400-00233. 


Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Emil Engel Magnussen 


og Mia Lee på mail byggeri@tbst.dk eller til info@tbst.dk. 


Der vedlægges en liste over høringsparterne. 


Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-


portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive offentliggjort. 


Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen normalt ikke ori-


enterer hørte parter, når en bekendtgørelse, BJ eller BL er blevet ud-


stedt. 


 


 



mailto:info@tbst.dk

mailto:info@tbst.dk

http://www.hoeringsportalen.dk/

http://www.hoeringsportalen.dk/
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Vores nyhedsbrev indeholder også information om de udstedte regler. 


Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på vores hjemmeside 


www.tbst.dk.  


 


Med venlig hilsen 


 


Emil Engel Magnussen 


Fuldmægtig 



http://www.tbst.dk/
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 


(BR18) 
 


§ 1 


 


   I bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017 om bygningsreglement 2018 (BR18), som ændret ved 


bekendtgørelse nr. 606 af 29. maj 2018, foretages følgende ændringer: 


  


1. § 5, stk. 1, nr. 6-8, ophæves. 


 


2. I § 5, stk. 1, indsættes som nr. 6: 


   »6) Vedligeholdelsesbyggearbejder, ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse, som har 


betydning for energiforbruget i bygningen, og som er omfattet af byggelovens § 2, stk. 1, litra e.«    


 


3. § 5, stk. 2, 4 og 5, ophæves. 


 


4. I § 6, nr. 2, litra b, indsættes efter »avls- og driftsbygninger«: »samt væksthuse til produktionsformål«.  


 


5. § 6, nr. 5, 6 og 7, ophæves. 


  


6. I § 6, nr. 7, litra b, ændres »§§ 52-55« til: »§§ 51-54«.   


 


7. I § 6, nr. 7, litra c, ændres »§§ 59-61« til: »§§ 58-60«.   


 


8. Efter § 6 indsættes før overskriften før § 7: 


  


»Transportable konstruktioner 


   § 6a. Følgende transportable konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden 


ansøgning om byggetilladelse: 


1) Transportable konstruktioner, der opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i 


tilknytning til en byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse. Konstruktionerne må ikke anvendes til 


overnatning. 


2) Transportable konstruktioner, der opsættes i forbindelse med et byggearbejde i tilknytning til en 


byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse, og som anvendes til andre formål end selve udførelsen, 


herunder konstruktioner, hvori der udføres tegnestuearbejde, kontorarbejde eller lignende, der ikke er 


egentligt byggearbejde, og som anvendes som en fast arbejdsplads. Konstruktionerne må ikke anvendes til 


overnatning. 


3) Transportable telte i 1 etage kun til privat brug. 


4) Transportable telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 50 m². 


5) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er højst 1 m 


og uden overdækning. 


6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1 m og uden overdækning. 


7) Gangbroer, der er højst 1 m over terræn og uden overdækning. 


8) Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af fast materiale, som ikke 


opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads, hvortil der er 


meddelt byggetilladelse. Bestemmelsen gælder uanset om konstruktionen er på hjul eller ej.  
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9) Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen til deres 


militære operationer, øvelser mv.  


   Stk. 2. Følgende transportable konstruktioner må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, såfremt 


de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og 


ikke anvendes til overnatning: 


1) Alle telte i mere end 1 etage. 


2) Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal på mere end 50 m². 


3) Konstruktioner i mere end 1 etage. 


4) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er mere end 


1,0 m i højden. 


5) Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m². 


6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1,0 m i højden. 


7) Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m². 


8) Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et 


svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 


9) Gangbroer, der er over 1,0 m i højden og med eller uden færdsel under gangbroen uanset om gangbroen er 


med eller uden overdækning. 


10) Alle overdækninger over gangbroer. 


11) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der 


udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig 


personskade. 


12) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko 


for væsentlig personskade. 


   Stk. 3. Stk. 2 omfatter også modulopbyggede konstruktioner, hvis udformning og størrelse medfører, at 


konstruktionen overstiger de i stk. 2 anførte grænser.  


   Stk. 4. Transportable konstruktioner, der opstilles midlertidigt, er ikke omfattet af §§ 40, 43 og 46. 


 


   § 6b. De transportable konstruktioner nævnt i § 6a, stk. 1, nr. 1, er omfattet af følgende krav: 


1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7. 


2) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 


15. 


   Stk. 2. De transportable konstruktioner nævnt i § 6a, stk. 1, nr. 2, er omfattet af følgende krav: 


1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7. 


2) Konstruktioner i kapitel 15.  


3) Brandforhold i kapitel 5. 


4) Energiforbrug for midlertidige, flytbare pavilloner i §§ 287-292. 


   Stk. 3. De transportable konstruktioner nævnt i § 6a, stk. 1, nr. 3-9, og stk. 2, er omfattet af følgende krav: 


1) Byggeret i kapitel 8. Bestemmelserne i kapitel 8 gælder kun for transportable konstruktioner, der opstilles 


med en varighed på over 6 uger. 


2) Adgangsforhold ved bygningen i §§ 51-54. 


3) Værn i §§ 58-60. 


4) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 


15. 


5) Brandforhold i kapitel 5. 
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   § 6c. Raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, er alene omfattet af byggeloven efter 


kommunalbestyrelsens konkrete vurdering, jf. byggelovens § 2, stk. 3. Raftekonstruktioner, der opstilles 


midlertidigt, er derfor ikke omfattet af § 6a, stk. 1, nr. 3-9, eller stk. 2. 


   § 6d. Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end 6 uger på den samme 


placering, må ikke opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. § 7. Ved byggesagsbehandling 


af en certificeret konstruktion omfattet af § 6a, stk. 2, der ønskes opstillet i mere end 6 uger, kan certifikatet 


lægges til grund for opfyldelse af de tekniske krav, og det er alene de bebyggelsesregulerende forhold, der 


skal byggesagsbehandles.  


   § 6e. For transportable konstruktioner, der anvendes af flere end 150 personer, skal meddelelse med 


oplysning om den transportable konstruktions indretning og brug, jf. §§ 156-158, sendes til 


kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, konstruktionen tages i brug.  


   Stk. 2. For transportable konstruktioner, der anvendes til flere end 150 personer, skal der udarbejdes en 


pladsfordelingsplan, der viser en inventaropstilling samt flugtveje til et sikkert sted. Hvis 


pladsfordelingsplanen ikke er en del af en certificering for de transportable konstruktioner, der er omfattet af 


§ 6a, stk. 2, skal pladsfordelingsplanen godkendes af kommunalbestyrelsen eller en certificeret 


brandrådgiver. 


Camping-, festival- og salgsområder 


   § 6f. Campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende til flere end 150 


overnattende personer skal placeres, indrettes og bruges i overensstemmelse med kapitel 5. 


   Stk. 2. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et areal på 


mellem 1.000 m² og 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal meddelelse med oplysning om 


områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, 


området tages i brug. 


   Stk. 3. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et samlet 


areal på over 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal ansøgning om byggetilladelse med 


oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 


uger før, området tages i brug. 


   Stk. 4. Camping-, festival- og salgsområder og lignende er ikke omfattet af § 10, stk. 1, nr. 5, §§ 40, 43 og 


46.   


   § 6g. Festival- og salgsområder med et samlet areal på indtil 1.000 m² skal placeres, indrettes og bruges i 


overensstemmelse med kapitel 5. 


   Stk. 2. For festival- og salgsområder med et samlet areal på over 1.000 m² skal ansøgning om 


byggetilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til 


kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.«. 


 


9. I § 10, stk. 1, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer: 


   »7) Oplysninger om og dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionel, jf. § 510.«. 


Nr. 7-8 bliver herefter nr. 8 og 9.  


 


10. Overalt i bekendtgørelsen ændres »certificeringsordning« til: »certificeringsordninger«. 


 


11. § 18 affattes således: 


   »§ 18. Ansøgeren udpeger en certificeret statiker. Oplysning til identifikation af den certificerede statiker, 


herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse. 
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   Stk. 2. For byggeri i konstruktionsklasse 4 udpeger ansøgeren en statiker, der er certificeret til at udføre 


tredjepartskontrol. Oplysning til identifikation af statikeren, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, 


herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse.« 


 


12. § 19, stk. 1, affattes således: 


   »§ 19. Ved ansøgning om byggetilladelse til byggeri i konstruktionsklasse 2-4 skal følgende 


dokumentation udfærdiges af den certificerede statiker: 


1) Oplysning om og dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse, jf. kapitel 26 og 28. 


2) Starterklæring, jf. § 498, stk. 1.« 


 


13. § 22 affattes således: 


   »§ 22. Ansøgeren udpeger en certificeret brandrådgiver. Oplysning til identifikation af den certificerede 


brandrådgiver, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om 


byggetilladelse. 


   Stk. 2. For byggeri i brandklasse 4 udpeger ansøgeren en brandrådgiver, der er certificeret til at udføre 


tredjepartskontrol. Oplysning til identifikation af brandrådgiveren, der er certificeret til at udføre 


tredjepartskontrol, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om 


byggetilladelse.«  


 


14. § 23 affattes således: 


   »§ 23. Ved ansøgning om byggetilladelse til byggeri i brandklasse 2-4 skal følgende dokumentation 


udfærdiges af den certificerede brandrådgiver: 


1) Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasse, jf. § 511. 


2) Oplysning om og dokumentation for, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel, jf. § 510. 


3) Starterklæring, jf. § 508, stk. 1. 


   Stk. 2. For byggeri i brandklasse 4 skal der ligeledes indsendes starterklæring fra en brandrådgiver, der er 


certificeret til at udføre tredjepartskontrol, jf. § 508, stk. 2.« 


 


15. §§ 30-34 ophæves.  


16. § 40, stk. 4, ophæves.  


17. § 41 affattes således: 


   »§ 41. For byggeri omfattet af konstruktionsklasse 2-4, jf. kapitel 26, skal der med færdigmeldingen 


indsendes en sluterklæring, jf. § 499, stk. 1, der er udfærdiget af den certificerede statiker. 


   Stk. 2. For byggeri konstruktionsklasse 4 skal der ligeledes indsendes en sluterklæring, jf. § 499, stk. 2, der 


er udfærdiget af den statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol.« 


 


18. § 42 affattes således: 


   »§ 42. For byggeri omfattet af brandklasse 2-4, jf. kapitel 27, skal der med færdigmeldingen indsendes en 


sluterklæring, jf. § 509, stk. 1, der er udfærdiget af den certificerede brandrådgiver. 


   Stk. 2. For byggeri brandklasse 4 skal der ligeledes indsendes en sluterklæring, jf. § 509, stk. 2, der er 


udfærdiget af den brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol.« 


 


19. I § 82, stk. 2, indsættes efter »drift,«: »kontrol,«. 


 


20. I § 85 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. I et bygningsafsnit, der indeholder flere anvendelseskategorier, skal brandsikringen i hele 


bygningsafsnittet opfylde de krav, der gælder for den anvendelseskategori i afsnittet, der har det største 


sikringsbehov.«  


   


21. § 86, stk. 3, affattes således: 
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   »Stk. 3. Hvor en bygning har flere bygningsafsnit, som indplaceres i forskellige risikoklasser, og 


bygningsafsnittene har fælles flugtveje, skal den højeste risikoklasse, som et af bygningsafsnittene placeres i, 


gælde for alle de fælles flugtveje fra bygningsafsnittene, som flugtvejene betjener«. 


 


22. Overskriften før § 88 affattes således: »Brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr«. 


  


23. I § 88, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »installationer«: »og håndslukningsudstyr«.  


 


24. § 90, stk. 1, affattes således: 


   »Bygningers brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr skal projekteres og installeres efter 


Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer eller på anden måde, som på tilsvarende 


vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter hensigten.« 


 


25. § 94, stk. 2, nr. 7, affattes således:  


   »7) At døre i flugtveje skal være lette at åbne uden brug af nøgle eller værktøj, når flugtvejen skal benyttes 


af personer, som har lovlig adgang, og at døre i flugtveje, der skal anvendes af flere end 150 personer, skal 


åbne i flugtretningen.«. 


 


26. I § 96, stk. 1, indsættes som nr. 5: 


   »5) I garageanlæg med et etageareal større end 600 m2 skal der installeres flugtvejsbelysning, og ligeledes 


panikbelysning, hvis etagearealet er større end 2.000 m2.«. 


 


27. I § 105 indsættes efter »Installationer«: », affaldsrum«. 


 


28. § 113 ophæves.  


 


29. I § 123 indsættes som nr. 9: 


   »9) Bygningsafsnit i garageanlæg med åbne ramper, når etagearealet er større end 10.000 m2.« 


 


30. I § 124 udgår: »og indledende indsats fra«. 


 


31. § 127 affattes således: 


   »§ 127. Brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr skal være tydeligt markerede.« 


 


32. § 128 affattes således: 


   »§ 128. I bygninger med redningsåbninger, hvor redningsåbningerne kun kan nås af redningsberedskabets 


stiger, skal der være udlagt brandredningsarealer, så redningsberedskabet har adgang til at foretage en 


redningsindsats ved brug af redningsåbningerne.« 


 


33. § 132 affattes således: 


   »§ 132. I bygningsafsnit, hvor røgudluftning ikke kan ske ved naturlig ventilation via åbninger i ydervægge 


eller i tag, skal der på anden måde etableres mulighed for røgudluftning.« 


 


34. I § 133 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. I bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 i mere end 1 etage skal der installeres 


brandredningselevator, hvis bygningsafsnittet er indrettet til sengeliggende eller personer med nedsat 


mobilitet, f.eks. plejeboliger eller hospitaler.« 


    


35. § 135 affattes således: 


   »§ 135. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4, skal funktionsafprøvning, og kontrol for følgende 


brandtekniske installationer foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO 17020 – 


Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer: 


1) Automatisk brandalarmanlæg, ABA-anlæg 
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2) Automatisk brandventilationsanlæg, ABV-anlæg 


3) Automatisk gasdetekteringsanlæg, AGA-anlæg 


4) Automatisk rumslukningsanlæg, ARS-anlæg 


5) Automatisk sprinkleranlæg, AVS-anlæg 


6) Automatisk tryksætningsanlæg, ATA-anlæg 


7) Brandmandselevator 


8) Brandmandspanel 


9) Brandredningselevator 


10) Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg 


11) Iltreduktionsanlæg 


12) Varslingsanlæg« 


 


36. § 136, stk. 2, affattes således: 


   »Stk. 2. Systemintegrationstest udføres efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand eller på 


anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter 


hensigten. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4, skal systemintegrationstest foretages af en virksomhed, der 


er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer af 


inspektionsorganer.« 


 


37. I § 139 udgår: », brugeren«. 


 


38. § 141 affattes således: 


   »§ 141. Brandtekniske installationer, håndslukningsudstyr samt brandsikring af ventilationsanlæg i og ved 


bygninger og bygningsafsnit skal løbende funktionsafprøves og kontrolleres. 


   Stk. 2. Kravet om løbende funktionsafprøvning og kontrol anses som opfyldt, hvis afprøvning og kontrol 


sker med de intervaller, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. 


   Stk. 3. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-5, skal den løbende funktionsafprøvning og kontrol af følgende 


brandtekniske installationer foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO 17020 - 


Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer: 


1) Automatisk brandalarmanlæg, ABA-anlæg 


2) Automatisk brandventilationsanlæg, ABV-anlæg 


3) Automatisk gasdetekteringsanlæg, AGA-anlæg 


4) Automatisk rumslukningsanlæg, ARS-anlæg 


5) Automatisk sprinkleranlæg, AVS-anlæg 


6) Automatisk tryksætningsanlæg, ATA-anlæg 


7) Brandmandselevator 


8) Brandmandspanel 


9) Brandredningselevator 


10) Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg 


11) Iltreduktionsanlæg 


12) Varslingsanlæg 


   Stk. 4. Stk. 2 og 3 omfatter alene byggeri, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse i medfør af denne 


bekendtgørelse, eller hvor funktionsafprøvning eller kontrol ved en akkrediteret virksomhed er et krav i 


byggetilladelsen.« 


 


39. § 142 affattes således: 


   »§ 142. Hvor flere brandtekniske installationer skal virke sammen, skal der foretages løbende 


systemintegrationstest, der viser, at det sammenhængende system af installationer har den ønskede funktion. 


   Stk. 2. Kravet om løbende systemintegrationstest i stk. 1 anses som opfyldt, hvis systemintegrationstesten 


sker med de intervaller, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. 


   Stk. 3. Den løbende systemintegrationstest udføres efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – 


Brand eller på anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer 


efter hensigten. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4, skal systemintegration foretages af en virksomhed, der 







 


7 
 


er akkrediteret i henhold til DS/EN ISO 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer 


inspektionsorganer. 


   Stk. 4. Stk. 2 og 3 omfatter alene byggeri, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse i medfør af denne 


bekendtgørelse, eller hvor systemintegrationstesten ved en akkrediteret virksomhed er et krav i 


byggetilladelsen.« 


 


40. I § 144 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


41. I § 146 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


42. § 147 affattes således: 


   »§ 147. Drift, kontrol og vedligehold skal for nedenstående bygningsafsnit ske, så §§ 137-142 og § 148 er 


opfyldt: 


1) Soverumsafsnit i anvendelseskategori 5 og 6 med flere end 10 sovepladser i f.eks. i hoteller og 


plejeboliger. 


2) Forsamlingslokaleafsnit i anvendelseskategori 3 til flere end 150 personer, herunder også butikker. 


3) Undervisningsafsnit i anvendelseskategori 2 til flere end 150 personer. 


4) Daginstitutionsafsnit i anvendelseskategori 6 til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovepladser. 


5) Bygninger, hvor brugen af bygningen nødvendiggør særlige driftsmæssige tiltag, for at opretholde 


brandsikkerheden i bygningen.« 


 


43. § 148, nr. 5, ophæves.  


Nr. 6-11 bliver herefter nr. 5-10.  


 


44. I § 149 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


45. I § 150 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


46. I § 152, stk. 2, ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


47. I § 155 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


48. I § 176 ændres »etagearealet« til: »etageantallet«. 


    


49. § 177, nr. 1, affattes således: 


   »1) Maksimal højde er 1,4 x afstand til naboskel og sti.« 


 


50. § 179 affattes således: 


   »§ 179. For opholdsarealer i det fri, der er hævet mere end 0,30 m fra terræn, udestuer, udvendige trapper, 


altaner, skorstene, tagterrasser, svømmebassiner samt solcelleanlæg eller solfangere og lignende gælder 


følgende afstandskrav:  


1) 2,50 m fra skel mod nabo, vej og sti ved fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse. 


2) 5,0 m fra skel mod nabo, vej og sti ved sommerhuse.« 


 


51. § 181 affattes således: 


   »§ 181. Opføres en bygning, der er omfattet af § 180, nærmere skel end 2,50 m, skal følgende betingelser 


være opfyldt: 
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1) Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkarm, må indenfor en afstand af 2,50 


m fra skel mod nabo, vej og sti være højere end 2,50 m over terræn eller det det for bygningen fastsatte 


niveauplan. 


2) De sider, der vender mod skel mod nabo og sti, må ikke udgøre en større samlet længde end 12,0 m. Kun 


bygningernes længste side mod skel medregnes. 


3) Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger mod skel mod nabo og sti.« 


 


52. § 183 affattes således: 


   »§ 183. Opføres en bygning, der er omfattet af § 182, i tilknytning til sommerhuse nærmere skel end 2,50 


m og 5,0 m, skal følgende betingelser være opfyldt: 


1) Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkarm, må indenfor en afstand af 2,5 


m fra skel mod nabo, vej og sti være højere end 2,50 m over terræn eller det for bygningen fastsætte 


niveauplan.  


2) De sider, der vender mod skel mod nabo, vej og sti, må ikke udgøre en større samlet længde end 12,0 m. 


Kun bygningernes længste side mod skel medregnes. 


3) Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger mod skel mod nabo og sti.« 


 


53. I § 197 ændres »bygherrens« til: »bygningsejerens«. 


 


54. § 205 affattes således: 


   »§ 205. Beboelsesrum og køkken skal have en loftshøjde, der tilgodeser, at der er tilstrækkeligt dagslys i 


rummet. Loftshøjden skal fastsættes i forhold til boligens rumdybder, rumstørrelser og vinduers placering.« 


 


55. I § 208 ændres »bygningens« til: »boligens«. 


 


56. § 252, nr. 2, affattes således: 


   »2) 0,85 for fjernvarme.«  


 


57. § 257, stk. 2, affattes således: 


   »Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for §§ 267-270 og §§ 274-282, dog med undtagelse af yderdøre, 


isolerede partier i glasydervægge og konstruktioner mod køle- og fryserum.«  


 


58. I § 358 indsættes efter »legepladsredskaber og –underlag,«: »multisportsudstyr,«.   


    
59. Overskriften før § 359 affattes således: »Legepladsredskaber og –underlag«.  


 


60. I § 359 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. Frit tilgængeligt multisportsudstyr skal projekteres i overensstemmelse med DS/EN 15312 + A1 


Frit tilgængeligt multisportsudstyr – Krav, herunder sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.«. 


 


61. Overskriften før § 360 affattes således: »Skateboardbaner, parkourredskaber, oppustelige legeredskaber 


og kunstige klatrevægge og motionsredskaber i det fri«.  


 


62. § 360 affattes således: 


   »§ 360. Skateboardbaner og parkourredsskaber skal projekteres i overensstemmelse med:  


1) DS/EN 14974 + A1 Sportsudstyr - Faciliteter for brugere af rullesportsudstyr (f.eks. inlinere, rulleskøjter, 


skateboard, BMX-cykler) - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. 


2) DS/EN 16899 Sport- og fritidsudstyr – Parkourredskaber – sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.« 


 


63. § 365 affattes således: 


   »§ 365. For legepladsredskaber og –underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, 


skateboardbaner og lignende, der ikke er omfattet af § 359 til § 363 skal det dokumenteres, at der opnås et 


sikkerhedsniveau, som beskrevet i § 358.« 
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64. I § 366, ændres »§ 359, stk. 1, nr. 2« til: »§ 359«.  


 


65. I § 371 ændres »Bestemmelsen er« til: »Bestemmelsen anses for«.  


 


66. Overskriften før § 394 ophæves. 


 


67. § 394 affattes således: 


   »§ 394. De ubebyggede arealer kan være fælles for flere ejendomme. Disponering, anlæg og anvendelse af 


sådanne fælles friarealer skal sikres ved tinglysning på de pågældende ejendomme. 


   Stk. 2. Ubebyggede arealer må ikke benyttes i strid med det formål, hvortil de er udlagt.« 


 


68. Efter § 394 indsættes som overskrift før § 395: 


»Opholdsarealer«. 


 


69. § 395 affattes således: 


   »§ 395. Opholdsarealer skal placeres på terræn. 


   Stk. 2. Hvor opholdsarealer ikke kan placeres på terræn, kan opholdsarealer placeres på et overdækket eller 


hævet gårdareal, eller de kan delvist etableres på et tagareal eller på større altaner.« 


 


70. § 450 affattes således: 


   »§ 450. Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af ventilationsanlægget før ibrugtagning. 


Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at ventilationsanlægget overholder bygningsreglementets krav til 


specifikt elforbrug til lufttransport, luftmængder, samt at eventuelt behovsstyring fungerer efter hensigten.«   


 


71. I § 473 udgår: », som er en frivillig lavenergiklasse«. 


 


72. § 486 affattes således: 


   »§ 486. Ved konstruktionsafsnit forstås i denne bekendtgørelse en afgrænset del af en konstruktion, der 


indplaceres i én konstruktionsklasse og én konsekvensklasse.« 


      
73. I § 488, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »der«: »i byggebranchen«. 


 


74. I § 488, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »der«: »i byggebranchen«. 


 


75. § 489 affattes således: 


   § 489. Konstruktioner eller konstruktionsafsnit skal indplaceres i en af følgende konstruktionsklasser: 


1) Konstruktionsklasse 1 (KK1), som omfatter: 


a) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til lav konsekvensklasse (CC1). 


b) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår 


i enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel og med højst 1 etage under terræn og 


højst 2 etager over terræn. 


c) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår 


i avls- og driftsbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 m. Bestemmelsen omfatter dog ikke 


avls- og driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare for tab af dyreliv, svarende til bygninger, der 


vil blive placeret i høj konsekvensklasse (CC3), hvis de var beregnet til ophold for mennesker. 


d) Simple og traditionelle konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel 


konsekvensklasse (CC2), og som indgår i industri- og lagerbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde 


på 40 m. 


2) Konstruktionsklasse 2 (KK2), som omfatter konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til 


middel konsekvensklasse (CC2), og som ikke er omfattet af konstruktionsklasse 1 eller 3. 


3) Konstruktionsklasse 3 (KK3), som omfatter: 
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a) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og hvor 


konstruktionen eller konstruktionsafsnittet er utraditionelt eller komplekst. 


b) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til høj konsekvensklasse (CC3). 


4) Konstruktionsklasse 4 (KK4), som omfatter Konstruktioner og konstruktionsafsnit, der henregnes til høj 


konsekvensklasse, hvor konsekvenserne af et svigt er særligt alvorlige (CC3+). 


Stk. 2. Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt 


teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et samlet areal på højst 50 m² er undtaget 


fra indplacering i konstruktionsklasser efter stk. 1.    


   Stk. 3. Festival-, salgs- og campingområder er undtaget fra indplacering i konstruktionsklasser efter stk. 1. 


   Stk. 4. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og 


lignede er undtaget fra indplacering i en konstruktionsklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke 


medfører en risiko for personskade ved et svigt. 


   Stk. 5. For konstruktioner eller konstruktionsafsnit, som på grund af deres udformning eller anvendelse 


ikke kan indplaceres i en konstruktionsklasse, skal det på baggrund af risikoen for svigt og konsekvensen 


vurderes om og i hvilket omfang: 


1) En certificeret statiker eller anerkendt statiker skal inddrages. 


2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 28 og 30.« 


 


75. I § 491 indsættes efter »risikoforhold«: », anvendelse«. 


 


76. § 492, nr. 1, affattes således: 


   »1) De præ-accepterede løsninger i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, der angiver 


eksempler på, hvordan brandsikringen kan udføres for at opfylde bygningsreglementets brandkrav.«      


 


77. § 493 affattes således: 


   »§ 493. Et byggeri eller bygningsafsnit skal indplaceres i én af følgende brandklasser: 


1) Brandklasse 1 (BK1), som omfatter simpelt og traditionelt byggeri, hvor byggeriet er henført til 


risikoklasse 1. De tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, 


som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. Til overholdelse af krav til byggeri 


i brandklasse 1 må der alene anvendes simple brandtekniske installationer som f.eks. røgalarmanlæg, og der 


må kun bruges simpelt brandslukningsudstyr som håndildslukkere og lignende. Byggeriets samlede 


etageareal må ikke overstige 600 m². Byggeriet må ikke påvirke brandsikkerheden for øvrig bebyggelse på 


grunden. 


2) Brandklasse 2 (BK2), som omfatter traditionelt byggeri i risikoklasse 1 og 3. De tekniske løsninger skal 


udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i Bygningsreglementets 


vejledning til kapitel 5 - Brand. 


3) Brandklasse 3 (BK3), som omfatter komplekst byggeri i risikoklasse 1-3. De tekniske løsninger skal 


udføres i overensstemmelse med præ-accepterede løsninger, komparativ analyser med udgangspunkt i de 


præ-accepterede løsninger, brandteknisk dimensionering, eller ved anvendelse af en kombination af 


metoderne, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. 


4) Brandklasse 4 (BK4), som omfatter byggeri, der ikke er omfattet af brandklasse 1-3. 


   Stk. 2. Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt 


teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et samlet areal på højst 50 m² er undtaget 


fra indplacering i brandklasser efter stk. 1. 


   Stk. 3. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og 


lignede er undtaget fra indplacering i en brandklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en 


uacceptabel risiko for personskade i tilfælde af brand. 


   Stk. 4. For byggeri, som på grund af dets udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en 


brandklasse, skal det på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om og i hvilket omfang: 


1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages. 


2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30.  
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   Stk. 5. Dokumentationen for overholdelse af stk. 4 samt den udfærdigede dokumentation for overholdelse 


af bygningsreglementets bestemmelser i kapitel 5 skal indsendes i forbindelse med ansøgning om 


byggetilladelse.« 


   
78. § 495 affattes således: 


   »§ 495. Der skal udarbejdes dokumentation for, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner 


overholdes under udførelse og i det færdige byggeri ved følgende byggearbejder: 


1) nye konstruktioner, 


2) væsentlige ombygninger af eksisterende konstruktioner, 


3) midlertidige konstruktioner og 


4) transportable konstruktioner.« 


 


79. § 498 affattes således: 


   »§ 498. Starterklæring skal udfærdiges af den certificerede statiker og skal angive: 


1) at dokumentationen for bærende konstruktioner, jf. § 19, er fremsendt, 


2) at der er valgt de korrekte konstruktionsklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende. 


3) at dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde 


bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. kapitel 15, 


4) at der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med 


kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveau, jf. bilag 4, tabel 1, for projektering og udførelse af de bærende 


konstruktioner svarende til projektets stadie, og 


5) redegørelse for den certificerede statikers planlagte virke. 


   Stk. 2. For konstruktionsklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret statiker, 


skal tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en starterklæring, der angiver: 


1) at der er valgt de korrekte konstruktionsklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende, 


2) at dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde 


bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. kapitel 15, 


3) at der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med 


kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveau, jf. bilag 4, tabel 2, for projektering og udførelse svarende til 


projektets stadie, og 


4) redegørelse for den certificerede statikers planlagte virke.«     


 


80. § 499 affattes således: 


   »§ 499. Sluterklæring skal udfærdiges af den certificerede statiker og skal angive: 


1) at dokumentationen for bærende konstruktioner, jf. kapitel 28, er fremsendt, 


2) at dokumentationen viser, at anvendte konstruktionsklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen, 


3) at dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, 


jf. kapitel 15, er opfyldt, 


4) at de i kontrolplanen for byggetilladelsen anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne 


afvigelser er behandlet, 


5) afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede statiker hos den projekterende og den 


certificerede tredjepartskontrollant eller afvigelser anført af den certificerede statiker, der virker som 


kontrollant, hvor der ikke er opnået enighed, 


6) redegørelse for afvigelser fundet ved tredjepartskontrol eller ved den certificerede statikers kontrol, og 


hvorfor der ikke er taget konsekvenser heraf, og 


7) redegørelse for den certificerede statikers virke. 


   Stk. 2. For konstruktionsklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret statiker, 


skal tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en sluterklæring, der angiver: 


1) at dokumentationen viser, at anvendte konstruktionsklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen, 


2) at dokumentationen er fyldestgørende viser, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. 


kapitel 15, er opfyldt, 







 


12 
 


3) at de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne 


afvigelser er behandlet, 


4) de afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede statiker og den certificerede 


tredjepartskontrollant, og 


5) redegørelse for den certificerede statikers virke som tredjepartskontrollant.« 


 


81. I § 501 indsættes som nr. 5: 


   »5) A5. Dokumentation for de anvendte byggevarers egenskaber, der er relevante for de udførte bærende 


konstruktioners sikkerhed.« 


 


82. § 504 affattes således: 


   »§ 504. Dokumentation for de bærende konstruktioner, som er indplaceret i konstruktionsklasse 1, omfatter 


relevante dele af følgende, jf. SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner: 


1) Konstruktionsdokumentation: 


a) A1. Konstruktionsgrundlag, jf. § 501, stk. 1, nr. 1. 


b) A2. Statiske beregninger, jf. § 501, stk. 1, nr. 2. 


c) A3. Konstruktionstegninger og modeller, jf. § 501, stk. 1, nr. 3. 


d) A4. Konstruktionsændringer, jf. § 501, stk. 1, nr. 4. 


2) Projektdokumentation: B1. Statisk projektredegørelse, jf. § 502, stk. 1, nr. 1. 


   Stk. 2. Den fremsendte dokumentation skal dokumentere valg af konstruktionsklasse. 


   Stk. 3. Stk. 1 kan helt eller delvist fraviges, hvis det på anden vis kan dokumenteres, at kravene til bærende 


konstruktioner er opfyldt.« 


 


83. § 505, stk. 1, affattes således: 


   »Byggeri i konstruktionsklasse 2-4, hvor kommunalbestyrelsen foretager byggesagsbehandling af statiske 


forhold, jf. § 25, er undtaget fra § 496 og §§ 498-503. Dokumentationen af de bærende konstruktioner skal 


udarbejdes og kontrolleres i overensstemmelse med principperne i SBi-anvisning 223, Dokumentation af 


bærende konstruktioner. Den statiske dokumentation skal bestå af følgende elementer: 


1) Konstruktionsdokumentation: 


a) A1. Projektgrundlag. 


b) A2. Statiske beregninger. 


c) A3. Konstruktionstegninger og modeller. 


d) A4. Konstruktionsændringer. 


2) Projektdokumentation: 


a) B1. Statisk projekteringsrapport. 


b) B2. Statisk kontrolrapport. 


c) B3. Statisk tilsynsrapport.« 


 


84. § 507 affattes således: 


   »§ 507. Dokumentation for brandforhold for byggeri, hvor der anvendes certificeret brandrådgiver i 


brandklasse 2-4, omfatter i relevant omfang: 


1) Starterklæring, jf. § 508. 


2) Sluterklæring, jf. § 509. 


3) Oplysning om og dokumentation for, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel, jf. § 510. 


4) Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasse, jf. § 511. 


5) Brandstrategirapport, jf. § 512. 


6) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv., jf. §§ 513-515. 


7) Rapport om brandteknisk dimensionering, jf. § 516. 


8) Funktionsbeskrivelse, jf. § 517. 


9) Kontrolplan, jf. § 518. 


10) Kontrolrapport, jf. § 519. 


11) Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. § 520. 
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   Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, nr. 3-11, skal udarbejdes og opbygges efter principper som beskrevet i 


Bygningsreglementets vejledning til kapitel 29 og 30 eller så det på anden vis dokumenteres, at tilsvarende 


niveau opnås. 


   Stk. 3. Dokumentationen af brandforhold for byggeri skal udformes på dansk eller engelsk.« 


 


85. § 508 affattes således: 


   »§ 508. Starterklæring skal udfærdiges af den certificerede brandrådgiver og skal angive: 


1) At dokumentationen for brandforhold, jf. § 23, er fremsendt. 


2) At der er valgt de korrekte brandklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende. 


3) At dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde 


bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5. 


4) At der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med 


kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveauer, jf. bilag 5, tabel 1, for design, projektering og udførelse af den 


brandtekniske dokumentation svarende til projektets stadie. 


5) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers planlagte virke. 


   Stk. 2. For brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret brandrådgiver, 


skal tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en starterklæring, der angiver: 


1) At der er valgt de korrekte brandklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende. 


2) At dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde 


bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5. 


3) At der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med 


kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveauer, jf. bilag 5, tabel 2, for design, projektering og udførelse af den 


brandtekniske dokumentation svarende til projektets stadie. 


4) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers planlagte virke som tredjepartskontrollant.« 


 


86. § 509 affattes således: 


   »§ 509. Sluterklæring skal udfærdiges af den certificerede brandrådgiver og skal angive: 


1) At dokumentationen for brandforhold, jf. kapitel 29, er fremsendt. 


2) At dokumentationen viser, at anvendte brandklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen. 


3) At dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, er 


opfyldt, og at drifts,- kontrol- og vedligeholdelsesplan anviser den drift, kontrol og vedligeholdelse af 


bygningen, der er nødvendig for at sikre, at byggeriets brandsikring opretholdes i bygningens levetid. 


4) At de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne 


afvigelser er behandlet. 


5) Afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede brandrådgiver og den certificerede 


tredjepartskontrollant eller afvigelser anført af den certificerede brandrådgiver, der virker som kontrollant, 


hvor der ikke er opnået enighed. 


6) Redegørelse for afvigelser fundet ved tredjepartkontrol eller ved den certificerede brandrådgivers kontrol, 


og hvorfor der ikke er taget konsekvens heraf. 


7) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke. 


   Stk. 2. For brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved certificeret brandrådgiver, skal 


tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en sluterklæring, der angiver: 


1) At dokumentationen viser, at anvendte brandklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen. 


2) At dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, er 


opfyldt, og at drifts-, kontrol - og vedligeholdelsesplan anviser den drift, kontrol og vedligeholdelse af 


byggeriet, der er nødvendig for at sikre, at byggeriets brandsikring opretholdes i bygningens levetid. 


3) At de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne 


afvigelser er behandlet. 


4) Afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede brandrådgiver og tredjepartskontrollanten. 


5) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke som tredjepartskontrollant.« 


 


87. I § 510 indsættes efter »Brand«: », kapitel 5 om indsatstaktisk traditionelt byggeri«. 
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88. I § 511, stk. 2, nr. 4, litra e, udgår: »afsøgning og«. 


 


89. I § 521 ændres »5 - Brand« til: »29 og 30«. 


90. § 524 affattes således: 


   »§ 524. Der skal udføres kontrol af de bærende konstruktioner i overensstemmelse med DS/EN 1990 


Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, med tilhørende DS/EN 1990 DK NA og efter 


principperne i SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner.« 


91. § 525 affattes således: 


   »§ 525. Der skal udføres kontrol af brandforhold for byggeri, hvor der anvendes certificeret brandrådgiver, 


efter principperne i DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, med tilhørende DS/EN 


1990 DK NA, og efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 29 og 30.« 


 


92. I § 526, nr. 2, udgår: »Kontrollen kan udføres af en person fra samme organisation.«. 


 


93. I § 526 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. Fastlæggelse af kontroltyper for kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og 


brandforhold skal ske på baggrund af byggeriets indplacering i konstruktions- og brandklasse i 


overensstemmelse med bilag 3, tabel 1.«. 


 


94. § 527, stk. 1, affattes således: 


   »Fastlæggelse af kontrolniveauet for kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner skal ske på 


baggrund af byggeriets indplacering i konstruktionsklasse i overensstemmelse med bilag 4. Fastlæggelse af 


kontrolniveauet for kontrol af dokumentation af brandforhold skal ske på baggrund af byggeriets 


indplacering i brandklasse i overensstemmelse med bilag 5.« 


 


95. § 528 affattes således: 


   »§ 528. Den uafhængige kontrollant skal have den fornødne kompetence og overblik inden for det faglige 


område, som dokumentationen omfatter. Kompetence vurderes på basis af den formelle faglige uddannelse 


og erfaringen indenfor det pågældende fagområde. 


   Stk. 2. Tredjepartskontrollen, jf. § 526, skal foretages af en person, der er certificeret til tredjepartskontrol 


af statik eller brandforhold, jf. bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske 


forhold i bygningsreglementet, og som angivet i DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende 


konstruktioner med tilhørende DS/EN 1990 DK NA.« 


 


96. § 531 affattes således: 


   »§ 531. Formålet med den certificerede statikers og brandrådgivers virke er at sikre, at 


1) byggeriet udformes og udføres i henhold til bygningsreglementets bestemmelser for henholdsvis kapitel 5 


og kapitel 15, 


2) de bærende konstruktioner og brandforhold er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og 


anvendelighed, egnede til formålet og følger god byggeskik, og 


3) dokumentation for byggeriet, herunder udførelse af byggeriet opfylder sit formål, jf. kapitel 28 og 29.« 


 


97. I § 534, nr. 3, udgår: »Den certificerede kan kun godkende dokumentation, der er udarbejdet i egen 


organisation.« 


 


98. § 536 affattes således: 


   »§ 536. Den certificerede statiker kan virke som udarbejdende eller kontrollerende. 


   Stk. 2. Den certificerede tredjepartskontrollant for bærende konstruktioner kan virke som kontrollerende.« 


 


99. §§ 537-539 ophæves. 
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100. § 540 affattes således:   


   »§ 540. Den certificerede statikers ydelser omfatter som minimum at 


1) udfærdige start- og sluterklæring, 


2) kontrollere, at der er valgt de rigtige konstruktionsklasser, 


3) planlægge kontrollen af den statiske dokumentation og sikre, at denne kontrolleres i overensstemmelse 


med kapitel 30, 


4) kontrollere, at de valgte løsninger for de bærende konstruktioner er i overensstemmelse med definerede 


krav til sikkerhed og anvendelighed, jf. kapitel 15, 


5) kontrollere, at dokumentationen for de bærende konstruktioner opfylder sit formål, jf. kapitel 28, 


6) kontrollere, at konstruktionen virker som en helhed på tværs af konstruktionsafsnit, og at 


7) samle, kontrollere og godkende kontroldokumentationen, så denne udgør et hele.« 


 


101. § 541 ophæves. 


 


102. § 542 affattes således:   


   »§ 542. Den certificerede statikers kontrolopgaver kan uddelegeres under den certificerede statikers 


løbende styring af kvaliteten af kontrollen. Den certificerede statiker skal udarbejde en redegørelse for 


kontrollen, herunder en beskrivelse af den certificerede statikers rolle ved kontrollen, som indgår i B2. 


Statisk Kontrolplan, jf. kapitel 28.« 


 


103. § 543 affattes således:   


   »§ 543. Den certificerede statikers ydelser som tredjepartskontrollant skal som minimum omfatte det, der 


følger af §§ 540 og 542. 


   Stk. 2. Tredjepartskontrollen omfatter de dele af byggeriet, der er omfattet af konstruktionsklasse 4. Andre 


dele af byggeriet skal, i det omfang disses virkemåde og dokumentation har betydning for den del af 


byggeriet, der er i konstruktionsklasse 4, også kontrolleres af den certificerede tredjepartskontrollant.« 


 


104. § 545 affattes således:   


   »§ 545. Den certificerede brandrådgiver kan virke som udarbejdende eller kontrollerende. 


   Stk. 2. Den certificerede tredjepartskontrollant for brand kan virke som kontrollerende.« 


 


105. § 546 og 547 ophæves. 


 


106. § 548 affattes således: 


   »§ 548. Den certificerede brandrådgivers ydelser omfatter som minimum at 


1)  udfærdige start- og sluterklæring, 


2) planlægge kontrollen af den brandtekniske dokumentation og sikre, at denne kontrolleres i 


overensstemmelse med kapitel 30, 


3) kontrollere, at der er valgt de rigtige brandklasser, og om bygningen er indsatstaktisk traditionel, 


4) kontrollere, at de valgte løsninger for brandforholdene er i overensstemmelse med definerede krav til 


sikkerhed og anvendelighed, jf. kapitel 5,  


5) kontrollere, at dokumentationen for brandforholdene opfylder sit formål, jf. kapitel 29, og at 


6) samle, kontrollere og godkende kontroldokumentationen, så denne udgør et hele.« 


 


107. § 549 affattes således: 


   »§ 549. Kontrolopgaver kan uddelegeres under den certificerede brandrådgivers løbende styring af 


kvaliteten af kontrollen. Den certificerede brandrådgiver skal udarbejde en redegørelse for kontrollen, 


herunder en beskrivelse af den certificerede rådgivers rolle ved kontrollen.« 


 


108. § 550 affattes således: 


   »§ 550. Den certificerede brandrådgivers ydelser som tredjepartskontrollant skal som minimum omfatte 


det, der følger af §§ 548 og 549.  
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   Stk. 2. Tredjepartskontrollen omfatter de dele af et byggeri, der er omfattet af brandklasse 4. Andre dele af 


byggeriet skal i det omfang de brandtekniske forhold og dokumentation har betydning for den del af 


byggeriet, der er i brandklasse 4, også kontrolleres af den certificerede tredjepartskontrollant.« 


 


109. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 


 


110. Bilag 3 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.  


 


111. Bilag 4 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.  


 


112. Bilag 5 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse. 


 


§ 2 


 


   Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. juli 2019.  


   Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansøgninger om byggetilladelse, som indsendes efter 


bekendtgørelsens ikrafttræden. Hvis byggearbejdet ikke kræver tilladelse, skal bekendtgørelsen overholdes 


ved byggearbejder, der påbegyndes efter bekendtgørelsens ikrafttræden.  
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Bilag 1 


»Bilag 2 


Tabeller til kapitel 11 – Energiforbrug 


 


Tabel 1 – Generelle mindstekrav til klimaskærm  


Bygningsdel  U-værdi 


[W/m²K]  


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 


5 °C eller mere 


0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret 


kryberum 


0,20 


Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede 0,50 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod 


tag 


0,20 


Yderdøre uden glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m 1,4 


Yderdøre med glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m 1,5 


For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede samt glasvægge og 


vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen mellem rummene 


er 5 °C eller mere 


1,8 


Ovenlyskupler 1,4 


Isolerede partier i glasydervægge. Kravet er til center- U-værdi 0,60 


Etageadskillelser og vægge mod fryserum 0,15 


Etageadskillelser og vægge mod kølerum 0,25 


Skyde- og foldedøre. Referencestørrelse er 2,50 m x 2,18 m i henholdsvis 2 og 3 fag 1,5 


Lystunneler eller lignende 2,0 


Bygningsdel  Linjetab 


[W/mK]  


Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5 


°C 


0,40 


Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,06 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,20 
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Tabel 2 - Mindstekrav til klimaskærm ved ændret anvendelse og tilbygninger 


Bygningsdel  U-værdi [W/m²K]  


Rum opvarmet til Rum opvarmet 


til T > 15 


°C 


Rum opvarmet til 


5 °C < T < 15 °C 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,15 0,25 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor 


temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri 


eller ventileret kryberum 


0,10 0,15 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og 


skråvægge direkte mod tag 


0,12 0,15 


Porte 1,8 1,8 


Lemme mod det fri eller mod rum, hvor temperaturforskellen 


mellem rummene er 5 °C eller mere (gælder ikke 


ventilationsåbninger på under 500 cm²) 


1,4 1,5 


Ovenlyskupler 1,4 1,8 


Lystunneler eller lignende 2,0 2,0 


Bygningsdel  Linjetab W/mK  


Fundamenter 0,12 0,20 


Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og 


lemme 


0,03 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller 


ovenlyskupler 


0,10 0,10 


 


 


Tabel 3 - Mindstekrav til klimaskærm ved ombygninger og andre forandringer i bygningen 


Bygningsdel  U-værdi 


[W/m²K]  


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,18 
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Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem 


rummene er 5 °C eller mere 


0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret 


kryberum 


0,10 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte 


mod tag 


0,12 


Porte 1,8 


Lemme, nye forsatsvinduer og ovenlyskupler 1,4 


Renoverede forsatsvinduer 1,65 


Lystunneler eller lignende 2,0 


Bygningsdel  Linjetab 


[W/mK]  


Fundamenter 0,12 


Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,10 


 


 


Tabel 4 – Mindstekrav til klimaskærm for sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger  


Bygningsdel  U-værdi 


[W/m²K]  


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,25 


Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede 0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret 


kryberum 


0,15 


Loft- og tagkonstruktion, herunder skunkvægge samt flade tage 0,15 


Vinduer, yderdøre, ovenlysvinduer, glasydervægge, glastage og ovenlyskupler mod det 


fri eller mod rum, der er uopvarmede 


1,8 


Bygningsdel  Linjetab 


[W/mK]  


Fundamenter 0,15 


Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,10 
 


Tabel 5 - Mindstekrav til klimaskærm for midlertidige, flytbare pavilloner 


Bygningsdel  U-værdi 


[W/m²K]  


Ydervægge 0,20 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 


°C eller mere 


0,40 
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Gulv og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum 0,12 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag 0,15 


For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede, samt glasvægge og 


vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 


5 °C eller mere 


1,8 


Ovenlyskupler 1,8 


Lystunneler eller lignende 2,0 


Linjetab  Linjetab 


[W/mK]  


Fundamenter 0,20 


Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,10 


 


« 
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Bilag 2 


»Bilag 3  


 


Tabeller til kapitel 30 – Kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold 


»Tabel 1 – Mindstekrav til typer af kontrol afhængig af brand- og konstruktionsklassen 


Brand- eller 


konstruktionsklasse 
Egenkontrol Uafhængig kontrol Tredjepartskontrol 


1 X   


2 X X*  


3 X X  


4 X X X 


 


* For byggerier i brandklasse 2 skal der foretages uafhængig kontrol af dokumentationen vedrørende:  


 indplacering i brandklasse,  


 erklæring af om byggeriet er indsatstaktisk traditionel,  


 brandstrategirapporten og   


 kontrolplanen, jf. §§ 510-512 og § 518.  


 


For den øvrige del af dokumentationen kan kontrollen udføres af personer, der ikke har medvirket ved 


udarbejdelsen af dokumentationen af den pågældende del af byggeriet, men som har medvirket i designet af 


byggeriet. 


 


For konstruktionsklasse 2 gælder kravet om uafhængig kontrol kun: 


 A1. Konstruktionsgrundlag og  


 B2. Statisk kontrolplan, jf. § 501, nr. 1 og § 502, stk. 1, nr. 2.  


 


For den øvrige del af dokumentationen kan kontrollen udføres af personer, der ikke har medvirket ved 


udarbejdelsen af dokumentationen af det pågældende konstruktionsafsnit, men som har medvirket i 


projektering af byggeriet.« 
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Bilag 3 


»Bilag 4 


 


Tabeller til kapitel 33 – Kontrolniveauer for dokumentation af bærende konstruktioner 


 


 


Tabel 1. Mindste krav til niveau af kontrol af dokumentation for de bærende konstruktioner afhængig af 


konstruktionsklassen 


ID Emne KK1 KK2 KK3 KK4 


A1 Konstruktionsgrundlag Udv. Max. Max. Max. 


A2 Statiske beregninger     


 A2.1 Statiske beregninger – bygværk Min. Udv. Max. Max. 


 A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit  Min. Udv. Udv. Max. 


A3 Konstruktionstegninger og modeller     


 A3.1 Konstruktionstegninger og modeller - bygværk Min. Udv. Max. Max. 


 A3.2 Konstruktionstegninger og modeller - 


konstruktionsafsnit 


Min. 
Udv. Udv. Max. 


A4 Konstruktionsændringer     


 A4.1 Konstruktionsændringer - bygværk Min. Udv. Max. Max. 


 A4.2 Konstruktionsændringer - konstruktionsafsnit Min. Udv. Udv. Max. 


B1 Statisk projektredegørelse Min. Udv. Udv. Max. 


B2 Statisk kontrolplan Min. Max. Max. Max. 


B3 Statisk kontrolrapport     


 B3.1 Statisk kontrolrapport - projektering Min. Udv. Max. Max. 


 B3.2 Statisk kontrolrapport - udførelse Min. Udv. Udv. Max. 


 


Min.: Minimumskontrol, Udv.: Udvidet kontrol, Maks.: Maksimumskontrol. 


 


Tabel 2. Mindste krav til niveau af tredjepartskontrol af dokumentation for de bærende konstruktioner for 


konstruktionsklasse 4 


ID Emne Tredjepartskontrol 


A1 Konstruktionsgrundlag Max. 


A2 Statiske beregninger  


 A2.1 Statiske beregninger – bygværk Max. 


 A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit  Udv. 


A3 Konstruktionstegninger og modeller  


 A3.1 Konstruktionstegninger og modeller – bygværk Max. 
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 A3.2 Konstruktionstegninger og modeller – 


konstruktionsafsnit 


Udv. 


A4 Konstruktionsændringer  


 A4.1 Konstruktionsændringer – bygværk Max. 


 A4.2 Konstruktionsændringer – konstruktionsafsnit Udv. 


B1 Statisk projektredegørelse Udv. 


B2 Statisk kontrolplan Max. 


B3 Statisk kontrolrapport  


 B3.1 Statisk kontrolrapport for projektering Udv. 


 B3.2 Statisk kontrolrapport for udførelse Udv. 


  


« 
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Bilag 4 


»Bilag 5 


 


Tabeller til kapitel 34 – Kontrolniveauer for dokumentation af brandforhold 


 


Tabel 1 - Mindste krav til niveau af kontrol af den brandtekniske dokumentation afhængig af brandklassen 


Emne BK2 BK3 BK4 


Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Max. Max. Max. 


Erklæring om byggeriet er indsatstaktisk 


traditionelt 
Max. Max. Max. 


Brandstrategirapport  Max. Max. Max. 


Brandplaner  Udv. Max. Max. 


Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner Udv. Udv. Udv. 


Brandteknisk dimensionering - Udv. Max. 


Funktionsbeskrivelse Udv. Max. Max. 


Brandteknisk kontrolplan Max. Max. Max. 


Brandteknisk kontrolrapporter Udv. Max. Max. 


Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan Udv. Udv. Max. 


  


 


Tabel 2 - Mindste krav til niveau af tredjepartskontrol af den brandtekniske dokumentation for brandklasse 4 


Emne Tredjepart 


Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Max. 


Erklæring om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt Max. 


Brandstrategirapport  Max. 


Brandplaner  Max. 


Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner Udv. 


Brandteknisk dimensionering Udv. 


Funktionsbeskrivelse Udv. 


Brandteknisk kontrolplan Max. 


Brandteknisk kontrolrapporter Udv. 


Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan Udv. 


 


« 








 


 


Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner  
 


   I medfør af § 2, stk. 4, § 15 A, stk. 2 og 3, og § 30, stk. 2, 1. pkt., i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 
1178 af 23. september 2016, som ændret ved lov nr. 734 af 8. juni 2018 og § 35 i lov nr. 1711 af 27. 
december 2018, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 18 i bekendtgørelse nr. 
1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og 
kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter: 


 
Kapitel 1 


 
Anvendelsesområde 


   § 1. Certificering af transportable konstruktioner, der er omfattet af byggeloven, skal ske efter reglerne i 
denne bekendtgørelse. 
   Stk. 2. Såfremt en konstruktion er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, kan den transportable 
konstruktion opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen. 
   Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder kun, hvis opstillingen af den transportable konstruktion har en 
varighed på maksimalt 6 uger på den samme placering. Strækker varigheden sig over mere end 6 uger, skal 
konstruktionen have en byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen. 
 
   § 2. Ved certificering af transportable konstruktioner efter denne bekendtgørelse forstås en inspektion af 
den transportable konstruktion, hvorved de byggetekniske forhold i bygningsreglementet, som er gældende 
for den transportable konstruktion, bedømmes. Certificeringen er en angivelse af, at det er sikret, at 
konstruktionen på tidspunktet for inspektionen lever op til de gældende byggetekniske krav i 
bygningsreglementet. 
 
   § 3. Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på særlige forlystelsesapparater, der er omfattet af § 16 i 
bekendtgørelse om offentlige forlystelser. 
 


Kapitel 2 
 


Indhentelse af en certificering 


   § 4. Certificering af en transportabel konstruktion kan alene ske på anmodning fra ejeren af konstruktionen. 
 
   § 5. Har ejeren af konstruktionen ikke ladet konstruktionen certificere, påhviler det brugeren af 
konstruktionen at indhente en byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, inden konstruktionen opstilles. 
   Stk. 2. Ved bruger forstås den fysiske eller juridiske person, der rent faktisk skal anvende konstruktionen, 
eller til hvis arrangement konstruktionen skal anvendes. 
 


Kapitel 3 
 


Certificeringsgrundlaget 


   § 6. Certificering af en transportabel konstruktion foretages af et inspektionsorgan, der opfylder 
betingelserne i kapitel 7 i denne bekendtgørelse. 







 


 


 
   § 7. Ved certificering af en transportabel konstruktion skal inspektionsorganet påse, om konstruktionen på 
tidspunktet for certificeringen lever op til de bestemmelser i bygningsreglementet, der er relevante for den 
pågældende konstruktion. 
 
   § 8. Certificering udstedes på grundlag af en inspektion af konstruktionen og de dele, som konstruktionen 
opbygges af og på grundlag af de tekniske oplysninger om konstruktionen samt dokumentation for, at 
konstruktionen opfylder de relevante bestemmelser i bygningsreglementet, som inspektionsorganet vurderer, 
er nødvendige for, at inspektionsorganet kan bedømme konstruktionen. 
   Stk. 2. Alle oplysninger, som, er nødvendige for vurderingen af, om den transportable konstruktion kan 
certificeres jf. stk. 1, skal fremskaffes af ejeren af konstruktionen. Inspektionsorganet må ikke selv 
fremskaffe materiale, oplysninger, beregninger eller lignende til brug for vurderingen af, hvorvidt 
konstruktionen kan certificeres. 
 
   § 9. Certificeringen knytter sig til den transportable konstruktion, som ved certificeringen er blevet 
inspiceret af inspektionsorganet. Ønskes flere konstruktioner certificeret, skal der udarbejdes en 
inspektionsrapport og et inspektionscertifikat for hver enkelt konstruktion. 
   Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse i de tilfælde, hvor konstruktionerne er fuldstændigt ens og 
sammenlignelige i teknisk henseende. 
   Stk. 3. Ved certificering af konstruktioner, der er fuldstændigt ens og sammenlignelige i teknisk henseende, 
jf. stk. 2, kan den samme skriftlige dokumentation lægges til grund for alle certificeringerne. 
 
   § 10. En certificering er gyldig i 5 år, medmindre tekniske forhold ved konstruktionen, der er reguleret i 
bygningsreglementet, tilsiger en kortere periode. Herefter skal certificeringen fornys. 
   Stk. 2. Ved fornyelse af certificeringen skal konstruktionen inspiceres. 
   Stk. 3. Inspektion i forbindelse med fornyelse af certificeringen af en transportabel konstruktion, der 
tidligere er blevet certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, skal ske efter de regler i 
bygningsreglementet, der var gældende på tidspunktet for den oprindelige inspektion, hvis geninspektionen 
sker inden, at gyldighedsperioden udløber. Udføres geninspektion og certificering op til 3 måneder inden 
gyldighedsperiodens udløb, fornys certificeringen med en dato fra udløb af den oprindelige 
gyldighedsperiode. 
 
   § 11. Fornyelse af certificeringen kan ske maksimalt 3 gange, svarende til en samlet gyldighedsperiode på 
maksimalt 20 år. Herefter skal certificering af konstruktionen ske efter de regler, der er gældende på 
tidspunktet for certificeringen. 
 


Kapitel 4 
 


Inspektionsrapport og inspektionscertifikat 


   § 12. Inspektionsorganet skal ved inspektionen af en transportabel konstruktion udarbejde en 
inspektionsrapport og et inspektionscertifikat for den pågældende konstruktion. Inspektionsrapporten og 
inspektionscertifikatet skal udleveres til ejeren af den transportable konstruktion. 
   Stk. 2. Ved fornyet certificering efter reglerne i § 10 skal inspektionsorganet ligeledes udarbejde en 
inspektionsrapport og et inspektionscertifikat. 







 


 


   Stk. 3. Inspektionsorganet skal opbevare en kopi af inspektionsrapporten og inspektionscertifikatet i mindst 
10 år fra datoen for udarbejdelsen. 
 
   § 13. Inspektionsrapporten skal indeholde: 


1) En entydig beskrivelse af den konstruktion, der certificeres.  
2) En beskrivelse af hvilke nærmere regler i bygningsreglementet, konstruktionen er omfattet af. 
3) En beskrivelse af hvilke konstruktionsdele og hvilken dokumentation, der har ligget til grund for 


certificeringen, herunder oplysninger om konstruktionsdelenes egenskaber. 
4) En beskrivelse af konstruktionens kapacitet, herunder i relevant omfang 


a) til hvad konstruktionen må anvendes, herunder hvordan konstruktionen må belastes,  
b) hvor mange personer, der maksimalt må benytte konstruktionen uden opstilling af eventuelt 


inventar, hvor dette er relevant, 
c) målfaste pladsfordelingsplaner for telte til mere end 150 personer med angivelse af samtlige 


flugtveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for 
samme konstruktion alt efter anvendelse, 


d) hvordan konstruktionen skal opsættes og nedtages, 
e) særlige forhold, der skal iagttages ved opsætning, forankring og nedtagning af konstruktionen, 


og 
f) hvordan og under hvilke vejrforhold konstruktionen må opsættes og anvendes. Der kan angives 


forskellige opsætningsmuligheder afhængigt af vejrforhold.  
5) Angivelse af særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder. 
6) Angivelse af, hvornår næste inspektion skal udføres, hvis certificeringen skal fornys efter reglerne i § 10. 
   Stk. 2. Inspektionsrapporten skal i de tilfælde, hvor det er relevant i forhold til den konkrete konstruktion, 
indeholde dokumentation for, hvordan konstruktionen skal vedligeholdes. 
 
   § 14. Inspektionscertifikatet skal indeholde oplysninger om hvilken konstruktion, der er certificeret, og en 


1) entydig beskrivelse af konstruktionen, 
2) angivelse af konstruktionens kapacitet, jf. § 13, stk. 1, nr. 4 og 5, 
3)  angivelse af certificeringens gyldighedsperiode.  


   Stk. 2. Inspektionscertifikatet skal anbringes et synligt sted på den transportable konstruktion, så brugerne 
af den transportable konstruktion uden hindring kan gøre sig bekendt med certifikatets indhold. Hvor der er 
krav om en pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted.  
 
   § 15. Inspektionsrapporten og inspektionscertifikatet er knyttet til den enkelte konstruktion og må ikke 
anvendes ved andre konstruktioner. 
   Stk. 2. Ved salg af den transportable konstruktion skal dokumentationsmateriale, der ligger til grund for 
inspektionen, eller som er identificeret i inspektionsrapporten, inspektionsrapporten og 
inspektionscertifikatet overdrages til den nye ejer, hvis de i § 1 angivne regler fortsat skal være gældende for 
den transportable konstruktion. 
 


Kapitel 5 
 


Ansvarsbestemmelser 







 


 


   § 16. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en transportabel konstruktion at sikre, at 
konstruktionen til enhver tid lever op til de tekniske bestemmelser, som var gældende på tidspunktet for 
certificeringen, og som certificeringen derfor er udstedt på grundlag af. 
   Stk. 2. Det påhviler endvidere den til enhver tid værende ejer at sørge for, at konstruktionen i hele 
certificeringens gyldighedsperiode lever op til de vilkår om vedligeholdelse, som er fastlagt i forbindelse 
med inspektionen, og som fremgår af inspektionsrapporten. 
   Stk. 3. Den til enhver tid værende ejer skal på et hvilket som helst tidspunkt overfor bygningsmyndigheden 
kunne dokumentere, at bestemmelserne i stk. 1 og 2 er overholdt. 
 
   § 17. Det påhviler brugeren af en transportabel konstruktion at sikre, at konstruktionen bruges korrekt. 
Brug af konstruktionen ud over konstruktionens kapacitet, samt brug der ikke er i overensstemmelse med de 
vilkår, som fremgår af inspektionsrapporten, vil udgøre en ulovlig brug. 
   Stk. 2. Brugeren skal på et hvilket som helst tidspunkt efter konstruktionens opstilling overfor 
bygningsmyndigheden kunne dokumentere, at konstruktionen bruges i overensstemmelse med det ved 
inspektionen fastlagte. 
 
   § 18. Ansvaret for, at opstilling, forankring, placering og nedtagning af en transportabel konstruktion er i 
overensstemmelse med de krav, der er identificeret i den til konstruktionen hørende inspektionsrapport og de 
vilkår, der er fastsat af inspektionsorganet, påhviler den, der forestår opstillingen, henholdsvis nedtagningen 
af konstruktionen. 
 
   § 19. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, påhviler det ejeren af 
konstruktionen at oplyse brugeren om alle relevante forhold, der fremgår af § 13. 
   Stk. 2. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, skal ejeren af 
konstruktionen udlevere inspektionscertifikatet til brugeren samt i relevant omfang dokumenterne der følger 
af § 13, stk. 1, nr. 4 og 5. Brugeren skal anbringe inspektionscertifikatet et synligt sted på konstruktionen, jf. 
§ 14, stk. 2. Hvor der er krav om en pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted.   
 
   § 20. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en transportabel konstruktion at berigtige forhold, der 
er i strid med certificeringen. Består forholdet i ulovlig brug af konstruktionen, påhviler pligten brugeren. 
 


Kapitel 6 
 


Bygningsmyndigheden 


   § 21. Kommunalbestyrelsen er i henhold til byggeloven bygningsmyndighed og påser, at reglerne i denne 
bekendtgørelse overholdes. 
   Stk. 2. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, skal den søge forholdet lovliggjort, 
medmindre det er af ganske underordnet betydning. 
 
   § 22. Kommunalbestyrelsen kan meddele forbud mod ibrugtagning af en transportabel konstruktion og 
påbyde standsning af brugen af en transportabel konstruktion, hvis konstruktionens stand, opsætningen af 
konstruktionen, eller brugen af konstruktionen ikke er i overensstemmelse med certificeringen meddelt efter 
reglerne i denne bekendtgørelse. 
 


Kapitel 7 







 


 


 
Krav til inspektionsorganet (akkreditering) 


   § 23. . Inspektion af transportable konstruktioner skal udføres som akkrediteret inspektion af et 
inspektionsorgan, der er akkrediteret som type A organ i henhold til ISO/IEC 17020 til inspektion i henhold 
til denne bekendtgørelse af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller et tilsvarende 
akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s (European co-operation for Accreditation) eller 
ILAC´s (the International Laboratory Accreditation Cooperation) multilaterale aftale om gensidig 
anerkendelse mht. inspektion. 


Kapitel 8 
 


Betaling og klage 


   § 24. Inspektionsorganets vurderinger efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-, 
bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed. 
 
   § 25. Inspektionsorganet kan opkræve betaling for certificering af en transportabel konstruktion. 
 


Kapitel 9 
 


Straf 


   § 26. Med bøde straffes den, der 
1) ved opstilling af en transportabel konstruktion, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, 
ved ibrugtagning eller ved anvendelse af en transportabel konstruktion, der er certificeret efter reglerne i 
denne bekendtgørelse, handler i strid med den for konstruktionen meddelte certificering, 
2) tilsidesætter vilkår, der er fastsat af et inspektionsorgan, og som fremgår af den til den transportable 
konstruktion hørende inspektionsrapport eller inspektionscertifikat, 
3) anvender en transportabel konstruktion ud over konstruktionens kapacitet, 
4) undlader at efterkomme et påbud eller et forbud, der er meddelt i henhold til § 22 i denne bekendtgørelse, 
5) undlader at foretage vedligeholdelsesarbejder, der er nødvendige for at undgå, at der opstår fare for de 
personer, der anvender den transportable konstruktion eller andre, 
6) gør brug af en transportabel konstruktion, hvor brugen ikke er i overensstemmelse med det i forbindelse 
med inspektionen fastlagte, eller ikke er i overensstemmelse med de vilkår, der er stillet i forbindelse med 
inspektionen af konstruktionen, 
7) opstiller en transportabel konstruktion, uden at opstillingen er i overensstemmelse med certificeringen, 
undlader at følge krav til vedligehold, inventaropstilling, opsætning, forankring, placering eller nedtagning af 
en transportabel konstruktion, der er identificeret i den til konstruktionen hørende inspektionsrapport, 
8) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til inspektionsorganet om forhold, der er af betydning for 
inspektionsorganets vurdering af, om en transportabel konstruktion kan certificeres efter reglerne i denne 
bekendtgørelse, 
9) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til kommunalbestyrelsen om forhold, der er af betydning for 
kommunens vurdering af, om reglerne i byggelovgivningen er tilsidesat, eller 
10) anvender et inspektionscertifikat på en anden transportabel konstruktion end den som certifikatet 
omhandler. 







 


 


   Stk. 2. Er en transportabel konstruktion opstillet eller taget i brug på en ulovlig måde, påhviler strafansvaret 
herfor den, der har opstillet konstruktionen, den der har ladet konstruktionen opstille, eller den der har taget 
konstruktionen i brug, efter omstændighederne dem alle. 
   Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. 
kapitel for de i stk. 1 og 2 nævnte overtrædelser. 
 


Kapitel 10 
 


Ikrafttræden 


   § 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019. 
   Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 880 af 3. juli 2014 om certificeringsordning for transportable telte og 
konstruktioner ophæves.  
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Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske 
forhold i bygningsreglementet1)


 


 
I medfør af § 15 B og § 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, fastsættes 


efter bemyndigelse i henhold til § 18 i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens 
forskrifter: 


Anvendelsesområde 


§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved certificering af personer, der skal: 
1) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold i kapitel 15 i bygningsreglement 2018 


ved byggesagsbehandling af byggeri i konstruktionsklasse 2-4, jf. kapitel 26 i bygningsreglement 2018, eller 
2) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til brandforhold i kapitel 5 i bygningsreglement 2018 ved 


byggesagsbehandling af byggeri i brandklasse 2-4, jf. kapitel 27 i bygningsreglement 2018. 
Stk. 2. Ved en certificeret person forstås i denne bekendtgørelse en person, hvis kvalifikationer og kompetencer er 


konstateret og bedømt af et akkrediteret certificeringsorgan. 
Stk. 3. En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 1, 


betegnes som en »certificeret statiker«. 
Stk. 4. En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 2, 


betegnes som en »certificeret brandrådgiver«. 
Stk. 5. Såfremt en certificeret person vil dokumentere overholdelse af krav til både statiske forhold og 


brandforhold i bygningsreglementet, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, skal den pågældende være certificeret til begge dele. 


§ 2. En certificeret statiker eller brandrådgiver skal virke inden for rammerne af denne bekendtgørelse og 
bygningsreglementet, jf. kapitel 32-34 i bygningsreglement 2018. 


Akkrediteringssorganet 


§ 3. Akkreditering af certificeringsorganer, der kan certificere personer efter denne bekendtgørelse, skal ske i 
henhold til DS/EN ISO/IEC 17024 Overensstemmelsesvurdering – Generelle krav til organer, der udfører 
certificering af personer af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som 
er medunderskriver af EA´s (European co-operation for Accreditation) eller IAF’s (International Accreditation 
Forum) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse mht. personcertificering. 


§ 4. Akkrediteringsorganet skal bedømme certificeringsorganer, der er akkrediteret i overensstemmelse med 
denne bekendtgørelse. Første bedømmelse skal ske inden for 12 måneder efter, at certificeringsorganet er 
akkrediteret. Efterfølgende bedømmelse skal ske årligt. 


Stk. 2. Akkrediteringsorganet skal have de nødvendige faglige kompetencer inden for statik og brandforhold til at 
kunne akkreditere og bedømme certificeringsorganer. 


Certificeringsorganet 


§ 5. Ansøger skal fremsende ansøgning om certificering til certificeringsorganets bedømmelse. 
Stk. 2. Ansøgnings- og bedømmelsessproget er dansk eller engelsk. 


§ 6. Certificeringsorganet vurderer, om ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, jf. §§ 12-16 og §§ 19-23. 
Hvis ikke ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, giver certificeringsorganet hurtigst muligt og senest inden fire 
uger ansøger besked herom. 


Stk. 2. Når certificeringsorganet har modtaget en fyldestgørende ansøgning om certificering, skal certi‐  
ficeringsorganet give ansøger besked om den forventede behandlingstid. 


Stk. 3. Certificeringsorganet kan bestemme, at ansøgninger om certificering efter denne bekendtgørelse skal ske 
elektronisk. 


§ 7. Ved certificeringsorganets bedømmelse af en ansøgers kompetencer ved projektgranskning, jf. § 13, stk. 
2, § 14, stk. 3, § 20, stk. 2, § 21, stk. 3, § 31, stk. 1, § 32, stk. 2, § 34, stk. 2 og § 35, stk.1, skal projektet bedømmes 
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af mindst to faglige bedømmere. 
Stk. 2. Bedømmelsen af projektet for statiske forhold, jf. § 16, skal mindst omfatte kontrol af, om: 


1) Dokumentationen er dækkende og opfylder sit formål, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28 og 30. 
2) Dokumentationen viser, at krav til bærende konstruktioner i bygningsreglement 2018 kapitel 15 er opfyldt. 


Stk. 3. Bedømmelsen af projektet for brandforhold, jf. § 23, skal mindst omfatte kontrol af, om: 
1) Dokumentationen er dækkende og opfylder sit formål, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29 og 30. 
2) Dokumentationen viser, at krav til brandforhold i bygningsreglement 2018 kapitel 5 er opfyldt. 


Stk. 4. Bedømmelsen af projektet skal ske ved, at de minimum to bedømmere foretager en granskning af projektet. 
Efterfølgende skal ansøgeren foretage en mundtlig præsentation af projektet, der kan ligge til grund for den 
endelige bedømmelse af projektet. Bedømmelsen kan ske efter principperne angivet i Vejledning om certificering 
af statikere og brandrådgivere. 


Stk. 5. Certificeringsorganets bedømmelse af ansøgers kompetencer ved certificering til brandklasse 2 og 
konstruktionsklasse 2 er undtaget § 7, stk. 1-4.  


§ 8. Ved certificeringsorganets bedømmelse af en ansøgers virke, jf. § 13, stk. 3, § 14, stk. 4 og 5, § 21, stk. 4, § 
33 og § 36, skal dokumentation for virket bedømmes af mindst to faglige bedømmere. Ved bedømmelsen skal 
certificeringsorganet vurdere, om den certificerede statiker eller brandrådgiver har virket i overensstemmelse med 
denne bekendtgørelse og bygningsreglementet, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 32-34. 


Stk. 2. Ved bedømmelse af en ansøgers virke i brandklasse 2 og konstruktionsklasse 2, kan bedømmelsen foretages 
af én faglig bedømmer. 


     § 9. Certificeringsorganets afgørelser efter denne bekendtgørelse skal begrundes skriftligt. 


§ 10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan oprette en database, hvortil certificeringsorganerne skal indberette 
oplysninger om, hvilken konstruktions- eller brandklasse, som statikere og brandrådgivere er certificeret til. 


Stk. 2. Ved ændrede forhold, der vedrører en statikers eller brandrådgivers certificering, skal certificeringsorganet 
uden ugrundet ophold opdatere de oplysninger, der er indberettet til databasen. 


Certificeret statiker 


§ 11. Certificeringsorganet skal påse, at en person, der ønsker at opnå certificering som statiker, opfylder 
betingelserne for certificering til de enkelte konstruktionsklasser. 


Stk. 2. En statiker kan certificeres til, at 
1) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 2, 
2) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 3 og 


4, eller 
3) udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i 


konstruktionsklasse 4. 
Stk. 3. Certificeringen er personlig og følger den certificerede statiker uanset ansættelsesforhold. 


§ 12. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 2 skal ansøger dokumentere følgende kva‐  
lifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point, hvoraf mindst 


60 ECTS-point er inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. Uddannelsen kan 
omfatte nr. 2-7. 


2) Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder: 
a) Byggelovens anvendelsesområde. 
b) Byggelovens ansvarsbestemmelser. 


3) Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 1, og 
bestemmelser om bærende konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15. 


4) Viden om bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, herunder: 
a) Konstruktiv forståelse og redegørelse for virkemåde af bygningers hovedkonstruktioner, konstruk‐  


tionsafsnit og samlinger. 
b) Udpege kritiske forhold af betydning for sikkerheden og anvendeligheden af bærende konstruktioner. 
c) Redegøre for terminologi, principper, hovedregler og sammenhæng i standarder for bærende kon‐  


struktioner, relevante regler for CE-mærkning af bygningsdele samt god praksis for dokumentation af 
bærende konstruktioner som anført i SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende 
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konstruktioner. 
5) Viden om udarbejdelse af statisk dokumentation, herunder: 


a) Fortolke og vurdere resultater af forundersøgelser samt formulere projektgrundlag. 
b) Strukturere og udforme dokumentation for bærende konstruktioner. 
c) Udarbejde statiske beregninger, vurdere fundne resultater og redegøre for anvendte simulerings‐  


modellers brug og begrænsninger. 
6) Viden om kontrol, herunder: 


a) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af statisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, 
kapitel 30, og udforme kontrolplaner og kontrolrapporter for statisk dokumentation. 


b) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af udførelse af bærende konstruktioner, herunder 
udarbejde kontrolplaner og kontrolrapporter. 


7) Viden om udformning af dokumentation for det færdige byggeri, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28. 
8) Tre års erfaring indenfor de seneste fem år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1-7. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 2 skal ansøger dokumentere kompetencer med 
anvendelse af krav om bærende konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15. 


§ 13. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4 skal ansøger, foruden kravene, der følger af 
§ 12, stk. 1, nr. 2-7, dokumentere følgende kvalifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf mindst 


90 ECTS-point er inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. 
2) Fem års erfaring inden for de seneste 10 år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1 og 


§ 12, stk. 1, nr. 2-7. 
Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4, skal statikeren indsende et projekt til 


certificeringsorganets bedømmelse af ansøgerens kompetencer. Projektet skal opfylde betingelserne i § 16. 
Stk. 3. En person, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved 


Ingeniørforeningen i Danmark, er undtaget fra stk. 1 og kan ansøge om certificering som statiker til 
konstruktionsklasse 3 og 4, såfremt ansøger dokumenterer at have virket som projekterende eller kontrollant efter 
anerkendelsesordningen på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4. 


Stk. 4. En statiker, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret statiker 
ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse 2. 


§ 14. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold skal ansøger dokumentere 
kvalifikationer, der følger af § 12, stk. 1, nr. 2-7, og § 13, stk. 1, nr. 1. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, dokumentere ni års erfaring indenfor de seneste 14 år med 
anvendelse af kvalifikationer, som omfattet af stk. 1. 


Stk. 3. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse, hvor 
statikeren har virket som kontrollant. Projektet skal opfylde betingelserne i § 16. 


Stk. 4. En person, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års virke som 
certificeret statiker, kan ansøge om certificering som statiker til at udføre tredjepartskontrol, såfremt det 
dokumenteres, at den certificerede statiker har virket som kontrollant på et projekt, der kan henføres til 
konstruktionsklasse 3 eller 4. 


Stk. 5. En person, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved 
Ingeniørforeningen, og som kan dokumentere fire års virke som anerkendt statiker, er undtaget fra stk. 1 og 2 
og kan ansøge om certificering som statiker til at udføre tredjepartskontrol, såfremt ansøger dokumenterer at have 
virket som kontrollant efter anerkendelsesordningen på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4. 


Stk. 6. En statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret statiker 
ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse 2-4. 


§ 15. ECTS-point opnået ved uddannelse som anført i §§ 12 og 13, skal dokumenteres ved diplom(er) fra en 
akkrediteret uddannelsesinstitution, jf. dog stk. 2. 


Stk. 2. Certificeringsorganet kan meddele personer, som har opnået kvalifikationer og kompetencer, der kan 
ligestilles med krav fastsat i denne bekendtgørelse, certificering som statiker. 


§ 16. Projektet, som skal indsendes til certificeringsorganets bedømmelse, jf. § 13, stk. 2, og § 14, stk. 3, vælges 
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af ansøgeren. Projektet skal være egnet til at bedømme ansøgerens kompetencer og være i overensstemmelse med 
krav til konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15, og dokumentation af disse. For projektet gælder 
generelt, at: 
1) Projektet mindst skal være i konstruktionsklasse 3, hvis der søges om certificering til konstruktionsklasse 3 og 


4. 
2) Projektet mindst skal være i konstruktionsklasse 4, hvis der ansøges om certificering til tredjepartskontrol af 


konstruktioner, og ansøgeren ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4. 
3) Projektet maksimalt må være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet regnet i forhold til tidspunkt for 


udstedelse af ibrugtagningstilladelse. 
4) Der skal indgå mindst to typer konstruktionsmaterialer og to typer konstruktionsdele udover fundering. 


Stk. 2. Ansøger skal vedlægge sin ansøgning om certificering som statiker tilstrækkelige dele af den statiske 
dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28, til, at dette kan lægges til grund for bedømmelsen.  


Stk. 3. Certificeringsorganet kan kræve enhver del af den statiske dokumentation fremsendt. 
Stk. 4. Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse af projektet mundtligt redegøre for projektet 


og godtgøre selv at have virket på projektet, som beskrevet i dokumentationen og inden for god faglig praksis. 
Stk. 5. For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse før 1. januar 2018, skal ansøger foretage en begrundet 


vurdering af, hvilken konstruktionsklasse byggeriet kan indplaceres i. 
Stk. 6. Ansøgningsmaterialet skal for projekter, der er opført i medfør af bygningsreglement 2010 eller 


bygningsreglement 2015, mindst omfatte den statiske dokumentation, som beskrevet i SBi-anvisning 223, 
Dokumentation af bærende konstruktioner. 


§ 17. En certificeret statiker skal løbende ajourføre kvalifikationer og opretholde de kompetencer, som personen 
er certificeret til, herunder at søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at denne i sit virke overholder 
de til enhver tid gældende regler for bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, jf. bygningsreglement 
2018, kapitel 15, 28, 30, 32 og 33. 


Certificeret brandrådgiver 


§ 18. Certificeringsorganet skal påse, at en person, der ønsker at opnå certificering som brandrådgiver, opfylder 
betingelserne for certificering til de enkelte brandklasser. 


Stk. 2. En brandrådgiver kan certificeres til at 
1) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 2, 
2) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 3 og 4, eller 
3) udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i 


brandklasse 4. 
Stk. 3. Certificeringen er personlig og følger den certificerede brandrådgiver uanset ansættelsesforhold. 


§ 19. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 2 skal ansøger dokumentere følgende kvalifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point. Uddannelsen kan 


omfatte nr. 2-7. 
2) Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder: 


a) Byggelovens anvendelsesområde. 
b) Byggelovens ansvarsbestemmelser. 


3) Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 1, 
bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5. 


4) Viden om udarbejdelse af brandteknisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29, herunder: 
a) Starterklæring og sluterklæring for brandforhold. 
b) Erklæring om, hvorvidt en bygning er indsatstaktisk traditionel. 
c) Brandstrategirapport baseret på brug af præaccepterede løsninger som beskrevet i Bygningsreglementets 


vejledning til kapitel 5 - Brand. 
d) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv. for en bygning. 
e) Funktionsbeskrivelse. 
f) Drifts-, kontrol-, og vedligeholdelsesplan. 


5) Viden om kontrol, herunder: 
a) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af brandteknisk dokumentation, jf. bygningsreglement 


2018, kapitel 30. 
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b) Udarbejde kontrolplaner, jf. bygningsreglement 2018 § 518. 
c) Udarbejde kontrolrapporter,  jf. bygningsreglement 2018 § 519. 


6) Viden om brandtekniske egenskaber for byggevarers reaktion på brand og brandmodstandsevne, herunder: 
a) Klassifikation af brandmodstandsevne og reaktion på brand og ønsket funktion, der ligger til grund 


for klassifikationen. 
b) Ydeevne som deklareret vedrørende brandmæssige egenskaber i forbindelse med CE-mærkning af 


produkter. 
7) Viden om funktion og virkemåde for de brandtekniske installationer, der er beskrevet i bygningsreglementet, 


herunder: 
a) Viden om, hvilken funktion den enkelte brandtekniske installation har i relation til brandsikringen, og 


hvordan installationen virker. 
b) Hvilke krav den enkelte brandtekniske installation stiller til udformning og brandsikring af bygningen i 


øvrigt. 
c) Viden om grundlag for projektering af den enkelte brandtekniske installation. 
d) Viden om, hvilke funktionsafprøvninger, der kan foretages af den enkelte brandtekniske installation. 
e) Viden om systemintegration og systemintegrationstest. 


8) En brandrådgiver, der skal certificeres til brandklasse 2, skal dokumentere to års erfaring inden for de seneste 
fem år med design og projektering af byggearbejder eller tilsvarende erfaring. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 2 skal ansøger dokumentere kompetencer med anvendelse 
af bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5. 


§ 20. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 3 og 4, skal ansøger, foruden kravene, der følger af 
§ 19, stk. 1, nr. 2-7, dokumentere følgende kvalifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-


point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering. Uddannelsen skal omfatte 
nr. 2-9. 


2) Viden om anvendelse af brandteknisk dimensionering. 
3) Viden om identifikation af risikomomenter relateret til personsikkerhed. 
4) Viden om branddynamik. 
5) Viden om brandkemi. 
6) Viden om evakuering af personer i tilfælde af brand. 
7) Viden om beregning af brand- og røgspredning. 
8) Viden om beregning af evakuering. 
9) Viden om svigtanalyser. 
10) Tre års erfaring inden for de seneste seks år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1-9 og 


§ 19, stk. 1, nr. 2-7. 
Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 3 og 4, skal brandrådgiveren indsende et projekt til 


certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal opfylde betingelserne i § 23. 
Stk. 3. En brandrådgiver, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret 


brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse 2. 


§ 21. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger dokumentere 
kvalifikationer, der følger af § 19, stk. 1, nr. 2-7, og § 20, stk. 1, nr. 1-9. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, dokumentere syv års erfaring inden for de seneste 12 år med anvendelse 
af kvalifikationer som omfattet af stk. 1. 


Stk. 3. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal 
opfylde betingelserne i § 23. 


Stk. 4. En person, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års erfaring som 
certificeret brandrådgiver inden for de seneste syv år, kan ansøge om certificering som brandrådgiver til at udføre 
tredjepartskontrol, såfremt det dokumenteres, at den certificerede brandrådgiver har virket som kontrollant på et 
projekt, der kan henføres til brandklasse 3 eller 4. 


Stk. 5. En brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret 
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brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse 2-4. 


§ 22. ECTS-point opnået ved uddannelse, som anført i §§ 19 og 20, skal dokumenteres ved diplom(er) fra en 
akkrediteret uddannelsesinstitution, jf. dog stk. 2. 


Stk. 2. Certificeringsorganet kan meddele personer, som har opnået kvalifikationer og kompetencer, der kan 
ligestilles med krav fastsat i denne bekendtgørelse, certificering som brandrådgiver. 


§ 23. Projektet, som skal indsendes til certificeringsorganets bedømmelse, jf. § 20, stk. 2, og § 21, stk. 3, vælges 
af ansøgeren. Projektet skal være egnet til at bedømme ansøgerens kompetencer og være i overensstemmelse med krav 
til brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, og dokumentation af disse. For projektet gælder generelt, at: 
1) Projektet mindst skal være i brandklasse 3 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til brandklasse 3 og 


4. 
2) Projektet mindst skal være i brandklasse 4 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til tredje‐  


partskontrol af brandforhold. 
3) Projektet maksimalt må være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet målt i forhold til tidspunkt for 


ibrugtagning. 
4) Projektet skal omfatte brug af forskellige typer brandtekniske installationer. 
5) Brandstrategien for projektet skal omfatte brug af afvigelser fra præ-accepterede løsninger og brandteknisk 


dimensionering omfattende: 
a) Opstilling af acceptkriterier relateret til relevante brandkrav. 
b) Opstilling af relevante brand- og evakueringsscenarier. 
c) Modellering af scenarierne. 
d) Evaluering af modellering i forhold til scenarier og acceptkriterier. 
e) Gennemførelse af følsomhedsanalyser. 


Stk. 2. Ansøger skal vedlægge sin ansøgning om certificering som brandrådgiver tilstrækkelige dele af den 
brandtekniske dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29, til, at dette kan lægges til grund for 
bedømmelsen.  


Stk. 3. Certificeringsorganet kan kræve enhver del af den brandtekniske dokumentation fremsendt. 
Stk. 4. Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse af projektet mundtligt redegøre for projektet 


og godtgøre selv at have virket på projektet, som beskrevet i dokumentationen og inden for god faglig praksis. 
Stk. 5. For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse før den 1. januar 2018, og for projekter, hvor der er 


ansøgt om byggetilladelse efter den 1. januar 2018, og hvor der er foretaget teknisk byggesagsbehandling, skal 
ansøger foretage en begrundet vurdering af, hvilken brandklasse byggeriet kan indplaceres i. 


Stk. 6. Ansøgningsmaterialet skal for projekter, der er opført i medfør af bygningsreglement 2010 eller 
bygningsreglement 2015, omfatte de for byggearbejdet relevante dele af: 
1) En brandstrategirapport. 
2) Brandtekniske beregninger. 
3) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner og lignende. 
4) Beskrivelser, der viser de enkelte bygningsdeles brandtekniske egenskaber, brandtekniske installationer, 


flugtveje og redningsforhold. 
5) Redegørelse for drift-, kontrol- og vedligeholdelse for brandsikringen i bygningen. 
6) En beskrivelse af bygningen og tegninger heraf, hvor dette ikke fremgår af det øvrige fremsendte materiale. 


§ 24. En certificeret brandrådgiver skal løbende ajourføre kvalifikationer og opretholde de kompetencer, som 
personen er certificeret til, herunder søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at denne i sit virke 
overholder de til enhver tid gældende regler om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, 29, 30, 32 og 
34. 


Certificering af personer med udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer 


§ 25. Denne bekendtgørelses regler supplerer reglerne i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og 
erhvervsmæssige kvalifikationer. 


§ 26. Personer, som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2, i lov om 
anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker at opnå certificering som 
statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, 
jf. § 5. 
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Stk. 2. Såfremt der er væsentlig forskel mellem ansøgerens kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves i 
Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, skal certificeringsorganet give ansøgeren mulighed for at påvise, at 
vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer og kompetencer. 


Stk. 3. Bestemmelser om kontrol og opretholdelse af certificering, jf. §§ 28-35, gælder tilsvarende for personer, 
som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, og som er certificeret som statiker eller brandrådgiver 
efter denne bekendtgørelse. 


§ 27. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2, i lov om 
anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker at opnå certificering til 
midlertidigt eller lejlighedsvist at virke som statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en 
skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, jf. § 5. 


Stk. 2. Inden en person fra et andet medlemsland kan virke midlertidigt eller lejlighedsvist som certificeret statiker 
eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal der ske anmeldelse til certificeringsorganet. Ansøgeren skal 
forny anmeldelsen hver 12. måned. 


Stk. 3. Såfremt der er væsentlig forskel mellem ansøgerens kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves i 
Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, skal certificeringsorganet give ansøgeren mulighed for at påvise, at 
vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer og kompetencer. 


Stk. 4. Certificeringsorganet fastsætter procedurer for kontrol med personer, som virker midlertidigt eller 
lejlighedsvist som certificeret statiker eller brandrådgiver i overensstemmelse med bestemmelserne i 
§§ 28-35 med henblik på at sikre, at betingelserne for at virke som certificeret statiker eller brandrådgiver fortsat er 
opfyldt. 


Kontrol og opretholdelse af certificering 


§ 28. For at opretholde sin certificering skal en statiker eller brandrådgiver til enhver tid opfylde kravene til 
certificering i den konstruktions- eller brandklasse, som personen er certificeret til. 


§ 29. En certificeret statiker eller brandrådgiver skal hver 12. måned indsende en oversigt til certificeringsorganet 
over projekter omfattet af konstruktionsklasse 2-4 eller brandklasse 2-4, som vedkommende har virket i som 
certificeret statiker eller certificeret brandrådgiver, og hvortil der er meddelt byggetilladelse. Af oversigten skal for 
hvert projekt indgå oplysning om: 
1) Hvilket virke den certificerede statiker eller brandrådgiver har haft. 
2) Om projektet er igangværende eller afsluttet. 
3) I hvilken kommune, der er ansøgt om byggetilladelse til projektet. 
4) Byggesagen, som gør, at denne kan identificeres entydigt. 
5) Starterklæring for hvert projekt. 
6) Sluterklæringer for projekter, hvor der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


Stk. 2. Frist for indsendelse af information til certificeringsorganet, jf. stk. 1, regnes fra datoen for udstedelse af 
certifikatet. 


§ 30. Certificeringsorganet kan løbende påse, om betingelserne for opretholdelse af certificering er til stede, 
hvis der er forhold, der giver anledning hertil. 


Stk. 2. En certificeret statiker eller brandrådgiver har på certificeringsorganets anmodning pligt til at indsende 
dokumentation for, at betingelserne for certificering er opfyldt. Certificeringsorganets anmodning skal være skriftlig. 


Stk. 3. Dokumentation for, at den certificerede statiker eller brandrådgiver opfylder betingelserne for 
certificering skal på certificeringsorganets anmodning, jf. stk. 2, indsendes inden for en frist på fire uger. 


Stk. 4. Ved mistanke om en certificeret statikers eller brandrådgivers manglende opfyldelse af betingelserne for 
certificering, kan begrundet meddelelse ske til certificeringsorganet. Certificeringsorganet vurderer, om meddelelsen 
giver anledning til kontrol af den certificerede person. 


Stk. 5. Såfremt certificeringsorganet bliver opmærksomme på fejl eller mangler i byggeriet, der medfører risiko for 
personers sikkerhed, skal certificeringsorganet uden ugrundet ophold orientere kommunalbestyrelsen i den stedlige 
kommune herom. 


§ 31. For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2-4, udtager certificeringsorganet hvert femte år et 
projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og 
kompetencer på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, 
jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Intervallet for kontrol med den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer regnes fra datoen for 
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seneste kontrol, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt 


skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. §§ 12 og 13, fortsat er til stede. 
Stk. 4. Certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt 


skal foretages af projekter i den højeste konstruktionsklasse, som den certificerede statiker har virket i, og 
hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


§ 32. For statikere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet hvert femte år 
et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og 
kompetencer på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, 
jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Intervallet for kontrol med den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer regnes fra datoen for 
seneste kontrol, jf. stk. 1. 


Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt, 
skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. § 14, fortsat er til stede. 


§ 33. For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2-4 samt statikere, der er certificeret til at udføre 
tredjepartskontrol udtager certificeringsorganet årligt dokumentation til kontrol af den certificerede statikers virke 
fra et projekt, hvorpå den certificerede har virket, og  hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, baseret på den 
oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra de certificerede statikere, jf. § 29, stk. 1. Certificeringsorganet 
udtager et projekt for hver 10 projekter, dog minimum et projekt årligt. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede statikers virke regnes fra datoen for seneste påbegyndte kontrol, 
jf. stk. 1. 


§ 34. For brandrådgivere, der er certificeret til brandklasse 2-4, udtager certificeringsorganet hvert femte år et 
projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers kvalifikationer 
og kompetencer på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til 
certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver regnes fra datoen for seneste kontrol, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede brandrådgivers kvalifikationer og kompetencer ved 


et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. §§ 19 og 20, fortsat er til stede. 
Stk. 4. Certificeringsorganets kontrol skal foretages af projekter i den højeste brandklasse, som den certificerede 


brandrådgiver har virket i, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


§ 35. For brandrådgivere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet hvert 
femte år et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers 
kvalifikationer og kompetencer på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til 
certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver regnes fra datoen for seneste kontrol, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol med den certificerede brandrådgivers kvalifikationer og kompetencer ved 


et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. § 21, fortsat er til stede. 


§ 36. For brandrådgivere, der er certificeret til brandklasse 2-4 samt brandrådgivere, der er certificeret til at udføre 
tredjepartskontrol udtager certificeringsorganet årligt dokumentation til kontrol af den certificerede brandrådgivers 
virke fra et projekt, hvor den certificerede brandrådgiver har virket, og hvortil der er meddelt 
ibrugtagningstilladelse, baseret på den oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra de certificerede 
brandrådgivere, jf. § 29, stk. 1. Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 10 projekter, dog minimum et 
projekt årligt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver virke regnes fra datoen for seneste påbegyndte 
kontrol, jf. stk. 1. 


§ 37. Den certificerede statiker eller brandrådgiver har pligt til at udlevere al relevant dokumentation til 
certificeringsorganet ved udtagelse af et projekt til kontrol. 


Fratagelse af certificering 


§ 38. En person, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, kan fratages sin certificering, hvis 
betingelserne for certificering ikke længere er til stede. 


Stk. 2. Certificeringsorganet kan fratage en certificeret statiker eller brandrådgiver dennes certificering, hvis: 







9 


 


 


1) Den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke inden for en af certificeringsorganet fastsat frist kan 
dokumentere, at betingelserne for certificering er opfyldt. 


2) Certificeringsorganet på baggrund af den udførte kontrol ikke finder, at den certificerede statiker eller 
brandrådgiver lever op til betingelserne for certificering. 


3) Certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke virker i overensstemmelse 
med krav til certificeret statiker og brandrådgivers virke, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 32-34. 


4) Hvis certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver på anden vis ikke opfylder 
betingelserne i denne bekendtgørelse. 


Stk. 3. Certificeringsorganet kan beslutte, at en certificeret statiker eller brandrådgiver ikke fratages sin 
certificering, hvis manglende opfyldelse af betingelserne for certificering, herunder manglende opfyldelse af krav 
om certificeringsorganets kontrol med den certificeredes virke, skyldes personlige forhold, som ikke kan lægges 
den certificerede statiker eller brandrådgiver til last. Certificeringsorganet kan fastsætte en ny frist for den 
certificerede statikers eller brandrådgivers dokumentation for opfyldelse af betingelserne for certificering. 


Stk. 4. Såfremt en person, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, fratages sin certificering, skal 
certificeringsorganet orienterer de kommuner, hvor den certificerede har virket som certificeret statiker eller 
brandrådgiver. Orienteringen baseres på den seneste oversigt over projekter som certificeringsorganet har modtaget 
fra den certificerede statiker eller brandrådgiver, jf. § 29, stk. 1.  


§ 39. En certificeret statiker eller brandrådgiver har pligt til, uden ugrundet ophold, at meddele certifi‐  
ceringsorganet, hvis 
1) den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke længere opfylder betingelserne for certificering i §§ 12-14 og 


17 samt §§ 19-21 og 24, eller 
2) den certificerede statiker eller brandrådgiver ønsker at opgive sit virke. 


Betaling og klage 


§ 40. Certificeringsorganet kan opkræve betaling for certificering af personer og kontrol med personer, der er 
certificeret efter denne bekendtgørelse. 


§ 41. Certificeringsorganets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed. 


Straf 
   § 42. Med bøde straffes den, der  
1) tilsidesætter vilkår, der er fastsat af et certificeringsorgan,  
2) udfærdiger dokumentation, som den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke er certificeret til, eller 
3) afgiver urigtige oplysninger til certificeringsorganet, som er af betydning for certificeringsorganets vurdering af, om 
statikeren eller brandrådgiveren kan opnå og opretholde sin certificering. 


Ikrafttrædelse 
   § 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019. 
   Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1616 af 13. december 2017 om certificeringsordning for dokumentation af tekniske 
forhold i bygningsreglementet ophæves. 
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1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, EU-tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senere ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 623/2012 af 11. juli 2012, EU-tidende 
2012 nr. L 180, side 9 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF, EU-Tidende 
2013, nr. L 354, s. 132. Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU 
om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation). 
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1577 København V 


Telefon 7221 8800 


Fax 7262 6790 
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Advokatrådet - Advokatsamfundet 


Akademisk Arkitektforening 


Altinex Oil Denmark A/S 


Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation 


Ankenævnet på Energiområdet 


Arbejdsgiverne 


Astma-Allergi Danmark 


Banedanmark 


BAT-Kartellet 


Bips-Byggeri, Informationsteknologi, Produktivitet og Samarbejde 


Boligselskabernes Landsforening 


BOSAM - Boligforeningernes Sammenslutning i Danmark 


Brancheforeningen Danske Byggecentre 


Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Brancheforeningen for Storkøkkenudstyr (BFS) 
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Byggeriets Evaluerings Center 


Byggeskadefonden 


Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse 


Byggesocietet 
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Bygherreforeningen 


Bygningsfredningsforeningen (BYFO) 


Center for Indeklima og Sundhed i Boliger 


Dabyfo – Forum for Danske Bygningsmyndigheder 


DANAK 


Dancert – Teknologisk Institut 


Danmark Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg  


Danmarks Lejerforening 


Danmarks Tekniske Universitet 


Dansk Arbejdsgiverforening 


Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut 


Dansk Byggeri 


Dansk Center for Lys 


Dansk Ejendomsmæglerforening 


Dansk Energi 


Dansk Erhverv 


Dansk Fjernvarme 


Dansk Forening for Automatforplejning (DAFA) 


Dansk Gasteknisk Center 


Dansk Industri 


Dansk Metal 


Dansk Miljøteknologi 


Dansk Solvarme Forening 


Dansk Standard 


Dansk Varme Service, DVS 


Dansk Ventilation 


Danske Advokater 


Danske Arkitektvirksomheder 


Danske Beredskaber  
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Danske Handicaporganisationer 


Danske Kloakmestre 


Danske Maskinstationer og Entreprenører 


Danske Regioner 


Danske Udlejere 


DANVA 


Datatilsynet 


Debra - Energibranchen 


Den Danske Landinspektørforening 
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Det Økologiske Råd 


DHI 


DI Byg 
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Finans Danmark 


Forbrugerrådet TÆNK 


Forbundet Arkitekter og Designere 


FORCE Technology 


Foreningen af Danske Kraftvarmemærker 


Foreningen af Rådgivende Ingeniører 


Foreningen af Slutbrugere af Energi 


Forsikring og Pension 


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 
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Glasindustrien 
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Horesta 
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Ingeniørforeningen Danmark 


Kommunernes Landsforening 


Konstruktørforeningen 
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Lejernes Landsorganisation 
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Molio – Byggeriets Videncenter 


NGF Nature Energy 


Parcelhusejernes Landsforening 


Plan Energi 


Plastindustrien 
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Miljøstyrelsen 







 


Side 7 (7) 


Notat 


 


Dato 22. marts 2019 


Naturstyrelsen 


Sikkerhedsstyrelsen 


Skatteministeriet 


Slots- og Kulturstyrelsen 


Statsministeriet 
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KL høringssvar vedr. udkast til tre bekendtgørelser på 
byggeområdet
KL takker for muligheden for at afgive høringssvar til Trafik,- Bygge- og 
Boligstyrelsen vedr. udkast til følgende tre bekendtgørelser:


 Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) 
 Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af 


tekniske forhold i bygningsreglementet 
 Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og 


konstruktioner


De tre bekendtgørelser udmønter en større omkalfatring af byggereglerne 
fra BR15 til BR18 og certificeringsordningerne. Regelændringerne er 
omfattende og ressourcekrævende for kommunerne at implementere. 


Fra kommunal side vil vi derfor indledningsvist gøre opmærksom på 
implementeringsudfordringerne og appellere til, at Trafik,- Bygge- og 
Boligstyrelsen styrker informationsindsatsen om den videre proces bl.a. 
for overgangsordningerne for certificeringsordningerne. 


BR18 og forståelsen af reglerne har givet usikkerhed ikke kun hos 
borgere og virksomheder, der søger byggetilladelse, men også hos 
branchen. Kommunerne bruger i stigende grad tid på forhåndsdialog og 
vejledning om de nye regler. Til eksempel er der hos ansøger bl.a. 
bekymring for, om byggeprojekterne kan møde problemer ved 
stikprøvekontrol, og BR18's konstruktionsklasser er svære at forstå. Det 
er tidskrævende for kommunen at undersøge, om et projekt er 
indplaceret korrekt, og kommunerne oplever en stigende efterspørgsel 
efter forhåndsdialog og vejledning. Det har der skullet sættes ressourcer 
af til. Hertil kommer, at BR18 ikke indeholder uklare krav til 
dokumentation, hvorfor mange ansøgere indsender både relevant og 
irrelevant, for meget og for lidt materiale. Det er tidskrævende for 
kommunen både at bede om mere dokumentation eller at gennemse et 
stort materiale. I KL forventer vi derfor, at implementeringen af 
regelændringerne vil slå igennem som stigende 
byggesagsbehandlingstider i Byg og Miljø


Certificeringsordningerne er fulgt op af overgangsordninger, som udløber 
ved årets udgang. Kommunerne er p.t. i gang med budgetlægning og 
kapacitetstilpasning for næste år. KL skal derfor endnu en gang gøre 
opmærksom på, at der er et behov for en snarlig udmelding fra styrelsen 
om, hvorvidt overgangsordningerne forlænges. 
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Fsva. certificeringsordningerne skal vi fra kommunal side også 
efterspørge en officiel liste eller database over certificerede rådgivere. 
Det er nødvendigt for at sikre, at de rådgivere kommunerne henviser har 
de rigtige certifikater, og at kommunerne ikke henviser til udgåede eller 
ugyldige certificeringer. En database kan også sikre gennemsigtighed og 
imødegå konkurrenceforvridning. 


Af kommentarer til de enkelte bekendtgørelser skal vi pege på følgende: 


Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) 
Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvad der definerer en transportabel 
konstruktion. Det kan med fordel præciseres.


§6e stk. 2. Jf. de indledende bemærkninger, er der behov for en afklaring 
om overgangsordningerne for certificeringsordningerne. Her gælder det 
en specifik afklaring af, om godkendelse af en pladsfordelingsplan fortsat 
kan ske af kommunalbestyrelsen efter 31. december 2019. Af hensyn til 
fleksibiliteten for arrangøren af et større arrangement, hvor der kan være 
behov for at tilpasse pladsfordelingen frem til afholdelsestidspunktet, skal 
KL opfordre til, at kommunalbestyrelsen fastholder godkendelsesretten 
efter 31. december 2019. Samme afklaring ønskes og opfordring gælder 
fsva. §6f. 


§18. Jf. de indledende bemærkninger er det væsentligt, at kommunen 
kan orientere sig i, at den certificerede rådgiver har et anerkendt 
certifikat, og at det vedlagte certifikat er gyldigt. Det vil være 
hensigtsmæssigt, at kommunen kan slå dette op i en officiel 
rådgiverdatabase. 


Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske 
forhold i bygningsreglementet
§10 KL opfordrer til, at Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen opretter den 
skitserede database. Af §38 fremgår, at certificeringsorganet skal 
orientere den eller de kommuner, hvor den pågældende har virket, 
såfremt en rådgiver fratages sit certifikat. I det tilfælde en rådgiver med 
frataget certifikat har opereret i flere kommuner, vil det understøtte den 
generelle gennemsigtighed, at en sådan oplysning er registreret i en 
fælles database. 


Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og 
konstruktioner
Bemærkningen til §6e ovenfor gentages her. 


KL henviser i øvrigt til høringssvarene fra KTC og Danske Beredskaber, 
og ser frem til det videre samarbejde bl.a. om evalueringen af BR18. Der 
tages forbehold for politisk behandling. 


Med venlig hilsen


Lone Johannsen
Chefkonsulent
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KL høringssvar vedr. udkast til tre bekendtgørelser på 
byggeområdet
KL takker for muligheden for at afgive høringssvar til Trafik,- Bygge- og 
Boligstyrelsen vedr. udkast til følgende tre bekendtgørelser:

 Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) 
 Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af 

tekniske forhold i bygningsreglementet 
 Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og 

konstruktioner

De tre bekendtgørelser udmønter en større omkalfatring af byggereglerne 
fra BR15 til BR18 og certificeringsordningerne. Regelændringerne er 
omfattende og ressourcekrævende for kommunerne at implementere. 

Fra kommunal side vil vi derfor indledningsvist gøre opmærksom på 
implementeringsudfordringerne og appellere til, at Trafik,- Bygge- og 
Boligstyrelsen styrker informationsindsatsen om den videre proces bl.a. 
for overgangsordningerne for certificeringsordningerne. 

BR18 og forståelsen af reglerne har givet usikkerhed ikke kun hos 
borgere og virksomheder, der søger byggetilladelse, men også hos 
branchen. Kommunerne bruger i stigende grad tid på forhåndsdialog og 
vejledning om de nye regler. Til eksempel er der hos ansøger bl.a. 
bekymring for, om byggeprojekterne kan møde problemer ved 
stikprøvekontrol, og BR18's konstruktionsklasser er svære at forstå. Det 
er tidskrævende for kommunen at undersøge, om et projekt er 
indplaceret korrekt, og kommunerne oplever en stigende efterspørgsel 
efter forhåndsdialog og vejledning. Det har der skullet sættes ressourcer 
af til. Hertil kommer, at BR18 ikke indeholder uklare krav til 
dokumentation, hvorfor mange ansøgere indsender både relevant og 
irrelevant, for meget og for lidt materiale. Det er tidskrævende for 
kommunen både at bede om mere dokumentation eller at gennemse et 
stort materiale. I KL forventer vi derfor, at implementeringen af 
regelændringerne vil slå igennem som stigende 
byggesagsbehandlingstider i Byg og Miljø

Certificeringsordningerne er fulgt op af overgangsordninger, som udløber 
ved årets udgang. Kommunerne er p.t. i gang med budgetlægning og 
kapacitetstilpasning for næste år. KL skal derfor endnu en gang gøre 
opmærksom på, at der er et behov for en snarlig udmelding fra styrelsen 
om, hvorvidt overgangsordningerne forlænges. 
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Fsva. certificeringsordningerne skal vi fra kommunal side også 
efterspørge en officiel liste eller database over certificerede rådgivere. 
Det er nødvendigt for at sikre, at de rådgivere kommunerne henviser har 
de rigtige certifikater, og at kommunerne ikke henviser til udgåede eller 
ugyldige certificeringer. En database kan også sikre gennemsigtighed og 
imødegå konkurrenceforvridning. 

Af kommentarer til de enkelte bekendtgørelser skal vi pege på følgende: 

Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) 
Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvad der definerer en transportabel 
konstruktion. Det kan med fordel præciseres.

§6e stk. 2. Jf. de indledende bemærkninger, er der behov for en afklaring 
om overgangsordningerne for certificeringsordningerne. Her gælder det 
en specifik afklaring af, om godkendelse af en pladsfordelingsplan fortsat 
kan ske af kommunalbestyrelsen efter 31. december 2019. Af hensyn til 
fleksibiliteten for arrangøren af et større arrangement, hvor der kan være 
behov for at tilpasse pladsfordelingen frem til afholdelsestidspunktet, skal 
KL opfordre til, at kommunalbestyrelsen fastholder godkendelsesretten 
efter 31. december 2019. Samme afklaring ønskes og opfordring gælder 
fsva. §6f. 

§18. Jf. de indledende bemærkninger er det væsentligt, at kommunen 
kan orientere sig i, at den certificerede rådgiver har et anerkendt 
certifikat, og at det vedlagte certifikat er gyldigt. Det vil være 
hensigtsmæssigt, at kommunen kan slå dette op i en officiel 
rådgiverdatabase. 

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske 
forhold i bygningsreglementet
§10 KL opfordrer til, at Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen opretter den 
skitserede database. Af §38 fremgår, at certificeringsorganet skal 
orientere den eller de kommuner, hvor den pågældende har virket, 
såfremt en rådgiver fratages sit certifikat. I det tilfælde en rådgiver med 
frataget certifikat har opereret i flere kommuner, vil det understøtte den 
generelle gennemsigtighed, at en sådan oplysning er registreret i en 
fælles database. 

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og 
konstruktioner
Bemærkningen til §6e ovenfor gentages her. 

KL henviser i øvrigt til høringssvarene fra KTC og Danske Beredskaber, 
og ser frem til det videre samarbejde bl.a. om evalueringen af BR18. Der 
tages forbehold for politisk behandling. 

Med venlig hilsen

Lone Johannsen
Chefkonsulent
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Til TBST
 
Se venligst vedlagte høringssvar fra Københavns kommune samt følgebrev.
 
God fornøjelse med læsningen og kontakt os gerne, hvis I har spørgsmål til det fremsendte.
 
 
Med venlig hilsen

Mette Hesthaven
Enhedschef
Byggesager Nord
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Byens Anvendelse

Njalsgade 13 
Postboks 416 
2300 København S

Telefon 3366 5200
Mobil 2636 4277
E-mail jg6r@kk.dk
EAN 5798009809452
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J.nr. BS0400-00233.



Københavns Kommunes høringssvar til tre bekendtgørelser på byggeområdet



Hermed fremsendes Københavns Kommunes svar til styrelsens samlede høring om ændring af:

 

• Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)



• Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet



• Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner



Høringssvaret er opdelt i henholdsvis generelle og tekstnære bemærkninger ud fra skabelon som tidligere fremsendt fra styrelsen.









Med venlig hilsen





Mette Hesthaven

Enhedschef

Byggesager Nord
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		Høringssvar



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 (BR18)



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner
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Generelle bemærkninger: 

Københavns Kommune finder det glædeligt, at der med den forestående revision af BR18 og certificeringsbekendtgørelserne rettes op på forskellige fejl og uhensigtsmæssigheder. Vi vil dog gøre følgende generelle bemærkninger og hertil tekstnære bemærkninger:

Kommunernes rolle

Vi finder fortsat, at der savnes en afklaring af kommunens rolle som bygningsmyndighed dels i forhold til vurdering af de tekniske bestemmelser i reglementet og dels i forhold til de løsninger der måtte være valgt af en certificeret rådgiver.

Konkret henvises der til, at en del tekniske bestemmelser fortsat er formuleret som funktionsbestemmelser uden faste krav. Det er derfor uklart, hvad kravet er, og hvem der afgør det, når forholdet er undtaget fra kommunal byggesagsbehandling.

Hertil savnes en præcisering af hvad der er kommunens rolle, hvis vi f.eks. er uenige med en certificeret rådgiver om, hvad der er et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.

Det fremgår af høringsbrevet, at kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner fremadrettet også vil omfatte krav til kontrollen af selve udførelsen. Der savnes en præcisering af hvilken betydning dette får for kommunen.

I certificeringsbekendtgørelsen indføres et krav om, at i tilfælde, hvor certificeringsorganet får kendskab til fejl eller mangler, som kan have betydning for byggeriets sikkerhed, eller certificeringsorganet fratager en certificeret statikers eller brandrådgivers certificering, forpligtiges certificeringsorganet til at meddele det til bygningsmyndigheden i de kommuner, hvor den certificerede har virket på projekter i det forgangne år. Der savnes en præcisering af, hvad kommunens rolle er i den forbindelse og hvordan kommunen forventes at håndtere sådanne henvendelser, da der dannes et grundlag for at kommunen som bygningsmyndighed vurderer om informationerne giver anledning til at undersøge de respektive byggeprojekter, hvor den certificerede har virket.

Database over de certificerede rådgivere

Henset til certificeringsbekendtgørelsens indførelse af ovennævnte kontrolkrav og yderligere præcisering af, at der i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, skal foreligge dokumentation for gyldigt certifikat, finder vi at det er altafgørende at der oprettes en database over de meddelte personcertificeringer. Det må hertil afklares om det er styrelsen eller certificeringsorganerne, der er pligtige at ajourføre databasen.

Indplacering i brand- og konstruktionsklasser

Vi finder fortsat, at der savnes en præcisering af om indplacering i brand- og konstruktionsklasser alene skal ske, hvor det er relevant for byggesagen. Der er listet få undtagelser i reglementet, men der savnes en stillingtagen til, om der også skal ske indplacering, hvor der f.eks. ikke er en bygning eller hvor det ansøgte ikke ændrer/påvirker brand- eller konstruktionsforhold.

Fleksibel byggesagsbehandling

Med de formelle regler der danner rammerne for byggesagsbehandlingen efter BR18, finder vi, at der er opstået en problemstilling i forhold til fleksibel byggesagsbehandling herunder meddelelse af hoved- og deltilladelser samt midlertidige ibrugtagningstilladelser. Reglerne der muliggør en fleksibel byggesagsbehandling findes fortsat i dels byggeloven og i BR18, men henset til at kommunen ikke længere foretager den tekniske sagsbehandling savnes der f.eks. formelle regler, der beskriver kriterierne for at meddele en midlertidig ibrugtagningstilladelse, se hertil konkrete bemærkninger til § 44 nedenfor.

Afgivelse af erklæringer

I relation til de erklæringer, der omtales i hhv. § 10 og i § 40, finder vi at der savnes en præcisering af hvem, der skal afgive de respektive erklæringer (ansøger, den certificerede rådgiver eller bygningsejer).

Skift af certificerede rådgivere

Da der kan gå lang tid fra start til slut af en byggesag, vil der opstå situationer, hvor den rådgiver, der var tilknyttet ved sagens start, ikke længere er certificeret. Det bør derfor overvejes om formuleringer om ”den certificerede…” skal ændres til ”en certificeret…”.

Opbevaring af brugsting uden for boligen

Vi finder det fortsat problematisk, at krav om etablering af pulterrum til almindelige brugsting er ophævet, da der er tale om en væsentlig funktionel forringelse. Københavns Kommune oplever, at bygherre generelt ikke vælger at etablere pulterrum på frivillig basis.

Begrebsdefinitioner

Såvel kommunen som brandmyndigheden savner en definition af begrebet ”bygningsafsnit” og ”brandmæssige enheder”, der fremgår af kap. 5 og i bilag 1. Det er uklart hvorledes begrebet skal forstås i forhold til definitionen af en brandsektion.

Begreberne ”bygningsafsnit”, ”brandmæssige enheder” og ”etageareal” bruges i flæng og ikke nødvendigvis konsekvent i BR18.

Der savnes en definition af begreberne på ”simpelt”, ”traditionelt” og ”komplekst” byggeri jf. kap. 27 i relation til at placere byggeriet i den korrekte brandklasse.

Ligeledes savnes en definition af begrebet ”festivals- og salgsområde”, som fremgår af kap. 1 og kap. 5.



Tekstnære bemærkninger:

KAP. 1

		Emne/ tekst:

		§ 5, stk. 1, nr. 3. Ombygninger og forandringer af enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse. Ombygningen eller forandringen må ikke medføre en væsentlig anvendelsesændring eller en udvidelse af etagearealet. En udvendig efterisolering på maksimalt 25 cm betragtes ikke som en udvidelse af etagearealet.



		Kommentar:

		Det kunne være ønskeligt med en præcisering af, om udvidelse af etagearealet gælder alt nyt etageareal, eller er begrænset til etageareal, der medregnes i bebyggelsesprocenten.



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		§ 5, stk. 1, nr. 4. Ombygninger og andre forandringer i andet eksisterende byggeri, som ikke ændrer eller påvirker de bærende konstruktioner, forudsætningerne for bygningens brandstrategi samt bygningens fælles installationer. Ombygningen eller forandringen må ikke medføre en væsentlig anvendelsesændring eller en udvidelse af etagearealet. For etagebyggeri er det alene ombygninger og forandringer inden for den enkelte enhed, der er omfattet af bestemmelsen. 



		Kommentar:

		Det kan med fordel præciseres, om ALLE indgreb i de fælles installationer udløser krav om byggetilladelsen. Vil en ny tilslutning til en faldstamme udløse krav om byggetilladelse f.eks. ved flytning af et toilet? Eller vil tilpasning af et ABA anlæg (når der ikke ændres på bygningens brandstrategi) udløse krav om byggetilladelse?



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		§ 6a. Følgende transportable konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse: 

1) Transportable konstruktioner, der opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse. Konstruktionerne må ikke anvendes til overnatning. 

2) Transportable konstruktioner, der opsættes i forbindelse med et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse, og som anvendes til andre formål end selve udførelsen, herunder konstruktioner, hvori der udføres tegnestuearbejde, kontorarbejde eller lignende, der ikke er egentligt byggearbejde, og som anvendes som en fast arbejdsplads. Konstruktionerne må ikke anvendes til overnatning. 

3) Transportable telte i 1 etage kun til privat brug. 

4) Transportable telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 50 m². 

5) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er højst 1 m og uden overdækning. 

6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1 m og uden overdækning. 

7) Gangbroer, der er højst 1 m over terræn og uden overdækning. 

8) Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af fast materiale, som ikke opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse. Bestemmelsen gælder uanset om konstruktionen er på hjul eller ej.

9) Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen til deres militære operationer, øvelser mv. 

Stk. 2. Følgende transportable konstruktioner må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, såfremt de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning: 

1) Alle telte i mere end 1 etage. 

2) Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal på mere end 50 m². 

3) Konstruktioner i mere end 1 etage. 

4) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er mere end 1,0 m i højden. 

5) Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m². 

6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1,0 m i højden. 

7) Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m². 

8) Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 

9) Gangbroer, der er over 1,0 m i højden og med eller uden færdsel under gangbroen uanset om gangbroen er med eller uden overdækning. 

10) Alle overdækninger over gangbroer. 

11) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 

12) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 

Stk. 3. Stk. 2 omfatter også modulopbyggede konstruktioner, hvis udformning og størrelse medfører, at konstruktionen overstiger de i stk. 2 anførte grænser. 

Stk. 4. Transportable konstruktioner, der opstilles midlertidigt, er ikke omfattet af §§ 40, 43 og 46.



		Kommentar:

		Ad stk. 1, nr. 8: Skurvogne uden forbindelse til byggearbejder skal kun overholde kravene i § 6b, stk. 3 (og hvis de opstilles længere end 6 uger, kræver de byggetilladelse, jf. § 6d). Burde ikke også disse skurvogne være begrænset til, at de ikke må anvendes til natophold? Eller er kravene i § 6b, stk. 3, tilstrækkelige? Der er f.eks. ikke energikrav.



		Forslag til ændring:

		Det tilføjes til stk. 1, nr. 8, at konstruktionen ikke må anvendes til overnatning.







		Emne/ tekst:

		§ 6f. Campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende til flere end 150 overnattende personer skal placeres, indrettes og bruges i overensstemmelse med kapitel 5. 

Stk. 2. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et areal på mellem 1.000 m² og 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal meddelelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug. 

Stk. 3. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et samlet areal på over 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal ansøgning om byggetilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug. 

Stk. 4. Camping-, festival- og salgsområder og lignende er ikke omfattet af § 10, stk. 1, nr. 5, §§ 40, 43 og 46.



		Kommentar:

		Ad § 6f, stk. 4: Det fremgår at områderne ikke skal indplaceres i konstruktionsklasse, men hvad gælder i forhold til brandklasse? Hvordan indplaceres et areal efter regler om en bygning? 



		Forslag til ændring:

		Stk. 4. Camping-, festival- og salgsområder og lignende omfattet af stk. 3 er ikke omfattet af § 10, stk. 1, nr. 5 og nr. 6, §§ 40, 43 og 46.







		Emne/ tekst:

		§ 6g. Festival- og salgsområder med et samlet areal på indtil 1.000 m² skal placeres, indrettes og bruges i overensstemmelse med kapitel 5. 

Stk. 2. For festival- og salgsområder med et samlet areal på over 1.000 m² skal ansøgning om byggetilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.«.



		Kommentar:

		Tilsvarende kommentaren til § 6f. Det fremgår ikke hvorvidt disse arealer skal indplaceres i brandklasse. 



		Forslag til ændring:

		Stk. 3. Festival- og salgsområder og lignende omfattet af stk. 2 er ikke omfattet af § 10, stk. 1, nr. 5 og nr. 6, §§ 40, 43 og 46.







		Emne/ tekst:

		§ 18 affattes således: 

»§ 18. Ansøgeren udpeger en certificeret statiker. Oplysning til identifikation af den certificerede statiker, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse. 4 



Stk. 2. For byggeri i konstruktionsklasse 4 udpeger ansøgeren en statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol. Oplysning til identifikation af statikeren, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse.«



		Kommentar:

		Det fremgår ikke klart, hvorvidt det er kommunens rolle at påse, at certifikatet er gyldigt.

Det fremgår af bkg. om certificeringsordninger § 10, stk. 1, at styrelsen kan oprette en database med gyldige certifikater.

Hvis kommunen skal påse, at der foreligger gyldigt certifikat ved ansøgning, vil en database være en nødvendighed.

Det må afklares, om det er styrelsen eller certificeringsorganernes pligt, at føre en tilgængelig database over gældende personcertificeringer.

Alternativt må det meget tydeligt fremgå, hvilke oplysninger der som minimum skal fremgå af et gyldigt certifikat. Herudover bør certifikater på tværs af akkrediteringsorganerne udarbejdes i samme skabelon.



		Forslag til ændring:

		At styrelsen i overensstemmelse med bkg. § 10, stk. 1, opretter en database over gældende personcertificeringer.







		Emne/ tekst:

		§ 22 affattes således: 

»§ 22. Ansøgeren udpeger en certificeret brandrådgiver. Oplysning til identifikation af den certificerede brandrådgiver, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse. 

Stk. 2. For byggeri i brandklasse 4 udpeger ansøgeren en brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol. Oplysning til identifikation af brandrådgiveren, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse.«



		Kommentar:

		Samme bemærkninger som under § 18



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		§ 23 affattes således: 

»§ 23. Ved ansøgning om byggetilladelse til byggeri i brandklasse 2-4 skal følgende dokumentation udfærdiges af den certificerede brandrådgiver: 

1) Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasse, jf. § 511. 

2) Oplysning om og dokumentation for, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel, jf. § 510. 

3) Starterklæring, jf. § 508, stk. 1. 

Stk. 2. For byggeri i brandklasse 4 skal der ligeledes indsendes starterklæring fra en brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, jf. § 508, stk. 2.«



		Kommentar:

		Ad § 23, stk. 2: Bør der ikke også fremsendes dokumentation for gyldigt certifikat?



		Forslag til ændring:

		Indsættes efter tredjepartskontrol: ” herunder dokumentation for gyldigt certifikat”







		Emne/ tekst:

		§ 44 Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at bebyggelsen kan tages helt eller delvist i brug, selv om byggearbejdet endnu ikke er afsluttet. Kommunalbestyrelsen kan give en frist for byggeriets færdiggørelse og kræve sikkerhedsstillelse for færdiggørelsen. Såfremt fristen ikke overholdes, kan byggeriet færdiggøres ved kommunalbestyrelsens foranstaltning for den stillede sikkerhed.



		Kommentar:

		Bestemmelsen, der er en direkte gengivelse fra tidligere bygningsreglement, synes at harmonere dårligt med det formelle setup, der er i BR18. Når kommunen ikke længere foretager teknisk sagsbehandling og ikke længere kan stille tekniske vilkår i byggetilladelsen, har kommunen ikke længere mulighed for at vurdere, om der er belæg for at meddele en midlertidig ibrugtagningstilladelse inden byggeriet er helt færdigt. Kommunen kan ikke længere vide, hvad der gives midlertidig ibrugtagningstilladelse til. 

Herudover fremgår det ikke hvilken dokumentation, der skal foreligge, for at kommunen kan meddele en midlertidig ibrugtagningstilladelse jf. dokumentationskravet i § 40, stk. 2.



		Forslag til ændring:

		Hvis bestemmelsen i § 44 skal bestå, bør den følges op af et stk. 2, hvori det fremgår hvilke betingelser, der skal være opfyldt og hvilken dokumentation, der som minimum skal foreligge (med udgangspunkt i § 40, stk. 2) for at kommunalbestyrelsen kan meddele en midlertidig ibrugtagningstilladelse.







		Emne/ tekst: 

		§ 113 ophæves. 

I et bygningsafsnit, der indeholder flere anvendelseskategorier, skal brandsikringen i hele bygningsafsnittet opfylde de krav, der gælder for den anvendelseskategori i afsnittet, der har det største sikringsbehov. 



		Kommentar: 

		Hvad er tanken bag at punktet udgår og er det en god ide.   



		Forslag til ændring: 

		







Kap. 8

		Emne/ tekst:

		§ 183 affattes således: 

» § 183. Opføres en bygning, der er omfattet af § 182, i tilknytning til sommerhuse nærmere skel end 2,50 m og 5,0 m, skal følgende betingelser være opfyldt:

1) Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkarm, må indenfor en afstand af 2,5 m fra skel mod nabo, vej og sti være højere end 2,50 m over terræn eller det for bygningen fastsætte niveauplan. 

2) De sider, der vender mod skel mod nabo, vej og sti, må ikke udgøre en større samlet længde end 12,0 m. 

Kun bygningernes længste side mod skel medregnes.

3) Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger mod skel mod nabo og sti. «



		Kommentar:

		Ad § 183, stk. 1, nr. 2: denne bør være identisk med § 181, stk. 1, nr. 2 – dvs. der bør kun stå ”skel mod nabo og sti” og ikke ”mod vej”.



		Forslag til ændring:

		 ”, vej” bør udgå af § 183, stk. 1, nr. 2.







Kap. 9

		Emne/ tekst:

		I § 197 ændres ”bygherrens” til ”bygningsejerens”



		Kommentar:

		Bør der ikke i overensstemmelse med de almindelige ejeransvarsregler stå ”ejendomsejeren”?



		Forslag til ændring:

		 







		Emne/ tekst:

		§ 205 affattes således: 

»§ 205. Beboelsesrum og køkken skal have en loftshøjde, der tilgodeser, at der er tilstrækkeligt dagslys i rummet. Loftshøjden skal fastsættes i forhold til boligens rumdybder, rumstørrelser og vinduers placering.«



		Kommentar:

		Indretningskapitlet er et af de tekniske kapitler, der ikke længere er underlagt kommunal byggesagsbehandling. Det fremgår således ikke hvem, der fastsætter loftshøjden.



		Forslag til ændring:

		Enten skal det fremgå, at det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter loftshøjden, og at forholdet dermed er underlagt kommunal byggesagsbehandling, eller også bør der være et fast krav til loftshøjden, som ansøger har mulighed for at ansøge kommunalbestyrelsen om dispensation fra.







KAP. 20

		Emne/ tekst:

		§ 394 affattes således: 

»§ 394. De ubebyggede arealer kan være fælles for flere ejendomme. Disponering, anlæg og anvendelse af sådanne fælles friarealer skal sikres ved tinglysning på de pågældende ejendomme. 

Stk. 2. Ubebyggede arealer må ikke benyttes i strid med det formål, hvortil de er udlagt.«



		Kommentar:

		Fint med en opdeling af hhv. friarealer og opholdsarealer



		Forslag til ændring:

		For at undgå begrebsforvirring kan der tilføjes en overskrift før § 393 ”Friarealer” (der kommer til at dække over indholdet af §§ 393 og 394)







Kap. 23

		Emne/ tekst:

		§455, stk. 3, nr. 9. Udvendig efterisolering på maksimalt 25 cm for enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse.



		Kommentar:

		Dette punkt er nyt ift. BR15. Der fremgår ikke hvordan etagearealet skal beregnes ved konvertering af et enfamilieshus til f.eks. tofamilieshus eller til rent erhverv, da denne type byggeri ikke er omfattet af bestemmelsen. 



		Forslag til ændring:

		Punktet kan udgå eller styrelsen kan vurdere, om beregningsreglen skal gælde for flere typer af byggeri. Såfremt sidstnævnte vælges, må dette præciseres i bestemmelsen.







Kap. 26



		Emne/ tekst:

		§ 489 affattes således: 

§ 489. Konstruktioner eller konstruktionsafsnit skal indplaceres i en af følgende konstruktionsklasser: 

1) Konstruktionsklasse 1 (KK1), som omfatter: 

a) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til lav konsekvensklasse (CC1). 

b) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår i enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel og med højst 1 etage under terræn og højst 2 etager over terræn. 

c) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår i avls- og driftsbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 m. Bestemmelsen omfatter dog ikke avls- og driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare for tab af dyreliv, svarende til bygninger, der vil blive placeret i høj konsekvensklasse (CC3), hvis de var beregnet til ophold for mennesker. 

d) Simple og traditionelle konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår i industri- og lagerbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 m. 

2) Konstruktionsklasse 2 (KK2), som omfatter konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som ikke er omfattet af konstruktionsklasse 1 eller 3. 

3) Konstruktionsklasse 3 (KK3), som omfatter:

a) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og hvor konstruktionen eller konstruktionsafsnittet er utraditionelt eller komplekst. 

b) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til høj konsekvensklasse (CC3). 

4) Konstruktionsklasse 4 (KK4), som omfatter Konstruktioner og konstruktionsafsnit, der henregnes til høj konsekvensklasse, hvor konsekvenserne af et svigt er særligt alvorlige (CC3+). 

Stk. 2. Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et samlet areal på højst 50 m² er undtaget fra indplacering i konstruktionsklasser efter stk. 1. 

Stk. 3. Festival-, salgs- og campingområder er undtaget fra indplacering i konstruktionsklasser efter stk. 1. 

Stk. 4. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignede er undtaget fra indplacering i en konstruktionsklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en risiko for personskade ved et svigt. 

Stk. 5. For konstruktioner eller konstruktionsafsnit, som på grund af deres udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en konstruktionsklasse, skal det på baggrund af risikoen for svigt og konsekvensen vurderes om og i hvilket omfang: 

1) En certificeret statiker eller anerkendt statiker skal inddrages. 

2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 28 og 30.«



		Kommentar:

		Det bør tydeliggøres om ALT andet, end det der er nævnt i undtagelsesbestemmelserne, skal indplaceres i konstruktionsklasser, herunder også transportable konstruktioner som nævnt i § 6d.

Der mangler stillingtagen til undtagelse for indplacering i konstruktionsklasse, hvor der ikke er en bygning (f.eks. en parkeringsplads) eller ved byggearbejder, hvor der ikke sker ændring/påvirkning af de statiske forhold, f.eks. sammenlægning af lejligheder, flytning af køkken.

Der mangler ligeledes stillingtagen til, at en indplacering af en bygning i konstruktionsklasse 4 (pga. antal etager) kan medføre krav om tredjepartskontrol ved f.eks. udvidelse af wc-bad med gulvvarme.

Ad § 489, stk. 4: Det kan være vanskeligt at vurdere, om anvendelsen medfører risiko for personskade eller svigt. Bestemmelsen kan evt. suppleres med nogle størrelsesangivelser, således at det fremgår, at f.eks. særligt store klatrestativer skal indplaceres.

Ad § 489, stk. 5: Det bør fremgå, at det er kommunen, der vurderer, hvorvidt konstruktionen er undtaget og krav til den dokumentation, der skal indsendes.



		Forslag til ændring:

		 § 489, stk. 5, efter ”skal” ændres tekst til: ”kommunen på baggrund af risikoen for svigt og konsekvensen vurdere om og i hvilket omfang:…”

Efter stk. 5 indsættes som stk. 6: Dokumentationen for overholdelse af stk. 5 samt den udfærdigede dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser i kapitel 15 skal indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. (tilsvarende § 493, stk. 5)

Der bør tilføjes et ”og” eller et ”eller” efter stk. 5, nr. 1







Kap. 27 

		Emne/ tekst:

		§ 493 affattes således: 

»§ 493. Et byggeri eller bygningsafsnit skal indplaceres i én af følgende brandklasser: 

1) Brandklasse 1 (BK1), som omfatter simpelt og traditionelt byggeri, hvor byggeriet er henført til risikoklasse 1. De tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. Til overholdelse af krav til byggeri i brandklasse 1 må der alene anvendes simple brandtekniske installationer som f.eks. røgalarmanlæg, og der må kun bruges simpelt brandslukningsudstyr som håndildslukkere og lignende. Byggeriets samlede etageareal må ikke overstige 600 m². Byggeriet må ikke påvirke brandsikkerheden for øvrig bebyggelse på grunden. 

2) Brandklasse 2 (BK2), som omfatter traditionelt byggeri i risikoklasse 1 og 3. De tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. 

3) Brandklasse 3 (BK3), som omfatter komplekst byggeri i risikoklasse 1-3. De tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med præ-accepterede løsninger, komparativ analyser med udgangspunkt i de præ-accepterede løsninger, brandteknisk dimensionering, eller ved anvendelse af en kombination af metoderne, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. 

4) Brandklasse 4 (BK4), som omfatter byggeri, der ikke er omfattet af brandklasse 1-3. 

Stk. 2. Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et samlet areal på højst 50 m² er undtaget fra indplacering i brandklasser efter stk. 1. 

Stk. 3. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignede er undtaget fra indplacering i en brandklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en uacceptabel risiko for personskade i tilfælde af brand. 

Stk. 4. For byggeri, som på grund af dets udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en brandklasse, skal det på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om og i hvilket omfang: 

1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages. 

2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30.

Stk. 5. Dokumentationen for overholdelse af stk. 4 samt den udfærdigede dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser i kapitel 5 skal indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.«



		Kommentar:

		Ad §493, stk. 1, nr. 2: Bestemmelsen ses at være ændret fra at omfatte risikoklasse 2 og 3 til nu at omfattet risikoklasse 1 og 3. Ændringen medfører at traditionelt byggeri i risikoklasse 2 ikke er omfattet af BK1-3 og derfor skal placeres i BK4. Ændringen giver umiddelbart ikke mening og er ikke i overensstemmelse bygningsreglementets vejledningen om brandklasser.



Der savnes en definition af begreberne på ”simpelt”, ”traditionelt” og ”komplekst” byggeri som gør det muligt, at placere byggeriet i den korrekte brandklasse.



Det bør tydeliggøres om ALT andet, end det der er nævnt i undtagelsesbestemmelserne, skal indplaceres i brandklasser.

Der mangler stillingtagen til undtagelse for indplacering i brandklasse, hvor der ikke er en bygning (f.eks. en parkeringsplads) eller ved byggearbejder, hvor der ikke sker ændring/påvirkning af de brandmæssige forhold, f.eks. flytning af køkken i en etageejendom.



		Forslag til ændring:

		§ 493, stk. 1, nr. 2: ”1 og 3” ændres til ”1-3” 

§ 493, stk. 4, efter ”skal” ændres tekst til: ”kommunen på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurdere om og i hvilket omfang:…”

Der bør tilføjes et ”og” eller et ”eller” efter stk. 4, nr. 1







Kap. 28

		Emne/ tekst:

		I § 501 indsættes som nr. 5: 

»5) A5. Dokumentation for de anvendte byggevarers egenskaber, der er relevante for de udførte bærende konstruktioners sikkerhed.«



		Kommentar:

		Det er en udvidelse af dokumentationskravet, at det også skal omfatte dokumentation for de anvendte byggematerialer. Hvad skal kommunen kontrollere?



		Forslag til ændring:

		 







Bilag 2 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 - brand



		Emne/ tekst:

		2.3.2.3.2 Udgang fra brandceller som boligenhed i bygninger med kun én etage

Fra boligenheder i bygninger med kun én etage, hvor underkant af redningsåbninger maksimalt er 2 m over terræn, vil det være tilstrækkeligt at have én dør til det fri eller til flugtvejsgang, som i modstående retninger fører til 2 af hinanden uafhængige udgange, se Figur 2.4. 

Brandcellerne skal ligeledes være forsynet med redningsåbninger, såfremt der ikke er dør til det fri.



		Kommentar:

		Denne version udelukker anvendelseskategori 4 med korridorgange over stueplan. 



		Forslag til ændring:

		Der henstilles til en præcisering af vejledningen.







Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

		Emne/ tekst:

		§ 17. En certificeret statiker skal løbende ajourføre kvalifikationer og opretholde de kompetencer, som personen er certificeret til, herunder søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at denne i sit virke overholder de til enhver tid gældende regler for bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15, 28, 30, 32 og 33.

§ 24. En certificeret brandrådgiver skal løbende ajourføre kvalifikationer og opretholde de kompetencer, som personen er certificeret til, herunder søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at denne i sit virke overholder de til enhver tid gældende regler for bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, 29, 30, 32 og 34.



		Kommentar:

		Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvorledes ovenstående skal dokumenteres.



		Forslag til ændring:

		 I § 29, stk. 1, tilføjes som nr. 7): Redegørelse for opfyldelse af § 17 og § 24.







		Emne/ tekst:

		§ 30, stk. 5 Såfremt certificeringsorganet bliver opmærksomme på fejl eller mangler i byggeriet, der medfører risiko for personers sikkerhed, skal certificeringsorganet uden ugrundet ophold orientere kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune herom.



		Kommentar:

		Hvordan forventes kommunerne at håndtere disse orienteringer? Hvis der skal følges op på en sådan henvendelse, forudsætter det nye registreringer / søgemuligheder hos kommunerne på de certificerede rådgivere, og det medfører en væsentlig meropgave, som kommunen bør kompenseres økonomisk for.



		Forslag til ændring:

		 







		Emne/ tekst:

		§38, stk. 4. Såfremt en person, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, fratages sin certificering, skal certificerings-organet orienterer de kommuner, hvor den certificerede har virket som certificeret statiker eller brandrådgiver. Orienteringen baseres på den seneste oversigt over projekter som certificerings-organet har modtaget fra den certificerede statiker eller brand-rådgiver, jf. § 29, stk. 1.



		Kommentar:

		Samme bemærkning som under § 30, stk. 5.





		Forslag til ændring:

		







Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner



		Emne/ tekst:

		§ 11. Fornyelse af certificeringen kan ske maksimalt 3 gange, svarende til en samlet gyldighedsperiode på maksimalt 20 år. Herefter skal certificering af konstruktionen ske efter de regler, der er gældende på tidspunktet for certificeringen.



		Kommentar:

		Det kan overvejes, om 20 år ikke er for lang tid set i lyset af der er udkommet fire bygningsreglementer i løbet af de sidste 12 år. 



		Forslag til ændring:
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Generelle bemærkninger:  

Københavns Kommune finder det glædeligt, at der med den forestående revision af BR18 og 

certificeringsbekendtgørelserne rettes op på forskellige fejl og uhensigtsmæssigheder. Vi vil 

dog gøre følgende generelle bemærkninger og hertil tekstnære bemærkninger: 

Kommunernes rolle 

Vi finder fortsat, at der savnes en afklaring af kommunens rolle som bygningsmyndighed dels i 

forhold til vurdering af de tekniske bestemmelser i reglementet og dels i forhold til de løsninger 

der måtte være valgt af en certificeret rådgiver. 

Konkret henvises der til, at en del tekniske bestemmelser fortsat er formuleret som 

funktionsbestemmelser uden faste krav. Det er derfor uklart, hvad kravet er, og hvem der 

afgør det, når forholdet er undtaget fra kommunal byggesagsbehandling. 

Hertil savnes en præcisering af hvad der er kommunens rolle, hvis vi f.eks. er uenige med en 

certificeret rådgiver om, hvad der er et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. 

Det fremgår af høringsbrevet, at kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner 

fremadrettet også vil omfatte krav til kontrollen af selve udførelsen. Der savnes en præcisering 

af hvilken betydning dette får for kommunen. 

I certificeringsbekendtgørelsen indføres et krav om, at i tilfælde, hvor certificeringsorganet får 

kendskab til fejl eller mangler, som kan have betydning for byggeriets sikkerhed, eller 

certificeringsorganet fratager en certificeret statikers eller brandrådgivers certificering, 

forpligtiges certificeringsorganet til at meddele det til bygningsmyndigheden i de kommuner, 

hvor den certificerede har virket på projekter i det forgangne år. Der savnes en præcisering af, 

Høringssvar 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

bygningsreglementet 2018 (BR18) 

 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
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hvad kommunens rolle er i den forbindelse og hvordan kommunen forventes at håndtere 

sådanne henvendelser, da der dannes et grundlag for at kommunen som bygningsmyndighed 

vurderer om informationerne giver anledning til at undersøge de respektive byggeprojekter, 

hvor den certificerede har virket. 

Database over de certificerede rådgivere 

Henset til certificeringsbekendtgørelsens indførelse af ovennævnte kontrolkrav og yderligere 

præcisering af, at der i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, skal foreligge 

dokumentation for gyldigt certifikat, finder vi at det er altafgørende at der oprettes en 

database over de meddelte personcertificeringer. Det må hertil afklares om det er styrelsen 

eller certificeringsorganerne, der er pligtige at ajourføre databasen. 

Indplacering i brand- og konstruktionsklasser 

Vi finder fortsat, at der savnes en præcisering af om indplacering i brand- og 

konstruktionsklasser alene skal ske, hvor det er relevant for byggesagen. Der er listet få 

undtagelser i reglementet, men der savnes en stillingtagen til, om der også skal ske 

indplacering, hvor der f.eks. ikke er en bygning eller hvor det ansøgte ikke ændrer/påvirker 

brand- eller konstruktionsforhold. 

Fleksibel byggesagsbehandling 

Med de formelle regler der danner rammerne for byggesagsbehandlingen efter BR18, finder vi, 

at der er opstået en problemstilling i forhold til fleksibel byggesagsbehandling herunder 

meddelelse af hoved- og deltilladelser samt midlertidige ibrugtagningstilladelser. Reglerne der 

muliggør en fleksibel byggesagsbehandling findes fortsat i dels byggeloven og i BR18, men 

henset til at kommunen ikke længere foretager den tekniske sagsbehandling savnes der f.eks. 

formelle regler, der beskriver kriterierne for at meddele en midlertidig ibrugtagningstilladelse, 

se hertil konkrete bemærkninger til § 44 nedenfor. 

Afgivelse af erklæringer 

I relation til de erklæringer, der omtales i hhv. § 10 og i § 40, finder vi at der savnes en 

præcisering af hvem, der skal afgive de respektive erklæringer (ansøger, den certificerede 

rådgiver eller bygningsejer). 

Skift af certificerede rådgivere 

Da der kan gå lang tid fra start til slut af en byggesag, vil der opstå situationer, hvor den 

rådgiver, der var tilknyttet ved sagens start, ikke længere er certificeret. Det bør derfor 

overvejes om formuleringer om ”den certificerede…” skal ændres til ”en certificeret…”. 

Opbevaring af brugsting uden for boligen 

Vi finder det fortsat problematisk, at krav om etablering af pulterrum til almindelige brugsting 

er ophævet, da der er tale om en væsentlig funktionel forringelse. Københavns Kommune 

oplever, at bygherre generelt ikke vælger at etablere pulterrum på frivillig basis. 

Begrebsdefinitioner 

Såvel kommunen som brandmyndigheden savner en definition af begrebet ”bygningsafsnit” og 

”brandmæssige enheder”, der fremgår af kap. 5 og i bilag 1. Det er uklart hvorledes begrebet 

skal forstås i forhold til definitionen af en brandsektion. 
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Begreberne ”bygningsafsnit”, ”brandmæssige enheder” og ”etageareal” bruges i flæng og ikke 

nødvendigvis konsekvent i BR18. 

Der savnes en definition af begreberne på ”simpelt”, ”traditionelt” og ”komplekst” byggeri jf. 

kap. 27 i relation til at placere byggeriet i den korrekte brandklasse. 

Ligeledes savnes en definition af begrebet ”festivals- og salgsområde”, som fremgår af kap. 1 

og kap. 5. 

 

Tekstnære bemærkninger: 

KAP. 1 

Emne/ 

tekst: 

§ 5, stk. 1, nr. 3. Ombygninger og forandringer af enfamiliehuse, 

dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse. Ombygningen eller 

forandringen må ikke medføre en væsentlig anvendelsesændring 

eller en udvidelse af etagearealet. En udvendig efterisolering på 

maksimalt 25 cm betragtes ikke som en udvidelse af etagearealet. 

Kommentar: Det kunne være ønskeligt med en præcisering af, om udvidelse af 

etagearealet gælder alt nyt etageareal, eller er begrænset til 

etageareal, der medregnes i bebyggelsesprocenten. 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 5, stk. 1, nr. 4. Ombygninger og andre forandringer i andet 

eksisterende byggeri, som ikke ændrer eller påvirker de bærende 

konstruktioner, forudsætningerne for bygningens brandstrategi 

samt bygningens fælles installationer. Ombygningen eller 

forandringen må ikke medføre en væsentlig anvendelsesændring 

eller en udvidelse af etagearealet. For etagebyggeri er det alene 

ombygninger og forandringer inden for den enkelte enhed, der er 

omfattet af bestemmelsen.  

Kommentar: Det kan med fordel præciseres, om ALLE indgreb i de fælles 

installationer udløser krav om byggetilladelsen. Vil en ny 

tilslutning til en faldstamme udløse krav om byggetilladelse f.eks. 

ved flytning af et toilet? Eller vil tilpasning af et ABA anlæg (når 

der ikke ændres på bygningens brandstrategi) udløse krav om 

byggetilladelse? 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 6a. Følgende transportable konstruktioner skal overholde 

bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om 

byggetilladelse:  
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1) Transportable konstruktioner, der opsættes og anvendes til 

brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en 

byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse. 

Konstruktionerne må ikke anvendes til overnatning.  

2) Transportable konstruktioner, der opsættes i forbindelse med 

et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads, hvortil der er 

meddelt byggetilladelse, og som anvendes til andre formål end 

selve udførelsen, herunder konstruktioner, hvori der udføres 

tegnestuearbejde, kontorarbejde eller lignende, der ikke er 

egentligt byggearbejde, og som anvendes som en fast 

arbejdsplads. Konstruktionerne må ikke anvendes til overnatning.  

3) Transportable telte i 1 etage kun til privat brug.  

4) Transportable telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et 

samlet areal på højst 50 m².  

5) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles 

indendørs eller udendørs, der er højst 1 m og uden overdækning.  

6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1 m og uden 

overdækning.  

7) Gangbroer, der er højst 1 m over terræn og uden 

overdækning.  

8) Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner 

med ydervægge af fast materiale, som ikke opsættes og 

anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til 

en byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse. 

Bestemmelsen gælder uanset om konstruktionen er på hjul eller 

ej. 

9) Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af 

Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen til deres militære operationer, 

øvelser mv.  

Stk. 2. Følgende transportable konstruktioner må alene opstilles 

uden forudgående byggetilladelse, såfremt de er certificeret i 

henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for 

transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:  

1) Alle telte i mere end 1 etage.  

2) Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal på mere 

end 50 m².  

3) Konstruktioner i mere end 1 etage.  

4) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles 

indendørs eller udendørs, der er mere end 1,0 m i højden.  

5) Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis 

overdækning er mere end 50 m².  

6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1,0 m i 

højden.  

7) Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis 

overdækningen er mere end 50 m².  

8) Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller 

anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko 

for væsentlig personskade.  

9) Gangbroer, der er over 1,0 m i højden og med eller uden 

færdsel under gangbroen uanset om gangbroen er med eller uden 

overdækning.  

10) Alle overdækninger over gangbroer.  

11) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge 

og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres 
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eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være 

risiko for væsentlig personskade.  

12) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en 

sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig 

personskade.  

Stk. 3. Stk. 2 omfatter også modulopbyggede konstruktioner, hvis 

udformning og størrelse medfører, at konstruktionen overstiger de 

i stk. 2 anførte grænser.  

Stk. 4. Transportable konstruktioner, der opstilles midlertidigt, er 

ikke omfattet af §§ 40, 43 og 46. 

Kommentar: Ad stk. 1, nr. 8: Skurvogne uden forbindelse til byggearbejder 

skal kun overholde kravene i § 6b, stk. 3 (og hvis de opstilles 

længere end 6 uger, kræver de byggetilladelse, jf. § 6d). Burde 

ikke også disse skurvogne være begrænset til, at de ikke må 

anvendes til natophold? Eller er kravene i § 6b, stk. 3, 

tilstrækkelige? Der er f.eks. ikke energikrav. 

Forslag til 

ændring: 

Det tilføjes til stk. 1, nr. 8, at konstruktionen ikke må anvendes til 

overnatning. 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 6f. Campingområder på festivaler, spejderlejre, 

sportsarrangementer og lignende til flere end 150 overnattende 

personer skal placeres, indrettes og bruges i overensstemmelse 

med kapitel 5.  

Stk. 2. For campingområder på festivaler, spejderlejre, 

sportsarrangementer og lignende med et areal på mellem 1.000 

m² og 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal 

meddelelse med oplysning om områdets placering, indretning og 

brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger 

før, området tages i brug.  

Stk. 3. For campingområder på festivaler, spejderlejre, 

sportsarrangementer og lignende med et samlet areal på over 

3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal ansøgning 

om byggetilladelse med oplysning om områdets placering, 

indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen 

senest 4 uger før, området tages i brug.  

Stk. 4. Camping-, festival- og salgsområder og lignende er ikke 

omfattet af § 10, stk. 1, nr. 5, §§ 40, 43 og 46. 

Kommentar: Ad § 6f, stk. 4: Det fremgår at områderne ikke skal indplaceres i 

konstruktionsklasse, men hvad gælder i forhold til brandklasse? 

Hvordan indplaceres et areal efter regler om en bygning?  

Forslag til 

ændring: 

Stk. 4. Camping-, festival- og salgsområder og lignende omfattet 

af stk. 3 er ikke omfattet af § 10, stk. 1, nr. 5 og nr. 6, §§ 40, 43 

og 46. 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 6g. Festival- og salgsområder med et samlet areal på indtil 

1.000 m² skal placeres, indrettes og bruges i overensstemmelse 

med kapitel 5.  
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Stk. 2. For festival- og salgsområder med et samlet areal på over 

1.000 m² skal ansøgning om byggetilladelse med oplysning om 

områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til 

kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.«. 

Kommentar: Tilsvarende kommentaren til § 6f. Det fremgår ikke hvorvidt disse 

arealer skal indplaceres i brandklasse.  

Forslag til 

ændring: 

Stk. 3. Festival- og salgsområder og lignende omfattet af stk. 2 er 

ikke omfattet af § 10, stk. 1, nr. 5 og nr. 6, §§ 40, 43 og 46. 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 18 affattes således:  

»§ 18. Ansøgeren udpeger en certificeret statiker. Oplysning til 

identifikation af den certificerede statiker, herunder 

dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen 

om byggetilladelse. 4  

 

Stk. 2. For byggeri i konstruktionsklasse 4 udpeger ansøgeren en 

statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol. 

Oplysning til identifikation af statikeren, der er certificeret til at 

udføre tredjepartskontrol, herunder dokumentation for gyldigt 

certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse.« 

Kommentar: Det fremgår ikke klart, hvorvidt det er kommunens rolle at påse, 

at certifikatet er gyldigt. 

Det fremgår af bkg. om certificeringsordninger § 10, stk. 1, at 

styrelsen kan oprette en database med gyldige certifikater. 

Hvis kommunen skal påse, at der foreligger gyldigt certifikat ved 

ansøgning, vil en database være en nødvendighed. 

Det må afklares, om det er styrelsen eller certificeringsorganernes 

pligt, at føre en tilgængelig database over gældende 

personcertificeringer. 

Alternativt må det meget tydeligt fremgå, hvilke oplysninger der 

som minimum skal fremgå af et gyldigt certifikat. Herudover bør 

certifikater på tværs af akkrediteringsorganerne udarbejdes i 

samme skabelon. 

Forslag til 

ændring: 

At styrelsen i overensstemmelse med bkg. § 10, stk. 1, opretter 

en database over gældende personcertificeringer. 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 22 affattes således:  

»§ 22. Ansøgeren udpeger en certificeret brandrådgiver. 

Oplysning til identifikation af den certificerede brandrådgiver, 

herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af 

ansøgningen om byggetilladelse.  

Stk. 2. For byggeri i brandklasse 4 udpeger ansøgeren en 

brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol. 

Oplysning til identifikation af brandrådgiveren, der er certificeret 
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til at udføre tredjepartskontrol, herunder dokumentation for 

gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse.« 

Kommentar: Samme bemærkninger som under § 18 

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 23 affattes således:  

»§ 23. Ved ansøgning om byggetilladelse til byggeri i brandklasse 

2-4 skal følgende dokumentation udfærdiges af den certificerede 

brandrådgiver:  

1) Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasse, 

jf. § 511.  

2) Oplysning om og dokumentation for, hvorvidt bygningen er 

indsatstaktisk traditionel, jf. § 510.  

3) Starterklæring, jf. § 508, stk. 1.  

Stk. 2. For byggeri i brandklasse 4 skal der ligeledes indsendes 

starterklæring fra en brandrådgiver, der er certificeret til at udføre 

tredjepartskontrol, jf. § 508, stk. 2.« 

Kommentar: Ad § 23, stk. 2: Bør der ikke også fremsendes dokumentation for 

gyldigt certifikat? 

Forslag til 

ændring: 

Indsættes efter tredjepartskontrol: ” herunder dokumentation for 

gyldigt certifikat” 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 44 Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at bebyggelsen 

kan tages helt eller delvist i brug, selv om byggearbejdet endnu 

ikke er afsluttet. Kommunalbestyrelsen kan give en frist for 

byggeriets færdiggørelse og kræve sikkerhedsstillelse for 

færdiggørelsen. Såfremt fristen ikke overholdes, kan byggeriet 

færdiggøres ved kommunalbestyrelsens foranstaltning for den 

stillede sikkerhed. 

Kommentar: Bestemmelsen, der er en direkte gengivelse fra tidligere 

bygningsreglement, synes at harmonere dårligt med det formelle 

setup, der er i BR18. Når kommunen ikke længere foretager 

teknisk sagsbehandling og ikke længere kan stille tekniske vilkår i 

byggetilladelsen, har kommunen ikke længere mulighed for at 

vurdere, om der er belæg for at meddele en midlertidig 

ibrugtagningstilladelse inden byggeriet er helt færdigt. Kommunen 

kan ikke længere vide, hvad der gives midlertidig 

ibrugtagningstilladelse til.  



Bilag 1 

23. maj 2019 

 

Herudover fremgår det ikke hvilken dokumentation, der skal 

foreligge, for at kommunen kan meddele en midlertidig 

ibrugtagningstilladelse jf. dokumentationskravet i § 40, stk. 2. 

Forslag til 

ændring: 

Hvis bestemmelsen i § 44 skal bestå, bør den følges op af et stk. 

2, hvori det fremgår hvilke betingelser, der skal være opfyldt og 

hvilken dokumentation, der som minimum skal foreligge (med 

udgangspunkt i § 40, stk. 2) for at kommunalbestyrelsen kan 

meddele en midlertidig ibrugtagningstilladelse. 

 

Emne/ tekst:  § 113 ophæves.  

I et bygningsafsnit, der indeholder flere anvendelseskategorier, skal 

brandsikringen i hele bygningsafsnittet opfylde de krav, der gælder 

for den anvendelseskategori i afsnittet, der har det største 

sikringsbehov.  

Kommentar:  Hvad er tanken bag at punktet udgår og er det en god ide.    

Forslag til 

ændring:  

 

 

Kap. 8 

Emne/ 

tekst: 

§ 183 affattes således:  

» § 183. Opføres en bygning, der er omfattet af § 182, i 

tilknytning til sommerhuse nærmere skel end 2,50 m og 5,0 m, 

skal følgende betingelser være opfyldt: 

1) Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel 

brandkarm, må indenfor en afstand af 2,5 m fra skel mod nabo, 

vej og sti være højere end 2,50 m over terræn eller det for 

bygningen fastsætte niveauplan.  

2) De sider, der vender mod skel mod nabo, vej og sti, må ikke 

udgøre en større samlet længde end 12,0 m.  

Kun bygningernes længste side mod skel medregnes. 

3) Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger mod 

skel mod nabo og sti. « 

Kommentar: Ad § 183, stk. 1, nr. 2: denne bør være identisk med § 181, stk. 

1, nr. 2 – dvs. der bør kun stå ”skel mod nabo og sti” og ikke 

”mod vej”. 

Forslag til 

ændring: 

 ”, vej” bør udgå af § 183, stk. 1, nr. 2. 

 

Kap. 9 
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Emne/ 

tekst: 

I § 197 ændres ”bygherrens” til ”bygningsejerens” 

Kommentar: Bør der ikke i overensstemmelse med de almindelige 

ejeransvarsregler stå ”ejendomsejeren”? 

Forslag til 

ændring: 

  

 

Emne/ 

tekst: 

§ 205 affattes således:  

»§ 205. Beboelsesrum og køkken skal have en loftshøjde, der 

tilgodeser, at der er tilstrækkeligt dagslys i rummet. Loftshøjden 

skal fastsættes i forhold til boligens rumdybder, rumstørrelser og 

vinduers placering.« 

Kommentar: Indretningskapitlet er et af de tekniske kapitler, der ikke længere 

er underlagt kommunal byggesagsbehandling. Det fremgår 

således ikke hvem, der fastsætter loftshøjden. 

Forslag til 

ændring: 

Enten skal det fremgå, at det er kommunalbestyrelsen, der 

fastsætter loftshøjden, og at forholdet dermed er underlagt 

kommunal byggesagsbehandling, eller også bør der være et fast 

krav til loftshøjden, som ansøger har mulighed for at ansøge 

kommunalbestyrelsen om dispensation fra. 

 

KAP. 20 

Emne/ 

tekst: 

§ 394 affattes således:  

»§ 394. De ubebyggede arealer kan være fælles for flere 

ejendomme. Disponering, anlæg og anvendelse af sådanne fælles 

friarealer skal sikres ved tinglysning på de pågældende 

ejendomme.  

Stk. 2. Ubebyggede arealer må ikke benyttes i strid med det 

formål, hvortil de er udlagt.« 

Kommentar: Fint med en opdeling af hhv. friarealer og opholdsarealer 

Forslag til 

ændring: 

For at undgå begrebsforvirring kan der tilføjes en overskrift før § 

393 ”Friarealer” (der kommer til at dække over indholdet af §§ 

393 og 394) 

 

Kap. 23 

Emne/ 

tekst: 

§455, stk. 3, nr. 9. Udvendig efterisolering på maksimalt 25 cm 

for enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse. 
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Kommentar: Dette punkt er nyt ift. BR15. Der fremgår ikke hvordan 

etagearealet skal beregnes ved konvertering af et enfamilieshus 

til f.eks. tofamilieshus eller til rent erhverv, da denne type byggeri 

ikke er omfattet af bestemmelsen.  

Forslag til 

ændring: 

Punktet kan udgå eller styrelsen kan vurdere, om 

beregningsreglen skal gælde for flere typer af byggeri. Såfremt 

sidstnævnte vælges, må dette præciseres i bestemmelsen. 

 

Kap. 26 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 489 affattes således:  

§ 489. Konstruktioner eller konstruktionsafsnit skal indplaceres i 

en af følgende konstruktionsklasser:  

1) Konstruktionsklasse 1 (KK1), som omfatter:  

a) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til lav 

konsekvensklasse (CC1).  

b) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til 

middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår i enfamiliehuse, 

rækkehuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel og med 

højst 1 etage under terræn og højst 2 etager over terræn.  

c) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til 

middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår i avls- og 

driftsbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 m. 

Bestemmelsen omfatter dog ikke avls- og driftsbygninger, hvor 

der ved svigt vil være stor fare for tab af dyreliv, svarende til 

bygninger, der vil blive placeret i høj konsekvensklasse (CC3), 

hvis de var beregnet til ophold for mennesker.  

d) Simple og traditionelle konstruktioner eller konstruktionsafsnit, 

der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår i 

industri- og lagerbygninger i 1 etage med en maksimal 

spændvidde på 40 m.  

2) Konstruktionsklasse 2 (KK2), som omfatter konstruktioner eller 

konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse 

(CC2), og som ikke er omfattet af konstruktionsklasse 1 eller 3.  

3) Konstruktionsklasse 3 (KK3), som omfatter: 

a) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til 

middel konsekvensklasse (CC2), og hvor konstruktionen eller 

konstruktionsafsnittet er utraditionelt eller komplekst.  
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b) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til høj 

konsekvensklasse (CC3).  

4) Konstruktionsklasse 4 (KK4), som omfatter Konstruktioner og 

konstruktionsafsnit, der henregnes til høj konsekvensklasse, hvor 

konsekvenserne af et svigt er særligt alvorlige (CC3+).  

Stk. 2. Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, 

overdækkede terrasser og lignende bygninger samt teknikhuse til 

elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et samlet 

areal på højst 50 m² er undtaget fra indplacering i 

konstruktionsklasser efter stk. 1.  

Stk. 3. Festival-, salgs- og campingområder er undtaget fra 

indplacering i konstruktionsklasser efter stk. 1.  

Stk. 4. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, 

motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignede er 

undtaget fra indplacering i en konstruktionsklasse, hvis 

udformningen eller anvendelsen ikke medfører en risiko for 

personskade ved et svigt.  

Stk. 5. For konstruktioner eller konstruktionsafsnit, som på grund 

af deres udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en 

konstruktionsklasse, skal det på baggrund af risikoen for svigt og 

konsekvensen vurderes om og i hvilket omfang:  

1) En certificeret statiker eller anerkendt statiker skal inddrages.  

2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 

28 og 30.« 

Kommentar: Det bør tydeliggøres om ALT andet, end det der er nævnt i 

undtagelsesbestemmelserne, skal indplaceres i 

konstruktionsklasser, herunder også transportable konstruktioner 

som nævnt i § 6d. 

Der mangler stillingtagen til undtagelse for indplacering i 

konstruktionsklasse, hvor der ikke er en bygning (f.eks. en 

parkeringsplads) eller ved byggearbejder, hvor der ikke sker 

ændring/påvirkning af de statiske forhold, f.eks. sammenlægning 

af lejligheder, flytning af køkken. 

Der mangler ligeledes stillingtagen til, at en indplacering af en 

bygning i konstruktionsklasse 4 (pga. antal etager) kan medføre 

krav om tredjepartskontrol ved f.eks. udvidelse af wc-bad med 

gulvvarme. 

Ad § 489, stk. 4: Det kan være vanskeligt at vurdere, om 

anvendelsen medfører risiko for personskade eller svigt. 

Bestemmelsen kan evt. suppleres med nogle størrelsesangivelser, 
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således at det fremgår, at f.eks. særligt store klatrestativer skal 

indplaceres. 

Ad § 489, stk. 5: Det bør fremgå, at det er kommunen, der 

vurderer, hvorvidt konstruktionen er undtaget og krav til den 

dokumentation, der skal indsendes. 

Forslag til 

ændring: 

 § 489, stk. 5, efter ”skal” ændres tekst til: ”kommunen på 

baggrund af risikoen for svigt og konsekvensen vurdere om og i 

hvilket omfang:…” 

Efter stk. 5 indsættes som stk. 6: Dokumentationen for 

overholdelse af stk. 5 samt den udfærdigede dokumentation for 

overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser i kapitel 15 

skal indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. 

(tilsvarende § 493, stk. 5) 

Der bør tilføjes et ”og” eller et ”eller” efter stk. 5, nr. 1 

 

Kap. 27  

Emne/ 

tekst: 

§ 493 affattes således:  

»§ 493. Et byggeri eller bygningsafsnit skal indplaceres i én af 

følgende brandklasser:  

1) Brandklasse 1 (BK1), som omfatter simpelt og traditionelt 

byggeri, hvor byggeriet er henført til risikoklasse 1. De tekniske 

løsninger skal udføres i overensstemmelse med de præ-

accepterede løsninger, som er beskrevet i Bygningsreglementets 

vejledning til kapitel 5 - Brand. Til overholdelse af krav til byggeri 

i brandklasse 1 må der alene anvendes simple brandtekniske 

installationer som f.eks. røgalarmanlæg, og der må kun bruges 

simpelt brandslukningsudstyr som håndildslukkere og lignende. 

Byggeriets samlede etageareal må ikke overstige 600 m². 

Byggeriet må ikke påvirke brandsikkerheden for øvrig bebyggelse 

på grunden.  

2) Brandklasse 2 (BK2), som omfatter traditionelt byggeri i 

risikoklasse 1 og 3. De tekniske løsninger skal udføres i 

overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er 

beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.  

3) Brandklasse 3 (BK3), som omfatter komplekst byggeri i 

risikoklasse 1-3. De tekniske løsninger skal udføres i 

overensstemmelse med præ-accepterede løsninger, komparativ 

analyser med udgangspunkt i de præ-accepterede løsninger, 

brandteknisk dimensionering, eller ved anvendelse af en 

kombination af metoderne, som beskrevet i Bygningsreglementets 

vejledning til kapitel 5 - Brand.  
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4) Brandklasse 4 (BK4), som omfatter byggeri, der ikke er 

omfattet af brandklasse 1-3.  

Stk. 2. Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, 

overdækkede terrasser og lignende bygninger samt teknikhuse til 

elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et samlet 

areal på højst 50 m² er undtaget fra indplacering i brandklasser 

efter stk. 1.  

Stk. 3. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, 

motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignede er 

undtaget fra indplacering i en brandklasse, hvis udformningen 

eller anvendelsen ikke medfører en uacceptabel risiko for 

personskade i tilfælde af brand.  

Stk. 4. For byggeri, som på grund af dets udformning eller 

anvendelse ikke kan indplaceres i en brandklasse, skal det på 

baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om og i hvilket 

omfang:  

1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages.  

2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 

29 og 30. 

Stk. 5. Dokumentationen for overholdelse af stk. 4 samt den 

udfærdigede dokumentation for overholdelse af 

bygningsreglementets bestemmelser i kapitel 5 skal indsendes i 

forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.« 

Kommentar: Ad §493, stk. 1, nr. 2: Bestemmelsen ses at være ændret fra at 

omfatte risikoklasse 2 og 3 til nu at omfattet risikoklasse 1 og 3. 

Ændringen medfører at traditionelt byggeri i risikoklasse 2 ikke er 

omfattet af BK1-3 og derfor skal placeres i BK4. Ændringen giver 

umiddelbart ikke mening og er ikke i overensstemmelse 

bygningsreglementets vejledningen om brandklasser. 

 

Der savnes en definition af begreberne på ”simpelt”, ”traditionelt” 

og ”komplekst” byggeri som gør det muligt, at placere byggeriet i 

den korrekte brandklasse. 

 

Det bør tydeliggøres om ALT andet, end det der er nævnt i 

undtagelsesbestemmelserne, skal indplaceres i brandklasser. 

Der mangler stillingtagen til undtagelse for indplacering i 

brandklasse, hvor der ikke er en bygning (f.eks. en 

parkeringsplads) eller ved byggearbejder, hvor der ikke sker 

ændring/påvirkning af de brandmæssige forhold, f.eks. flytning af 

køkken i en etageejendom. 
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Forslag til 

ændring: 

§ 493, stk. 1, nr. 2: ”1 og 3” ændres til ”1-3”  

§ 493, stk. 4, efter ”skal” ændres tekst til: ”kommunen på 

baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurdere om og i hvilket 

omfang:…” 

Der bør tilføjes et ”og” eller et ”eller” efter stk. 4, nr. 1 

 

Kap. 28 

Emne/ 

tekst: 

I § 501 indsættes som nr. 5:  

»5) A5. Dokumentation for de anvendte byggevarers egenskaber, 

der er relevante for de udførte bærende konstruktioners 

sikkerhed.« 

Kommentar: Det er en udvidelse af dokumentationskravet, at det også skal 

omfatte dokumentation for de anvendte byggematerialer. Hvad 

skal kommunen kontrollere? 

Forslag til 

ændring: 

  

 

Bilag 2 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 - brand 

 

Emne/ 

tekst: 

2.3.2.3.2 Udgang fra brandceller som boligenhed i bygninger med 

kun én etage 

Fra boligenheder i bygninger med kun én etage, hvor underkant 

af redningsåbninger maksimalt er 2 m over terræn, vil det være 

tilstrækkeligt at have én dør til det fri eller til flugtvejsgang, som i 

modstående retninger fører til 2 af hinanden uafhængige 

udgange, se Figur 2.4.  

Brandcellerne skal ligeledes være forsynet med redningsåbninger, 

såfremt der ikke er dør til det fri. 

Kommentar: Denne version udelukker anvendelseskategori 4 med 

korridorgange over stueplan.  

Forslag til 

ændring: 

Der henstilles til en præcisering af vejledningen. 

 

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af 
tekniske forhold i bygningsreglementet 



Bilag 1 

23. maj 2019 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 17. En certificeret statiker skal løbende ajourføre kvalifikationer 

og opretholde de kompetencer, som personen er certificeret til, 

herunder søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, 

at denne i sit virke overholder de til enhver tid gældende regler 

for bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, jf. 

bygningsreglement 2018, kapitel 15, 28, 30, 32 og 33. 

§ 24. En certificeret brandrådgiver skal løbende ajourføre 

kvalifikationer og opretholde de kompetencer, som personen er 

certificeret til, herunder søge relevant efteruddannelse med 

henblik på at sikre, at denne i sit virke overholder de til enhver tid 

gældende regler for bærende konstruktioners sikkerhed og 

anvendelighed, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, 29, 30, 32 

og 34. 

Kommentar: Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvorledes ovenstående skal 

dokumenteres. 

Forslag til 

ændring: 

 I § 29, stk. 1, tilføjes som nr. 7): Redegørelse for opfyldelse af § 

17 og § 24. 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 30, stk. 5 Såfremt certificeringsorganet bliver opmærksomme 

på fejl eller mangler i byggeriet, der medfører risiko for personers 

sikkerhed, skal certificeringsorganet uden ugrundet ophold 

orientere kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune herom. 

Kommentar: Hvordan forventes kommunerne at håndtere disse orienteringer? 

Hvis der skal følges op på en sådan henvendelse, forudsætter det 

nye registreringer / søgemuligheder hos kommunerne på de 

certificerede rådgivere, og det medfører en væsentlig meropgave, 

som kommunen bør kompenseres økonomisk for. 

Forslag til 

ændring: 

  

 

Emne/ 

tekst: 

§38, stk. 4. Såfremt en person, der er certificeret efter reglerne i 

denne bekendtgørelse, fratages sin certificering, skal 

certificerings-organet orienterer de kommuner, hvor den 

certificerede har virket som certificeret statiker eller 

brandrådgiver. Orienteringen baseres på den seneste oversigt 

over projekter som certificerings-organet har modtaget fra den 

certificerede statiker eller brand-rådgiver, jf. § 29, stk. 1. 

Kommentar: Samme bemærkning som under § 30, stk. 5. 

 

Forslag til 

ændring: 

 



Bilag 1 

23. maj 2019 

 

 

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable 

konstruktioner 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 11. Fornyelse af certificeringen kan ske maksimalt 3 gange, 

svarende til en samlet gyldighedsperiode på maksimalt 20 år. 

Herefter skal certificering af konstruktionen ske efter de regler, 

der er gældende på tidspunktet for certificeringen. 

Kommentar: Det kan overvejes, om 20 år ikke er for lang tid set i lyset af der 

er udkommet fire bygningsreglementer i løbet af de sidste 12 år.  

Forslag til 

ændring: 

 

 

 

 



Fra: Klavs Bonke
Til: ts Info
Cc: Byggeri; Steen Badsberg
Emne: Hørings svar vedr. udkast til bygningsreglement
Dato: 25. marts 2019 09:14:54
Vedhæftede filer: image002.png

Det virker til der er en mangel i § 181 stk. 2.
 
Der er ikke indskrevet at længden på de 12 m indgår  i bedømmelsen af byggeri mod
skel, hvad angår mod vej.
 
Det er indskrevet omkring sommerhuse, i § 183 stk. 2, men mangler i § 181 stk. 2.
 
Det har tidligere været omdiskuteret, at der i en revision af BR var denne mangel,
hvilket bevirkede at ejer, kunne bygge i fuld længde mod vej, såfremt de ønskede dette,
uden det skulle medregnes i længden i skel.
 
Men det giver en stor ændring, i vejbilleder, hvis ejer, kan ”plastrer” sit byggeri til mod
vejskel.
 
Så det bør overvejes om denne passus med vej, til stk. 2, bør indføres, på lige fod med
§ 183 stk. 2.
 
 
 
Klavs Bonke
Byggesagsbehandler
 
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
 
klavs.bonke@koege.dk
www.koege.dk
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Fra: Søren Suhr-Virranniemi <soesv@ltk.dk> 
Sendt: 16. april 2019 15:25
Til: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: Bemærkninger i forbindelse med høring over udkast til ændringer af BR18
 
Lyngby-Taarbæk Kommune har bemærkninger til § 6a, stk. 1, pkt. 8 herunder §
6b, stk. 3
 
Der ses ikke at være fastsat begrænsninger for anvendelsen af ”skurvogne, letvogne,
containere og lignende konstruktioner med ydervægge af fast materiale”. Umiddelbart er
det vores tolkning, at disse ” skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner
med ydervægge af fast materiale” derfor må anvendes til f.eks. beboelsesbygninger
uden tidsbegrænsning og uden at de overholder bygningsreglementets bestemmelser
om f.eks. energi, fugt og forurening mv. De skal alene overholde § 6b, stk. 3. Dette er
ikke hensigtsmæssigt.
 
Grundet § 6d må ovenstående opstilling kun ske 6 sammenhængende uger på samme
placering uden byggetilladelse. Efter vores vurdering medfører § 6a, stk. 1, pkt. 8, § 6b,
stk. 3 og § 6d, at det bliver svært for kommunerne, at forhindre f.eks. ekstra
beboelsesenheder  i f.eks. villahaver, som dels ikke opfylder bygningsreglementets krav
til beboelse og dels kan opstilles uden tidsbegrænsning ved overholdelse af nogle ganske
få kapitler i BR, jf. § 6b, stk. 3. Derudover helt uden krav, når skurvognen evt. flyttes
nogle meter hver 6 uge, jf. § 6a, stk. 1, pkt. 8.
 

 

Venlig hilsen

Søren Suhr-Virranniemi
Bygningsinspektør

Center for Udvikling, Plan og Byggesag
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Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18).pdf
Udkast til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner.pdf
Udkast til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet.pdf
Høringsliste.pdf

Kære TBB
 
MFVM har ingen bemærkninger til denne høring.
 
Venlig hilsen

Maria Emilie Kaas-Petersen
Student | Koncern Jura
+45 20 16 47 37 | maeka@mfvm.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Departementet | Slotsholmsgade 12 | 1216 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | mfvm@mfvm.dk | www.mfvm.dk
Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn

Til:
Cc: Byggeri (byggeri@tbst.dk), Styrelse: Trafikstyrelsen (info@trafikstyrelsen.dk)
Fra: Byggeri (byggeri@tbst.dk)
Titel: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-00233
Sendt: 22-03-2019 12:08:08

Hermed fremsendes udkast til ændring af følgende tre bekendtgørelser:
 

·         Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
·         Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet
·         Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til byggeri@tbst.dk senest den 1. maj 2019.
 
 
Med venlig hilsen
 
Emil Engel Magnussen
Fuldmægtig
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
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Til høringsparterne 


Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeom-


rådet 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til følgende 


tre bekendtgørelsesændringer på byggeområdet: 


• ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) 


• ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumenta-


tion af tekniske forhold i bygningsreglementet  


• ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transpor-


table telte og konstruktioner 


 


Bekendtgørelserne sendes i samlet høring med frist for svar den 1. 


maj 2019.  


De tre bekendtgørelser ændres samtidig, da ændringerne i BR18 affø-


der konsekvensændringer i både certificeringsordning for dokumenta-


tion af tekniske forhold i bygningsreglementet og certificeringsordning 


for transportable telte og konstruktioner. Ændringerne skal derfor 


bl.a. sikre, at der er overensstemmelse mellem reglerne i BR18 og de 


to certificeringsbekendtgørelser. Der foretages desuden en række ind-


holdsmæssige ændringer, som er beskrevet nedenfor. 


I de to certificeringsbekendtgørelser, der nyaffattes, er de væsentlige 


ændringer markeret med gul. 


Ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) inde-


holder bestemmelser, der: 


 Præciserer reglerne for skurvogne opstillet på en byggeplads.  
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 Undtager visse transportable konstruktioner, som Forsvaret og 


Beredskabsstyrelsen bruger, fra kravet om byggetilladelse.  


 Samler og præciserer reglerne for transportable konstruktioner 


samt for camping-, festival- og salgsområder.   


 Regulerer vedligeholdelse uden byggetilladelse 


 Simplificerer reglerne for den certificerede statikers og brand-


rådgivers virke. 


 Forenkler regler for kontrol af den tekniske dokumentation for 


brand- og konstruktionsklasser.  


 Udvider den statiske dokumentation for konstruktionsklasse 2-


4.  


 Indfører regler for kontrol af udførelsen i overensstemmelse 


med det nationale anneks til Eurocode 0.  


 Opdaterer bestemmelserne vedr. brandtekniske installationer. 


 Præciserer henvisning til vejledning om indsatstaktisk traditio-


nelt byggeri. 


Nyaffattelse af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumen-


tation af tekniske forhold i bygningsreglementet indeholder bestem-


melser, der:  


 Forpligter certificeringsorganet til at orientere kommunalbesty-


relsen, hvor der er er væsentlige fejl i byggeriet eller hvor en 


certificeret mister sin certificering. 


 Forenkler systemet for opretholdelse af certificering.  


 Præciserer reglerne for den certificerede statikers og brandråd-


gives virke.  


Nyaffattelse af bekendtgørelse om certificeringsordning for transpor-


table telte og konstruktioner indeholder bestemmelser, der: 


 Præciserer og opdaterer reglerne for certificering af transpor-


table konstruktioner.  


 


1. Bygningsreglement 2018  


Nedenfor beskrives de væsentligste forslag til ændringer i bygnings-


reglementet (BR18) 


Præcisering af reglerne for skurvogne opstillet på en byggeplads  


Reglerne for transportable konstruktioner, herunder skurvogne, der 


skal stå på en byggeplads, præciseres, da der har været tvivl om reg-


lerne hos kommunerne og i branchen. Det tydeliggøres, at transpor-


table konstruktioner, der skal stå på eller i tilknytning til en bygge-


plads, er undtaget fra kravet om byggetilladelse.  


Undtagelsen forudsætter, at der er givet en byggetilladelse til det på-


gældende byggearbejde, og at der ikke overnattes i den transportable 


konstruktion. Hvis der skal overnattes i en transportabel konstruktion 
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på en byggeplads, er der krav om en byggetilladelse til den transpor-


table konstruktion fra kommunalbestyrelsen.  


Samtidig præciseres det, at det er den konkrete anvendelse af kon-


struktionen, som er afgørende for, hvilke af bygningsreglementets 


tekniske krav, som konstruktionen skal leve op til.  


Samling og præcisering af reglerne for transportable konstruktioner 


samt for camping-, festival- og salgsområder  


På baggrund af ønsker fra kommunerne og branchen, og for at gøre 


det nemmere og mere brugervenligt at finde og forstå reglerne for 


transportable konstruktioner, samles reglerne for transportable kon-


struktioner.  


Derudover præciseres det, at transportable konstruktioner og cam-


ping-, festival- og salgsområder er undtaget fra kravet om færdigmel-


ding, ibrugtagningstilladelse og stikprøvekontrol.  


Undtagelse af visse transportable konstruktioner, som Forsvaret og 


Beredskabsstyrelsen bruger, fra kravet om byggetilladelse 


Beredskabsstyrelsen og Forsvaret har oplyst, at de bl.a. anvender 


transportable telte, containere, broer mv. til deres operative mobile 


opgaver, herunder til forberedelse til internationale udsendelser, 


akutte beredskabsindsatser og fortrolige øvelser.  


Med den foreslåede ændring undtages disse opstillinger fra kravet om 


byggetilladelse, men skal fortsat leve op til bygningsreglementets tek-


niske bestemmelser, herunder de konstruktive krav, brandkrav mv.  


Vedligeholdelse uden byggetilladelse 


Med genindførelse af bestemmelsen undtages vedligeholdelsesarbej-


der, ombygning og andre forandringer i bestående bebyggelse, der 


har betydning for energiforbruget i bygningen, for kravet om byggetil-


ladelse. Det betyder, at det fx er muligt at foretage udskiftning af vin-


duer i en hel facade, der dækker flere enheder uden ansøgning om 


byggetilladelse.   


Enklere regler for den certificerede statikers og brandrådgivers virke 


Reglerne for den certificerede statikers og brandrådgivers virke for-


enkles. Det sker ved, at der indføres ét minimum for den certificere-


des virke. Dette står i modsætning til i dag, hvor man sondrer mel-


lem, at den certificerede kan være aktiv eller ledende projekterende 


eller aktiv eller ledende kontrollerende for den tekniske dokumenta-


tion. Den certificerede skal redegøre for sit planlagte virke i forbin-


delse med ansøgning om byggetilladelse og redegøre for sit faktiske 


virke i forbindelse med færdigmeldingen. 
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Med ændringen kan den certificerede vælge at varetage sit virke ved 


at udarbejde, kontrollere eller godkende den tekniske dokumentation, 


hvilket er angivet med den samlende betegnelse ”udfærdige”. Dette 


resulterer i større fleksibilitet ved organiseringen af byggearbejdet.   


Forenkler regler for kontrol af den tekniske dokumentation for brand- 


og konstruktionsklasser 


På nuværende tidspunkt er minimumsniveauerne for kontrol af doku-


mentation for brandforhold og bærende konstruktioner relateret til 


den certificeredes virke. 


Med ændringen relateres minimumsniveauet for kontrol af dokumen-


tation til selve dokumentationen uanset, hvilken rolle den certificerede 


har i byggeprojektet. Dette resulterer i en større fleksibilitet ved orga-


nisering af byggearbejdet, da andre end den certificerede kan udfær-


dige dokumentationen. Det betyder også, at bilag 4 og 5 om kontrol 


af dokumentationen tydeligere knyttes til selve den tekniske doku-


mentation for byggeriet frem for den certificeredes virke. 


Den statiske dokumentation for konstruktionsklasse 2-4 udvides  


Dokumentation for bærende konstruktioner i konstruktionsklasse 2-4 


udvides til også at omfatte dokumentation for de anvendte byggeva-


rer i den udførte bærende konstruktion. Dokumentationen skal indgå i 


den samlede tekniske dokumentation, der indsendes til bygningsmyn-


digheden i forbindelse med færdigmeldingen af byggeriet. 


Kravet skal bidrage til at sikre, at de anvendte byggevarer understøt-


ter, at kravene i bygningsreglementet er overholdt.  


Indførelse af regler for kontrol af udførelsen  


Som følge af revisionen af det nationale anneks til Eurocode 0 Projek-


teringsgrundlag for bærende konstruktioner og den kommende publi-


cering af DS 1140 Almen kontrol af udførelse af bærende konstruktio-


ner med henblik på statisk sikkerhed sættes DS/EN 1990´s anneks B5 


i kraft. Det betyder, at kontrol af dokumentation for bærende kon-


struktioner fremadrettet også vil omfatte krav til kontrollen af selve 


udførelsen. Kontrol af dokumentation af brandforhold i byggeriet føl-


ger samtidigt principperne i DS/EN 1990 med tilhørende nationale an-


neks, herunder regler for kontrol af udførelsen. 


Opdatering af bestemmelserne vedr. brandtekniske installationer 


Det er indsat bestemmelser om brandtekniske installationer i garage-


anlæg. Bestemmelserne fremgik også af BR15 og blev ved en fejl ikke 


indført i BR18. 


Desuden er der foretaget en række ændringer i henvisningerne til 


standarder i kravene om de brandtekniske installationer for at sikre, 
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at bestemmelserne er fyldestgørende og omfatter de relevante instal-


lationer. 


Præcisering af henvisning til vejledning om indsatstaktisk traditionelt 


byggeri 


I § 510 præciseres det, at det alene er kapitel 5 i Bygningsreglemen-


tets vejledning til kapitel 5 vedrørende udførelse af indsatstaktisk tra-


ditionelt byggeri, der henvises til i bestemmelsen, og ikke vejled-


ningen som helhed. Vejledningen har været i bred kommentering og 


forventes udgivet inden bekendtgørelsens ikrafttrædelse. 


2. Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation


af tekniske forhold i bygningsreglementet 


Nedenfor beskrives de væsentligste forslag til ændringer i certifice-


ringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsregle-


mentet. 


Forpligter certificeringsorganet til at orientere kommunalbestyrelsen, 


hvor der er er væsentlige fejl i byggeriet eller hvor en certificeret mi-


ster sin certificering. 


I tilfælde, hvor certificeringsorganet får kendskab til fejl eller mangler, 


som kan have betydning for byggeriets sikkerhed, eller certificering-


sorganet fratager en certificeret statikers eller brandrådgivers certifi-


cering, forpligtiges certificeringsorganet til at meddele det til byg-


ningsmyndigheden i de kommuner, hvor den certificerede har virket 


på projekter i det forgangne år. Herved tilvejebringes et grundlag for, 


den lokale bygningsmyndigheds vurdering af, om informationerne gi-


ver anledning til, at kommunen undersøger om de byggeprojekter, 


hvorpå den certificerede har virket, generelt er udfordret i forhold til 


at opfylde bygningsreglementet.  


Forenkling af systemet for opretholdelse af certificering 


Opretholdelse af en rådgivers certificering ændres, så den certifice-


rede skal re-certificeres hvert femte år. Formålet med den femårige 


kontrol er at sikre, at den certificerede har ajourført og opretholdt 


sine kvalifikationer og kompetencer. Herudover skal den certificeredes 


virke årligt kontrolleres på baggrund af minimum ét afsluttet projekt 


og efter hvert 10. projekt, som den certificerede har virket på. 


Præcisering af den certificerede statikers eller brandrådgivers virke 


Der henvises til afsnittet om Enklere regler for den certificerede stati-


kers og brandrådgivers virke nederst på side 3. 
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3. Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable 


konstruktioner 


Nedenfor beskrives de væsentligste forslag til ændringer i certifice-


ringsordning for transportable konstruktioner. 


Præcisering og opdatering af reglerne for certificering af transportable 


konstruktioner 


Reglerne for certificering af transportable konstruktioner præciseres, 


og grundlaget for certificeringsorganets inspektion tydeliggøres.  


Det præciseres, at inspektionsrapporten skal indeholde pladsforde-


lingsplaner for telte til mere end 150 personer, og at pladsfordelings-


planen skal anbringes et synligt sted på konstruktionen sammen med 


certifikatet. Det præciseres samtidig, at der kan udarbejdes forskellige 


pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse.  


 


Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv 


og borgere) 


Ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 og nyaffat-


telse af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable 


konstruktioner vurderes ikke at medføre økonomiske konsekvenser for 


hverken stat, kommuner/regioner eller virksomheder. 


Nyaffattelse af bekendtgørelse om certificeringsordning for tekniske 


forhold i bygningsreglementet kan bidrage til et højere kontrolniveau, 


men samtidig indeholder ændringen en række administrative forenk-


linger af kontrolsystemet, som kan være med til at gøre ordningen 


mere fleksibel. Det vurderes ikke, at ændringerne medfører større 


økonomiske eller administrative konsekvensen for erhvervslivet eller 


borgere. 


Det foreslås, at bekendtgørelserne træder i kraft den 1. juli 2019. 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærk-


ninger sendes til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til byg-


geri@tbst.dk senest 1. maj 2019, mærket j.nr. BS0400-00233. 


Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Emil Engel Magnussen 


og Mia Lee på mail byggeri@tbst.dk eller til info@tbst.dk. 


Der vedlægges en liste over høringsparterne. 


Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-


portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive offentliggjort. 


Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen normalt ikke ori-


enterer hørte parter, når en bekendtgørelse, BJ eller BL er blevet ud-


stedt. 


 


 



mailto:info@tbst.dk

mailto:info@tbst.dk

http://www.hoeringsportalen.dk/

http://www.hoeringsportalen.dk/
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Vores nyhedsbrev indeholder også information om de udstedte regler. 


Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på vores hjemmeside 


www.tbst.dk.  


 


Med venlig hilsen 


 


Emil Engel Magnussen 


Fuldmægtig 



http://www.tbst.dk/






 


1 
 


Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 


(BR18) 
 


§ 1 


 


   I bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017 om bygningsreglement 2018 (BR18), som ændret ved 


bekendtgørelse nr. 606 af 29. maj 2018, foretages følgende ændringer: 


  


1. § 5, stk. 1, nr. 6-8, ophæves. 


 


2. I § 5, stk. 1, indsættes som nr. 6: 


   »6) Vedligeholdelsesbyggearbejder, ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse, som har 


betydning for energiforbruget i bygningen, og som er omfattet af byggelovens § 2, stk. 1, litra e.«    


 


3. § 5, stk. 2, 4 og 5, ophæves. 


 


4. I § 6, nr. 2, litra b, indsættes efter »avls- og driftsbygninger«: »samt væksthuse til produktionsformål«.  


 


5. § 6, nr. 5, 6 og 7, ophæves. 


  


6. I § 6, nr. 7, litra b, ændres »§§ 52-55« til: »§§ 51-54«.   


 


7. I § 6, nr. 7, litra c, ændres »§§ 59-61« til: »§§ 58-60«.   


 


8. Efter § 6 indsættes før overskriften før § 7: 


  


»Transportable konstruktioner 


   § 6a. Følgende transportable konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden 


ansøgning om byggetilladelse: 


1) Transportable konstruktioner, der opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i 


tilknytning til en byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse. Konstruktionerne må ikke anvendes til 


overnatning. 


2) Transportable konstruktioner, der opsættes i forbindelse med et byggearbejde i tilknytning til en 


byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse, og som anvendes til andre formål end selve udførelsen, 


herunder konstruktioner, hvori der udføres tegnestuearbejde, kontorarbejde eller lignende, der ikke er 


egentligt byggearbejde, og som anvendes som en fast arbejdsplads. Konstruktionerne må ikke anvendes til 


overnatning. 


3) Transportable telte i 1 etage kun til privat brug. 


4) Transportable telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 50 m². 


5) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er højst 1 m 


og uden overdækning. 


6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1 m og uden overdækning. 


7) Gangbroer, der er højst 1 m over terræn og uden overdækning. 


8) Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af fast materiale, som ikke 


opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads, hvortil der er 


meddelt byggetilladelse. Bestemmelsen gælder uanset om konstruktionen er på hjul eller ej.  
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9) Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen til deres 


militære operationer, øvelser mv.  


   Stk. 2. Følgende transportable konstruktioner må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, såfremt 


de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og 


ikke anvendes til overnatning: 


1) Alle telte i mere end 1 etage. 


2) Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal på mere end 50 m². 


3) Konstruktioner i mere end 1 etage. 


4) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er mere end 


1,0 m i højden. 


5) Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m². 


6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1,0 m i højden. 


7) Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m². 


8) Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et 


svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 


9) Gangbroer, der er over 1,0 m i højden og med eller uden færdsel under gangbroen uanset om gangbroen er 


med eller uden overdækning. 


10) Alle overdækninger over gangbroer. 


11) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der 


udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig 


personskade. 


12) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko 


for væsentlig personskade. 


   Stk. 3. Stk. 2 omfatter også modulopbyggede konstruktioner, hvis udformning og størrelse medfører, at 


konstruktionen overstiger de i stk. 2 anførte grænser.  


   Stk. 4. Transportable konstruktioner, der opstilles midlertidigt, er ikke omfattet af §§ 40, 43 og 46. 


 


   § 6b. De transportable konstruktioner nævnt i § 6a, stk. 1, nr. 1, er omfattet af følgende krav: 


1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7. 


2) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 


15. 


   Stk. 2. De transportable konstruktioner nævnt i § 6a, stk. 1, nr. 2, er omfattet af følgende krav: 


1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7. 


2) Konstruktioner i kapitel 15.  


3) Brandforhold i kapitel 5. 


4) Energiforbrug for midlertidige, flytbare pavilloner i §§ 287-292. 


   Stk. 3. De transportable konstruktioner nævnt i § 6a, stk. 1, nr. 3-9, og stk. 2, er omfattet af følgende krav: 


1) Byggeret i kapitel 8. Bestemmelserne i kapitel 8 gælder kun for transportable konstruktioner, der opstilles 


med en varighed på over 6 uger. 


2) Adgangsforhold ved bygningen i §§ 51-54. 


3) Værn i §§ 58-60. 


4) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 


15. 


5) Brandforhold i kapitel 5. 
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   § 6c. Raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, er alene omfattet af byggeloven efter 


kommunalbestyrelsens konkrete vurdering, jf. byggelovens § 2, stk. 3. Raftekonstruktioner, der opstilles 


midlertidigt, er derfor ikke omfattet af § 6a, stk. 1, nr. 3-9, eller stk. 2. 


   § 6d. Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end 6 uger på den samme 


placering, må ikke opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. § 7. Ved byggesagsbehandling 


af en certificeret konstruktion omfattet af § 6a, stk. 2, der ønskes opstillet i mere end 6 uger, kan certifikatet 


lægges til grund for opfyldelse af de tekniske krav, og det er alene de bebyggelsesregulerende forhold, der 


skal byggesagsbehandles.  


   § 6e. For transportable konstruktioner, der anvendes af flere end 150 personer, skal meddelelse med 


oplysning om den transportable konstruktions indretning og brug, jf. §§ 156-158, sendes til 


kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, konstruktionen tages i brug.  


   Stk. 2. For transportable konstruktioner, der anvendes til flere end 150 personer, skal der udarbejdes en 


pladsfordelingsplan, der viser en inventaropstilling samt flugtveje til et sikkert sted. Hvis 


pladsfordelingsplanen ikke er en del af en certificering for de transportable konstruktioner, der er omfattet af 


§ 6a, stk. 2, skal pladsfordelingsplanen godkendes af kommunalbestyrelsen eller en certificeret 


brandrådgiver. 


Camping-, festival- og salgsområder 


   § 6f. Campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende til flere end 150 


overnattende personer skal placeres, indrettes og bruges i overensstemmelse med kapitel 5. 


   Stk. 2. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et areal på 


mellem 1.000 m² og 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal meddelelse med oplysning om 


områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, 


området tages i brug. 


   Stk. 3. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et samlet 


areal på over 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal ansøgning om byggetilladelse med 


oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 


uger før, området tages i brug. 


   Stk. 4. Camping-, festival- og salgsområder og lignende er ikke omfattet af § 10, stk. 1, nr. 5, §§ 40, 43 og 


46.   


   § 6g. Festival- og salgsområder med et samlet areal på indtil 1.000 m² skal placeres, indrettes og bruges i 


overensstemmelse med kapitel 5. 


   Stk. 2. For festival- og salgsområder med et samlet areal på over 1.000 m² skal ansøgning om 


byggetilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til 


kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.«. 


 


9. I § 10, stk. 1, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer: 


   »7) Oplysninger om og dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionel, jf. § 510.«. 


Nr. 7-8 bliver herefter nr. 8 og 9.  


 


10. Overalt i bekendtgørelsen ændres »certificeringsordning« til: »certificeringsordninger«. 


 


11. § 18 affattes således: 


   »§ 18. Ansøgeren udpeger en certificeret statiker. Oplysning til identifikation af den certificerede statiker, 


herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse. 
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   Stk. 2. For byggeri i konstruktionsklasse 4 udpeger ansøgeren en statiker, der er certificeret til at udføre 


tredjepartskontrol. Oplysning til identifikation af statikeren, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, 


herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse.« 


 


12. § 19, stk. 1, affattes således: 


   »§ 19. Ved ansøgning om byggetilladelse til byggeri i konstruktionsklasse 2-4 skal følgende 


dokumentation udfærdiges af den certificerede statiker: 


1) Oplysning om og dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse, jf. kapitel 26 og 28. 


2) Starterklæring, jf. § 498, stk. 1.« 


 


13. § 22 affattes således: 


   »§ 22. Ansøgeren udpeger en certificeret brandrådgiver. Oplysning til identifikation af den certificerede 


brandrådgiver, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om 


byggetilladelse. 


   Stk. 2. For byggeri i brandklasse 4 udpeger ansøgeren en brandrådgiver, der er certificeret til at udføre 


tredjepartskontrol. Oplysning til identifikation af brandrådgiveren, der er certificeret til at udføre 


tredjepartskontrol, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om 


byggetilladelse.«  


 


14. § 23 affattes således: 


   »§ 23. Ved ansøgning om byggetilladelse til byggeri i brandklasse 2-4 skal følgende dokumentation 


udfærdiges af den certificerede brandrådgiver: 


1) Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasse, jf. § 511. 


2) Oplysning om og dokumentation for, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel, jf. § 510. 


3) Starterklæring, jf. § 508, stk. 1. 


   Stk. 2. For byggeri i brandklasse 4 skal der ligeledes indsendes starterklæring fra en brandrådgiver, der er 


certificeret til at udføre tredjepartskontrol, jf. § 508, stk. 2.« 


 


15. §§ 30-34 ophæves.  


16. § 40, stk. 4, ophæves.  


17. § 41 affattes således: 


   »§ 41. For byggeri omfattet af konstruktionsklasse 2-4, jf. kapitel 26, skal der med færdigmeldingen 


indsendes en sluterklæring, jf. § 499, stk. 1, der er udfærdiget af den certificerede statiker. 


   Stk. 2. For byggeri konstruktionsklasse 4 skal der ligeledes indsendes en sluterklæring, jf. § 499, stk. 2, der 


er udfærdiget af den statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol.« 


 


18. § 42 affattes således: 


   »§ 42. For byggeri omfattet af brandklasse 2-4, jf. kapitel 27, skal der med færdigmeldingen indsendes en 


sluterklæring, jf. § 509, stk. 1, der er udfærdiget af den certificerede brandrådgiver. 


   Stk. 2. For byggeri brandklasse 4 skal der ligeledes indsendes en sluterklæring, jf. § 509, stk. 2, der er 


udfærdiget af den brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol.« 


 


19. I § 82, stk. 2, indsættes efter »drift,«: »kontrol,«. 


 


20. I § 85 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. I et bygningsafsnit, der indeholder flere anvendelseskategorier, skal brandsikringen i hele 


bygningsafsnittet opfylde de krav, der gælder for den anvendelseskategori i afsnittet, der har det største 


sikringsbehov.«  


   


21. § 86, stk. 3, affattes således: 
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   »Stk. 3. Hvor en bygning har flere bygningsafsnit, som indplaceres i forskellige risikoklasser, og 


bygningsafsnittene har fælles flugtveje, skal den højeste risikoklasse, som et af bygningsafsnittene placeres i, 


gælde for alle de fælles flugtveje fra bygningsafsnittene, som flugtvejene betjener«. 


 


22. Overskriften før § 88 affattes således: »Brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr«. 


  


23. I § 88, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »installationer«: »og håndslukningsudstyr«.  


 


24. § 90, stk. 1, affattes således: 


   »Bygningers brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr skal projekteres og installeres efter 


Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer eller på anden måde, som på tilsvarende 


vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter hensigten.« 


 


25. § 94, stk. 2, nr. 7, affattes således:  


   »7) At døre i flugtveje skal være lette at åbne uden brug af nøgle eller værktøj, når flugtvejen skal benyttes 


af personer, som har lovlig adgang, og at døre i flugtveje, der skal anvendes af flere end 150 personer, skal 


åbne i flugtretningen.«. 


 


26. I § 96, stk. 1, indsættes som nr. 5: 


   »5) I garageanlæg med et etageareal større end 600 m2 skal der installeres flugtvejsbelysning, og ligeledes 


panikbelysning, hvis etagearealet er større end 2.000 m2.«. 


 


27. I § 105 indsættes efter »Installationer«: », affaldsrum«. 


 


28. § 113 ophæves.  


 


29. I § 123 indsættes som nr. 9: 


   »9) Bygningsafsnit i garageanlæg med åbne ramper, når etagearealet er større end 10.000 m2.« 


 


30. I § 124 udgår: »og indledende indsats fra«. 


 


31. § 127 affattes således: 


   »§ 127. Brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr skal være tydeligt markerede.« 


 


32. § 128 affattes således: 


   »§ 128. I bygninger med redningsåbninger, hvor redningsåbningerne kun kan nås af redningsberedskabets 


stiger, skal der være udlagt brandredningsarealer, så redningsberedskabet har adgang til at foretage en 


redningsindsats ved brug af redningsåbningerne.« 


 


33. § 132 affattes således: 


   »§ 132. I bygningsafsnit, hvor røgudluftning ikke kan ske ved naturlig ventilation via åbninger i ydervægge 


eller i tag, skal der på anden måde etableres mulighed for røgudluftning.« 


 


34. I § 133 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. I bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 i mere end 1 etage skal der installeres 


brandredningselevator, hvis bygningsafsnittet er indrettet til sengeliggende eller personer med nedsat 


mobilitet, f.eks. plejeboliger eller hospitaler.« 


    


35. § 135 affattes således: 


   »§ 135. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4, skal funktionsafprøvning, og kontrol for følgende 


brandtekniske installationer foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO 17020 – 


Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer: 


1) Automatisk brandalarmanlæg, ABA-anlæg 
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2) Automatisk brandventilationsanlæg, ABV-anlæg 


3) Automatisk gasdetekteringsanlæg, AGA-anlæg 


4) Automatisk rumslukningsanlæg, ARS-anlæg 


5) Automatisk sprinkleranlæg, AVS-anlæg 


6) Automatisk tryksætningsanlæg, ATA-anlæg 


7) Brandmandselevator 


8) Brandmandspanel 


9) Brandredningselevator 


10) Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg 


11) Iltreduktionsanlæg 


12) Varslingsanlæg« 


 


36. § 136, stk. 2, affattes således: 


   »Stk. 2. Systemintegrationstest udføres efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand eller på 


anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter 


hensigten. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4, skal systemintegrationstest foretages af en virksomhed, der 


er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer af 


inspektionsorganer.« 


 


37. I § 139 udgår: », brugeren«. 


 


38. § 141 affattes således: 


   »§ 141. Brandtekniske installationer, håndslukningsudstyr samt brandsikring af ventilationsanlæg i og ved 


bygninger og bygningsafsnit skal løbende funktionsafprøves og kontrolleres. 


   Stk. 2. Kravet om løbende funktionsafprøvning og kontrol anses som opfyldt, hvis afprøvning og kontrol 


sker med de intervaller, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. 


   Stk. 3. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-5, skal den løbende funktionsafprøvning og kontrol af følgende 


brandtekniske installationer foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO 17020 - 


Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer: 


1) Automatisk brandalarmanlæg, ABA-anlæg 


2) Automatisk brandventilationsanlæg, ABV-anlæg 


3) Automatisk gasdetekteringsanlæg, AGA-anlæg 


4) Automatisk rumslukningsanlæg, ARS-anlæg 


5) Automatisk sprinkleranlæg, AVS-anlæg 


6) Automatisk tryksætningsanlæg, ATA-anlæg 


7) Brandmandselevator 


8) Brandmandspanel 


9) Brandredningselevator 


10) Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg 


11) Iltreduktionsanlæg 


12) Varslingsanlæg 


   Stk. 4. Stk. 2 og 3 omfatter alene byggeri, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse i medfør af denne 


bekendtgørelse, eller hvor funktionsafprøvning eller kontrol ved en akkrediteret virksomhed er et krav i 


byggetilladelsen.« 


 


39. § 142 affattes således: 


   »§ 142. Hvor flere brandtekniske installationer skal virke sammen, skal der foretages løbende 


systemintegrationstest, der viser, at det sammenhængende system af installationer har den ønskede funktion. 


   Stk. 2. Kravet om løbende systemintegrationstest i stk. 1 anses som opfyldt, hvis systemintegrationstesten 


sker med de intervaller, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. 


   Stk. 3. Den løbende systemintegrationstest udføres efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – 


Brand eller på anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer 


efter hensigten. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4, skal systemintegration foretages af en virksomhed, der 
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er akkrediteret i henhold til DS/EN ISO 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer 


inspektionsorganer. 


   Stk. 4. Stk. 2 og 3 omfatter alene byggeri, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse i medfør af denne 


bekendtgørelse, eller hvor systemintegrationstesten ved en akkrediteret virksomhed er et krav i 


byggetilladelsen.« 


 


40. I § 144 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


41. I § 146 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


42. § 147 affattes således: 


   »§ 147. Drift, kontrol og vedligehold skal for nedenstående bygningsafsnit ske, så §§ 137-142 og § 148 er 


opfyldt: 


1) Soverumsafsnit i anvendelseskategori 5 og 6 med flere end 10 sovepladser i f.eks. i hoteller og 


plejeboliger. 


2) Forsamlingslokaleafsnit i anvendelseskategori 3 til flere end 150 personer, herunder også butikker. 


3) Undervisningsafsnit i anvendelseskategori 2 til flere end 150 personer. 


4) Daginstitutionsafsnit i anvendelseskategori 6 til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovepladser. 


5) Bygninger, hvor brugen af bygningen nødvendiggør særlige driftsmæssige tiltag, for at opretholde 


brandsikkerheden i bygningen.« 


 


43. § 148, nr. 5, ophæves.  


Nr. 6-11 bliver herefter nr. 5-10.  


 


44. I § 149 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


45. I § 150 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


46. I § 152, stk. 2, ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


47. I § 155 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


48. I § 176 ændres »etagearealet« til: »etageantallet«. 


    


49. § 177, nr. 1, affattes således: 


   »1) Maksimal højde er 1,4 x afstand til naboskel og sti.« 


 


50. § 179 affattes således: 


   »§ 179. For opholdsarealer i det fri, der er hævet mere end 0,30 m fra terræn, udestuer, udvendige trapper, 


altaner, skorstene, tagterrasser, svømmebassiner samt solcelleanlæg eller solfangere og lignende gælder 


følgende afstandskrav:  


1) 2,50 m fra skel mod nabo, vej og sti ved fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse. 


2) 5,0 m fra skel mod nabo, vej og sti ved sommerhuse.« 


 


51. § 181 affattes således: 


   »§ 181. Opføres en bygning, der er omfattet af § 180, nærmere skel end 2,50 m, skal følgende betingelser 


være opfyldt: 
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1) Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkarm, må indenfor en afstand af 2,50 


m fra skel mod nabo, vej og sti være højere end 2,50 m over terræn eller det det for bygningen fastsatte 


niveauplan. 


2) De sider, der vender mod skel mod nabo og sti, må ikke udgøre en større samlet længde end 12,0 m. Kun 


bygningernes længste side mod skel medregnes. 


3) Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger mod skel mod nabo og sti.« 


 


52. § 183 affattes således: 


   »§ 183. Opføres en bygning, der er omfattet af § 182, i tilknytning til sommerhuse nærmere skel end 2,50 


m og 5,0 m, skal følgende betingelser være opfyldt: 


1) Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkarm, må indenfor en afstand af 2,5 


m fra skel mod nabo, vej og sti være højere end 2,50 m over terræn eller det for bygningen fastsætte 


niveauplan.  


2) De sider, der vender mod skel mod nabo, vej og sti, må ikke udgøre en større samlet længde end 12,0 m. 


Kun bygningernes længste side mod skel medregnes. 


3) Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger mod skel mod nabo og sti.« 


 


53. I § 197 ændres »bygherrens« til: »bygningsejerens«. 


 


54. § 205 affattes således: 


   »§ 205. Beboelsesrum og køkken skal have en loftshøjde, der tilgodeser, at der er tilstrækkeligt dagslys i 


rummet. Loftshøjden skal fastsættes i forhold til boligens rumdybder, rumstørrelser og vinduers placering.« 


 


55. I § 208 ændres »bygningens« til: »boligens«. 


 


56. § 252, nr. 2, affattes således: 


   »2) 0,85 for fjernvarme.«  


 


57. § 257, stk. 2, affattes således: 


   »Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for §§ 267-270 og §§ 274-282, dog med undtagelse af yderdøre, 


isolerede partier i glasydervægge og konstruktioner mod køle- og fryserum.«  


 


58. I § 358 indsættes efter »legepladsredskaber og –underlag,«: »multisportsudstyr,«.   


    
59. Overskriften før § 359 affattes således: »Legepladsredskaber og –underlag«.  


 


60. I § 359 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. Frit tilgængeligt multisportsudstyr skal projekteres i overensstemmelse med DS/EN 15312 + A1 


Frit tilgængeligt multisportsudstyr – Krav, herunder sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.«. 


 


61. Overskriften før § 360 affattes således: »Skateboardbaner, parkourredskaber, oppustelige legeredskaber 


og kunstige klatrevægge og motionsredskaber i det fri«.  


 


62. § 360 affattes således: 


   »§ 360. Skateboardbaner og parkourredsskaber skal projekteres i overensstemmelse med:  


1) DS/EN 14974 + A1 Sportsudstyr - Faciliteter for brugere af rullesportsudstyr (f.eks. inlinere, rulleskøjter, 


skateboard, BMX-cykler) - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. 


2) DS/EN 16899 Sport- og fritidsudstyr – Parkourredskaber – sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.« 


 


63. § 365 affattes således: 


   »§ 365. For legepladsredskaber og –underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, 


skateboardbaner og lignende, der ikke er omfattet af § 359 til § 363 skal det dokumenteres, at der opnås et 


sikkerhedsniveau, som beskrevet i § 358.« 
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64. I § 366, ændres »§ 359, stk. 1, nr. 2« til: »§ 359«.  


 


65. I § 371 ændres »Bestemmelsen er« til: »Bestemmelsen anses for«.  


 


66. Overskriften før § 394 ophæves. 


 


67. § 394 affattes således: 


   »§ 394. De ubebyggede arealer kan være fælles for flere ejendomme. Disponering, anlæg og anvendelse af 


sådanne fælles friarealer skal sikres ved tinglysning på de pågældende ejendomme. 


   Stk. 2. Ubebyggede arealer må ikke benyttes i strid med det formål, hvortil de er udlagt.« 


 


68. Efter § 394 indsættes som overskrift før § 395: 


»Opholdsarealer«. 


 


69. § 395 affattes således: 


   »§ 395. Opholdsarealer skal placeres på terræn. 


   Stk. 2. Hvor opholdsarealer ikke kan placeres på terræn, kan opholdsarealer placeres på et overdækket eller 


hævet gårdareal, eller de kan delvist etableres på et tagareal eller på større altaner.« 


 


70. § 450 affattes således: 


   »§ 450. Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af ventilationsanlægget før ibrugtagning. 


Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at ventilationsanlægget overholder bygningsreglementets krav til 


specifikt elforbrug til lufttransport, luftmængder, samt at eventuelt behovsstyring fungerer efter hensigten.«   


 


71. I § 473 udgår: », som er en frivillig lavenergiklasse«. 


 


72. § 486 affattes således: 


   »§ 486. Ved konstruktionsafsnit forstås i denne bekendtgørelse en afgrænset del af en konstruktion, der 


indplaceres i én konstruktionsklasse og én konsekvensklasse.« 


      
73. I § 488, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »der«: »i byggebranchen«. 


 


74. I § 488, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »der«: »i byggebranchen«. 


 


75. § 489 affattes således: 


   § 489. Konstruktioner eller konstruktionsafsnit skal indplaceres i en af følgende konstruktionsklasser: 


1) Konstruktionsklasse 1 (KK1), som omfatter: 


a) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til lav konsekvensklasse (CC1). 


b) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår 


i enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel og med højst 1 etage under terræn og 


højst 2 etager over terræn. 


c) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår 


i avls- og driftsbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 m. Bestemmelsen omfatter dog ikke 


avls- og driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare for tab af dyreliv, svarende til bygninger, der 


vil blive placeret i høj konsekvensklasse (CC3), hvis de var beregnet til ophold for mennesker. 


d) Simple og traditionelle konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel 


konsekvensklasse (CC2), og som indgår i industri- og lagerbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde 


på 40 m. 


2) Konstruktionsklasse 2 (KK2), som omfatter konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til 


middel konsekvensklasse (CC2), og som ikke er omfattet af konstruktionsklasse 1 eller 3. 


3) Konstruktionsklasse 3 (KK3), som omfatter: 
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a) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og hvor 


konstruktionen eller konstruktionsafsnittet er utraditionelt eller komplekst. 


b) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til høj konsekvensklasse (CC3). 


4) Konstruktionsklasse 4 (KK4), som omfatter Konstruktioner og konstruktionsafsnit, der henregnes til høj 


konsekvensklasse, hvor konsekvenserne af et svigt er særligt alvorlige (CC3+). 


Stk. 2. Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt 


teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et samlet areal på højst 50 m² er undtaget 


fra indplacering i konstruktionsklasser efter stk. 1.    


   Stk. 3. Festival-, salgs- og campingområder er undtaget fra indplacering i konstruktionsklasser efter stk. 1. 


   Stk. 4. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og 


lignede er undtaget fra indplacering i en konstruktionsklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke 


medfører en risiko for personskade ved et svigt. 


   Stk. 5. For konstruktioner eller konstruktionsafsnit, som på grund af deres udformning eller anvendelse 


ikke kan indplaceres i en konstruktionsklasse, skal det på baggrund af risikoen for svigt og konsekvensen 


vurderes om og i hvilket omfang: 


1) En certificeret statiker eller anerkendt statiker skal inddrages. 


2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 28 og 30.« 


 


75. I § 491 indsættes efter »risikoforhold«: », anvendelse«. 


 


76. § 492, nr. 1, affattes således: 


   »1) De præ-accepterede løsninger i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, der angiver 


eksempler på, hvordan brandsikringen kan udføres for at opfylde bygningsreglementets brandkrav.«      


 


77. § 493 affattes således: 


   »§ 493. Et byggeri eller bygningsafsnit skal indplaceres i én af følgende brandklasser: 


1) Brandklasse 1 (BK1), som omfatter simpelt og traditionelt byggeri, hvor byggeriet er henført til 


risikoklasse 1. De tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, 


som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. Til overholdelse af krav til byggeri 


i brandklasse 1 må der alene anvendes simple brandtekniske installationer som f.eks. røgalarmanlæg, og der 


må kun bruges simpelt brandslukningsudstyr som håndildslukkere og lignende. Byggeriets samlede 


etageareal må ikke overstige 600 m². Byggeriet må ikke påvirke brandsikkerheden for øvrig bebyggelse på 


grunden. 


2) Brandklasse 2 (BK2), som omfatter traditionelt byggeri i risikoklasse 1 og 3. De tekniske løsninger skal 


udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i Bygningsreglementets 


vejledning til kapitel 5 - Brand. 


3) Brandklasse 3 (BK3), som omfatter komplekst byggeri i risikoklasse 1-3. De tekniske løsninger skal 


udføres i overensstemmelse med præ-accepterede løsninger, komparativ analyser med udgangspunkt i de 


præ-accepterede løsninger, brandteknisk dimensionering, eller ved anvendelse af en kombination af 


metoderne, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. 


4) Brandklasse 4 (BK4), som omfatter byggeri, der ikke er omfattet af brandklasse 1-3. 


   Stk. 2. Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt 


teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et samlet areal på højst 50 m² er undtaget 


fra indplacering i brandklasser efter stk. 1. 


   Stk. 3. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og 


lignede er undtaget fra indplacering i en brandklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en 


uacceptabel risiko for personskade i tilfælde af brand. 


   Stk. 4. For byggeri, som på grund af dets udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en 


brandklasse, skal det på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om og i hvilket omfang: 


1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages. 


2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30.  
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   Stk. 5. Dokumentationen for overholdelse af stk. 4 samt den udfærdigede dokumentation for overholdelse 


af bygningsreglementets bestemmelser i kapitel 5 skal indsendes i forbindelse med ansøgning om 


byggetilladelse.« 


   
78. § 495 affattes således: 


   »§ 495. Der skal udarbejdes dokumentation for, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner 


overholdes under udførelse og i det færdige byggeri ved følgende byggearbejder: 


1) nye konstruktioner, 


2) væsentlige ombygninger af eksisterende konstruktioner, 


3) midlertidige konstruktioner og 


4) transportable konstruktioner.« 


 


79. § 498 affattes således: 


   »§ 498. Starterklæring skal udfærdiges af den certificerede statiker og skal angive: 


1) at dokumentationen for bærende konstruktioner, jf. § 19, er fremsendt, 


2) at der er valgt de korrekte konstruktionsklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende. 


3) at dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde 


bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. kapitel 15, 


4) at der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med 


kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveau, jf. bilag 4, tabel 1, for projektering og udførelse af de bærende 


konstruktioner svarende til projektets stadie, og 


5) redegørelse for den certificerede statikers planlagte virke. 


   Stk. 2. For konstruktionsklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret statiker, 


skal tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en starterklæring, der angiver: 


1) at der er valgt de korrekte konstruktionsklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende, 


2) at dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde 


bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. kapitel 15, 


3) at der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med 


kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveau, jf. bilag 4, tabel 2, for projektering og udførelse svarende til 


projektets stadie, og 


4) redegørelse for den certificerede statikers planlagte virke.«     


 


80. § 499 affattes således: 


   »§ 499. Sluterklæring skal udfærdiges af den certificerede statiker og skal angive: 


1) at dokumentationen for bærende konstruktioner, jf. kapitel 28, er fremsendt, 


2) at dokumentationen viser, at anvendte konstruktionsklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen, 


3) at dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, 


jf. kapitel 15, er opfyldt, 


4) at de i kontrolplanen for byggetilladelsen anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne 


afvigelser er behandlet, 


5) afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede statiker hos den projekterende og den 


certificerede tredjepartskontrollant eller afvigelser anført af den certificerede statiker, der virker som 


kontrollant, hvor der ikke er opnået enighed, 


6) redegørelse for afvigelser fundet ved tredjepartskontrol eller ved den certificerede statikers kontrol, og 


hvorfor der ikke er taget konsekvenser heraf, og 


7) redegørelse for den certificerede statikers virke. 


   Stk. 2. For konstruktionsklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret statiker, 


skal tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en sluterklæring, der angiver: 


1) at dokumentationen viser, at anvendte konstruktionsklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen, 


2) at dokumentationen er fyldestgørende viser, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. 


kapitel 15, er opfyldt, 
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3) at de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne 


afvigelser er behandlet, 


4) de afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede statiker og den certificerede 


tredjepartskontrollant, og 


5) redegørelse for den certificerede statikers virke som tredjepartskontrollant.« 


 


81. I § 501 indsættes som nr. 5: 


   »5) A5. Dokumentation for de anvendte byggevarers egenskaber, der er relevante for de udførte bærende 


konstruktioners sikkerhed.« 


 


82. § 504 affattes således: 


   »§ 504. Dokumentation for de bærende konstruktioner, som er indplaceret i konstruktionsklasse 1, omfatter 


relevante dele af følgende, jf. SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner: 


1) Konstruktionsdokumentation: 


a) A1. Konstruktionsgrundlag, jf. § 501, stk. 1, nr. 1. 


b) A2. Statiske beregninger, jf. § 501, stk. 1, nr. 2. 


c) A3. Konstruktionstegninger og modeller, jf. § 501, stk. 1, nr. 3. 


d) A4. Konstruktionsændringer, jf. § 501, stk. 1, nr. 4. 


2) Projektdokumentation: B1. Statisk projektredegørelse, jf. § 502, stk. 1, nr. 1. 


   Stk. 2. Den fremsendte dokumentation skal dokumentere valg af konstruktionsklasse. 


   Stk. 3. Stk. 1 kan helt eller delvist fraviges, hvis det på anden vis kan dokumenteres, at kravene til bærende 


konstruktioner er opfyldt.« 


 


83. § 505, stk. 1, affattes således: 


   »Byggeri i konstruktionsklasse 2-4, hvor kommunalbestyrelsen foretager byggesagsbehandling af statiske 


forhold, jf. § 25, er undtaget fra § 496 og §§ 498-503. Dokumentationen af de bærende konstruktioner skal 


udarbejdes og kontrolleres i overensstemmelse med principperne i SBi-anvisning 223, Dokumentation af 


bærende konstruktioner. Den statiske dokumentation skal bestå af følgende elementer: 


1) Konstruktionsdokumentation: 


a) A1. Projektgrundlag. 


b) A2. Statiske beregninger. 


c) A3. Konstruktionstegninger og modeller. 


d) A4. Konstruktionsændringer. 


2) Projektdokumentation: 


a) B1. Statisk projekteringsrapport. 


b) B2. Statisk kontrolrapport. 


c) B3. Statisk tilsynsrapport.« 


 


84. § 507 affattes således: 


   »§ 507. Dokumentation for brandforhold for byggeri, hvor der anvendes certificeret brandrådgiver i 


brandklasse 2-4, omfatter i relevant omfang: 


1) Starterklæring, jf. § 508. 


2) Sluterklæring, jf. § 509. 


3) Oplysning om og dokumentation for, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel, jf. § 510. 


4) Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasse, jf. § 511. 


5) Brandstrategirapport, jf. § 512. 


6) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv., jf. §§ 513-515. 


7) Rapport om brandteknisk dimensionering, jf. § 516. 


8) Funktionsbeskrivelse, jf. § 517. 


9) Kontrolplan, jf. § 518. 


10) Kontrolrapport, jf. § 519. 


11) Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. § 520. 
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   Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, nr. 3-11, skal udarbejdes og opbygges efter principper som beskrevet i 


Bygningsreglementets vejledning til kapitel 29 og 30 eller så det på anden vis dokumenteres, at tilsvarende 


niveau opnås. 


   Stk. 3. Dokumentationen af brandforhold for byggeri skal udformes på dansk eller engelsk.« 


 


85. § 508 affattes således: 


   »§ 508. Starterklæring skal udfærdiges af den certificerede brandrådgiver og skal angive: 


1) At dokumentationen for brandforhold, jf. § 23, er fremsendt. 


2) At der er valgt de korrekte brandklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende. 


3) At dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde 


bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5. 


4) At der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med 


kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveauer, jf. bilag 5, tabel 1, for design, projektering og udførelse af den 


brandtekniske dokumentation svarende til projektets stadie. 


5) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers planlagte virke. 


   Stk. 2. For brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret brandrådgiver, 


skal tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en starterklæring, der angiver: 


1) At der er valgt de korrekte brandklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende. 


2) At dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde 


bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5. 


3) At der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med 


kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveauer, jf. bilag 5, tabel 2, for design, projektering og udførelse af den 


brandtekniske dokumentation svarende til projektets stadie. 


4) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers planlagte virke som tredjepartskontrollant.« 


 


86. § 509 affattes således: 


   »§ 509. Sluterklæring skal udfærdiges af den certificerede brandrådgiver og skal angive: 


1) At dokumentationen for brandforhold, jf. kapitel 29, er fremsendt. 


2) At dokumentationen viser, at anvendte brandklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen. 


3) At dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, er 


opfyldt, og at drifts,- kontrol- og vedligeholdelsesplan anviser den drift, kontrol og vedligeholdelse af 


bygningen, der er nødvendig for at sikre, at byggeriets brandsikring opretholdes i bygningens levetid. 


4) At de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne 


afvigelser er behandlet. 


5) Afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede brandrådgiver og den certificerede 


tredjepartskontrollant eller afvigelser anført af den certificerede brandrådgiver, der virker som kontrollant, 


hvor der ikke er opnået enighed. 


6) Redegørelse for afvigelser fundet ved tredjepartkontrol eller ved den certificerede brandrådgivers kontrol, 


og hvorfor der ikke er taget konsekvens heraf. 


7) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke. 


   Stk. 2. For brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved certificeret brandrådgiver, skal 


tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en sluterklæring, der angiver: 


1) At dokumentationen viser, at anvendte brandklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen. 


2) At dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, er 


opfyldt, og at drifts-, kontrol - og vedligeholdelsesplan anviser den drift, kontrol og vedligeholdelse af 


byggeriet, der er nødvendig for at sikre, at byggeriets brandsikring opretholdes i bygningens levetid. 


3) At de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne 


afvigelser er behandlet. 


4) Afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede brandrådgiver og tredjepartskontrollanten. 


5) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke som tredjepartskontrollant.« 


 


87. I § 510 indsættes efter »Brand«: », kapitel 5 om indsatstaktisk traditionelt byggeri«. 
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88. I § 511, stk. 2, nr. 4, litra e, udgår: »afsøgning og«. 


 


89. I § 521 ændres »5 - Brand« til: »29 og 30«. 


90. § 524 affattes således: 


   »§ 524. Der skal udføres kontrol af de bærende konstruktioner i overensstemmelse med DS/EN 1990 


Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, med tilhørende DS/EN 1990 DK NA og efter 


principperne i SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner.« 


91. § 525 affattes således: 


   »§ 525. Der skal udføres kontrol af brandforhold for byggeri, hvor der anvendes certificeret brandrådgiver, 


efter principperne i DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, med tilhørende DS/EN 


1990 DK NA, og efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 29 og 30.« 


 


92. I § 526, nr. 2, udgår: »Kontrollen kan udføres af en person fra samme organisation.«. 


 


93. I § 526 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. Fastlæggelse af kontroltyper for kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og 


brandforhold skal ske på baggrund af byggeriets indplacering i konstruktions- og brandklasse i 


overensstemmelse med bilag 3, tabel 1.«. 


 


94. § 527, stk. 1, affattes således: 


   »Fastlæggelse af kontrolniveauet for kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner skal ske på 


baggrund af byggeriets indplacering i konstruktionsklasse i overensstemmelse med bilag 4. Fastlæggelse af 


kontrolniveauet for kontrol af dokumentation af brandforhold skal ske på baggrund af byggeriets 


indplacering i brandklasse i overensstemmelse med bilag 5.« 


 


95. § 528 affattes således: 


   »§ 528. Den uafhængige kontrollant skal have den fornødne kompetence og overblik inden for det faglige 


område, som dokumentationen omfatter. Kompetence vurderes på basis af den formelle faglige uddannelse 


og erfaringen indenfor det pågældende fagområde. 


   Stk. 2. Tredjepartskontrollen, jf. § 526, skal foretages af en person, der er certificeret til tredjepartskontrol 


af statik eller brandforhold, jf. bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske 


forhold i bygningsreglementet, og som angivet i DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende 


konstruktioner med tilhørende DS/EN 1990 DK NA.« 


 


96. § 531 affattes således: 


   »§ 531. Formålet med den certificerede statikers og brandrådgivers virke er at sikre, at 


1) byggeriet udformes og udføres i henhold til bygningsreglementets bestemmelser for henholdsvis kapitel 5 


og kapitel 15, 


2) de bærende konstruktioner og brandforhold er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og 


anvendelighed, egnede til formålet og følger god byggeskik, og 


3) dokumentation for byggeriet, herunder udførelse af byggeriet opfylder sit formål, jf. kapitel 28 og 29.« 


 


97. I § 534, nr. 3, udgår: »Den certificerede kan kun godkende dokumentation, der er udarbejdet i egen 


organisation.« 


 


98. § 536 affattes således: 


   »§ 536. Den certificerede statiker kan virke som udarbejdende eller kontrollerende. 


   Stk. 2. Den certificerede tredjepartskontrollant for bærende konstruktioner kan virke som kontrollerende.« 


 


99. §§ 537-539 ophæves. 
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100. § 540 affattes således:   


   »§ 540. Den certificerede statikers ydelser omfatter som minimum at 


1) udfærdige start- og sluterklæring, 


2) kontrollere, at der er valgt de rigtige konstruktionsklasser, 


3) planlægge kontrollen af den statiske dokumentation og sikre, at denne kontrolleres i overensstemmelse 


med kapitel 30, 


4) kontrollere, at de valgte løsninger for de bærende konstruktioner er i overensstemmelse med definerede 


krav til sikkerhed og anvendelighed, jf. kapitel 15, 


5) kontrollere, at dokumentationen for de bærende konstruktioner opfylder sit formål, jf. kapitel 28, 


6) kontrollere, at konstruktionen virker som en helhed på tværs af konstruktionsafsnit, og at 


7) samle, kontrollere og godkende kontroldokumentationen, så denne udgør et hele.« 


 


101. § 541 ophæves. 


 


102. § 542 affattes således:   


   »§ 542. Den certificerede statikers kontrolopgaver kan uddelegeres under den certificerede statikers 


løbende styring af kvaliteten af kontrollen. Den certificerede statiker skal udarbejde en redegørelse for 


kontrollen, herunder en beskrivelse af den certificerede statikers rolle ved kontrollen, som indgår i B2. 


Statisk Kontrolplan, jf. kapitel 28.« 


 


103. § 543 affattes således:   


   »§ 543. Den certificerede statikers ydelser som tredjepartskontrollant skal som minimum omfatte det, der 


følger af §§ 540 og 542. 


   Stk. 2. Tredjepartskontrollen omfatter de dele af byggeriet, der er omfattet af konstruktionsklasse 4. Andre 


dele af byggeriet skal, i det omfang disses virkemåde og dokumentation har betydning for den del af 


byggeriet, der er i konstruktionsklasse 4, også kontrolleres af den certificerede tredjepartskontrollant.« 


 


104. § 545 affattes således:   


   »§ 545. Den certificerede brandrådgiver kan virke som udarbejdende eller kontrollerende. 


   Stk. 2. Den certificerede tredjepartskontrollant for brand kan virke som kontrollerende.« 


 


105. § 546 og 547 ophæves. 


 


106. § 548 affattes således: 


   »§ 548. Den certificerede brandrådgivers ydelser omfatter som minimum at 


1)  udfærdige start- og sluterklæring, 


2) planlægge kontrollen af den brandtekniske dokumentation og sikre, at denne kontrolleres i 


overensstemmelse med kapitel 30, 


3) kontrollere, at der er valgt de rigtige brandklasser, og om bygningen er indsatstaktisk traditionel, 


4) kontrollere, at de valgte løsninger for brandforholdene er i overensstemmelse med definerede krav til 


sikkerhed og anvendelighed, jf. kapitel 5,  


5) kontrollere, at dokumentationen for brandforholdene opfylder sit formål, jf. kapitel 29, og at 


6) samle, kontrollere og godkende kontroldokumentationen, så denne udgør et hele.« 


 


107. § 549 affattes således: 


   »§ 549. Kontrolopgaver kan uddelegeres under den certificerede brandrådgivers løbende styring af 


kvaliteten af kontrollen. Den certificerede brandrådgiver skal udarbejde en redegørelse for kontrollen, 


herunder en beskrivelse af den certificerede rådgivers rolle ved kontrollen.« 


 


108. § 550 affattes således: 


   »§ 550. Den certificerede brandrådgivers ydelser som tredjepartskontrollant skal som minimum omfatte 


det, der følger af §§ 548 og 549.  
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   Stk. 2. Tredjepartskontrollen omfatter de dele af et byggeri, der er omfattet af brandklasse 4. Andre dele af 


byggeriet skal i det omfang de brandtekniske forhold og dokumentation har betydning for den del af 


byggeriet, der er i brandklasse 4, også kontrolleres af den certificerede tredjepartskontrollant.« 


 


109. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 


 


110. Bilag 3 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.  


 


111. Bilag 4 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.  


 


112. Bilag 5 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse. 


 


§ 2 


 


   Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. juli 2019.  


   Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansøgninger om byggetilladelse, som indsendes efter 


bekendtgørelsens ikrafttræden. Hvis byggearbejdet ikke kræver tilladelse, skal bekendtgørelsen overholdes 


ved byggearbejder, der påbegyndes efter bekendtgørelsens ikrafttræden.  
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Bilag 1 


»Bilag 2 


Tabeller til kapitel 11 – Energiforbrug 


 


Tabel 1 – Generelle mindstekrav til klimaskærm  


Bygningsdel  U-værdi 


[W/m²K]  


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 


5 °C eller mere 


0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret 


kryberum 


0,20 


Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede 0,50 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod 


tag 


0,20 


Yderdøre uden glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m 1,4 


Yderdøre med glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m 1,5 


For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede samt glasvægge og 


vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen mellem rummene 


er 5 °C eller mere 


1,8 


Ovenlyskupler 1,4 


Isolerede partier i glasydervægge. Kravet er til center- U-værdi 0,60 


Etageadskillelser og vægge mod fryserum 0,15 


Etageadskillelser og vægge mod kølerum 0,25 


Skyde- og foldedøre. Referencestørrelse er 2,50 m x 2,18 m i henholdsvis 2 og 3 fag 1,5 


Lystunneler eller lignende 2,0 


Bygningsdel  Linjetab 


[W/mK]  


Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5 


°C 


0,40 


Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,06 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,20 
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Tabel 2 - Mindstekrav til klimaskærm ved ændret anvendelse og tilbygninger 


Bygningsdel  U-værdi [W/m²K]  


Rum opvarmet til Rum opvarmet 


til T > 15 


°C 


Rum opvarmet til 


5 °C < T < 15 °C 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,15 0,25 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor 


temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri 


eller ventileret kryberum 


0,10 0,15 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og 


skråvægge direkte mod tag 


0,12 0,15 


Porte 1,8 1,8 


Lemme mod det fri eller mod rum, hvor temperaturforskellen 


mellem rummene er 5 °C eller mere (gælder ikke 


ventilationsåbninger på under 500 cm²) 


1,4 1,5 


Ovenlyskupler 1,4 1,8 


Lystunneler eller lignende 2,0 2,0 


Bygningsdel  Linjetab W/mK  


Fundamenter 0,12 0,20 


Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og 


lemme 


0,03 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller 


ovenlyskupler 


0,10 0,10 


 


 


Tabel 3 - Mindstekrav til klimaskærm ved ombygninger og andre forandringer i bygningen 


Bygningsdel  U-værdi 


[W/m²K]  


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,18 
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Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem 


rummene er 5 °C eller mere 


0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret 


kryberum 


0,10 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte 


mod tag 


0,12 


Porte 1,8 


Lemme, nye forsatsvinduer og ovenlyskupler 1,4 


Renoverede forsatsvinduer 1,65 


Lystunneler eller lignende 2,0 


Bygningsdel  Linjetab 


[W/mK]  


Fundamenter 0,12 


Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,10 


 


 


Tabel 4 – Mindstekrav til klimaskærm for sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger  


Bygningsdel  U-værdi 


[W/m²K]  


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,25 


Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede 0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret 


kryberum 


0,15 


Loft- og tagkonstruktion, herunder skunkvægge samt flade tage 0,15 


Vinduer, yderdøre, ovenlysvinduer, glasydervægge, glastage og ovenlyskupler mod det 


fri eller mod rum, der er uopvarmede 


1,8 


Bygningsdel  Linjetab 


[W/mK]  


Fundamenter 0,15 


Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,10 
 


Tabel 5 - Mindstekrav til klimaskærm for midlertidige, flytbare pavilloner 


Bygningsdel  U-værdi 


[W/m²K]  


Ydervægge 0,20 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 


°C eller mere 


0,40 
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Gulv og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum 0,12 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag 0,15 


For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede, samt glasvægge og 


vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 


5 °C eller mere 


1,8 


Ovenlyskupler 1,8 


Lystunneler eller lignende 2,0 


Linjetab  Linjetab 


[W/mK]  


Fundamenter 0,20 


Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,10 


 


« 
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Bilag 2 


»Bilag 3  


 


Tabeller til kapitel 30 – Kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold 


»Tabel 1 – Mindstekrav til typer af kontrol afhængig af brand- og konstruktionsklassen 


Brand- eller 


konstruktionsklasse 
Egenkontrol Uafhængig kontrol Tredjepartskontrol 


1 X   


2 X X*  


3 X X  


4 X X X 


 


* For byggerier i brandklasse 2 skal der foretages uafhængig kontrol af dokumentationen vedrørende:  


 indplacering i brandklasse,  


 erklæring af om byggeriet er indsatstaktisk traditionel,  


 brandstrategirapporten og   


 kontrolplanen, jf. §§ 510-512 og § 518.  


 


For den øvrige del af dokumentationen kan kontrollen udføres af personer, der ikke har medvirket ved 


udarbejdelsen af dokumentationen af den pågældende del af byggeriet, men som har medvirket i designet af 


byggeriet. 


 


For konstruktionsklasse 2 gælder kravet om uafhængig kontrol kun: 


 A1. Konstruktionsgrundlag og  


 B2. Statisk kontrolplan, jf. § 501, nr. 1 og § 502, stk. 1, nr. 2.  


 


For den øvrige del af dokumentationen kan kontrollen udføres af personer, der ikke har medvirket ved 


udarbejdelsen af dokumentationen af det pågældende konstruktionsafsnit, men som har medvirket i 


projektering af byggeriet.« 
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Bilag 3 


»Bilag 4 


 


Tabeller til kapitel 33 – Kontrolniveauer for dokumentation af bærende konstruktioner 


 


 


Tabel 1. Mindste krav til niveau af kontrol af dokumentation for de bærende konstruktioner afhængig af 


konstruktionsklassen 


ID Emne KK1 KK2 KK3 KK4 


A1 Konstruktionsgrundlag Udv. Max. Max. Max. 


A2 Statiske beregninger     


 A2.1 Statiske beregninger – bygværk Min. Udv. Max. Max. 


 A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit  Min. Udv. Udv. Max. 


A3 Konstruktionstegninger og modeller     


 A3.1 Konstruktionstegninger og modeller - bygværk Min. Udv. Max. Max. 


 A3.2 Konstruktionstegninger og modeller - 


konstruktionsafsnit 


Min. 
Udv. Udv. Max. 


A4 Konstruktionsændringer     


 A4.1 Konstruktionsændringer - bygværk Min. Udv. Max. Max. 


 A4.2 Konstruktionsændringer - konstruktionsafsnit Min. Udv. Udv. Max. 


B1 Statisk projektredegørelse Min. Udv. Udv. Max. 


B2 Statisk kontrolplan Min. Max. Max. Max. 


B3 Statisk kontrolrapport     


 B3.1 Statisk kontrolrapport - projektering Min. Udv. Max. Max. 


 B3.2 Statisk kontrolrapport - udførelse Min. Udv. Udv. Max. 


 


Min.: Minimumskontrol, Udv.: Udvidet kontrol, Maks.: Maksimumskontrol. 


 


Tabel 2. Mindste krav til niveau af tredjepartskontrol af dokumentation for de bærende konstruktioner for 


konstruktionsklasse 4 


ID Emne Tredjepartskontrol 


A1 Konstruktionsgrundlag Max. 


A2 Statiske beregninger  


 A2.1 Statiske beregninger – bygværk Max. 


 A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit  Udv. 


A3 Konstruktionstegninger og modeller  


 A3.1 Konstruktionstegninger og modeller – bygværk Max. 
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 A3.2 Konstruktionstegninger og modeller – 


konstruktionsafsnit 


Udv. 


A4 Konstruktionsændringer  


 A4.1 Konstruktionsændringer – bygværk Max. 


 A4.2 Konstruktionsændringer – konstruktionsafsnit Udv. 


B1 Statisk projektredegørelse Udv. 


B2 Statisk kontrolplan Max. 


B3 Statisk kontrolrapport  


 B3.1 Statisk kontrolrapport for projektering Udv. 


 B3.2 Statisk kontrolrapport for udførelse Udv. 


  


« 
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Bilag 4 


»Bilag 5 


 


Tabeller til kapitel 34 – Kontrolniveauer for dokumentation af brandforhold 


 


Tabel 1 - Mindste krav til niveau af kontrol af den brandtekniske dokumentation afhængig af brandklassen 


Emne BK2 BK3 BK4 


Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Max. Max. Max. 


Erklæring om byggeriet er indsatstaktisk 


traditionelt 
Max. Max. Max. 


Brandstrategirapport  Max. Max. Max. 


Brandplaner  Udv. Max. Max. 


Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner Udv. Udv. Udv. 


Brandteknisk dimensionering - Udv. Max. 


Funktionsbeskrivelse Udv. Max. Max. 


Brandteknisk kontrolplan Max. Max. Max. 


Brandteknisk kontrolrapporter Udv. Max. Max. 


Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan Udv. Udv. Max. 


  


 


Tabel 2 - Mindste krav til niveau af tredjepartskontrol af den brandtekniske dokumentation for brandklasse 4 


Emne Tredjepart 


Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Max. 


Erklæring om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt Max. 


Brandstrategirapport  Max. 


Brandplaner  Max. 


Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner Udv. 


Brandteknisk dimensionering Udv. 


Funktionsbeskrivelse Udv. 


Brandteknisk kontrolplan Max. 


Brandteknisk kontrolrapporter Udv. 


Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan Udv. 


 


« 








 


 


Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner  
 


   I medfør af § 2, stk. 4, § 15 A, stk. 2 og 3, og § 30, stk. 2, 1. pkt., i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 
1178 af 23. september 2016, som ændret ved lov nr. 734 af 8. juni 2018 og § 35 i lov nr. 1711 af 27. 
december 2018, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 18 i bekendtgørelse nr. 
1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og 
kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter: 


 
Kapitel 1 


 
Anvendelsesområde 


   § 1. Certificering af transportable konstruktioner, der er omfattet af byggeloven, skal ske efter reglerne i 
denne bekendtgørelse. 
   Stk. 2. Såfremt en konstruktion er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, kan den transportable 
konstruktion opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen. 
   Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder kun, hvis opstillingen af den transportable konstruktion har en 
varighed på maksimalt 6 uger på den samme placering. Strækker varigheden sig over mere end 6 uger, skal 
konstruktionen have en byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen. 
 
   § 2. Ved certificering af transportable konstruktioner efter denne bekendtgørelse forstås en inspektion af 
den transportable konstruktion, hvorved de byggetekniske forhold i bygningsreglementet, som er gældende 
for den transportable konstruktion, bedømmes. Certificeringen er en angivelse af, at det er sikret, at 
konstruktionen på tidspunktet for inspektionen lever op til de gældende byggetekniske krav i 
bygningsreglementet. 
 
   § 3. Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på særlige forlystelsesapparater, der er omfattet af § 16 i 
bekendtgørelse om offentlige forlystelser. 
 


Kapitel 2 
 


Indhentelse af en certificering 


   § 4. Certificering af en transportabel konstruktion kan alene ske på anmodning fra ejeren af konstruktionen. 
 
   § 5. Har ejeren af konstruktionen ikke ladet konstruktionen certificere, påhviler det brugeren af 
konstruktionen at indhente en byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, inden konstruktionen opstilles. 
   Stk. 2. Ved bruger forstås den fysiske eller juridiske person, der rent faktisk skal anvende konstruktionen, 
eller til hvis arrangement konstruktionen skal anvendes. 
 


Kapitel 3 
 


Certificeringsgrundlaget 


   § 6. Certificering af en transportabel konstruktion foretages af et inspektionsorgan, der opfylder 
betingelserne i kapitel 7 i denne bekendtgørelse. 







 


 


 
   § 7. Ved certificering af en transportabel konstruktion skal inspektionsorganet påse, om konstruktionen på 
tidspunktet for certificeringen lever op til de bestemmelser i bygningsreglementet, der er relevante for den 
pågældende konstruktion. 
 
   § 8. Certificering udstedes på grundlag af en inspektion af konstruktionen og de dele, som konstruktionen 
opbygges af og på grundlag af de tekniske oplysninger om konstruktionen samt dokumentation for, at 
konstruktionen opfylder de relevante bestemmelser i bygningsreglementet, som inspektionsorganet vurderer, 
er nødvendige for, at inspektionsorganet kan bedømme konstruktionen. 
   Stk. 2. Alle oplysninger, som, er nødvendige for vurderingen af, om den transportable konstruktion kan 
certificeres jf. stk. 1, skal fremskaffes af ejeren af konstruktionen. Inspektionsorganet må ikke selv 
fremskaffe materiale, oplysninger, beregninger eller lignende til brug for vurderingen af, hvorvidt 
konstruktionen kan certificeres. 
 
   § 9. Certificeringen knytter sig til den transportable konstruktion, som ved certificeringen er blevet 
inspiceret af inspektionsorganet. Ønskes flere konstruktioner certificeret, skal der udarbejdes en 
inspektionsrapport og et inspektionscertifikat for hver enkelt konstruktion. 
   Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse i de tilfælde, hvor konstruktionerne er fuldstændigt ens og 
sammenlignelige i teknisk henseende. 
   Stk. 3. Ved certificering af konstruktioner, der er fuldstændigt ens og sammenlignelige i teknisk henseende, 
jf. stk. 2, kan den samme skriftlige dokumentation lægges til grund for alle certificeringerne. 
 
   § 10. En certificering er gyldig i 5 år, medmindre tekniske forhold ved konstruktionen, der er reguleret i 
bygningsreglementet, tilsiger en kortere periode. Herefter skal certificeringen fornys. 
   Stk. 2. Ved fornyelse af certificeringen skal konstruktionen inspiceres. 
   Stk. 3. Inspektion i forbindelse med fornyelse af certificeringen af en transportabel konstruktion, der 
tidligere er blevet certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, skal ske efter de regler i 
bygningsreglementet, der var gældende på tidspunktet for den oprindelige inspektion, hvis geninspektionen 
sker inden, at gyldighedsperioden udløber. Udføres geninspektion og certificering op til 3 måneder inden 
gyldighedsperiodens udløb, fornys certificeringen med en dato fra udløb af den oprindelige 
gyldighedsperiode. 
 
   § 11. Fornyelse af certificeringen kan ske maksimalt 3 gange, svarende til en samlet gyldighedsperiode på 
maksimalt 20 år. Herefter skal certificering af konstruktionen ske efter de regler, der er gældende på 
tidspunktet for certificeringen. 
 


Kapitel 4 
 


Inspektionsrapport og inspektionscertifikat 


   § 12. Inspektionsorganet skal ved inspektionen af en transportabel konstruktion udarbejde en 
inspektionsrapport og et inspektionscertifikat for den pågældende konstruktion. Inspektionsrapporten og 
inspektionscertifikatet skal udleveres til ejeren af den transportable konstruktion. 
   Stk. 2. Ved fornyet certificering efter reglerne i § 10 skal inspektionsorganet ligeledes udarbejde en 
inspektionsrapport og et inspektionscertifikat. 







 


 


   Stk. 3. Inspektionsorganet skal opbevare en kopi af inspektionsrapporten og inspektionscertifikatet i mindst 
10 år fra datoen for udarbejdelsen. 
 
   § 13. Inspektionsrapporten skal indeholde: 


1) En entydig beskrivelse af den konstruktion, der certificeres.  
2) En beskrivelse af hvilke nærmere regler i bygningsreglementet, konstruktionen er omfattet af. 
3) En beskrivelse af hvilke konstruktionsdele og hvilken dokumentation, der har ligget til grund for 


certificeringen, herunder oplysninger om konstruktionsdelenes egenskaber. 
4) En beskrivelse af konstruktionens kapacitet, herunder i relevant omfang 


a) til hvad konstruktionen må anvendes, herunder hvordan konstruktionen må belastes,  
b) hvor mange personer, der maksimalt må benytte konstruktionen uden opstilling af eventuelt 


inventar, hvor dette er relevant, 
c) målfaste pladsfordelingsplaner for telte til mere end 150 personer med angivelse af samtlige 


flugtveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for 
samme konstruktion alt efter anvendelse, 


d) hvordan konstruktionen skal opsættes og nedtages, 
e) særlige forhold, der skal iagttages ved opsætning, forankring og nedtagning af konstruktionen, 


og 
f) hvordan og under hvilke vejrforhold konstruktionen må opsættes og anvendes. Der kan angives 


forskellige opsætningsmuligheder afhængigt af vejrforhold.  
5) Angivelse af særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder. 
6) Angivelse af, hvornår næste inspektion skal udføres, hvis certificeringen skal fornys efter reglerne i § 10. 
   Stk. 2. Inspektionsrapporten skal i de tilfælde, hvor det er relevant i forhold til den konkrete konstruktion, 
indeholde dokumentation for, hvordan konstruktionen skal vedligeholdes. 
 
   § 14. Inspektionscertifikatet skal indeholde oplysninger om hvilken konstruktion, der er certificeret, og en 


1) entydig beskrivelse af konstruktionen, 
2) angivelse af konstruktionens kapacitet, jf. § 13, stk. 1, nr. 4 og 5, 
3)  angivelse af certificeringens gyldighedsperiode.  


   Stk. 2. Inspektionscertifikatet skal anbringes et synligt sted på den transportable konstruktion, så brugerne 
af den transportable konstruktion uden hindring kan gøre sig bekendt med certifikatets indhold. Hvor der er 
krav om en pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted.  
 
   § 15. Inspektionsrapporten og inspektionscertifikatet er knyttet til den enkelte konstruktion og må ikke 
anvendes ved andre konstruktioner. 
   Stk. 2. Ved salg af den transportable konstruktion skal dokumentationsmateriale, der ligger til grund for 
inspektionen, eller som er identificeret i inspektionsrapporten, inspektionsrapporten og 
inspektionscertifikatet overdrages til den nye ejer, hvis de i § 1 angivne regler fortsat skal være gældende for 
den transportable konstruktion. 
 


Kapitel 5 
 


Ansvarsbestemmelser 







 


 


   § 16. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en transportabel konstruktion at sikre, at 
konstruktionen til enhver tid lever op til de tekniske bestemmelser, som var gældende på tidspunktet for 
certificeringen, og som certificeringen derfor er udstedt på grundlag af. 
   Stk. 2. Det påhviler endvidere den til enhver tid værende ejer at sørge for, at konstruktionen i hele 
certificeringens gyldighedsperiode lever op til de vilkår om vedligeholdelse, som er fastlagt i forbindelse 
med inspektionen, og som fremgår af inspektionsrapporten. 
   Stk. 3. Den til enhver tid værende ejer skal på et hvilket som helst tidspunkt overfor bygningsmyndigheden 
kunne dokumentere, at bestemmelserne i stk. 1 og 2 er overholdt. 
 
   § 17. Det påhviler brugeren af en transportabel konstruktion at sikre, at konstruktionen bruges korrekt. 
Brug af konstruktionen ud over konstruktionens kapacitet, samt brug der ikke er i overensstemmelse med de 
vilkår, som fremgår af inspektionsrapporten, vil udgøre en ulovlig brug. 
   Stk. 2. Brugeren skal på et hvilket som helst tidspunkt efter konstruktionens opstilling overfor 
bygningsmyndigheden kunne dokumentere, at konstruktionen bruges i overensstemmelse med det ved 
inspektionen fastlagte. 
 
   § 18. Ansvaret for, at opstilling, forankring, placering og nedtagning af en transportabel konstruktion er i 
overensstemmelse med de krav, der er identificeret i den til konstruktionen hørende inspektionsrapport og de 
vilkår, der er fastsat af inspektionsorganet, påhviler den, der forestår opstillingen, henholdsvis nedtagningen 
af konstruktionen. 
 
   § 19. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, påhviler det ejeren af 
konstruktionen at oplyse brugeren om alle relevante forhold, der fremgår af § 13. 
   Stk. 2. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, skal ejeren af 
konstruktionen udlevere inspektionscertifikatet til brugeren samt i relevant omfang dokumenterne der følger 
af § 13, stk. 1, nr. 4 og 5. Brugeren skal anbringe inspektionscertifikatet et synligt sted på konstruktionen, jf. 
§ 14, stk. 2. Hvor der er krav om en pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted.   
 
   § 20. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en transportabel konstruktion at berigtige forhold, der 
er i strid med certificeringen. Består forholdet i ulovlig brug af konstruktionen, påhviler pligten brugeren. 
 


Kapitel 6 
 


Bygningsmyndigheden 


   § 21. Kommunalbestyrelsen er i henhold til byggeloven bygningsmyndighed og påser, at reglerne i denne 
bekendtgørelse overholdes. 
   Stk. 2. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, skal den søge forholdet lovliggjort, 
medmindre det er af ganske underordnet betydning. 
 
   § 22. Kommunalbestyrelsen kan meddele forbud mod ibrugtagning af en transportabel konstruktion og 
påbyde standsning af brugen af en transportabel konstruktion, hvis konstruktionens stand, opsætningen af 
konstruktionen, eller brugen af konstruktionen ikke er i overensstemmelse med certificeringen meddelt efter 
reglerne i denne bekendtgørelse. 
 


Kapitel 7 







 


 


 
Krav til inspektionsorganet (akkreditering) 


   § 23. . Inspektion af transportable konstruktioner skal udføres som akkrediteret inspektion af et 
inspektionsorgan, der er akkrediteret som type A organ i henhold til ISO/IEC 17020 til inspektion i henhold 
til denne bekendtgørelse af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller et tilsvarende 
akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s (European co-operation for Accreditation) eller 
ILAC´s (the International Laboratory Accreditation Cooperation) multilaterale aftale om gensidig 
anerkendelse mht. inspektion. 


Kapitel 8 
 


Betaling og klage 


   § 24. Inspektionsorganets vurderinger efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-, 
bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed. 
 
   § 25. Inspektionsorganet kan opkræve betaling for certificering af en transportabel konstruktion. 
 


Kapitel 9 
 


Straf 


   § 26. Med bøde straffes den, der 
1) ved opstilling af en transportabel konstruktion, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, 
ved ibrugtagning eller ved anvendelse af en transportabel konstruktion, der er certificeret efter reglerne i 
denne bekendtgørelse, handler i strid med den for konstruktionen meddelte certificering, 
2) tilsidesætter vilkår, der er fastsat af et inspektionsorgan, og som fremgår af den til den transportable 
konstruktion hørende inspektionsrapport eller inspektionscertifikat, 
3) anvender en transportabel konstruktion ud over konstruktionens kapacitet, 
4) undlader at efterkomme et påbud eller et forbud, der er meddelt i henhold til § 22 i denne bekendtgørelse, 
5) undlader at foretage vedligeholdelsesarbejder, der er nødvendige for at undgå, at der opstår fare for de 
personer, der anvender den transportable konstruktion eller andre, 
6) gør brug af en transportabel konstruktion, hvor brugen ikke er i overensstemmelse med det i forbindelse 
med inspektionen fastlagte, eller ikke er i overensstemmelse med de vilkår, der er stillet i forbindelse med 
inspektionen af konstruktionen, 
7) opstiller en transportabel konstruktion, uden at opstillingen er i overensstemmelse med certificeringen, 
undlader at følge krav til vedligehold, inventaropstilling, opsætning, forankring, placering eller nedtagning af 
en transportabel konstruktion, der er identificeret i den til konstruktionen hørende inspektionsrapport, 
8) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til inspektionsorganet om forhold, der er af betydning for 
inspektionsorganets vurdering af, om en transportabel konstruktion kan certificeres efter reglerne i denne 
bekendtgørelse, 
9) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til kommunalbestyrelsen om forhold, der er af betydning for 
kommunens vurdering af, om reglerne i byggelovgivningen er tilsidesat, eller 
10) anvender et inspektionscertifikat på en anden transportabel konstruktion end den som certifikatet 
omhandler. 







 


 


   Stk. 2. Er en transportabel konstruktion opstillet eller taget i brug på en ulovlig måde, påhviler strafansvaret 
herfor den, der har opstillet konstruktionen, den der har ladet konstruktionen opstille, eller den der har taget 
konstruktionen i brug, efter omstændighederne dem alle. 
   Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. 
kapitel for de i stk. 1 og 2 nævnte overtrædelser. 
 


Kapitel 10 
 


Ikrafttræden 


   § 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019. 
   Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 880 af 3. juli 2014 om certificeringsordning for transportable telte og 
konstruktioner ophæves.  
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Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske 
forhold i bygningsreglementet1)


 


 
I medfør af § 15 B og § 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, fastsættes 


efter bemyndigelse i henhold til § 18 i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens 
forskrifter: 


Anvendelsesområde 


§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved certificering af personer, der skal: 
1) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold i kapitel 15 i bygningsreglement 2018 


ved byggesagsbehandling af byggeri i konstruktionsklasse 2-4, jf. kapitel 26 i bygningsreglement 2018, eller 
2) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til brandforhold i kapitel 5 i bygningsreglement 2018 ved 


byggesagsbehandling af byggeri i brandklasse 2-4, jf. kapitel 27 i bygningsreglement 2018. 
Stk. 2. Ved en certificeret person forstås i denne bekendtgørelse en person, hvis kvalifikationer og kompetencer er 


konstateret og bedømt af et akkrediteret certificeringsorgan. 
Stk. 3. En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 1, 


betegnes som en »certificeret statiker«. 
Stk. 4. En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 2, 


betegnes som en »certificeret brandrådgiver«. 
Stk. 5. Såfremt en certificeret person vil dokumentere overholdelse af krav til både statiske forhold og 


brandforhold i bygningsreglementet, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, skal den pågældende være certificeret til begge dele. 


§ 2. En certificeret statiker eller brandrådgiver skal virke inden for rammerne af denne bekendtgørelse og 
bygningsreglementet, jf. kapitel 32-34 i bygningsreglement 2018. 


Akkrediteringssorganet 


§ 3. Akkreditering af certificeringsorganer, der kan certificere personer efter denne bekendtgørelse, skal ske i 
henhold til DS/EN ISO/IEC 17024 Overensstemmelsesvurdering – Generelle krav til organer, der udfører 
certificering af personer af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som 
er medunderskriver af EA´s (European co-operation for Accreditation) eller IAF’s (International Accreditation 
Forum) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse mht. personcertificering. 


§ 4. Akkrediteringsorganet skal bedømme certificeringsorganer, der er akkrediteret i overensstemmelse med 
denne bekendtgørelse. Første bedømmelse skal ske inden for 12 måneder efter, at certificeringsorganet er 
akkrediteret. Efterfølgende bedømmelse skal ske årligt. 


Stk. 2. Akkrediteringsorganet skal have de nødvendige faglige kompetencer inden for statik og brandforhold til at 
kunne akkreditere og bedømme certificeringsorganer. 


Certificeringsorganet 


§ 5. Ansøger skal fremsende ansøgning om certificering til certificeringsorganets bedømmelse. 
Stk. 2. Ansøgnings- og bedømmelsessproget er dansk eller engelsk. 


§ 6. Certificeringsorganet vurderer, om ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, jf. §§ 12-16 og §§ 19-23. 
Hvis ikke ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, giver certificeringsorganet hurtigst muligt og senest inden fire 
uger ansøger besked herom. 


Stk. 2. Når certificeringsorganet har modtaget en fyldestgørende ansøgning om certificering, skal certi‐  
ficeringsorganet give ansøger besked om den forventede behandlingstid. 


Stk. 3. Certificeringsorganet kan bestemme, at ansøgninger om certificering efter denne bekendtgørelse skal ske 
elektronisk. 


§ 7. Ved certificeringsorganets bedømmelse af en ansøgers kompetencer ved projektgranskning, jf. § 13, stk. 
2, § 14, stk. 3, § 20, stk. 2, § 21, stk. 3, § 31, stk. 1, § 32, stk. 2, § 34, stk. 2 og § 35, stk.1, skal projektet bedømmes 
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af mindst to faglige bedømmere. 
Stk. 2. Bedømmelsen af projektet for statiske forhold, jf. § 16, skal mindst omfatte kontrol af, om: 


1) Dokumentationen er dækkende og opfylder sit formål, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28 og 30. 
2) Dokumentationen viser, at krav til bærende konstruktioner i bygningsreglement 2018 kapitel 15 er opfyldt. 


Stk. 3. Bedømmelsen af projektet for brandforhold, jf. § 23, skal mindst omfatte kontrol af, om: 
1) Dokumentationen er dækkende og opfylder sit formål, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29 og 30. 
2) Dokumentationen viser, at krav til brandforhold i bygningsreglement 2018 kapitel 5 er opfyldt. 


Stk. 4. Bedømmelsen af projektet skal ske ved, at de minimum to bedømmere foretager en granskning af projektet. 
Efterfølgende skal ansøgeren foretage en mundtlig præsentation af projektet, der kan ligge til grund for den 
endelige bedømmelse af projektet. Bedømmelsen kan ske efter principperne angivet i Vejledning om certificering 
af statikere og brandrådgivere. 


Stk. 5. Certificeringsorganets bedømmelse af ansøgers kompetencer ved certificering til brandklasse 2 og 
konstruktionsklasse 2 er undtaget § 7, stk. 1-4.  


§ 8. Ved certificeringsorganets bedømmelse af en ansøgers virke, jf. § 13, stk. 3, § 14, stk. 4 og 5, § 21, stk. 4, § 
33 og § 36, skal dokumentation for virket bedømmes af mindst to faglige bedømmere. Ved bedømmelsen skal 
certificeringsorganet vurdere, om den certificerede statiker eller brandrådgiver har virket i overensstemmelse med 
denne bekendtgørelse og bygningsreglementet, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 32-34. 


Stk. 2. Ved bedømmelse af en ansøgers virke i brandklasse 2 og konstruktionsklasse 2, kan bedømmelsen foretages 
af én faglig bedømmer. 


     § 9. Certificeringsorganets afgørelser efter denne bekendtgørelse skal begrundes skriftligt. 


§ 10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan oprette en database, hvortil certificeringsorganerne skal indberette 
oplysninger om, hvilken konstruktions- eller brandklasse, som statikere og brandrådgivere er certificeret til. 


Stk. 2. Ved ændrede forhold, der vedrører en statikers eller brandrådgivers certificering, skal certificeringsorganet 
uden ugrundet ophold opdatere de oplysninger, der er indberettet til databasen. 


Certificeret statiker 


§ 11. Certificeringsorganet skal påse, at en person, der ønsker at opnå certificering som statiker, opfylder 
betingelserne for certificering til de enkelte konstruktionsklasser. 


Stk. 2. En statiker kan certificeres til, at 
1) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 2, 
2) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 3 og 


4, eller 
3) udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i 


konstruktionsklasse 4. 
Stk. 3. Certificeringen er personlig og følger den certificerede statiker uanset ansættelsesforhold. 


§ 12. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 2 skal ansøger dokumentere følgende kva‐  
lifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point, hvoraf mindst 


60 ECTS-point er inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. Uddannelsen kan 
omfatte nr. 2-7. 


2) Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder: 
a) Byggelovens anvendelsesområde. 
b) Byggelovens ansvarsbestemmelser. 


3) Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 1, og 
bestemmelser om bærende konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15. 


4) Viden om bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, herunder: 
a) Konstruktiv forståelse og redegørelse for virkemåde af bygningers hovedkonstruktioner, konstruk‐  


tionsafsnit og samlinger. 
b) Udpege kritiske forhold af betydning for sikkerheden og anvendeligheden af bærende konstruktioner. 
c) Redegøre for terminologi, principper, hovedregler og sammenhæng i standarder for bærende kon‐  


struktioner, relevante regler for CE-mærkning af bygningsdele samt god praksis for dokumentation af 
bærende konstruktioner som anført i SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende 
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konstruktioner. 
5) Viden om udarbejdelse af statisk dokumentation, herunder: 


a) Fortolke og vurdere resultater af forundersøgelser samt formulere projektgrundlag. 
b) Strukturere og udforme dokumentation for bærende konstruktioner. 
c) Udarbejde statiske beregninger, vurdere fundne resultater og redegøre for anvendte simulerings‐  


modellers brug og begrænsninger. 
6) Viden om kontrol, herunder: 


a) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af statisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, 
kapitel 30, og udforme kontrolplaner og kontrolrapporter for statisk dokumentation. 


b) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af udførelse af bærende konstruktioner, herunder 
udarbejde kontrolplaner og kontrolrapporter. 


7) Viden om udformning af dokumentation for det færdige byggeri, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28. 
8) Tre års erfaring indenfor de seneste fem år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1-7. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 2 skal ansøger dokumentere kompetencer med 
anvendelse af krav om bærende konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15. 


§ 13. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4 skal ansøger, foruden kravene, der følger af 
§ 12, stk. 1, nr. 2-7, dokumentere følgende kvalifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf mindst 


90 ECTS-point er inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. 
2) Fem års erfaring inden for de seneste 10 år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1 og 


§ 12, stk. 1, nr. 2-7. 
Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4, skal statikeren indsende et projekt til 


certificeringsorganets bedømmelse af ansøgerens kompetencer. Projektet skal opfylde betingelserne i § 16. 
Stk. 3. En person, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved 


Ingeniørforeningen i Danmark, er undtaget fra stk. 1 og kan ansøge om certificering som statiker til 
konstruktionsklasse 3 og 4, såfremt ansøger dokumenterer at have virket som projekterende eller kontrollant efter 
anerkendelsesordningen på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4. 


Stk. 4. En statiker, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret statiker 
ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse 2. 


§ 14. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold skal ansøger dokumentere 
kvalifikationer, der følger af § 12, stk. 1, nr. 2-7, og § 13, stk. 1, nr. 1. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, dokumentere ni års erfaring indenfor de seneste 14 år med 
anvendelse af kvalifikationer, som omfattet af stk. 1. 


Stk. 3. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse, hvor 
statikeren har virket som kontrollant. Projektet skal opfylde betingelserne i § 16. 


Stk. 4. En person, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års virke som 
certificeret statiker, kan ansøge om certificering som statiker til at udføre tredjepartskontrol, såfremt det 
dokumenteres, at den certificerede statiker har virket som kontrollant på et projekt, der kan henføres til 
konstruktionsklasse 3 eller 4. 


Stk. 5. En person, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved 
Ingeniørforeningen, og som kan dokumentere fire års virke som anerkendt statiker, er undtaget fra stk. 1 og 2 
og kan ansøge om certificering som statiker til at udføre tredjepartskontrol, såfremt ansøger dokumenterer at have 
virket som kontrollant efter anerkendelsesordningen på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4. 


Stk. 6. En statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret statiker 
ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse 2-4. 


§ 15. ECTS-point opnået ved uddannelse som anført i §§ 12 og 13, skal dokumenteres ved diplom(er) fra en 
akkrediteret uddannelsesinstitution, jf. dog stk. 2. 


Stk. 2. Certificeringsorganet kan meddele personer, som har opnået kvalifikationer og kompetencer, der kan 
ligestilles med krav fastsat i denne bekendtgørelse, certificering som statiker. 


§ 16. Projektet, som skal indsendes til certificeringsorganets bedømmelse, jf. § 13, stk. 2, og § 14, stk. 3, vælges 
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af ansøgeren. Projektet skal være egnet til at bedømme ansøgerens kompetencer og være i overensstemmelse med 
krav til konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15, og dokumentation af disse. For projektet gælder 
generelt, at: 
1) Projektet mindst skal være i konstruktionsklasse 3, hvis der søges om certificering til konstruktionsklasse 3 og 


4. 
2) Projektet mindst skal være i konstruktionsklasse 4, hvis der ansøges om certificering til tredjepartskontrol af 


konstruktioner, og ansøgeren ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4. 
3) Projektet maksimalt må være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet regnet i forhold til tidspunkt for 


udstedelse af ibrugtagningstilladelse. 
4) Der skal indgå mindst to typer konstruktionsmaterialer og to typer konstruktionsdele udover fundering. 


Stk. 2. Ansøger skal vedlægge sin ansøgning om certificering som statiker tilstrækkelige dele af den statiske 
dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28, til, at dette kan lægges til grund for bedømmelsen.  


Stk. 3. Certificeringsorganet kan kræve enhver del af den statiske dokumentation fremsendt. 
Stk. 4. Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse af projektet mundtligt redegøre for projektet 


og godtgøre selv at have virket på projektet, som beskrevet i dokumentationen og inden for god faglig praksis. 
Stk. 5. For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse før 1. januar 2018, skal ansøger foretage en begrundet 


vurdering af, hvilken konstruktionsklasse byggeriet kan indplaceres i. 
Stk. 6. Ansøgningsmaterialet skal for projekter, der er opført i medfør af bygningsreglement 2010 eller 


bygningsreglement 2015, mindst omfatte den statiske dokumentation, som beskrevet i SBi-anvisning 223, 
Dokumentation af bærende konstruktioner. 


§ 17. En certificeret statiker skal løbende ajourføre kvalifikationer og opretholde de kompetencer, som personen 
er certificeret til, herunder at søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at denne i sit virke overholder 
de til enhver tid gældende regler for bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, jf. bygningsreglement 
2018, kapitel 15, 28, 30, 32 og 33. 


Certificeret brandrådgiver 


§ 18. Certificeringsorganet skal påse, at en person, der ønsker at opnå certificering som brandrådgiver, opfylder 
betingelserne for certificering til de enkelte brandklasser. 


Stk. 2. En brandrådgiver kan certificeres til at 
1) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 2, 
2) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 3 og 4, eller 
3) udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i 


brandklasse 4. 
Stk. 3. Certificeringen er personlig og følger den certificerede brandrådgiver uanset ansættelsesforhold. 


§ 19. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 2 skal ansøger dokumentere følgende kvalifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point. Uddannelsen kan 


omfatte nr. 2-7. 
2) Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder: 


a) Byggelovens anvendelsesområde. 
b) Byggelovens ansvarsbestemmelser. 


3) Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 1, 
bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5. 


4) Viden om udarbejdelse af brandteknisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29, herunder: 
a) Starterklæring og sluterklæring for brandforhold. 
b) Erklæring om, hvorvidt en bygning er indsatstaktisk traditionel. 
c) Brandstrategirapport baseret på brug af præaccepterede løsninger som beskrevet i Bygningsreglementets 


vejledning til kapitel 5 - Brand. 
d) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv. for en bygning. 
e) Funktionsbeskrivelse. 
f) Drifts-, kontrol-, og vedligeholdelsesplan. 


5) Viden om kontrol, herunder: 
a) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af brandteknisk dokumentation, jf. bygningsreglement 


2018, kapitel 30. 
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b) Udarbejde kontrolplaner, jf. bygningsreglement 2018 § 518. 
c) Udarbejde kontrolrapporter,  jf. bygningsreglement 2018 § 519. 


6) Viden om brandtekniske egenskaber for byggevarers reaktion på brand og brandmodstandsevne, herunder: 
a) Klassifikation af brandmodstandsevne og reaktion på brand og ønsket funktion, der ligger til grund 


for klassifikationen. 
b) Ydeevne som deklareret vedrørende brandmæssige egenskaber i forbindelse med CE-mærkning af 


produkter. 
7) Viden om funktion og virkemåde for de brandtekniske installationer, der er beskrevet i bygningsreglementet, 


herunder: 
a) Viden om, hvilken funktion den enkelte brandtekniske installation har i relation til brandsikringen, og 


hvordan installationen virker. 
b) Hvilke krav den enkelte brandtekniske installation stiller til udformning og brandsikring af bygningen i 


øvrigt. 
c) Viden om grundlag for projektering af den enkelte brandtekniske installation. 
d) Viden om, hvilke funktionsafprøvninger, der kan foretages af den enkelte brandtekniske installation. 
e) Viden om systemintegration og systemintegrationstest. 


8) En brandrådgiver, der skal certificeres til brandklasse 2, skal dokumentere to års erfaring inden for de seneste 
fem år med design og projektering af byggearbejder eller tilsvarende erfaring. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 2 skal ansøger dokumentere kompetencer med anvendelse 
af bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5. 


§ 20. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 3 og 4, skal ansøger, foruden kravene, der følger af 
§ 19, stk. 1, nr. 2-7, dokumentere følgende kvalifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-


point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering. Uddannelsen skal omfatte 
nr. 2-9. 


2) Viden om anvendelse af brandteknisk dimensionering. 
3) Viden om identifikation af risikomomenter relateret til personsikkerhed. 
4) Viden om branddynamik. 
5) Viden om brandkemi. 
6) Viden om evakuering af personer i tilfælde af brand. 
7) Viden om beregning af brand- og røgspredning. 
8) Viden om beregning af evakuering. 
9) Viden om svigtanalyser. 
10) Tre års erfaring inden for de seneste seks år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1-9 og 


§ 19, stk. 1, nr. 2-7. 
Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 3 og 4, skal brandrådgiveren indsende et projekt til 


certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal opfylde betingelserne i § 23. 
Stk. 3. En brandrådgiver, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret 


brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse 2. 


§ 21. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger dokumentere 
kvalifikationer, der følger af § 19, stk. 1, nr. 2-7, og § 20, stk. 1, nr. 1-9. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, dokumentere syv års erfaring inden for de seneste 12 år med anvendelse 
af kvalifikationer som omfattet af stk. 1. 


Stk. 3. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal 
opfylde betingelserne i § 23. 


Stk. 4. En person, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års erfaring som 
certificeret brandrådgiver inden for de seneste syv år, kan ansøge om certificering som brandrådgiver til at udføre 
tredjepartskontrol, såfremt det dokumenteres, at den certificerede brandrådgiver har virket som kontrollant på et 
projekt, der kan henføres til brandklasse 3 eller 4. 


Stk. 5. En brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret 
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brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse 2-4. 


§ 22. ECTS-point opnået ved uddannelse, som anført i §§ 19 og 20, skal dokumenteres ved diplom(er) fra en 
akkrediteret uddannelsesinstitution, jf. dog stk. 2. 


Stk. 2. Certificeringsorganet kan meddele personer, som har opnået kvalifikationer og kompetencer, der kan 
ligestilles med krav fastsat i denne bekendtgørelse, certificering som brandrådgiver. 


§ 23. Projektet, som skal indsendes til certificeringsorganets bedømmelse, jf. § 20, stk. 2, og § 21, stk. 3, vælges 
af ansøgeren. Projektet skal være egnet til at bedømme ansøgerens kompetencer og være i overensstemmelse med krav 
til brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, og dokumentation af disse. For projektet gælder generelt, at: 
1) Projektet mindst skal være i brandklasse 3 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til brandklasse 3 og 


4. 
2) Projektet mindst skal være i brandklasse 4 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til tredje‐  


partskontrol af brandforhold. 
3) Projektet maksimalt må være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet målt i forhold til tidspunkt for 


ibrugtagning. 
4) Projektet skal omfatte brug af forskellige typer brandtekniske installationer. 
5) Brandstrategien for projektet skal omfatte brug af afvigelser fra præ-accepterede løsninger og brandteknisk 


dimensionering omfattende: 
a) Opstilling af acceptkriterier relateret til relevante brandkrav. 
b) Opstilling af relevante brand- og evakueringsscenarier. 
c) Modellering af scenarierne. 
d) Evaluering af modellering i forhold til scenarier og acceptkriterier. 
e) Gennemførelse af følsomhedsanalyser. 


Stk. 2. Ansøger skal vedlægge sin ansøgning om certificering som brandrådgiver tilstrækkelige dele af den 
brandtekniske dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29, til, at dette kan lægges til grund for 
bedømmelsen.  


Stk. 3. Certificeringsorganet kan kræve enhver del af den brandtekniske dokumentation fremsendt. 
Stk. 4. Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse af projektet mundtligt redegøre for projektet 


og godtgøre selv at have virket på projektet, som beskrevet i dokumentationen og inden for god faglig praksis. 
Stk. 5. For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse før den 1. januar 2018, og for projekter, hvor der er 


ansøgt om byggetilladelse efter den 1. januar 2018, og hvor der er foretaget teknisk byggesagsbehandling, skal 
ansøger foretage en begrundet vurdering af, hvilken brandklasse byggeriet kan indplaceres i. 


Stk. 6. Ansøgningsmaterialet skal for projekter, der er opført i medfør af bygningsreglement 2010 eller 
bygningsreglement 2015, omfatte de for byggearbejdet relevante dele af: 
1) En brandstrategirapport. 
2) Brandtekniske beregninger. 
3) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner og lignende. 
4) Beskrivelser, der viser de enkelte bygningsdeles brandtekniske egenskaber, brandtekniske installationer, 


flugtveje og redningsforhold. 
5) Redegørelse for drift-, kontrol- og vedligeholdelse for brandsikringen i bygningen. 
6) En beskrivelse af bygningen og tegninger heraf, hvor dette ikke fremgår af det øvrige fremsendte materiale. 


§ 24. En certificeret brandrådgiver skal løbende ajourføre kvalifikationer og opretholde de kompetencer, som 
personen er certificeret til, herunder søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at denne i sit virke 
overholder de til enhver tid gældende regler om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, 29, 30, 32 og 
34. 


Certificering af personer med udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer 


§ 25. Denne bekendtgørelses regler supplerer reglerne i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og 
erhvervsmæssige kvalifikationer. 


§ 26. Personer, som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2, i lov om 
anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker at opnå certificering som 
statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, 
jf. § 5. 
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Stk. 2. Såfremt der er væsentlig forskel mellem ansøgerens kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves i 
Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, skal certificeringsorganet give ansøgeren mulighed for at påvise, at 
vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer og kompetencer. 


Stk. 3. Bestemmelser om kontrol og opretholdelse af certificering, jf. §§ 28-35, gælder tilsvarende for personer, 
som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, og som er certificeret som statiker eller brandrådgiver 
efter denne bekendtgørelse. 


§ 27. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2, i lov om 
anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker at opnå certificering til 
midlertidigt eller lejlighedsvist at virke som statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en 
skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, jf. § 5. 


Stk. 2. Inden en person fra et andet medlemsland kan virke midlertidigt eller lejlighedsvist som certificeret statiker 
eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal der ske anmeldelse til certificeringsorganet. Ansøgeren skal 
forny anmeldelsen hver 12. måned. 


Stk. 3. Såfremt der er væsentlig forskel mellem ansøgerens kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves i 
Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, skal certificeringsorganet give ansøgeren mulighed for at påvise, at 
vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer og kompetencer. 


Stk. 4. Certificeringsorganet fastsætter procedurer for kontrol med personer, som virker midlertidigt eller 
lejlighedsvist som certificeret statiker eller brandrådgiver i overensstemmelse med bestemmelserne i 
§§ 28-35 med henblik på at sikre, at betingelserne for at virke som certificeret statiker eller brandrådgiver fortsat er 
opfyldt. 


Kontrol og opretholdelse af certificering 


§ 28. For at opretholde sin certificering skal en statiker eller brandrådgiver til enhver tid opfylde kravene til 
certificering i den konstruktions- eller brandklasse, som personen er certificeret til. 


§ 29. En certificeret statiker eller brandrådgiver skal hver 12. måned indsende en oversigt til certificeringsorganet 
over projekter omfattet af konstruktionsklasse 2-4 eller brandklasse 2-4, som vedkommende har virket i som 
certificeret statiker eller certificeret brandrådgiver, og hvortil der er meddelt byggetilladelse. Af oversigten skal for 
hvert projekt indgå oplysning om: 
1) Hvilket virke den certificerede statiker eller brandrådgiver har haft. 
2) Om projektet er igangværende eller afsluttet. 
3) I hvilken kommune, der er ansøgt om byggetilladelse til projektet. 
4) Byggesagen, som gør, at denne kan identificeres entydigt. 
5) Starterklæring for hvert projekt. 
6) Sluterklæringer for projekter, hvor der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


Stk. 2. Frist for indsendelse af information til certificeringsorganet, jf. stk. 1, regnes fra datoen for udstedelse af 
certifikatet. 


§ 30. Certificeringsorganet kan løbende påse, om betingelserne for opretholdelse af certificering er til stede, 
hvis der er forhold, der giver anledning hertil. 


Stk. 2. En certificeret statiker eller brandrådgiver har på certificeringsorganets anmodning pligt til at indsende 
dokumentation for, at betingelserne for certificering er opfyldt. Certificeringsorganets anmodning skal være skriftlig. 


Stk. 3. Dokumentation for, at den certificerede statiker eller brandrådgiver opfylder betingelserne for 
certificering skal på certificeringsorganets anmodning, jf. stk. 2, indsendes inden for en frist på fire uger. 


Stk. 4. Ved mistanke om en certificeret statikers eller brandrådgivers manglende opfyldelse af betingelserne for 
certificering, kan begrundet meddelelse ske til certificeringsorganet. Certificeringsorganet vurderer, om meddelelsen 
giver anledning til kontrol af den certificerede person. 


Stk. 5. Såfremt certificeringsorganet bliver opmærksomme på fejl eller mangler i byggeriet, der medfører risiko for 
personers sikkerhed, skal certificeringsorganet uden ugrundet ophold orientere kommunalbestyrelsen i den stedlige 
kommune herom. 


§ 31. For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2-4, udtager certificeringsorganet hvert femte år et 
projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og 
kompetencer på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, 
jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Intervallet for kontrol med den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer regnes fra datoen for 
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seneste kontrol, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt 


skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. §§ 12 og 13, fortsat er til stede. 
Stk. 4. Certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt 


skal foretages af projekter i den højeste konstruktionsklasse, som den certificerede statiker har virket i, og 
hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


§ 32. For statikere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet hvert femte år 
et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og 
kompetencer på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, 
jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Intervallet for kontrol med den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer regnes fra datoen for 
seneste kontrol, jf. stk. 1. 


Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt, 
skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. § 14, fortsat er til stede. 


§ 33. For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2-4 samt statikere, der er certificeret til at udføre 
tredjepartskontrol udtager certificeringsorganet årligt dokumentation til kontrol af den certificerede statikers virke 
fra et projekt, hvorpå den certificerede har virket, og  hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, baseret på den 
oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra de certificerede statikere, jf. § 29, stk. 1. Certificeringsorganet 
udtager et projekt for hver 10 projekter, dog minimum et projekt årligt. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede statikers virke regnes fra datoen for seneste påbegyndte kontrol, 
jf. stk. 1. 


§ 34. For brandrådgivere, der er certificeret til brandklasse 2-4, udtager certificeringsorganet hvert femte år et 
projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers kvalifikationer 
og kompetencer på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til 
certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver regnes fra datoen for seneste kontrol, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede brandrådgivers kvalifikationer og kompetencer ved 


et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. §§ 19 og 20, fortsat er til stede. 
Stk. 4. Certificeringsorganets kontrol skal foretages af projekter i den højeste brandklasse, som den certificerede 


brandrådgiver har virket i, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


§ 35. For brandrådgivere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet hvert 
femte år et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers 
kvalifikationer og kompetencer på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til 
certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver regnes fra datoen for seneste kontrol, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol med den certificerede brandrådgivers kvalifikationer og kompetencer ved 


et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. § 21, fortsat er til stede. 


§ 36. For brandrådgivere, der er certificeret til brandklasse 2-4 samt brandrådgivere, der er certificeret til at udføre 
tredjepartskontrol udtager certificeringsorganet årligt dokumentation til kontrol af den certificerede brandrådgivers 
virke fra et projekt, hvor den certificerede brandrådgiver har virket, og hvortil der er meddelt 
ibrugtagningstilladelse, baseret på den oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra de certificerede 
brandrådgivere, jf. § 29, stk. 1. Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 10 projekter, dog minimum et 
projekt årligt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver virke regnes fra datoen for seneste påbegyndte 
kontrol, jf. stk. 1. 


§ 37. Den certificerede statiker eller brandrådgiver har pligt til at udlevere al relevant dokumentation til 
certificeringsorganet ved udtagelse af et projekt til kontrol. 


Fratagelse af certificering 


§ 38. En person, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, kan fratages sin certificering, hvis 
betingelserne for certificering ikke længere er til stede. 


Stk. 2. Certificeringsorganet kan fratage en certificeret statiker eller brandrådgiver dennes certificering, hvis: 
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1) Den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke inden for en af certificeringsorganet fastsat frist kan 
dokumentere, at betingelserne for certificering er opfyldt. 


2) Certificeringsorganet på baggrund af den udførte kontrol ikke finder, at den certificerede statiker eller 
brandrådgiver lever op til betingelserne for certificering. 


3) Certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke virker i overensstemmelse 
med krav til certificeret statiker og brandrådgivers virke, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 32-34. 


4) Hvis certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver på anden vis ikke opfylder 
betingelserne i denne bekendtgørelse. 


Stk. 3. Certificeringsorganet kan beslutte, at en certificeret statiker eller brandrådgiver ikke fratages sin 
certificering, hvis manglende opfyldelse af betingelserne for certificering, herunder manglende opfyldelse af krav 
om certificeringsorganets kontrol med den certificeredes virke, skyldes personlige forhold, som ikke kan lægges 
den certificerede statiker eller brandrådgiver til last. Certificeringsorganet kan fastsætte en ny frist for den 
certificerede statikers eller brandrådgivers dokumentation for opfyldelse af betingelserne for certificering. 


Stk. 4. Såfremt en person, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, fratages sin certificering, skal 
certificeringsorganet orienterer de kommuner, hvor den certificerede har virket som certificeret statiker eller 
brandrådgiver. Orienteringen baseres på den seneste oversigt over projekter som certificeringsorganet har modtaget 
fra den certificerede statiker eller brandrådgiver, jf. § 29, stk. 1.  


§ 39. En certificeret statiker eller brandrådgiver har pligt til, uden ugrundet ophold, at meddele certifi‐  
ceringsorganet, hvis 
1) den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke længere opfylder betingelserne for certificering i §§ 12-14 og 


17 samt §§ 19-21 og 24, eller 
2) den certificerede statiker eller brandrådgiver ønsker at opgive sit virke. 


Betaling og klage 


§ 40. Certificeringsorganet kan opkræve betaling for certificering af personer og kontrol med personer, der er 
certificeret efter denne bekendtgørelse. 


§ 41. Certificeringsorganets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed. 


Straf 
   § 42. Med bøde straffes den, der  
1) tilsidesætter vilkår, der er fastsat af et certificeringsorgan,  
2) udfærdiger dokumentation, som den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke er certificeret til, eller 
3) afgiver urigtige oplysninger til certificeringsorganet, som er af betydning for certificeringsorganets vurdering af, om 
statikeren eller brandrådgiveren kan opnå og opretholde sin certificering. 


Ikrafttrædelse 
   § 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019. 
   Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1616 af 13. december 2017 om certificeringsordning for dokumentation af tekniske 
forhold i bygningsreglementet ophæves. 
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1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, EU-tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senere ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 623/2012 af 11. juli 2012, EU-tidende 
2012 nr. L 180, side 9 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF, EU-Tidende 
2013, nr. L 354, s. 132. Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU 
om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation). 
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Carsten Niebuhrs Gade 43 


1577 København V 


Telefon 7221 8800 


Fax 7262 6790 


info@trafikstyrelsen.dk 


www.trafikstyrelsen.dk 


Notat 


Dato 22. marts 2019 


3F 


Advokatrådet - Advokatsamfundet 


Akademisk Arkitektforening 


Altinex Oil Denmark A/S 


Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation 


Ankenævnet på Energiområdet 


Arbejdsgiverne 


Astma-Allergi Danmark 


Banedanmark 


BAT-Kartellet 


Bips-Byggeri, Informationsteknologi, Produktivitet og Samarbejde 


Boligselskabernes Landsforening 


BOSAM - Boligforeningernes Sammenslutning i Danmark 


Brancheforeningen Danske Byggecentre 


Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Brancheforeningen for Storkøkkenudstyr (BFS) 


Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning 


Byggeriets Evaluerings Center 


Byggeskadefonden 


Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse 


Byggesocietet 
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Bygherreforeningen 


Bygningsfredningsforeningen (BYFO) 


Center for Indeklima og Sundhed i Boliger 


Dabyfo – Forum for Danske Bygningsmyndigheder 


DANAK 


Dancert – Teknologisk Institut 


Danmark Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg  


Danmarks Lejerforening 


Danmarks Tekniske Universitet 


Dansk Arbejdsgiverforening 


Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut 


Dansk Byggeri 


Dansk Center for Lys 


Dansk Ejendomsmæglerforening 


Dansk Energi 


Dansk Erhverv 


Dansk Fjernvarme 


Dansk Forening for Automatforplejning (DAFA) 


Dansk Gasteknisk Center 


Dansk Industri 


Dansk Metal 


Dansk Miljøteknologi 


Dansk Solvarme Forening 


Dansk Standard 


Dansk Varme Service, DVS 


Dansk Ventilation 


Danske Advokater 


Danske Arkitektvirksomheder 


Danske Beredskaber  


Danske Bygningskonsulenter 
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Danske Handicaporganisationer 


Danske Kloakmestre 


Danske Maskinstationer og Entreprenører 


Danske Regioner 


Danske Udlejere 


DANVA 


Datatilsynet 


Debra - Energibranchen 


Den Danske Landinspektørforening 


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 


Det Økologiske Råd 


DHI 


DI Byg 


DI Digital 


DI Energibranchen 


DI Fødevarer 


DI Handel 


DI Videnrådgiverne 


DONG Energy 


E.On Denmark A/S 


Ejendomsforeningen Danmark 


Energi- og Olieforum 


Energiforum Danmark 


Energiservice A/S 


Energitjenesten 


Erhvervslejernes Landsorganisation 


ETA Danmark A/S 


Eurofins 


FABA 


FEHA 







 


Side 4 (7) 


Notat 


 


Dato 22. marts 2019 


Finans Danmark 


Forbrugerrådet TÆNK 


Forbundet Arkitekter og Designere 


FORCE Technology 


Foreningen af Danske Kraftvarmemærker 


Foreningen af Rådgivende Ingeniører 


Foreningen af Slutbrugere af Energi 


Forsikring og Pension 


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 


FSR Danske Revisorer 


Glasindustrien 


God Adgang 


Grundfos 


HE-sekretariatet 


HMN Naturgas 


Hofor 


Horesta 


Hovedstadens Beredskab 


Håndværksrådet 


Ingeniørforeningen Danmark 


Kommunernes Landsforening 


Konstruktørforeningen 


KTC - Kommunalteknisk Chefforening 


Københavns Erhvervsakademi 


Landbrug & Fødevarer 


Landsbyggefonden 


Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur 


Lejernes Landsorganisation 


LO 


Maskinmestrenes Foreningen 
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Molio – Byggeriets Videncenter 


NGF Nature Energy 


Parcelhusejernes Landsforening 


Plan Energi 


Plastindustrien 


Praktiserende Landinspektørers Forening 


Realdania 


Rørforeningen 


SBS Byfornyelsesselskabet 


Seges 


SikkerhedsBranchen 


Skorstensfejerlauget 


Statens Byggeforskningsinstitut 


Statikeranerkendelsesudvalget 


Statsforvaltningen 


Statsforvaltningen Hovedstaden 


Statsforvaltningen Midtjylland 


Statsforvaltningen Nordjylland 


Statsforvaltningen Sjælland 


Statsforvaltningen Syddanmark 


Stålcentrum 


SYD Energi 


Syddansk Universitet 


Tekniq Installatørernes Organisation 


Teknologisk Institut 


Teleindustrien 


Træinformation 


Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


VarmeIsoleringsForeningen VIF 


Varmepumpefabrikantforeningen  
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VELTEK 


Vindmølleindustrien 


Vinduesindustrien 


Aalborg Universitet 


Aarhus Universitet 


Ministerielle høringsparter 


Arbejdstilsynet 


Beredskabsstyrelsen 


Beskæftigelsesministeriet 


Bygningsstyrelsen 


Domstolsstyrelsen 


Energi-, Forsyning- og Klimaministeriet 


Energiklagenævnet 


Energinet.dk 


Energistyrelsen 


Energitilsynet 


Erhvervsministeriet 


Erhvervsstyrelsen 


Finansministeriet 


Finanstilsynet 


Forsvarsministeriet 


Fødevarestyrelsen 


Justitsministeriet 


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 


Kulturministeriet 


Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 


Ligestillingsafdelingen 


Miljø- og Fødevareklagenævnet 


Miljø- og Fødevareministeriet 


Miljøstyrelsen 
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Naturstyrelsen 


Sikkerhedsstyrelsen 


Skatteministeriet 


Slots- og Kulturstyrelsen 


Statsministeriet 


Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 


Sundheds- og Ældreministeriet 


Sundhedsstyrelsen 


Uddannelses- og Forskningsministeriet 


Udlændinge- og Integrationsministeriet 


Undervisningsministeriet 


Økonomi- og Indenrigsministeriet 


 


 


 







Fra: Annette Kaiser Sørensen
Til: Byggeri
Emne: Bemærkninger til "Udkast til bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
Dato: 25. april 2019 10:46:17

75. § 489 stk. 4
 
”Legepladsredskaber og –underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri,
skateboardbaner og lignende er undtaget fra indplacering i konstruktionsklasse, hvis
udformningen eller anvendelsen ikke medfører en risiko for personskade ved svigt.”
 
Da der er stor sandsynlighed for, at et svigt kan medføre personskade i et eller andet omfang,
findes bestemmelsen vanskeligt at tage i anvendelse med den valgte formuleringen.
 
Forslag til præcisering:
 
”Legepladsredskaber og –underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri,
skateboardbaner og lignende er undtaget fra indplacering i konstruktionsklasse, hvis
redskaberne er projekteret i overensstemmelse med § 359, § 360-363”
 
 
 
 
Venlig hilsen

Annette Kaiser Sørensen
Ingeniør

Randers Kommune
Byggesag
Laksetorvet
8900 Randers C

89151717 - 25441566
Annette.Kaiser.Sorensen@randers.dk

https://byggeri.randers.dk/

mailto:Annette.Kaiser.Sorensen@randers.dk
mailto:byggeri@tbst.dk
mailto:Annette.Kaiser.Sorensen@randers.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1hJa1H-0008IE-5d&i=57e1b682&c=guFLugD8bXYw7UgTo_FJKrvv3s6MfU9Mh3PGr_ufGdzs-yuBskHiPP-X3fy6h1va3cxXT1wraG7I3HB8bAQsyVdmm94fXrTBxsR9NyFe8yzIDKKeyEFfDIhaou296yq8Vil4vJgE7DI-lPLf68_eMmcfrVVzdsfqB2eggMyaTZur9DvjWWd7eKmY40Z9525MbYsE-eeCxQVKZtlUheHwo2yKdcPOvmMO16amyVSWiW8


Fra: August Lindhardt
Til: ts Info
Cc: Byggeri
Emne: Sv: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-00233 (SKM: 317397)
Dato: 12. april 2019 13:20:58
Vedhæftede filer: Logo.png

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ved e-mail af 22. marts 2019 anmodet Skatteministeriet om eventuelle bemærkninger
til ændringer af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), bekendtgørelse om certificeringsordning for
dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet og bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable
telte og konstruktioner.
 
Det meddeles herved, at Skatteministeriet ikke har bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen

August Lindhardt
Ejendomme, Boer og Gevinster [EBG]

Mobil 72370136
Mail AL@skm.dk

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K

Mail skm@skm.dk
Web www.skm.dk

Til:
Cc: Byggeri (byggeri@tbst.dk), ts Info (info@trafikstyrelsen.dk)
Fra: Byggeri (byggeri@tbst.dk)
Titel: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-00233
Sendt: 22-03-2019 12:08:08

Hermed fremsendes udkast til ændring af følgende tre bekendtgørelser:
 

·         Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
·         Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet
·         Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til byggeri@tbst.dk senest den 1. maj 2019.
 
 
Med venlig hilsen
 
Emil Engel Magnussen
Fuldmægtig
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
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Fra: Ernst Jan de Place Hansen
Til: Byggeri
Emne: Ændringer til BR18 - opklarende spørgsmål i forbindelse med høring (j.nr. BS0400-00233)
Dato: 1. maj 2019 15:56:12
Vedhæftede filer: SV BR18 Forslag til ændring af §5 stk. 1 nr. 3.msg

SV Spørgsmål til BR18 §172.msg

Kære TBST,
 
Tak for høringsmaterialet vedr. ændringer i BR18 pr. 1. juli 2019.
SBi har leveret myndighedsbetjening vedr. reglerne for transportable telte og konstruktioner
samt legepladsredskaber, som danner noget af grundlaget for de foreslåede ændringer.
Håndteringen af de konkrete forslag kører parallelt via møder mellem SBi og TBST.
 
Dette er derfor IKKE at betragte som et høringssvar, men blot et par opklarende spørgsmål til
BR18-ændringerne (inkl. enkelte korrekturrettelser) til jeres færdiggørelse af teksten (mailen er
derfor alene sendt til byggeri@tbst.dk, og ikke til info@tbst.dk):
 
Administrative bestemmelser

·         §6d og 6e (erstatter §31 og §30, stk. 2): Her nævnes alene transportable konstruktioner,
hvad med telte?

·         §6f-g (erstatter §33-34): Hvad er baggrunden for at henvise til hele kap. 5, fremfor som
tidligere blot §157?

Bebyggelsesregulerende bestemmelser
·         §183: nr. 2 (sommerhuse): Er det bevidst at der skrives ”skel mod nabo, vej og sti”, når

det i § 181, nr. 2 (enfamiliehuse) anføres ”skel mod nabo og sti”?
Konstruktionsklasser

·         §489, stk. 1, nr. 4: ”K” rettes til ”k” efter ”som omfatter”
Dok af bærende konstruktioner

·         §493, stk. 1 nr. 3: til ”e” efter ”komparativ”
·         §493, stk. 5: Bør der ikke tilføjes en tilsvarende bestemmelse i §489?
·         §499, stk. 2, nr. 2: der mangler et ”og” efter ”fyldestgørende”

 
Bemærkninger i øvrigt, med henvisning til vedhæftede tidligere henvendelser (Blot for at sikre, at
de ikke blevet glemt i processen frem til udarbejdelsen af høringsudkastet):

·         §5, stk. 1, nr. 3-4: Forslag til ændringer i tekst i fht. i hvilket omfang ombygninger mv.
kræver byggetilladelse, sådan at enfamiliehuse underkastes samme regler som øvrige
bygninger

·         §172: At det tydeliggøres, at det er alene er ét af de tre forhold, der behøver at være
opfyldt for at en grund kan siges at have en særlig beliggenhed

 
Mvh
 
Ernst Jan de Place Hansen
Seniorforsker,  c iv i l ingeniør,  Ph.D.
Statens Byggeforskningsinsi tut  |  Afdel ingen for Byggeteknik og Proces
Fagl ig redaktør på SBi-anvisning om BR
 
T: 9940 2229 /  2347 8733 |  Emai l :  e jp@sbi.aau.dk  |  Web: www.sbi .dk
Sekretær /  recept ion:  9940 2372 /  9940 2525
Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
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SV: BR18: Forslag til ændring af §5 stk. 1 nr. 3

		From

		AAU sikkermail

		To

		Ernst Jan de Place Hansen

		Recipients

		ejp@sbi.aau.dk





Kære Ernst, 



 



Tak for dine input. Vi vil tage det med i vores overvejelser til næste revision af bygningsreglementet.




Med venlig hilsen



Signe Maria Larsen

Studentermedhjælper, Stud.merc.jur.



Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Danish Transport, Construction and Housing Authority

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S



 





Fra: Ernst Jan de Place Hansen [mailto:ejp@sbi.aau.dk]


Sendt: 4. juli 2018 12:11

Til: Byggeri <byggeri@tbst.dk>

Cc: Thomas Cornelius Buch-Hansen <tcb@sbi.aau.dk>

Emne: BR18: Forslag til ændring af §5 stk. 1 nr. 3







 



BR18, §5, stk. 1, nr. 3 anfører, i hvilke tilfælde ombygning og andre forandringer af enfamiliehuse, rækkehuse mv. kan ske uden byggetilladelse. Det fremhæves, at ombygningen ikke må medføre en væsentlig anvendelsesændring
 eller en udvidelse af etagearealet, men der er ikke andre begrænsninger.



 



§5, stk. 1, nr. 4 anfører for andet eksisterende byggeri, at undtagelsen for krav om byggetilladelse ikke gælder ombygninger og andre forandringer, der påvirker de bærende konstruktioner, forudsætningerne for
 bygningens brandstrategi  … 



 



For bygninger omfattet af §5, stk. 1, nr. 3 er der krav om dokumentation for konstruktionsklasse 1 og brandklasse 1 samt krav om indplacering i samme (KK: §485, §489; BK: §490, §493), hvorfor det må være hensigtsmæssigt,
 at der samtidig er krav om byggetilladelse ved ændring i de bærende konstruktioner og/eller brandforhold, på lige fod med andet eksisterende byggeri.




 



Kunne man tilføje til BR18 §5, stk 1, nr. 3 efter ’sommerhuse’: ”.., som ikke ændrer eller påvirker de bærende konstruktioner eller forudsætningerne for bygningens brandstrategi.”?



 



Mvh



Ernst Jan de Place Hansen og Thomas Cornelius



SBi



 



 



Ernst Jan de Place Hansen



Projektkoordinator RIBuild (Horizon 2020),
www.ribuild.eu




Faglig redaktør på SBi-anvisning om BR



Seniorforsker, civilingeniør, Ph.D.




Statens Byggeforskningsinsitut |
Afdelingen for Byggeteknik og Proces



 



T: 9940 2229 / 2347 8733
| Email: ejp@sbi.aau.dk | Web:
www.sbi.dk



Sekretær / reception: 9940 2372 / 9940 2525



Linked In:

http://www.linkedin.com/pub/ernst-jan-de-place-hansen/1a/683/4 




Aalborg Universitet København | A.C. Meyers Vænge 15|
2450 København SV
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SV: Spørgsmål til BR18 §172

		From

		AAU sikkermail

		To

		Ernst Jan de Place Hansen; Byggeri

		Cc

		Dorthe Christophersen

		Recipients

		ejp@sbi.aau.dk; byggeri@tbst.dk; dch@tbst.dk





Kære Ernst



 



Det er noteret.



 



Mvh



Carsten



 





Fra: Ernst Jan de Place Hansen [mailto:ejp@sbi.aau.dk]


Sendt: 13. august 2018 10:59

Til: Byggeri <byggeri@tbst.dk>

Cc: Carsten Lykke Graversen <cag@tbst.dk>; Dorthe Christophersen <dch@tbst.dk>

Emne: SV: Spørgsmål til BR18 §172







 



Hej Dorthe,



 



Tak for svar. I så fald vi l jeg forslå, at der i en kommende revision ændres fra ’og’ til ’eller’ i sætningen (min fremhævning)



2) grunde beliggende ved veje med en bredde på 15,0 m eller derover
og



 



/Ernst



 





Fra:
svc_dpg@srv.aau.dk <svc_dpg@srv.aau.dk>
På vegne af Byggeri

Sendt: 13. august 2018 10:54

Til: Ernst Jan de Place Hansen <ejp@sbi.aau.dk>

Cc: Carsten Lykke Graversen <cag@tbst.dk>; Byggeri <byggeri@tbst.dk>

Emne: SV: Spørgsmål til BR18 §172







 



Hej Ernst



 



Vi har drøftet dit spørgsmål nedenfor internt og vi er enige om, at det er tilstrækkelig, at et af forholdene er opfyldt.



 



Det vil sige, at der er tale om en grund med særlig beliggenhed, hvis det er en hjørnegrund eller en grund beliggende ved veje med en bredde på 15,0 m eller derover, eller en grund med en dybde, der ikke overstiger
 25,0 m regnet fra grundens grænse mod vej.



 



 



 




Med venlig hilsen



 



Dorthe Christophersen



Fuldmægtig/Advisor



 



Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Danish Transport, Construction and Housing Authority

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S



 



Tlf.: +45 4178 0510

Tlf.: +45 7221 8800



dch@tbst.dk


www.tbst.dk





 





Fra: Ernst Jan de Place Hansen [mailto:ejp@sbi.aau.dk]


Sendt: 9. august 2018 09:20

Til: Byggeri <byggeri@tbst.dk>

Emne: Spørgsmål til BR18 §172







 



I BR18, kap. 8 om byggeret og helhedsvurdering optræder bl.a. følgende tekst:



 



§ 172




Ved grunde med særlig beliggenhed forstås: 



1) hjørnegrunde, 



2) grunde beliggende ved veje med en bredde på 15,0 m eller derover og 



3) grunde med en dybde, der ikke overstiger 25,0 m regnet fra grundens grænse mod vej.



 



Betyder §172, at alle tre forhold skal være opfyldt for at der er tale om en grund med særlig beliggenhed?



 



Mvh



 



Ernst Jan de Place Hansen



Projektkoordinator RIBuild (Horizon 2020),
www.ribuild.eu




Faglig redaktør på SBi-anvisning om BR



Seniorforsker, civilingeniør, Ph.D.




Statens Byggeforskningsinsitut |
Afdelingen for Byggeteknik og Proces



 



T: 9940 2229 / 2347 8733
| Email: ejp@sbi.aau.dk | Web:
www.sbi.dk



Sekretær / reception: 9940 2372 / 9940 2525



Linked In:

http://www.linkedin.com/pub/ernst-jan-de-place-hansen/1a/683/4 




Aalborg Universitet København | A.C. Meyers Vænge 15|
2450 København SV
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1

Josephine Svane Low

Fra: AAU sikkermail <svc_dpg@srv.aau.dk> på vegne af Byggeri <byggeri@tbst.dk>

Sendt: 4. september 2018 15:14

Til: Ernst Jan de Place Hansen

Emne: SV: BR18: Forslag til ændring af §5 stk. 1 nr. 3

Kære Ernst,  

 

Tak for dine input. Vi vil tage det med i vores overvejelser til næste revision af bygningsreglementet.  

Med venlig hilsen 

Signe Maria Larsen 
Studentermedhjælper, Stud.merc.jur. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Edvard Thomsens Vej 14 

DK-2300 København S 

 

Fra: Ernst Jan de Place Hansen [mailto:ejp@sbi.aau.dk]  

Sendt: 4. juli 2018 12:11 

Til: Byggeri <byggeri@tbst.dk> 

Cc: Thomas Cornelius Buch-Hansen <tcb@sbi.aau.dk> 

Emne: BR18: Forslag til ændring af §5 stk. 1 nr. 3 

 

BR18, §5, stk. 1, nr. 3 anfører, i hvilke tilfælde ombygning og andre forandringer af enfamiliehuse, rækkehuse mv. 

kan ske uden byggetilladelse. Det fremhæves, at ombygningen ikke må medføre en væsentlig anvendelsesændring 

eller en udvidelse af etagearealet, men der er ikke andre begrænsninger. 

 

§5, stk. 1, nr. 4 anfører for andet eksisterende byggeri, at undtagelsen for krav om byggetilladelse ikke gælder 

ombygninger og andre forandringer, der påvirker de bærende konstruktioner, forudsætningerne for bygningens 

brandstrategi  …  

 

For bygninger omfattet af §5, stk. 1, nr. 3 er der krav om dokumentation for konstruktionsklasse 1 og brandklasse 1 

samt krav om indplacering i samme (KK: §485, §489; BK: §490, §493), hvorfor det må være hensigtsmæssigt, at der 

samtidig er krav om byggetilladelse ved ændring i de bærende konstruktioner og/eller brandforhold, på lige fod med 

andet eksisterende byggeri.  

 

Kunne man tilføje til BR18 §5, stk 1, nr. 3 efter ’sommerhuse’: ”.., som ikke ændrer eller påvirker de 

bærende konstruktioner eller forudsætningerne for bygningens brandstrategi.”? 

 

Mvh 

Ernst Jan de Place Hansen og Thomas Cornelius 

SBi 

 

 
Ernst  Jan de P lace Hansen  
Pro j ek tkoord ina to r  RIBu i ld  (Hor i zon  2020) ,  www. r ibu i l d .eu   
Fag l ig  redak tør  på  SB i -anv isn ing  om BR 
Sen io r f o rsker ,  c iv i l i ngen iør ,  Ph .D.   
Sta tens  Bygge fo rskn ings ins i t u t  |  Afde l ingen  fo r  Bygge tekn ik  og  Proces  
  
T:  9940  2229  /  2347  8733  |  Emai l :  e j p@sb i . aau .dk  |  Web:  www.sb i . dk  
Sek re tær  /  recep t ion :  9940  2372  /  9940  2525  
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Aalborg Univers i te t  København |  A.C.  Meyers  Vænge 15 |  2450  København SV  
 

 
 



1

Josephine Svane Low

Fra: AAU sikkermail <svc_dpg@srv.aau.dk> på vegne af Carsten Lykke Graversen 

<cag@tbst.dk>

Sendt: 13. august 2018 11:04

Til: Ernst Jan de Place Hansen; Byggeri

Cc: Dorthe Christophersen

Emne: SV: Spørgsmål til BR18 §172

Kære Ernst 

  

Det er noteret. 

  

Mvh 

Carsten 

  

Fra: Ernst Jan de Place Hansen [mailto:ejp@sbi.aau.dk]  

Sendt: 13. august 2018 10:59 

Til: Byggeri <byggeri@tbst.dk> 

Cc: Carsten Lykke Graversen <cag@tbst.dk>; Dorthe Christophersen <dch@tbst.dk> 

Emne: SV: Spørgsmål til BR18 §172 

  

Hej Dorthe, 

  

Tak for svar. I så fald vi l jeg forslå, at der i en kommende revision ændres fra ’og’ til ’eller’ i sætningen (min 

fremhævning) 

2) grunde beliggende ved veje med en bredde på 15,0 m eller derover og 

  

/Ernst 

  

Fra: svc_dpg@srv.aau.dk <svc_dpg@srv.aau.dk> På vegne af Byggeri 

Sendt: 13. august 2018 10:54 

Til: Ernst Jan de Place Hansen <ejp@sbi.aau.dk> 

Cc: Carsten Lykke Graversen <cag@tbst.dk>; Byggeri <byggeri@tbst.dk> 

Emne: SV: Spørgsmål til BR18 §172 

  

Hej Ernst 

  

Vi har drøftet dit spørgsmål nedenfor internt og vi er enige om, at det er tilstrækkelig, at et af forholdene er opfyldt. 

  

Det vil sige, at der er tale om en grund med særlig beliggenhed, hvis det er en hjørnegrund eller en grund beliggende 

ved veje med en bredde på 15,0 m eller derover, eller en grund med en dybde, der ikke overstiger 25,0 m regnet fra 

grundens grænse mod vej. 

  

  

  

Med venlig hilsen 
  
Dorthe Christophersen 
Fuldmægtig/Advisor 
  
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

Danish Transport, Construction and Housing Authority 



2

Edvard Thomsens Vej 14 

2300 København S 
  
Tlf.: +45 4178 0510 

Tlf.: +45 7221 8800 
dch@tbst.dk  

www.tbst.dk 

  

Fra: Ernst Jan de Place Hansen [mailto:ejp@sbi.aau.dk]  

Sendt: 9. august 2018 09:20 

Til: Byggeri <byggeri@tbst.dk> 

Emne: Spørgsmål til BR18 §172 

  

I BR18, kap. 8 om byggeret og helhedsvurdering optræder bl.a. følgende tekst: 

  

§ 172  

Ved grunde med særlig beliggenhed forstås:  

1) hjørnegrunde,  

2) grunde beliggende ved veje med en bredde på 15,0 m eller derover og  

3) grunde med en dybde, der ikke overstiger 25,0 m regnet fra grundens grænse mod vej. 

  

Betyder §172, at alle tre forhold skal være opfyldt for at der er tale om en grund med særlig beliggenhed? 

  

Mvh 

  
Ernst  Jan de P lace Hansen  
Pro j ek tkoord ina to r  RIBu i ld  (Hor i zon  2020) ,  www. r ibu i l d .eu   
Fag l ig  redak tør  på  SB i -anv isn ing  om BR  
Sen io r fo rsker ,  c iv i l i ngen iør ,  Ph .D.   
Sta tens  Bygge fo rskn ings ins i t u t  |  Afde l ingen  fo r  Bygge tekn ik  og  Proces  
  
T:  9940  2229  /  2347  8733  |  Emai l :  e j p@sb i . aau .dk  |  Web:  www.sb i . dk  
Sek re tær  /  recep t ion :  9940  2372  /  9940  2525  
L inked  In :  h t t p : / /www. l i nked i n . com/pub /e rns t - j an -de-p lace-hansen /1a /683 /4    
Aalborg Univers i te t  København |  A.C.  Meyers  Vænge 15 |  2450  København SV  
  

 
  



Fra: Nina Seierup von Ahnen
Til: ts Info
Cc: Byggeri
Emne: J.nr. BS0400-00233 - Høring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Bygningsreglement 2018
Dato: 1. maj 2019 13:26:35
Vedhæftede filer: Høringsbrev af 010519.pdf

Hejsa
 
Vedhæftet fremsendes høringssvar fra Statikeranerkendelsesudvalget vedr. Høring af
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Bygningsreglement 2018.
 
Med venlig hilsen
Nina Seierup von Ahnen
 
 
Nina Seierup von Ahnen
Udvalgssekretær

Ingeniørforeningen, IDA
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V
Tlf.: 33 18 48 48
Direkte: 33 18 46 41 
Mobil: 61 61 08 72
nse@ida.dk 
ida.dk
 

IDA - Et fællesskab, der realiserer potentialet i teknologi og viden. Læs IDAs vision
IDA er stiftende partner af Engineer the future.
 
Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig og alene tiltænkt modtageren. Såfremt De ikke er rette modtager, vil
adgang til e-mailen være ubeføjet, og enhver udnyttelse eller videregivelse af e-mailens indhold være uretmæssig og
potentielt i strid med lovgivningen. Såfremt De ikke er rette modtager, bedes De venligst omgående underrette os og
derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.
 
The information in this email and any attachment is confidential and may be legally protected. It is intended solely for the
addressee. Access to this email by anyone else is unauthorised. If you are not the intended recipient, any disclosure or
actions taken as a result of the information in this email is prohibited and may be unlawful. If you are not the intended
recipient, please notify us immediately and then delete this e-mail and any attachment. Thank you.
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https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1hLnNe-0000La-5K&i=57e1b682&c=35lBhueTKrPHCSsrWaHUTP_lsNVmgqEbCsnDf_6G8JW5g4IhmjI-GJDKwhdujkJnbZywL3Y2h0f2zVEg-7GuXquY7L1AXGAmNYmhFXnBGQ2PHBH7ci9dc6LrTxJOA5g-SPb8pnQT5okfhdpB7MpGOr28X33lrgFLOYHtzfuDPH9lXYnGuWPVhtr6PbXkXNvXryVNwcMm86CFdHEeOXH6PD4QbQ-rhGDQIe_qQp8WNyk



 


 
 


Ingeniørforeningen, IDA 
Kalvebod Brygge 31-33 
DK-1780 København V 
Tlf. +45 33 18 48 48 
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Vedrørende: Høring af bekendtgørelse om ændring af bekendt-
gørelse om Bygningsreglement 2018 


 
 
Tak for muligheden for at afgive kommentarer ved høring om ændring af Bygningsreglement 2018 
(BR18). 
 
Anerkendelsesudvalget for statikere ved IDA finder en række af forslagene til ændring af BR18 velbe-
grundede og naturlige. På basis af erfaringer med nuværende anerkendelsesordning og et indgående 
kendskab til det øvrige regelsæt omkring bærende konstruktioners sikkerhed og dokumentation finder 
udvalget imidlertid også, at nogle af forslagene er meget uheldige, kan have store konsekvenser for 
praksis og er inkonsistente i forhold til såvel den øvrige del af BR18 som de øvrige dele af regelsættet. 
Disse forslag bør overvejes og bearbejdes grundigt før ikrafttrædelse af ændringerne, ligesom de kræ-
ver justeringer i vejledning samt SBi-anvisning 271. 
 
Vores bemærkninger er listet i skemaform nedenfor, idet ’ID’ refererer til høringsudkastets nummere-
ringer, medens ’§’ refererer til paragraf i BR18. Hvor der ikke er anført ID, er der tale om et forhold i 
det eksisterende BR18, som udvalget finder det rigtigt at justere, og som ikke er behandlet i hørings-
udkastet. 
 


ID/§ Kommentarer 
§10 Ifølge §30 må transportable telte og konstruktioner, som ikke er certificerede, ikke op-


stilles uden en byggetilladelse fra Kommunen. En sådan kan kun baseres på en frem-
sendt dokumentation, men da mange sådanne telte henføres til KK1, foreligger denne 
ikke. 
 
Enten bør 


- Transportabel telte og konstruktioner, som ikke er certificerede, henføres til 
KK2 ved en tilføjelse i §489 pkt.2 


Eller 
- Der indføjes et nyt stk. til §10, som lyder: ”For transportable telte og konstruk-


tioner i konstruktionsklasse 1, som er omfattet af §30, skal der indsendes sta-
tisk dokumentation” 


 
11./§ 18. stk. 2. Der bør efter ”… udpeger ansøgeren” indsættes ”desuden”, så der ikke er tvivl i forhold 


til stk. 1. om at der er tale om to særskilte certificerede statikere. Teksten ændres til 
For byggeri i konstruktionsklasse 4 skal der ud over statikeren i medfør af stk.1 litra 2 
tilknyttes en anden statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, jf. 
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bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i byg-
ningsreglementet § 14. 
 


§41 stk.2 Der må ikke være tvivl om at der i Konstruktionsklasse 4 er der tale om 2 sluterklærin-
ger. Teksten ændres til 
For byggeri i konstruktionsklasse 4 skal der desuden indsendes yderligere en sluter-
klæring, jf. § 499, stk. 2, der er udarbejdet og underskrevet af en anden statiker udpe-
get af ansøgeren jf. §18, og som er certificeret til at udføre tredjepartskontrol. 
 


72./§ 486. Sætningen bør bibeholdes. Det er helt afgørende, at der for et konstruktionsafsnit kun 
kan være én projekterende organisation, og SBi-anvisning 271 er bygget op under 
denne forudsætning.  
 
Hvis denne regel ikke er der, kan den bygværksprojekterende nøjes med ét konstrukti-
onsafsnit og alle grænseflader falder væk. Dette vil den bygværksprojekterende natur-
ligvis have en interesse i, da vedkommende i egen forretningsmæssige interesse spa-
rer en del arbejde ved den manøvre, og dette ses derfor desværre ofte i praksis. Her-
ved vil der være en masse projekterende på et projekt, hvor ingen har ansvar for hel-
hed og grænseflader. Reglen blev indført i første udgave af SBi-anvisning 223 i 2010, 
da man erkendte at en stor del af konstaterede fejl i bygværker, netop skyldes at ingen 
tog ansvar for grænseflader og helheder i et byggeri med mange projekterende organi-
sationer. I anerkendelsesudvalget og i byggebranchen er der en udbredt opfattelse af, 
at netop denne regel fungerer godt. 
 
Ordet ’organisation’ kan evt. udgå. 
 


75./§489 Alle konstruktioner omfattet af BR kan indplaceres i konsekvensklasser jf. DS/EN 1990 
og dermed også i konstruktionsklasser. Den foreslåede bestemmelse åbner for alskens 
undtagelser, hvor man kan henholde sig til at en given anvendelse ikke er nævnt i BR-
vejledning eller DS/INF. Hvem skal i øvrigt foretage den pågældende vurdering? 
 
Nyt stk 5 bør udgå. 
 


78./§495. Begrebet ”Væsentlige ombygninger af eksisterende konstruktioner” er uhåndterbar og 
farligt for praksis, da de fleste ombygninger formentlig vil blive opfattet som ’uvæsent-
lige’, så der ikke er behov for dokumentation. Der bør altid fordres en dokumentation, 
og hvornår en ombygning er så uvæsentlig, så der ikke er behov for dokumentation, er 
indgående beskrevet i SBi-anvisning 271. 
 


  
80./§499. Nr. 5 og 6 er meget vanskelige at forstå og indre inkonsistente. De oprindelige formule-


ringer bevares, da de meget præcist udtrykker det ønskede. 
 


81./§501 nr.5 Det er ikke korrekt alene at henvise til de relevante materialers egenskaber. Der er tale 
om en dokumentation af konstruktionen som udført, der udover egenskaber også om-
fatter materialebeskrivelse samt alle forhold ved den udførte konstruktion herunder 
sammenbygning af materialer og komponenter; fx gennem foto af det udførte. For en 
sammenhængene sprogbrug med øvrige punkter samt SBi-anvisning 271 ændres tek-
sten til 
A5. Konstruktion som udført, der indeholder dokumentation for konstruktionen, som 
denne er udført; dvs. dokumentation for fx de produkter og materialer, der indgår i de 
bærende konstruktioner. 
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Kap.30 Titel ændres til: ’Kontrol af dokumentation og udførelse af bærende konstruktioner og 
brandforhold’, da der med ikraftsættelse af DS/EN 1990 DK NA også er tale om kontrol 
og dokumentation af udførelse. 
 


90./§524 Kontrollen vedrører ikke kun de bærende konstruktioner som sådan, men også selve 
udførelsen, idet der er forhold af betydning for sikkerheden, som ikke kan ses af den 
fysiske konstruktion, men må kontrolleres ved såkaldt proceskontrol. Derfor bør be-
stemmelsen lyde 
”Der skal udføres kontrol af udførelsen af de bærende konstruktioner og dokumenta-
tion for at de bærende konstruktioner er i overensstemmelse…” 
 


94./§527 Tabel og tilhørende note slettes, da bestemmelsen vedrører kontrolniveau, men tabel-
len fejlagtigt vedrører kontroltype. 
 


§530 Liste opdateres med nye punkter i rød kursiv, så den er i overensstemmelse med SBi-
anvisning 271 samt DS/EN 1990 DK NA: 
1) Definition af konstruktionsafsnit og grænseflader mellem konstruktionsafsnit. 
2) Bestemmelse af konsekvensklasser og konstruktionsklasser. 
3) Afgrænsning af bygværket i forhold til andre bygværker. 
4) Udarbejdelse, kontrol og godkendelse af A1. Konstruktionsgrundlag, A2.1. Statiske bereg-


ninger – bygværk, A3.1. Konstruktionstegninger og Modeller – bygværk, B1. Statisk pro-
jektredegørelse og B2. Statisk kontrolplan. 


5) Specifikation og formidling af grundlag for projektering af de konstruktionsafsnit, der pro-
jekteres af andre end den bygværksprojekterende. 


6) Koordinering og kontrol af grænseflader mellem konstruktionsafsnit. 
7) Kontrol af, at dokumentation for konstruktionsafsnit er kontrolleret, og at kontrollen er 


dokumenteret. 
8) Kontrol af opfølgning på kontrol af dokumentation af konstruktionsafsnit. 
9) Koordinering og samling af dokumentationer for kontrol af projektering og udførelse i B3. 


Statisk kontrolrapport. 
10) Koordinering og videreførelse af punkter for særlig kontrol under udførelse. 
11) Samling af dokumentation for gennemført kontrol af udførelsen i B3.2 Statisk kontrolrap-


port udførelse. 
12) Koordinering af ændringer under projektering og udførelsen. 
13) Udarbejdelse, kontrol og godkendelse af A4.1 Konstruktionsændringer – bygværk. 
14) Koordinering og samling af dokumentationer for ændringer af konstruktioner i konstrukti-


onsafsnit i A4.2 Konstruktionsændringer - konstruktionsafsnit. 
15) Koordinering af projekterings- og udførelsesmæssige tiltag som konsekvens af afvigelser 


fundet ved kontrol af projektering og udførelse. 
16) Koordinering af opdatering af den statiske dokumentation til 'som-udført-dokumentation'. 
17) Løbende kontrol med forudsætninger for indplacering i konstruktionsklasse i hele projek-


tets forløb. 
18) Koordinering og samling af dokumentationer i A5 Konstruktion som udført. 
19) Samling af den statiske dokumentation for hele bygværket, så dette udgør et hele. 
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§533 Ordet ’derudover’ tilføjes, så sætningen lyder: For de dele af et byggeri, der er i kon-
struktionsklasse 4 og brandklasse 4, skal der derudover være tilknyttet en certificeret 
statiker og brandrådgiver som tredjepartskontrollant. 
 


97./§534. Uheldigt at den nævnte sætning udgår, da det er anerkendelsesudvalgets erfaring, at 
der er en udbredt opfattelse af at den certificerede statiker godkender dokumentation 
og projektet i sin helhed på tværs af hvem der faktisk har lavet den. Sætningen bør be-
stå, men kan alternativt flyttes til vejledningen. 
 


98./§536 Ordet ’udarbejdende’ anvendes kun om den der udarbejder dokumenter eller modeller. 
Der er i stedet tale om at virke som ’projekterende’, der omfatter mange andre aktivite-
ter end at udarbejde dokumenter. Ordet ’projekterende’ bør derfor anvendes. 
Ordet ’kontrollerende’ er tilsvarende uhensigtsmæssigt, da det ikke henviser til en rolle, 
men til en aktivitet. I stedet bør ordet ’kontrollant’ anvendes. 
 
Tilbagejusteringer til begreberne ’projekterende’ og ’kontrollant’ anbefales, da det sikrer 
konsistens i forhold nutidig praksis og regler samt vil være i overensstemmelse med 
SBi-anvisning 271, hvor der er en meget stringent begrebsanvendelse. 
 
Stk.2 Sætningen er dobbeltkonfekt. En tredjepartskontrollant kan naturligvis kun virke 
som kontrollant  Stykket bør udgå. 
 
Med ændringen af §536 fjernes desuden skelnen mellem ledende og aktiv, hvilket er 
uheldigt. Denne blev indført i statikeranerkendelsesordningen i 2016 efter ønske fra 
praksis og de anerkendte statikere selv. Med udgivelse af BR18 blev det aftalt, at dette 
fremover bedst var placeret i BR, men også alternativt ville kunne placeres i vejledning 
hertil. Anerkendelsesudvalget anbefaler at dette genindføres; alternativt placeres i vej-
ledning. 
 


99./§537-539 Med fjernelse af §537-539 mangler der en beskrivelse af den certificerede statikers op-
gaver, når denne virker som projekterende. Uden denne opgavebeskrivelse, kan certifi-
ceringsorganer ikke tjekke, at den certificerede statiker virker efter reglerne!  
 
Endvidere indebære dette, at den certificerede statiker kan uddelegere alt og dermed 
er vi tilbage ved situationen fra før revision af statikeranerkendelsesordningen i 2010, 
hvor de anerkendte statikere kunne ’nøjes’ med at sidde uden for projektet og blot god-
kende dokumentationen. Det var netop ved denne revision en afgørende forudsætning, 
at den anerkendte statiker selv har et mindstemål af opgaver. 
 
Reglerne bør genindføres. 
 


100./§540. Paragraffen er inkonsistent. Hvis en certificeret statiker virker som projekterende, kan 
denne ikke være kontrollerende. De nævnte opgaver gælder kun, når den certificerede 
statiker virker som kontrollant. 
 


101./§541. Med ophævelse af denne bestemmelse fjernes mindstekrav til kontrol af de enkelte 
dele af den statiske dokumentation. Dette er meget uheldigt, da netop disse mindste-
krav må lægges til grund for et certificeringsorgans vurdering af om den certificerede 
statiker virker efter reglerne. Bestemmelsen foreslås genindført. 
 


102./§542. Stk.3 bør bibeholdes, så helheden sikres. Bestemmelsen kan affattes således: 
Den certificerede statiker skal som kontrollant samle, kontrollere og godkende kontrol-
dokumentationen, så denne udgør et hele. 
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Uden et sådant krav kan den certificerede stort set lave ingenting. Op til 2010 var dette 
et udbredt billede, hvor man netop kunne konstatere, at der bare blev skrevet under af 
anerkendte statikere uden at disse vidste, hvad de faktisk skrev under på. De nye reg-
ler for anerkendte statikere var bl.a. et opgør med dette, og et svar på et udbredt ønske 
blandt de anerkendte statikere om afklaring af forventninger. 
 


§543: Der bør i forlængelse af ikraftsættelse af DS/EN DK NA anneks B5 indføres et nyt stk. 
3 affattet således: 
Den certificerede statiker skal som tredjepartskontrollant af udførelsen som minimum 
gennemføre 
1) alle særlige kontroller af udførelsen parallelt med den uafhængige kontrol jf. B2.2.1 
Statisk Kontrolplan udførelse bygværk. 
2) udvidet kontrol af B2.2.1 Statisk Kontrolplan udførelse bygværk samt minimumskon-
trol af B3.2.1 Statisk Kontrolrapport udførelse bygværk og kontroldokumentation for 
alle almene kontroller - jf. DS 1140 Almen kontrol af udførelse til et niveau - som anført 
i SBi-anvisning 271 Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner. 
 


Tabeller til kapi-
tel 33, Tabel 1 


For konstruktioner i konstruktionsklasse 1 er der alene krav om egenkontrol, og for 
egenkontrol giver begreberne Min., Udv. og Max. ingen mening. Kolonnen for KK1 bør 
slettes. 
 
Tabellens titel bør angive, at den gælder for uafhængig kontrol. 
 


 
Statikeranerkendelsesudvalget deltager gerne i en nærmere præcisering af forholdende, og gør op-
mærksom på, at som nogle af forslagene er lagt til rette i høringsmaterialet, vil det efter vores vurde-
ring kræve ændringer i såvel vejledninger til BR18, SBi-anvisning 271 som bekendtgørelsen for certifi-
cering af statikere. Statikeranerkendelsesudvalget finder især, at bortfald af beskrivelse af minimusop-
gaver for certificerede statikeres virke som projekterende er kritisk for certificeringsordningen som hel-
hed. 
 
 
Med venlig hilsen 
På vegne af Statikeranerkendelsesudvalget 


 
Niels-Jørgen Aagaard 
Formand for Statikeranerkendelsesudvalget 
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gørelse om Bygningsreglement 2018 

 

 

Tak for muligheden for at afgive kommentarer ved høring om ændring af Bygningsreglement 2018 

(BR18). 

 

Anerkendelsesudvalget for statikere ved IDA finder en række af forslagene til ændring af BR18 velbe-

grundede og naturlige. På basis af erfaringer med nuværende anerkendelsesordning og et indgående 

kendskab til det øvrige regelsæt omkring bærende konstruktioners sikkerhed og dokumentation finder 

udvalget imidlertid også, at nogle af forslagene er meget uheldige, kan have store konsekvenser for 

praksis og er inkonsistente i forhold til såvel den øvrige del af BR18 som de øvrige dele af regelsættet. 

Disse forslag bør overvejes og bearbejdes grundigt før ikrafttrædelse af ændringerne, ligesom de kræ-

ver justeringer i vejledning samt SBi-anvisning 271. 

 

Vores bemærkninger er listet i skemaform nedenfor, idet ’ID’ refererer til høringsudkastets nummere-

ringer, medens ’§’ refererer til paragraf i BR18. Hvor der ikke er anført ID, er der tale om et forhold i 

det eksisterende BR18, som udvalget finder det rigtigt at justere, og som ikke er behandlet i hørings-

udkastet. 

 

ID/§ Kommentarer 
§10 Ifølge §30 må transportable telte og konstruktioner, som ikke er certificerede, ikke op-

stilles uden en byggetilladelse fra Kommunen. En sådan kan kun baseres på en frem-
sendt dokumentation, men da mange sådanne telte henføres til KK1, foreligger denne 
ikke. 
 
Enten bør 

- Transportabel telte og konstruktioner, som ikke er certificerede, henføres til 
KK2 ved en tilføjelse i §489 pkt.2 

Eller 

- Der indføjes et nyt stk. til §10, som lyder: ”For transportable telte og konstruk-
tioner i konstruktionsklasse 1, som er omfattet af §30, skal der indsendes sta-
tisk dokumentation” 

 

11./§ 18. stk. 2. Der bør efter ”… udpeger ansøgeren” indsættes ”desuden”, så der ikke er tvivl i forhold 
til stk. 1. om at der er tale om to særskilte certificerede statikere. Teksten ændres til 
For byggeri i konstruktionsklasse 4 skal der ud over statikeren i medfør af stk.1 litra 2 
tilknyttes en anden statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, jf. 
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bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i byg-
ningsreglementet § 14. 
 

§41 stk.2 Der må ikke være tvivl om at der i Konstruktionsklasse 4 er der tale om 2 sluterklærin-
ger. Teksten ændres til 
For byggeri i konstruktionsklasse 4 skal der desuden indsendes yderligere en sluter-
klæring, jf. § 499, stk. 2, der er udarbejdet og underskrevet af en anden statiker udpe-
get af ansøgeren jf. §18, og som er certificeret til at udføre tredjepartskontrol. 
 

72./§ 486. Sætningen bør bibeholdes. Det er helt afgørende, at der for et konstruktionsafsnit kun 
kan være én projekterende organisation, og SBi-anvisning 271 er bygget op under 
denne forudsætning.  
 
Hvis denne regel ikke er der, kan den bygværksprojekterende nøjes med ét konstrukti-
onsafsnit og alle grænseflader falder væk. Dette vil den bygværksprojekterende natur-
ligvis have en interesse i, da vedkommende i egen forretningsmæssige interesse spa-
rer en del arbejde ved den manøvre, og dette ses derfor desværre ofte i praksis. Her-
ved vil der være en masse projekterende på et projekt, hvor ingen har ansvar for hel-
hed og grænseflader. Reglen blev indført i første udgave af SBi-anvisning 223 i 2010, 
da man erkendte at en stor del af konstaterede fejl i bygværker, netop skyldes at ingen 
tog ansvar for grænseflader og helheder i et byggeri med mange projekterende organi-
sationer. I anerkendelsesudvalget og i byggebranchen er der en udbredt opfattelse af, 
at netop denne regel fungerer godt. 
 
Ordet ’organisation’ kan evt. udgå. 
 

75./§489 Alle konstruktioner omfattet af BR kan indplaceres i konsekvensklasser jf. DS/EN 1990 
og dermed også i konstruktionsklasser. Den foreslåede bestemmelse åbner for alskens 
undtagelser, hvor man kan henholde sig til at en given anvendelse ikke er nævnt i BR-
vejledning eller DS/INF. Hvem skal i øvrigt foretage den pågældende vurdering? 
 
Nyt stk 5 bør udgå. 
 

78./§495. Begrebet ”Væsentlige ombygninger af eksisterende konstruktioner” er uhåndterbar og 
farligt for praksis, da de fleste ombygninger formentlig vil blive opfattet som ’uvæsent-
lige’, så der ikke er behov for dokumentation. Der bør altid fordres en dokumentation, 
og hvornår en ombygning er så uvæsentlig, så der ikke er behov for dokumentation, er 
indgående beskrevet i SBi-anvisning 271. 
 

  

80./§499. Nr. 5 og 6 er meget vanskelige at forstå og indre inkonsistente. De oprindelige formule-
ringer bevares, da de meget præcist udtrykker det ønskede. 
 

81./§501 nr.5 Det er ikke korrekt alene at henvise til de relevante materialers egenskaber. Der er tale 
om en dokumentation af konstruktionen som udført, der udover egenskaber også om-
fatter materialebeskrivelse samt alle forhold ved den udførte konstruktion herunder 
sammenbygning af materialer og komponenter; fx gennem foto af det udførte. For en 
sammenhængene sprogbrug med øvrige punkter samt SBi-anvisning 271 ændres tek-
sten til 
A5. Konstruktion som udført, der indeholder dokumentation for konstruktionen, som 
denne er udført; dvs. dokumentation for fx de produkter og materialer, der indgår i de 
bærende konstruktioner. 
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Kap.30 Titel ændres til: ’Kontrol af dokumentation og udførelse af bærende konstruktioner og 
brandforhold’, da der med ikraftsættelse af DS/EN 1990 DK NA også er tale om kontrol 
og dokumentation af udførelse. 
 

90./§524 Kontrollen vedrører ikke kun de bærende konstruktioner som sådan, men også selve 
udførelsen, idet der er forhold af betydning for sikkerheden, som ikke kan ses af den 
fysiske konstruktion, men må kontrolleres ved såkaldt proceskontrol. Derfor bør be-
stemmelsen lyde 
”Der skal udføres kontrol af udførelsen af de bærende konstruktioner og dokumenta-
tion for at de bærende konstruktioner er i overensstemmelse…” 
 

94./§527 Tabel og tilhørende note slettes, da bestemmelsen vedrører kontrolniveau, men tabel-
len fejlagtigt vedrører kontroltype. 
 

§530 Liste opdateres med nye punkter i rød kursiv, så den er i overensstemmelse med SBi-

anvisning 271 samt DS/EN 1990 DK NA: 

1) Definition af konstruktionsafsnit og grænseflader mellem konstruktionsafsnit. 
2) Bestemmelse af konsekvensklasser og konstruktionsklasser. 
3) Afgrænsning af bygværket i forhold til andre bygværker. 
4) Udarbejdelse, kontrol og godkendelse af A1. Konstruktionsgrundlag, A2.1. Statiske bereg-

ninger – bygværk, A3.1. Konstruktionstegninger og Modeller – bygværk, B1. Statisk pro-
jektredegørelse og B2. Statisk kontrolplan. 

5) Specifikation og formidling af grundlag for projektering af de konstruktionsafsnit, der pro-
jekteres af andre end den bygværksprojekterende. 

6) Koordinering og kontrol af grænseflader mellem konstruktionsafsnit. 
7) Kontrol af, at dokumentation for konstruktionsafsnit er kontrolleret, og at kontrollen er 

dokumenteret. 
8) Kontrol af opfølgning på kontrol af dokumentation af konstruktionsafsnit. 
9) Koordinering og samling af dokumentationer for kontrol af projektering og udførelse i B3. 

Statisk kontrolrapport. 
10) Koordinering og videreførelse af punkter for særlig kontrol under udførelse. 
11) Samling af dokumentation for gennemført kontrol af udførelsen i B3.2 Statisk kontrolrap-

port udførelse. 
12) Koordinering af ændringer under projektering og udførelsen. 
13) Udarbejdelse, kontrol og godkendelse af A4.1 Konstruktionsændringer – bygværk. 
14) Koordinering og samling af dokumentationer for ændringer af konstruktioner i konstrukti-

onsafsnit i A4.2 Konstruktionsændringer - konstruktionsafsnit. 
15) Koordinering af projekterings- og udførelsesmæssige tiltag som konsekvens af afvigelser 

fundet ved kontrol af projektering og udførelse. 
16) Koordinering af opdatering af den statiske dokumentation til 'som-udført-dokumentation'. 
17) Løbende kontrol med forudsætninger for indplacering i konstruktionsklasse i hele projek-

tets forløb. 
18) Koordinering og samling af dokumentationer i A5 Konstruktion som udført. 
19) Samling af den statiske dokumentation for hele bygværket, så dette udgør et hele. 
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§533 Ordet ’derudover’ tilføjes, så sætningen lyder: For de dele af et byggeri, der er i kon-
struktionsklasse 4 og brandklasse 4, skal der derudover være tilknyttet en certificeret 
statiker og brandrådgiver som tredjepartskontrollant. 
 

97./§534. Uheldigt at den nævnte sætning udgår, da det er anerkendelsesudvalgets erfaring, at 
der er en udbredt opfattelse af at den certificerede statiker godkender dokumentation 
og projektet i sin helhed på tværs af hvem der faktisk har lavet den. Sætningen bør be-
stå, men kan alternativt flyttes til vejledningen. 
 

98./§536 Ordet ’udarbejdende’ anvendes kun om den der udarbejder dokumenter eller modeller. 
Der er i stedet tale om at virke som ’projekterende’, der omfatter mange andre aktivite-
ter end at udarbejde dokumenter. Ordet ’projekterende’ bør derfor anvendes. 
Ordet ’kontrollerende’ er tilsvarende uhensigtsmæssigt, da det ikke henviser til en rolle, 
men til en aktivitet. I stedet bør ordet ’kontrollant’ anvendes. 
 
Tilbagejusteringer til begreberne ’projekterende’ og ’kontrollant’ anbefales, da det sikrer 
konsistens i forhold nutidig praksis og regler samt vil være i overensstemmelse med 
SBi-anvisning 271, hvor der er en meget stringent begrebsanvendelse. 
 
Stk.2 Sætningen er dobbeltkonfekt. En tredjepartskontrollant kan naturligvis kun virke 
som kontrollant  Stykket bør udgå. 
 
Med ændringen af §536 fjernes desuden skelnen mellem ledende og aktiv, hvilket er 
uheldigt. Denne blev indført i statikeranerkendelsesordningen i 2016 efter ønske fra 
praksis og de anerkendte statikere selv. Med udgivelse af BR18 blev det aftalt, at dette 
fremover bedst var placeret i BR, men også alternativt ville kunne placeres i vejledning 
hertil. Anerkendelsesudvalget anbefaler at dette genindføres; alternativt placeres i vej-
ledning. 
 

99./§537-539 Med fjernelse af §537-539 mangler der en beskrivelse af den certificerede statikers op-
gaver, når denne virker som projekterende. Uden denne opgavebeskrivelse, kan certifi-
ceringsorganer ikke tjekke, at den certificerede statiker virker efter reglerne!  
 
Endvidere indebære dette, at den certificerede statiker kan uddelegere alt og dermed 
er vi tilbage ved situationen fra før revision af statikeranerkendelsesordningen i 2010, 
hvor de anerkendte statikere kunne ’nøjes’ med at sidde uden for projektet og blot god-
kende dokumentationen. Det var netop ved denne revision en afgørende forudsætning, 
at den anerkendte statiker selv har et mindstemål af opgaver. 
 
Reglerne bør genindføres. 
 

100./§540. Paragraffen er inkonsistent. Hvis en certificeret statiker virker som projekterende, kan 
denne ikke være kontrollerende. De nævnte opgaver gælder kun, når den certificerede 
statiker virker som kontrollant. 
 

101./§541. Med ophævelse af denne bestemmelse fjernes mindstekrav til kontrol af de enkelte 
dele af den statiske dokumentation. Dette er meget uheldigt, da netop disse mindste-
krav må lægges til grund for et certificeringsorgans vurdering af om den certificerede 
statiker virker efter reglerne. Bestemmelsen foreslås genindført. 
 

102./§542. Stk.3 bør bibeholdes, så helheden sikres. Bestemmelsen kan affattes således: 
Den certificerede statiker skal som kontrollant samle, kontrollere og godkende kontrol-
dokumentationen, så denne udgør et hele. 



 

 Side 5 af 5 

 
Uden et sådant krav kan den certificerede stort set lave ingenting. Op til 2010 var dette 
et udbredt billede, hvor man netop kunne konstatere, at der bare blev skrevet under af 
anerkendte statikere uden at disse vidste, hvad de faktisk skrev under på. De nye reg-
ler for anerkendte statikere var bl.a. et opgør med dette, og et svar på et udbredt ønske 
blandt de anerkendte statikere om afklaring af forventninger. 
 

§543: Der bør i forlængelse af ikraftsættelse af DS/EN DK NA anneks B5 indføres et nyt stk. 
3 affattet således: 
Den certificerede statiker skal som tredjepartskontrollant af udførelsen som minimum 
gennemføre 
1) alle særlige kontroller af udførelsen parallelt med den uafhængige kontrol jf. B2.2.1 
Statisk Kontrolplan udførelse bygværk. 
2) udvidet kontrol af B2.2.1 Statisk Kontrolplan udførelse bygværk samt minimumskon-
trol af B3.2.1 Statisk Kontrolrapport udførelse bygværk og kontroldokumentation for 
alle almene kontroller - jf. DS 1140 Almen kontrol af udførelse til et niveau - som anført 
i SBi-anvisning 271 Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner. 
 

Tabeller til kapi-
tel 33, Tabel 1 

For konstruktioner i konstruktionsklasse 1 er der alene krav om egenkontrol, og for 
egenkontrol giver begreberne Min., Udv. og Max. ingen mening. Kolonnen for KK1 bør 
slettes. 
 
Tabellens titel bør angive, at den gælder for uafhængig kontrol. 
 

 

Statikeranerkendelsesudvalget deltager gerne i en nærmere præcisering af forholdende, og gør op-

mærksom på, at som nogle af forslagene er lagt til rette i høringsmaterialet, vil det efter vores vurde-

ring kræve ændringer i såvel vejledninger til BR18, SBi-anvisning 271 som bekendtgørelsen for certifi-

cering af statikere. Statikeranerkendelsesudvalget finder især, at bortfald af beskrivelse af minimusop-

gaver for certificerede statikeres virke som projekterende er kritisk for certificeringsordningen som hel-

hed. 

 

 

Med venlig hilsen 

På vegne af Statikeranerkendelsesudvalget 

 
Niels-Jørgen Aagaard 
Formand for Statikeranerkendelsesudvalget 
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Kære Emil 

Sundheds- og Ældreministeriet takker for muligheden for at afgive svar til høring over udkast til
tre bekendtgørelser på byggeområdet, og informerer i den forbindelse om, at vi ikke har nogen
bemærkninger til dem.
 
Med venlig hilsen

Victoria Hedegaard
Student, Sundhedsjura og Psykiatri
Direkte tlf. 7226 9632
Mail: vih@sum.dk

Sundheds- og Ældreministeriet ● Holbergsgade 6  ● 
1057 København K ● Tlf. 7226  9000 ● Fax 7226 9001 ● www.sum.dk
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Se venligst vedhæftede.
 
 
Med venlig hilsen
Line Brendstrup, Sekretær
Direkte 7742 4248 lbr@tekniq.dk   

Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup

Telefon 4343 6000 tekniq@tekniq.dk
www.tekniq.dk

TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation repræsenterer 4.300 virksomheder inden for el, vvs og metal med i
alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr.
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Fra: Anne Zachhau
Til: ts Info
Cc: Byggeri
Emne: VS: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-00233
Dato: 26. marts 2019 09:24:10
Vedhæftede filer: Høringsbrev.pdf

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18).pdf
Udkast til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner.pdf
Udkast til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i
bygningsreglementet.pdf
Høringsliste.pdf

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 
Uddannelses- og Forskningsministeriet har ingen bemærkninger til denne høring.
 
For
 
Thomas Voigt Lund
Jura og Internationale Forhold
Uddannelses- og Forskningsministeriet
 
Med venlig hilsen
 
Anne Zachhau
Student, Jura og Internationale Forhold
Uddannelses- og Forskningsministeriet
 

Fra: Byggeri <byggeri@tbst.dk> 
Sendt: 22. marts 2019 12:08
Cc: Byggeri <byggeri@tbst.dk>; ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet - TBST. journalnr.: BS0400-
00233
 
Hermed fremsendes udkast til ændring af følgende tre bekendtgørelser:
 

·         Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
·         Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i

bygningsreglementet
·         Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til byggeri@tbst.dk senest
den 1. maj 2019.
 
 
Med venlig hilsen
 
Emil Engel Magnussen
Fuldmægtig
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
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Til høringsparterne 


Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeom-


rådet 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til følgende 


tre bekendtgørelsesændringer på byggeområdet: 


• ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) 


• ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumenta-


tion af tekniske forhold i bygningsreglementet  


• ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transpor-


table telte og konstruktioner 


 


Bekendtgørelserne sendes i samlet høring med frist for svar den 1. 


maj 2019.  


De tre bekendtgørelser ændres samtidig, da ændringerne i BR18 affø-


der konsekvensændringer i både certificeringsordning for dokumenta-


tion af tekniske forhold i bygningsreglementet og certificeringsordning 


for transportable telte og konstruktioner. Ændringerne skal derfor 


bl.a. sikre, at der er overensstemmelse mellem reglerne i BR18 og de 


to certificeringsbekendtgørelser. Der foretages desuden en række ind-


holdsmæssige ændringer, som er beskrevet nedenfor. 


I de to certificeringsbekendtgørelser, der nyaffattes, er de væsentlige 


ændringer markeret med gul. 


Ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) inde-


holder bestemmelser, der: 


 Præciserer reglerne for skurvogne opstillet på en byggeplads.  
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 Undtager visse transportable konstruktioner, som Forsvaret og 


Beredskabsstyrelsen bruger, fra kravet om byggetilladelse.  


 Samler og præciserer reglerne for transportable konstruktioner 


samt for camping-, festival- og salgsområder.   


 Regulerer vedligeholdelse uden byggetilladelse 


 Simplificerer reglerne for den certificerede statikers og brand-


rådgivers virke. 


 Forenkler regler for kontrol af den tekniske dokumentation for 


brand- og konstruktionsklasser.  


 Udvider den statiske dokumentation for konstruktionsklasse 2-


4.  


 Indfører regler for kontrol af udførelsen i overensstemmelse 


med det nationale anneks til Eurocode 0.  


 Opdaterer bestemmelserne vedr. brandtekniske installationer. 


 Præciserer henvisning til vejledning om indsatstaktisk traditio-


nelt byggeri. 


Nyaffattelse af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumen-


tation af tekniske forhold i bygningsreglementet indeholder bestem-


melser, der:  


 Forpligter certificeringsorganet til at orientere kommunalbesty-


relsen, hvor der er er væsentlige fejl i byggeriet eller hvor en 


certificeret mister sin certificering. 


 Forenkler systemet for opretholdelse af certificering.  


 Præciserer reglerne for den certificerede statikers og brandråd-


gives virke.  


Nyaffattelse af bekendtgørelse om certificeringsordning for transpor-


table telte og konstruktioner indeholder bestemmelser, der: 


 Præciserer og opdaterer reglerne for certificering af transpor-


table konstruktioner.  


 


1. Bygningsreglement 2018  


Nedenfor beskrives de væsentligste forslag til ændringer i bygnings-


reglementet (BR18) 


Præcisering af reglerne for skurvogne opstillet på en byggeplads  


Reglerne for transportable konstruktioner, herunder skurvogne, der 


skal stå på en byggeplads, præciseres, da der har været tvivl om reg-


lerne hos kommunerne og i branchen. Det tydeliggøres, at transpor-


table konstruktioner, der skal stå på eller i tilknytning til en bygge-


plads, er undtaget fra kravet om byggetilladelse.  


Undtagelsen forudsætter, at der er givet en byggetilladelse til det på-


gældende byggearbejde, og at der ikke overnattes i den transportable 


konstruktion. Hvis der skal overnattes i en transportabel konstruktion 
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på en byggeplads, er der krav om en byggetilladelse til den transpor-


table konstruktion fra kommunalbestyrelsen.  


Samtidig præciseres det, at det er den konkrete anvendelse af kon-


struktionen, som er afgørende for, hvilke af bygningsreglementets 


tekniske krav, som konstruktionen skal leve op til.  


Samling og præcisering af reglerne for transportable konstruktioner 


samt for camping-, festival- og salgsområder  


På baggrund af ønsker fra kommunerne og branchen, og for at gøre 


det nemmere og mere brugervenligt at finde og forstå reglerne for 


transportable konstruktioner, samles reglerne for transportable kon-


struktioner.  


Derudover præciseres det, at transportable konstruktioner og cam-


ping-, festival- og salgsområder er undtaget fra kravet om færdigmel-


ding, ibrugtagningstilladelse og stikprøvekontrol.  


Undtagelse af visse transportable konstruktioner, som Forsvaret og 


Beredskabsstyrelsen bruger, fra kravet om byggetilladelse 


Beredskabsstyrelsen og Forsvaret har oplyst, at de bl.a. anvender 


transportable telte, containere, broer mv. til deres operative mobile 


opgaver, herunder til forberedelse til internationale udsendelser, 


akutte beredskabsindsatser og fortrolige øvelser.  


Med den foreslåede ændring undtages disse opstillinger fra kravet om 


byggetilladelse, men skal fortsat leve op til bygningsreglementets tek-


niske bestemmelser, herunder de konstruktive krav, brandkrav mv.  


Vedligeholdelse uden byggetilladelse 


Med genindførelse af bestemmelsen undtages vedligeholdelsesarbej-


der, ombygning og andre forandringer i bestående bebyggelse, der 


har betydning for energiforbruget i bygningen, for kravet om byggetil-


ladelse. Det betyder, at det fx er muligt at foretage udskiftning af vin-


duer i en hel facade, der dækker flere enheder uden ansøgning om 


byggetilladelse.   


Enklere regler for den certificerede statikers og brandrådgivers virke 


Reglerne for den certificerede statikers og brandrådgivers virke for-


enkles. Det sker ved, at der indføres ét minimum for den certificere-


des virke. Dette står i modsætning til i dag, hvor man sondrer mel-


lem, at den certificerede kan være aktiv eller ledende projekterende 


eller aktiv eller ledende kontrollerende for den tekniske dokumenta-


tion. Den certificerede skal redegøre for sit planlagte virke i forbin-


delse med ansøgning om byggetilladelse og redegøre for sit faktiske 


virke i forbindelse med færdigmeldingen. 
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Med ændringen kan den certificerede vælge at varetage sit virke ved 


at udarbejde, kontrollere eller godkende den tekniske dokumentation, 


hvilket er angivet med den samlende betegnelse ”udfærdige”. Dette 


resulterer i større fleksibilitet ved organiseringen af byggearbejdet.   


Forenkler regler for kontrol af den tekniske dokumentation for brand- 


og konstruktionsklasser 


På nuværende tidspunkt er minimumsniveauerne for kontrol af doku-


mentation for brandforhold og bærende konstruktioner relateret til 


den certificeredes virke. 


Med ændringen relateres minimumsniveauet for kontrol af dokumen-


tation til selve dokumentationen uanset, hvilken rolle den certificerede 


har i byggeprojektet. Dette resulterer i en større fleksibilitet ved orga-


nisering af byggearbejdet, da andre end den certificerede kan udfær-


dige dokumentationen. Det betyder også, at bilag 4 og 5 om kontrol 


af dokumentationen tydeligere knyttes til selve den tekniske doku-


mentation for byggeriet frem for den certificeredes virke. 


Den statiske dokumentation for konstruktionsklasse 2-4 udvides  


Dokumentation for bærende konstruktioner i konstruktionsklasse 2-4 


udvides til også at omfatte dokumentation for de anvendte byggeva-


rer i den udførte bærende konstruktion. Dokumentationen skal indgå i 


den samlede tekniske dokumentation, der indsendes til bygningsmyn-


digheden i forbindelse med færdigmeldingen af byggeriet. 


Kravet skal bidrage til at sikre, at de anvendte byggevarer understøt-


ter, at kravene i bygningsreglementet er overholdt.  


Indførelse af regler for kontrol af udførelsen  


Som følge af revisionen af det nationale anneks til Eurocode 0 Projek-


teringsgrundlag for bærende konstruktioner og den kommende publi-


cering af DS 1140 Almen kontrol af udførelse af bærende konstruktio-


ner med henblik på statisk sikkerhed sættes DS/EN 1990´s anneks B5 


i kraft. Det betyder, at kontrol af dokumentation for bærende kon-


struktioner fremadrettet også vil omfatte krav til kontrollen af selve 


udførelsen. Kontrol af dokumentation af brandforhold i byggeriet føl-


ger samtidigt principperne i DS/EN 1990 med tilhørende nationale an-


neks, herunder regler for kontrol af udførelsen. 


Opdatering af bestemmelserne vedr. brandtekniske installationer 


Det er indsat bestemmelser om brandtekniske installationer i garage-


anlæg. Bestemmelserne fremgik også af BR15 og blev ved en fejl ikke 


indført i BR18. 


Desuden er der foretaget en række ændringer i henvisningerne til 


standarder i kravene om de brandtekniske installationer for at sikre, 
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at bestemmelserne er fyldestgørende og omfatter de relevante instal-


lationer. 


Præcisering af henvisning til vejledning om indsatstaktisk traditionelt 


byggeri 


I § 510 præciseres det, at det alene er kapitel 5 i Bygningsreglemen-


tets vejledning til kapitel 5 vedrørende udførelse af indsatstaktisk tra-


ditionelt byggeri, der henvises til i bestemmelsen, og ikke vejled-


ningen som helhed. Vejledningen har været i bred kommentering og 


forventes udgivet inden bekendtgørelsens ikrafttrædelse. 


2. Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation


af tekniske forhold i bygningsreglementet 


Nedenfor beskrives de væsentligste forslag til ændringer i certifice-


ringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsregle-


mentet. 


Forpligter certificeringsorganet til at orientere kommunalbestyrelsen, 


hvor der er er væsentlige fejl i byggeriet eller hvor en certificeret mi-


ster sin certificering. 


I tilfælde, hvor certificeringsorganet får kendskab til fejl eller mangler, 


som kan have betydning for byggeriets sikkerhed, eller certificering-


sorganet fratager en certificeret statikers eller brandrådgivers certifi-


cering, forpligtiges certificeringsorganet til at meddele det til byg-


ningsmyndigheden i de kommuner, hvor den certificerede har virket 


på projekter i det forgangne år. Herved tilvejebringes et grundlag for, 


den lokale bygningsmyndigheds vurdering af, om informationerne gi-


ver anledning til, at kommunen undersøger om de byggeprojekter, 


hvorpå den certificerede har virket, generelt er udfordret i forhold til 


at opfylde bygningsreglementet.  


Forenkling af systemet for opretholdelse af certificering 


Opretholdelse af en rådgivers certificering ændres, så den certifice-


rede skal re-certificeres hvert femte år. Formålet med den femårige 


kontrol er at sikre, at den certificerede har ajourført og opretholdt 


sine kvalifikationer og kompetencer. Herudover skal den certificeredes 


virke årligt kontrolleres på baggrund af minimum ét afsluttet projekt 


og efter hvert 10. projekt, som den certificerede har virket på. 


Præcisering af den certificerede statikers eller brandrådgivers virke 


Der henvises til afsnittet om Enklere regler for den certificerede stati-


kers og brandrådgivers virke nederst på side 3. 
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3. Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable 


konstruktioner 


Nedenfor beskrives de væsentligste forslag til ændringer i certifice-


ringsordning for transportable konstruktioner. 


Præcisering og opdatering af reglerne for certificering af transportable 


konstruktioner 


Reglerne for certificering af transportable konstruktioner præciseres, 


og grundlaget for certificeringsorganets inspektion tydeliggøres.  


Det præciseres, at inspektionsrapporten skal indeholde pladsforde-


lingsplaner for telte til mere end 150 personer, og at pladsfordelings-


planen skal anbringes et synligt sted på konstruktionen sammen med 


certifikatet. Det præciseres samtidig, at der kan udarbejdes forskellige 


pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse.  


 


Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv 


og borgere) 


Ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 og nyaffat-


telse af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable 


konstruktioner vurderes ikke at medføre økonomiske konsekvenser for 


hverken stat, kommuner/regioner eller virksomheder. 


Nyaffattelse af bekendtgørelse om certificeringsordning for tekniske 


forhold i bygningsreglementet kan bidrage til et højere kontrolniveau, 


men samtidig indeholder ændringen en række administrative forenk-


linger af kontrolsystemet, som kan være med til at gøre ordningen 


mere fleksibel. Det vurderes ikke, at ændringerne medfører større 


økonomiske eller administrative konsekvensen for erhvervslivet eller 


borgere. 


Det foreslås, at bekendtgørelserne træder i kraft den 1. juli 2019. 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærk-


ninger sendes til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til byg-


geri@tbst.dk senest 1. maj 2019, mærket j.nr. BS0400-00233. 


Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Emil Engel Magnussen 


og Mia Lee på mail byggeri@tbst.dk eller til info@tbst.dk. 


Der vedlægges en liste over høringsparterne. 


Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-


portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive offentliggjort. 


Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen normalt ikke ori-


enterer hørte parter, når en bekendtgørelse, BJ eller BL er blevet ud-


stedt. 


 


 



mailto:info@tbst.dk

mailto:info@tbst.dk

http://www.hoeringsportalen.dk/

http://www.hoeringsportalen.dk/
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Vores nyhedsbrev indeholder også information om de udstedte regler. 


Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på vores hjemmeside 


www.tbst.dk.  


 


Med venlig hilsen 


 


Emil Engel Magnussen 


Fuldmægtig 



http://www.tbst.dk/
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 


(BR18) 
 


§ 1 


 


   I bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017 om bygningsreglement 2018 (BR18), som ændret ved 


bekendtgørelse nr. 606 af 29. maj 2018, foretages følgende ændringer: 


  


1. § 5, stk. 1, nr. 6-8, ophæves. 


 


2. I § 5, stk. 1, indsættes som nr. 6: 


   »6) Vedligeholdelsesbyggearbejder, ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse, som har 


betydning for energiforbruget i bygningen, og som er omfattet af byggelovens § 2, stk. 1, litra e.«    


 


3. § 5, stk. 2, 4 og 5, ophæves. 


 


4. I § 6, nr. 2, litra b, indsættes efter »avls- og driftsbygninger«: »samt væksthuse til produktionsformål«.  


 


5. § 6, nr. 5, 6 og 7, ophæves. 


  


6. I § 6, nr. 7, litra b, ændres »§§ 52-55« til: »§§ 51-54«.   


 


7. I § 6, nr. 7, litra c, ændres »§§ 59-61« til: »§§ 58-60«.   


 


8. Efter § 6 indsættes før overskriften før § 7: 


  


»Transportable konstruktioner 


   § 6a. Følgende transportable konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden 


ansøgning om byggetilladelse: 


1) Transportable konstruktioner, der opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i 


tilknytning til en byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse. Konstruktionerne må ikke anvendes til 


overnatning. 


2) Transportable konstruktioner, der opsættes i forbindelse med et byggearbejde i tilknytning til en 


byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse, og som anvendes til andre formål end selve udførelsen, 


herunder konstruktioner, hvori der udføres tegnestuearbejde, kontorarbejde eller lignende, der ikke er 


egentligt byggearbejde, og som anvendes som en fast arbejdsplads. Konstruktionerne må ikke anvendes til 


overnatning. 


3) Transportable telte i 1 etage kun til privat brug. 


4) Transportable telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 50 m². 


5) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er højst 1 m 


og uden overdækning. 


6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1 m og uden overdækning. 


7) Gangbroer, der er højst 1 m over terræn og uden overdækning. 


8) Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af fast materiale, som ikke 


opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads, hvortil der er 


meddelt byggetilladelse. Bestemmelsen gælder uanset om konstruktionen er på hjul eller ej.  
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9) Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen til deres 


militære operationer, øvelser mv.  


   Stk. 2. Følgende transportable konstruktioner må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, såfremt 


de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og 


ikke anvendes til overnatning: 


1) Alle telte i mere end 1 etage. 


2) Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal på mere end 50 m². 


3) Konstruktioner i mere end 1 etage. 


4) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er mere end 


1,0 m i højden. 


5) Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m². 


6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1,0 m i højden. 


7) Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m². 


8) Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et 


svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 


9) Gangbroer, der er over 1,0 m i højden og med eller uden færdsel under gangbroen uanset om gangbroen er 


med eller uden overdækning. 


10) Alle overdækninger over gangbroer. 


11) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der 


udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig 


personskade. 


12) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko 


for væsentlig personskade. 


   Stk. 3. Stk. 2 omfatter også modulopbyggede konstruktioner, hvis udformning og størrelse medfører, at 


konstruktionen overstiger de i stk. 2 anførte grænser.  


   Stk. 4. Transportable konstruktioner, der opstilles midlertidigt, er ikke omfattet af §§ 40, 43 og 46. 


 


   § 6b. De transportable konstruktioner nævnt i § 6a, stk. 1, nr. 1, er omfattet af følgende krav: 


1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7. 


2) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 


15. 


   Stk. 2. De transportable konstruktioner nævnt i § 6a, stk. 1, nr. 2, er omfattet af følgende krav: 


1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7. 


2) Konstruktioner i kapitel 15.  


3) Brandforhold i kapitel 5. 


4) Energiforbrug for midlertidige, flytbare pavilloner i §§ 287-292. 


   Stk. 3. De transportable konstruktioner nævnt i § 6a, stk. 1, nr. 3-9, og stk. 2, er omfattet af følgende krav: 


1) Byggeret i kapitel 8. Bestemmelserne i kapitel 8 gælder kun for transportable konstruktioner, der opstilles 


med en varighed på over 6 uger. 


2) Adgangsforhold ved bygningen i §§ 51-54. 


3) Værn i §§ 58-60. 


4) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 


15. 


5) Brandforhold i kapitel 5. 
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   § 6c. Raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, er alene omfattet af byggeloven efter 


kommunalbestyrelsens konkrete vurdering, jf. byggelovens § 2, stk. 3. Raftekonstruktioner, der opstilles 


midlertidigt, er derfor ikke omfattet af § 6a, stk. 1, nr. 3-9, eller stk. 2. 


   § 6d. Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end 6 uger på den samme 


placering, må ikke opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. § 7. Ved byggesagsbehandling 


af en certificeret konstruktion omfattet af § 6a, stk. 2, der ønskes opstillet i mere end 6 uger, kan certifikatet 


lægges til grund for opfyldelse af de tekniske krav, og det er alene de bebyggelsesregulerende forhold, der 


skal byggesagsbehandles.  


   § 6e. For transportable konstruktioner, der anvendes af flere end 150 personer, skal meddelelse med 


oplysning om den transportable konstruktions indretning og brug, jf. §§ 156-158, sendes til 


kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, konstruktionen tages i brug.  


   Stk. 2. For transportable konstruktioner, der anvendes til flere end 150 personer, skal der udarbejdes en 


pladsfordelingsplan, der viser en inventaropstilling samt flugtveje til et sikkert sted. Hvis 


pladsfordelingsplanen ikke er en del af en certificering for de transportable konstruktioner, der er omfattet af 


§ 6a, stk. 2, skal pladsfordelingsplanen godkendes af kommunalbestyrelsen eller en certificeret 


brandrådgiver. 


Camping-, festival- og salgsområder 


   § 6f. Campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende til flere end 150 


overnattende personer skal placeres, indrettes og bruges i overensstemmelse med kapitel 5. 


   Stk. 2. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et areal på 


mellem 1.000 m² og 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal meddelelse med oplysning om 


områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, 


området tages i brug. 


   Stk. 3. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et samlet 


areal på over 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal ansøgning om byggetilladelse med 


oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 


uger før, området tages i brug. 


   Stk. 4. Camping-, festival- og salgsområder og lignende er ikke omfattet af § 10, stk. 1, nr. 5, §§ 40, 43 og 


46.   


   § 6g. Festival- og salgsområder med et samlet areal på indtil 1.000 m² skal placeres, indrettes og bruges i 


overensstemmelse med kapitel 5. 


   Stk. 2. For festival- og salgsområder med et samlet areal på over 1.000 m² skal ansøgning om 


byggetilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til 


kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.«. 


 


9. I § 10, stk. 1, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer: 


   »7) Oplysninger om og dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionel, jf. § 510.«. 


Nr. 7-8 bliver herefter nr. 8 og 9.  


 


10. Overalt i bekendtgørelsen ændres »certificeringsordning« til: »certificeringsordninger«. 


 


11. § 18 affattes således: 


   »§ 18. Ansøgeren udpeger en certificeret statiker. Oplysning til identifikation af den certificerede statiker, 


herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse. 
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   Stk. 2. For byggeri i konstruktionsklasse 4 udpeger ansøgeren en statiker, der er certificeret til at udføre 


tredjepartskontrol. Oplysning til identifikation af statikeren, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, 


herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse.« 


 


12. § 19, stk. 1, affattes således: 


   »§ 19. Ved ansøgning om byggetilladelse til byggeri i konstruktionsklasse 2-4 skal følgende 


dokumentation udfærdiges af den certificerede statiker: 


1) Oplysning om og dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse, jf. kapitel 26 og 28. 


2) Starterklæring, jf. § 498, stk. 1.« 


 


13. § 22 affattes således: 


   »§ 22. Ansøgeren udpeger en certificeret brandrådgiver. Oplysning til identifikation af den certificerede 


brandrådgiver, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om 


byggetilladelse. 


   Stk. 2. For byggeri i brandklasse 4 udpeger ansøgeren en brandrådgiver, der er certificeret til at udføre 


tredjepartskontrol. Oplysning til identifikation af brandrådgiveren, der er certificeret til at udføre 


tredjepartskontrol, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om 


byggetilladelse.«  


 


14. § 23 affattes således: 


   »§ 23. Ved ansøgning om byggetilladelse til byggeri i brandklasse 2-4 skal følgende dokumentation 


udfærdiges af den certificerede brandrådgiver: 


1) Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasse, jf. § 511. 


2) Oplysning om og dokumentation for, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel, jf. § 510. 


3) Starterklæring, jf. § 508, stk. 1. 


   Stk. 2. For byggeri i brandklasse 4 skal der ligeledes indsendes starterklæring fra en brandrådgiver, der er 


certificeret til at udføre tredjepartskontrol, jf. § 508, stk. 2.« 


 


15. §§ 30-34 ophæves.  


16. § 40, stk. 4, ophæves.  


17. § 41 affattes således: 


   »§ 41. For byggeri omfattet af konstruktionsklasse 2-4, jf. kapitel 26, skal der med færdigmeldingen 


indsendes en sluterklæring, jf. § 499, stk. 1, der er udfærdiget af den certificerede statiker. 


   Stk. 2. For byggeri konstruktionsklasse 4 skal der ligeledes indsendes en sluterklæring, jf. § 499, stk. 2, der 


er udfærdiget af den statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol.« 


 


18. § 42 affattes således: 


   »§ 42. For byggeri omfattet af brandklasse 2-4, jf. kapitel 27, skal der med færdigmeldingen indsendes en 


sluterklæring, jf. § 509, stk. 1, der er udfærdiget af den certificerede brandrådgiver. 


   Stk. 2. For byggeri brandklasse 4 skal der ligeledes indsendes en sluterklæring, jf. § 509, stk. 2, der er 


udfærdiget af den brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol.« 


 


19. I § 82, stk. 2, indsættes efter »drift,«: »kontrol,«. 


 


20. I § 85 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. I et bygningsafsnit, der indeholder flere anvendelseskategorier, skal brandsikringen i hele 


bygningsafsnittet opfylde de krav, der gælder for den anvendelseskategori i afsnittet, der har det største 


sikringsbehov.«  


   


21. § 86, stk. 3, affattes således: 
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   »Stk. 3. Hvor en bygning har flere bygningsafsnit, som indplaceres i forskellige risikoklasser, og 


bygningsafsnittene har fælles flugtveje, skal den højeste risikoklasse, som et af bygningsafsnittene placeres i, 


gælde for alle de fælles flugtveje fra bygningsafsnittene, som flugtvejene betjener«. 


 


22. Overskriften før § 88 affattes således: »Brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr«. 


  


23. I § 88, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »installationer«: »og håndslukningsudstyr«.  


 


24. § 90, stk. 1, affattes således: 


   »Bygningers brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr skal projekteres og installeres efter 


Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer eller på anden måde, som på tilsvarende 


vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter hensigten.« 


 


25. § 94, stk. 2, nr. 7, affattes således:  


   »7) At døre i flugtveje skal være lette at åbne uden brug af nøgle eller værktøj, når flugtvejen skal benyttes 


af personer, som har lovlig adgang, og at døre i flugtveje, der skal anvendes af flere end 150 personer, skal 


åbne i flugtretningen.«. 


 


26. I § 96, stk. 1, indsættes som nr. 5: 


   »5) I garageanlæg med et etageareal større end 600 m2 skal der installeres flugtvejsbelysning, og ligeledes 


panikbelysning, hvis etagearealet er større end 2.000 m2.«. 


 


27. I § 105 indsættes efter »Installationer«: », affaldsrum«. 


 


28. § 113 ophæves.  


 


29. I § 123 indsættes som nr. 9: 


   »9) Bygningsafsnit i garageanlæg med åbne ramper, når etagearealet er større end 10.000 m2.« 


 


30. I § 124 udgår: »og indledende indsats fra«. 


 


31. § 127 affattes således: 


   »§ 127. Brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr skal være tydeligt markerede.« 


 


32. § 128 affattes således: 


   »§ 128. I bygninger med redningsåbninger, hvor redningsåbningerne kun kan nås af redningsberedskabets 


stiger, skal der være udlagt brandredningsarealer, så redningsberedskabet har adgang til at foretage en 


redningsindsats ved brug af redningsåbningerne.« 


 


33. § 132 affattes således: 


   »§ 132. I bygningsafsnit, hvor røgudluftning ikke kan ske ved naturlig ventilation via åbninger i ydervægge 


eller i tag, skal der på anden måde etableres mulighed for røgudluftning.« 


 


34. I § 133 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. I bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 i mere end 1 etage skal der installeres 


brandredningselevator, hvis bygningsafsnittet er indrettet til sengeliggende eller personer med nedsat 


mobilitet, f.eks. plejeboliger eller hospitaler.« 


    


35. § 135 affattes således: 


   »§ 135. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4, skal funktionsafprøvning, og kontrol for følgende 


brandtekniske installationer foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO 17020 – 


Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer: 


1) Automatisk brandalarmanlæg, ABA-anlæg 
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2) Automatisk brandventilationsanlæg, ABV-anlæg 


3) Automatisk gasdetekteringsanlæg, AGA-anlæg 


4) Automatisk rumslukningsanlæg, ARS-anlæg 


5) Automatisk sprinkleranlæg, AVS-anlæg 


6) Automatisk tryksætningsanlæg, ATA-anlæg 


7) Brandmandselevator 


8) Brandmandspanel 


9) Brandredningselevator 


10) Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg 


11) Iltreduktionsanlæg 


12) Varslingsanlæg« 


 


36. § 136, stk. 2, affattes således: 


   »Stk. 2. Systemintegrationstest udføres efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand eller på 


anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter 


hensigten. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4, skal systemintegrationstest foretages af en virksomhed, der 


er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer af 


inspektionsorganer.« 


 


37. I § 139 udgår: », brugeren«. 


 


38. § 141 affattes således: 


   »§ 141. Brandtekniske installationer, håndslukningsudstyr samt brandsikring af ventilationsanlæg i og ved 


bygninger og bygningsafsnit skal løbende funktionsafprøves og kontrolleres. 


   Stk. 2. Kravet om løbende funktionsafprøvning og kontrol anses som opfyldt, hvis afprøvning og kontrol 


sker med de intervaller, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. 


   Stk. 3. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-5, skal den løbende funktionsafprøvning og kontrol af følgende 


brandtekniske installationer foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO 17020 - 


Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer: 


1) Automatisk brandalarmanlæg, ABA-anlæg 


2) Automatisk brandventilationsanlæg, ABV-anlæg 


3) Automatisk gasdetekteringsanlæg, AGA-anlæg 


4) Automatisk rumslukningsanlæg, ARS-anlæg 


5) Automatisk sprinkleranlæg, AVS-anlæg 


6) Automatisk tryksætningsanlæg, ATA-anlæg 


7) Brandmandselevator 


8) Brandmandspanel 


9) Brandredningselevator 


10) Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg 


11) Iltreduktionsanlæg 


12) Varslingsanlæg 


   Stk. 4. Stk. 2 og 3 omfatter alene byggeri, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse i medfør af denne 


bekendtgørelse, eller hvor funktionsafprøvning eller kontrol ved en akkrediteret virksomhed er et krav i 


byggetilladelsen.« 


 


39. § 142 affattes således: 


   »§ 142. Hvor flere brandtekniske installationer skal virke sammen, skal der foretages løbende 


systemintegrationstest, der viser, at det sammenhængende system af installationer har den ønskede funktion. 


   Stk. 2. Kravet om løbende systemintegrationstest i stk. 1 anses som opfyldt, hvis systemintegrationstesten 


sker med de intervaller, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. 


   Stk. 3. Den løbende systemintegrationstest udføres efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – 


Brand eller på anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer 


efter hensigten. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4, skal systemintegration foretages af en virksomhed, der 
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er akkrediteret i henhold til DS/EN ISO 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer 


inspektionsorganer. 


   Stk. 4. Stk. 2 og 3 omfatter alene byggeri, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse i medfør af denne 


bekendtgørelse, eller hvor systemintegrationstesten ved en akkrediteret virksomhed er et krav i 


byggetilladelsen.« 


 


40. I § 144 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


41. I § 146 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


42. § 147 affattes således: 


   »§ 147. Drift, kontrol og vedligehold skal for nedenstående bygningsafsnit ske, så §§ 137-142 og § 148 er 


opfyldt: 


1) Soverumsafsnit i anvendelseskategori 5 og 6 med flere end 10 sovepladser i f.eks. i hoteller og 


plejeboliger. 


2) Forsamlingslokaleafsnit i anvendelseskategori 3 til flere end 150 personer, herunder også butikker. 


3) Undervisningsafsnit i anvendelseskategori 2 til flere end 150 personer. 


4) Daginstitutionsafsnit i anvendelseskategori 6 til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovepladser. 


5) Bygninger, hvor brugen af bygningen nødvendiggør særlige driftsmæssige tiltag, for at opretholde 


brandsikkerheden i bygningen.« 


 


43. § 148, nr. 5, ophæves.  


Nr. 6-11 bliver herefter nr. 5-10.  


 


44. I § 149 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


45. I § 150 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


46. I § 152, stk. 2, ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


47. I § 155 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: 


»Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«. 


 


48. I § 176 ændres »etagearealet« til: »etageantallet«. 


    


49. § 177, nr. 1, affattes således: 


   »1) Maksimal højde er 1,4 x afstand til naboskel og sti.« 


 


50. § 179 affattes således: 


   »§ 179. For opholdsarealer i det fri, der er hævet mere end 0,30 m fra terræn, udestuer, udvendige trapper, 


altaner, skorstene, tagterrasser, svømmebassiner samt solcelleanlæg eller solfangere og lignende gælder 


følgende afstandskrav:  


1) 2,50 m fra skel mod nabo, vej og sti ved fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse. 


2) 5,0 m fra skel mod nabo, vej og sti ved sommerhuse.« 


 


51. § 181 affattes således: 


   »§ 181. Opføres en bygning, der er omfattet af § 180, nærmere skel end 2,50 m, skal følgende betingelser 


være opfyldt: 
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1) Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkarm, må indenfor en afstand af 2,50 


m fra skel mod nabo, vej og sti være højere end 2,50 m over terræn eller det det for bygningen fastsatte 


niveauplan. 


2) De sider, der vender mod skel mod nabo og sti, må ikke udgøre en større samlet længde end 12,0 m. Kun 


bygningernes længste side mod skel medregnes. 


3) Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger mod skel mod nabo og sti.« 


 


52. § 183 affattes således: 


   »§ 183. Opføres en bygning, der er omfattet af § 182, i tilknytning til sommerhuse nærmere skel end 2,50 


m og 5,0 m, skal følgende betingelser være opfyldt: 


1) Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkarm, må indenfor en afstand af 2,5 


m fra skel mod nabo, vej og sti være højere end 2,50 m over terræn eller det for bygningen fastsætte 


niveauplan.  


2) De sider, der vender mod skel mod nabo, vej og sti, må ikke udgøre en større samlet længde end 12,0 m. 


Kun bygningernes længste side mod skel medregnes. 


3) Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger mod skel mod nabo og sti.« 


 


53. I § 197 ændres »bygherrens« til: »bygningsejerens«. 


 


54. § 205 affattes således: 


   »§ 205. Beboelsesrum og køkken skal have en loftshøjde, der tilgodeser, at der er tilstrækkeligt dagslys i 


rummet. Loftshøjden skal fastsættes i forhold til boligens rumdybder, rumstørrelser og vinduers placering.« 


 


55. I § 208 ændres »bygningens« til: »boligens«. 


 


56. § 252, nr. 2, affattes således: 


   »2) 0,85 for fjernvarme.«  


 


57. § 257, stk. 2, affattes således: 


   »Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for §§ 267-270 og §§ 274-282, dog med undtagelse af yderdøre, 


isolerede partier i glasydervægge og konstruktioner mod køle- og fryserum.«  


 


58. I § 358 indsættes efter »legepladsredskaber og –underlag,«: »multisportsudstyr,«.   


    
59. Overskriften før § 359 affattes således: »Legepladsredskaber og –underlag«.  


 


60. I § 359 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. Frit tilgængeligt multisportsudstyr skal projekteres i overensstemmelse med DS/EN 15312 + A1 


Frit tilgængeligt multisportsudstyr – Krav, herunder sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.«. 


 


61. Overskriften før § 360 affattes således: »Skateboardbaner, parkourredskaber, oppustelige legeredskaber 


og kunstige klatrevægge og motionsredskaber i det fri«.  


 


62. § 360 affattes således: 


   »§ 360. Skateboardbaner og parkourredsskaber skal projekteres i overensstemmelse med:  


1) DS/EN 14974 + A1 Sportsudstyr - Faciliteter for brugere af rullesportsudstyr (f.eks. inlinere, rulleskøjter, 


skateboard, BMX-cykler) - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. 


2) DS/EN 16899 Sport- og fritidsudstyr – Parkourredskaber – sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.« 


 


63. § 365 affattes således: 


   »§ 365. For legepladsredskaber og –underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, 


skateboardbaner og lignende, der ikke er omfattet af § 359 til § 363 skal det dokumenteres, at der opnås et 


sikkerhedsniveau, som beskrevet i § 358.« 
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64. I § 366, ændres »§ 359, stk. 1, nr. 2« til: »§ 359«.  


 


65. I § 371 ændres »Bestemmelsen er« til: »Bestemmelsen anses for«.  


 


66. Overskriften før § 394 ophæves. 


 


67. § 394 affattes således: 


   »§ 394. De ubebyggede arealer kan være fælles for flere ejendomme. Disponering, anlæg og anvendelse af 


sådanne fælles friarealer skal sikres ved tinglysning på de pågældende ejendomme. 


   Stk. 2. Ubebyggede arealer må ikke benyttes i strid med det formål, hvortil de er udlagt.« 


 


68. Efter § 394 indsættes som overskrift før § 395: 


»Opholdsarealer«. 


 


69. § 395 affattes således: 


   »§ 395. Opholdsarealer skal placeres på terræn. 


   Stk. 2. Hvor opholdsarealer ikke kan placeres på terræn, kan opholdsarealer placeres på et overdækket eller 


hævet gårdareal, eller de kan delvist etableres på et tagareal eller på større altaner.« 


 


70. § 450 affattes således: 


   »§ 450. Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af ventilationsanlægget før ibrugtagning. 


Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at ventilationsanlægget overholder bygningsreglementets krav til 


specifikt elforbrug til lufttransport, luftmængder, samt at eventuelt behovsstyring fungerer efter hensigten.«   


 


71. I § 473 udgår: », som er en frivillig lavenergiklasse«. 


 


72. § 486 affattes således: 


   »§ 486. Ved konstruktionsafsnit forstås i denne bekendtgørelse en afgrænset del af en konstruktion, der 


indplaceres i én konstruktionsklasse og én konsekvensklasse.« 


      
73. I § 488, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »der«: »i byggebranchen«. 


 


74. I § 488, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »der«: »i byggebranchen«. 


 


75. § 489 affattes således: 


   § 489. Konstruktioner eller konstruktionsafsnit skal indplaceres i en af følgende konstruktionsklasser: 


1) Konstruktionsklasse 1 (KK1), som omfatter: 


a) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til lav konsekvensklasse (CC1). 


b) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår 


i enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel og med højst 1 etage under terræn og 


højst 2 etager over terræn. 


c) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår 


i avls- og driftsbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 m. Bestemmelsen omfatter dog ikke 


avls- og driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare for tab af dyreliv, svarende til bygninger, der 


vil blive placeret i høj konsekvensklasse (CC3), hvis de var beregnet til ophold for mennesker. 


d) Simple og traditionelle konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel 


konsekvensklasse (CC2), og som indgår i industri- og lagerbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde 


på 40 m. 


2) Konstruktionsklasse 2 (KK2), som omfatter konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til 


middel konsekvensklasse (CC2), og som ikke er omfattet af konstruktionsklasse 1 eller 3. 


3) Konstruktionsklasse 3 (KK3), som omfatter: 
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a) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og hvor 


konstruktionen eller konstruktionsafsnittet er utraditionelt eller komplekst. 


b) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til høj konsekvensklasse (CC3). 


4) Konstruktionsklasse 4 (KK4), som omfatter Konstruktioner og konstruktionsafsnit, der henregnes til høj 


konsekvensklasse, hvor konsekvenserne af et svigt er særligt alvorlige (CC3+). 


Stk. 2. Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt 


teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et samlet areal på højst 50 m² er undtaget 


fra indplacering i konstruktionsklasser efter stk. 1.    


   Stk. 3. Festival-, salgs- og campingområder er undtaget fra indplacering i konstruktionsklasser efter stk. 1. 


   Stk. 4. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og 


lignede er undtaget fra indplacering i en konstruktionsklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke 


medfører en risiko for personskade ved et svigt. 


   Stk. 5. For konstruktioner eller konstruktionsafsnit, som på grund af deres udformning eller anvendelse 


ikke kan indplaceres i en konstruktionsklasse, skal det på baggrund af risikoen for svigt og konsekvensen 


vurderes om og i hvilket omfang: 


1) En certificeret statiker eller anerkendt statiker skal inddrages. 


2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 28 og 30.« 


 


75. I § 491 indsættes efter »risikoforhold«: », anvendelse«. 


 


76. § 492, nr. 1, affattes således: 


   »1) De præ-accepterede løsninger i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, der angiver 


eksempler på, hvordan brandsikringen kan udføres for at opfylde bygningsreglementets brandkrav.«      


 


77. § 493 affattes således: 


   »§ 493. Et byggeri eller bygningsafsnit skal indplaceres i én af følgende brandklasser: 


1) Brandklasse 1 (BK1), som omfatter simpelt og traditionelt byggeri, hvor byggeriet er henført til 


risikoklasse 1. De tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, 


som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. Til overholdelse af krav til byggeri 


i brandklasse 1 må der alene anvendes simple brandtekniske installationer som f.eks. røgalarmanlæg, og der 


må kun bruges simpelt brandslukningsudstyr som håndildslukkere og lignende. Byggeriets samlede 


etageareal må ikke overstige 600 m². Byggeriet må ikke påvirke brandsikkerheden for øvrig bebyggelse på 


grunden. 


2) Brandklasse 2 (BK2), som omfatter traditionelt byggeri i risikoklasse 1 og 3. De tekniske løsninger skal 


udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i Bygningsreglementets 


vejledning til kapitel 5 - Brand. 


3) Brandklasse 3 (BK3), som omfatter komplekst byggeri i risikoklasse 1-3. De tekniske løsninger skal 


udføres i overensstemmelse med præ-accepterede løsninger, komparativ analyser med udgangspunkt i de 


præ-accepterede løsninger, brandteknisk dimensionering, eller ved anvendelse af en kombination af 


metoderne, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. 


4) Brandklasse 4 (BK4), som omfatter byggeri, der ikke er omfattet af brandklasse 1-3. 


   Stk. 2. Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt 


teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et samlet areal på højst 50 m² er undtaget 


fra indplacering i brandklasser efter stk. 1. 


   Stk. 3. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og 


lignede er undtaget fra indplacering i en brandklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en 


uacceptabel risiko for personskade i tilfælde af brand. 


   Stk. 4. For byggeri, som på grund af dets udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en 


brandklasse, skal det på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om og i hvilket omfang: 


1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages. 


2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30.  
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   Stk. 5. Dokumentationen for overholdelse af stk. 4 samt den udfærdigede dokumentation for overholdelse 


af bygningsreglementets bestemmelser i kapitel 5 skal indsendes i forbindelse med ansøgning om 


byggetilladelse.« 


   
78. § 495 affattes således: 


   »§ 495. Der skal udarbejdes dokumentation for, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner 


overholdes under udførelse og i det færdige byggeri ved følgende byggearbejder: 


1) nye konstruktioner, 


2) væsentlige ombygninger af eksisterende konstruktioner, 


3) midlertidige konstruktioner og 


4) transportable konstruktioner.« 


 


79. § 498 affattes således: 


   »§ 498. Starterklæring skal udfærdiges af den certificerede statiker og skal angive: 


1) at dokumentationen for bærende konstruktioner, jf. § 19, er fremsendt, 


2) at der er valgt de korrekte konstruktionsklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende. 


3) at dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde 


bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. kapitel 15, 


4) at der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med 


kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveau, jf. bilag 4, tabel 1, for projektering og udførelse af de bærende 


konstruktioner svarende til projektets stadie, og 


5) redegørelse for den certificerede statikers planlagte virke. 


   Stk. 2. For konstruktionsklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret statiker, 


skal tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en starterklæring, der angiver: 


1) at der er valgt de korrekte konstruktionsklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende, 


2) at dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde 


bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. kapitel 15, 


3) at der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med 


kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveau, jf. bilag 4, tabel 2, for projektering og udførelse svarende til 


projektets stadie, og 


4) redegørelse for den certificerede statikers planlagte virke.«     


 


80. § 499 affattes således: 


   »§ 499. Sluterklæring skal udfærdiges af den certificerede statiker og skal angive: 


1) at dokumentationen for bærende konstruktioner, jf. kapitel 28, er fremsendt, 


2) at dokumentationen viser, at anvendte konstruktionsklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen, 


3) at dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, 


jf. kapitel 15, er opfyldt, 


4) at de i kontrolplanen for byggetilladelsen anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne 


afvigelser er behandlet, 


5) afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede statiker hos den projekterende og den 


certificerede tredjepartskontrollant eller afvigelser anført af den certificerede statiker, der virker som 


kontrollant, hvor der ikke er opnået enighed, 


6) redegørelse for afvigelser fundet ved tredjepartskontrol eller ved den certificerede statikers kontrol, og 


hvorfor der ikke er taget konsekvenser heraf, og 


7) redegørelse for den certificerede statikers virke. 


   Stk. 2. For konstruktionsklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret statiker, 


skal tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en sluterklæring, der angiver: 


1) at dokumentationen viser, at anvendte konstruktionsklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen, 


2) at dokumentationen er fyldestgørende viser, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. 


kapitel 15, er opfyldt, 
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3) at de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne 


afvigelser er behandlet, 


4) de afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede statiker og den certificerede 


tredjepartskontrollant, og 


5) redegørelse for den certificerede statikers virke som tredjepartskontrollant.« 


 


81. I § 501 indsættes som nr. 5: 


   »5) A5. Dokumentation for de anvendte byggevarers egenskaber, der er relevante for de udførte bærende 


konstruktioners sikkerhed.« 


 


82. § 504 affattes således: 


   »§ 504. Dokumentation for de bærende konstruktioner, som er indplaceret i konstruktionsklasse 1, omfatter 


relevante dele af følgende, jf. SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner: 


1) Konstruktionsdokumentation: 


a) A1. Konstruktionsgrundlag, jf. § 501, stk. 1, nr. 1. 


b) A2. Statiske beregninger, jf. § 501, stk. 1, nr. 2. 


c) A3. Konstruktionstegninger og modeller, jf. § 501, stk. 1, nr. 3. 


d) A4. Konstruktionsændringer, jf. § 501, stk. 1, nr. 4. 


2) Projektdokumentation: B1. Statisk projektredegørelse, jf. § 502, stk. 1, nr. 1. 


   Stk. 2. Den fremsendte dokumentation skal dokumentere valg af konstruktionsklasse. 


   Stk. 3. Stk. 1 kan helt eller delvist fraviges, hvis det på anden vis kan dokumenteres, at kravene til bærende 


konstruktioner er opfyldt.« 


 


83. § 505, stk. 1, affattes således: 


   »Byggeri i konstruktionsklasse 2-4, hvor kommunalbestyrelsen foretager byggesagsbehandling af statiske 


forhold, jf. § 25, er undtaget fra § 496 og §§ 498-503. Dokumentationen af de bærende konstruktioner skal 


udarbejdes og kontrolleres i overensstemmelse med principperne i SBi-anvisning 223, Dokumentation af 


bærende konstruktioner. Den statiske dokumentation skal bestå af følgende elementer: 


1) Konstruktionsdokumentation: 


a) A1. Projektgrundlag. 


b) A2. Statiske beregninger. 


c) A3. Konstruktionstegninger og modeller. 


d) A4. Konstruktionsændringer. 


2) Projektdokumentation: 


a) B1. Statisk projekteringsrapport. 


b) B2. Statisk kontrolrapport. 


c) B3. Statisk tilsynsrapport.« 


 


84. § 507 affattes således: 


   »§ 507. Dokumentation for brandforhold for byggeri, hvor der anvendes certificeret brandrådgiver i 


brandklasse 2-4, omfatter i relevant omfang: 


1) Starterklæring, jf. § 508. 


2) Sluterklæring, jf. § 509. 


3) Oplysning om og dokumentation for, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel, jf. § 510. 


4) Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasse, jf. § 511. 


5) Brandstrategirapport, jf. § 512. 


6) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv., jf. §§ 513-515. 


7) Rapport om brandteknisk dimensionering, jf. § 516. 


8) Funktionsbeskrivelse, jf. § 517. 


9) Kontrolplan, jf. § 518. 


10) Kontrolrapport, jf. § 519. 


11) Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. § 520. 
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   Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, nr. 3-11, skal udarbejdes og opbygges efter principper som beskrevet i 


Bygningsreglementets vejledning til kapitel 29 og 30 eller så det på anden vis dokumenteres, at tilsvarende 


niveau opnås. 


   Stk. 3. Dokumentationen af brandforhold for byggeri skal udformes på dansk eller engelsk.« 


 


85. § 508 affattes således: 


   »§ 508. Starterklæring skal udfærdiges af den certificerede brandrådgiver og skal angive: 


1) At dokumentationen for brandforhold, jf. § 23, er fremsendt. 


2) At der er valgt de korrekte brandklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende. 


3) At dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde 


bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5. 


4) At der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med 


kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveauer, jf. bilag 5, tabel 1, for design, projektering og udførelse af den 


brandtekniske dokumentation svarende til projektets stadie. 


5) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers planlagte virke. 


   Stk. 2. For brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret brandrådgiver, 


skal tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en starterklæring, der angiver: 


1) At der er valgt de korrekte brandklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende. 


2) At dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde 


bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5. 


3) At der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med 


kontroltyper, jf. bilag 3, og kontrolniveauer, jf. bilag 5, tabel 2, for design, projektering og udførelse af den 


brandtekniske dokumentation svarende til projektets stadie. 


4) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers planlagte virke som tredjepartskontrollant.« 


 


86. § 509 affattes således: 


   »§ 509. Sluterklæring skal udfærdiges af den certificerede brandrådgiver og skal angive: 


1) At dokumentationen for brandforhold, jf. kapitel 29, er fremsendt. 


2) At dokumentationen viser, at anvendte brandklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen. 


3) At dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, er 


opfyldt, og at drifts,- kontrol- og vedligeholdelsesplan anviser den drift, kontrol og vedligeholdelse af 


bygningen, der er nødvendig for at sikre, at byggeriets brandsikring opretholdes i bygningens levetid. 


4) At de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne 


afvigelser er behandlet. 


5) Afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede brandrådgiver og den certificerede 


tredjepartskontrollant eller afvigelser anført af den certificerede brandrådgiver, der virker som kontrollant, 


hvor der ikke er opnået enighed. 


6) Redegørelse for afvigelser fundet ved tredjepartkontrol eller ved den certificerede brandrådgivers kontrol, 


og hvorfor der ikke er taget konsekvens heraf. 


7) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke. 


   Stk. 2. For brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved certificeret brandrådgiver, skal 


tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en sluterklæring, der angiver: 


1) At dokumentationen viser, at anvendte brandklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen. 


2) At dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, er 


opfyldt, og at drifts-, kontrol - og vedligeholdelsesplan anviser den drift, kontrol og vedligeholdelse af 


byggeriet, der er nødvendig for at sikre, at byggeriets brandsikring opretholdes i bygningens levetid. 


3) At de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne 


afvigelser er behandlet. 


4) Afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede brandrådgiver og tredjepartskontrollanten. 


5) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke som tredjepartskontrollant.« 


 


87. I § 510 indsættes efter »Brand«: », kapitel 5 om indsatstaktisk traditionelt byggeri«. 
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88. I § 511, stk. 2, nr. 4, litra e, udgår: »afsøgning og«. 


 


89. I § 521 ændres »5 - Brand« til: »29 og 30«. 


90. § 524 affattes således: 


   »§ 524. Der skal udføres kontrol af de bærende konstruktioner i overensstemmelse med DS/EN 1990 


Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, med tilhørende DS/EN 1990 DK NA og efter 


principperne i SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner.« 


91. § 525 affattes således: 


   »§ 525. Der skal udføres kontrol af brandforhold for byggeri, hvor der anvendes certificeret brandrådgiver, 


efter principperne i DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, med tilhørende DS/EN 


1990 DK NA, og efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 29 og 30.« 


 


92. I § 526, nr. 2, udgår: »Kontrollen kan udføres af en person fra samme organisation.«. 


 


93. I § 526 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. Fastlæggelse af kontroltyper for kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og 


brandforhold skal ske på baggrund af byggeriets indplacering i konstruktions- og brandklasse i 


overensstemmelse med bilag 3, tabel 1.«. 


 


94. § 527, stk. 1, affattes således: 


   »Fastlæggelse af kontrolniveauet for kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner skal ske på 


baggrund af byggeriets indplacering i konstruktionsklasse i overensstemmelse med bilag 4. Fastlæggelse af 


kontrolniveauet for kontrol af dokumentation af brandforhold skal ske på baggrund af byggeriets 


indplacering i brandklasse i overensstemmelse med bilag 5.« 


 


95. § 528 affattes således: 


   »§ 528. Den uafhængige kontrollant skal have den fornødne kompetence og overblik inden for det faglige 


område, som dokumentationen omfatter. Kompetence vurderes på basis af den formelle faglige uddannelse 


og erfaringen indenfor det pågældende fagområde. 


   Stk. 2. Tredjepartskontrollen, jf. § 526, skal foretages af en person, der er certificeret til tredjepartskontrol 


af statik eller brandforhold, jf. bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske 


forhold i bygningsreglementet, og som angivet i DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende 


konstruktioner med tilhørende DS/EN 1990 DK NA.« 


 


96. § 531 affattes således: 


   »§ 531. Formålet med den certificerede statikers og brandrådgivers virke er at sikre, at 


1) byggeriet udformes og udføres i henhold til bygningsreglementets bestemmelser for henholdsvis kapitel 5 


og kapitel 15, 


2) de bærende konstruktioner og brandforhold er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og 


anvendelighed, egnede til formålet og følger god byggeskik, og 


3) dokumentation for byggeriet, herunder udførelse af byggeriet opfylder sit formål, jf. kapitel 28 og 29.« 


 


97. I § 534, nr. 3, udgår: »Den certificerede kan kun godkende dokumentation, der er udarbejdet i egen 


organisation.« 


 


98. § 536 affattes således: 


   »§ 536. Den certificerede statiker kan virke som udarbejdende eller kontrollerende. 


   Stk. 2. Den certificerede tredjepartskontrollant for bærende konstruktioner kan virke som kontrollerende.« 


 


99. §§ 537-539 ophæves. 
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100. § 540 affattes således:   


   »§ 540. Den certificerede statikers ydelser omfatter som minimum at 


1) udfærdige start- og sluterklæring, 


2) kontrollere, at der er valgt de rigtige konstruktionsklasser, 


3) planlægge kontrollen af den statiske dokumentation og sikre, at denne kontrolleres i overensstemmelse 


med kapitel 30, 


4) kontrollere, at de valgte løsninger for de bærende konstruktioner er i overensstemmelse med definerede 


krav til sikkerhed og anvendelighed, jf. kapitel 15, 


5) kontrollere, at dokumentationen for de bærende konstruktioner opfylder sit formål, jf. kapitel 28, 


6) kontrollere, at konstruktionen virker som en helhed på tværs af konstruktionsafsnit, og at 


7) samle, kontrollere og godkende kontroldokumentationen, så denne udgør et hele.« 


 


101. § 541 ophæves. 


 


102. § 542 affattes således:   


   »§ 542. Den certificerede statikers kontrolopgaver kan uddelegeres under den certificerede statikers 


løbende styring af kvaliteten af kontrollen. Den certificerede statiker skal udarbejde en redegørelse for 


kontrollen, herunder en beskrivelse af den certificerede statikers rolle ved kontrollen, som indgår i B2. 


Statisk Kontrolplan, jf. kapitel 28.« 


 


103. § 543 affattes således:   


   »§ 543. Den certificerede statikers ydelser som tredjepartskontrollant skal som minimum omfatte det, der 


følger af §§ 540 og 542. 


   Stk. 2. Tredjepartskontrollen omfatter de dele af byggeriet, der er omfattet af konstruktionsklasse 4. Andre 


dele af byggeriet skal, i det omfang disses virkemåde og dokumentation har betydning for den del af 


byggeriet, der er i konstruktionsklasse 4, også kontrolleres af den certificerede tredjepartskontrollant.« 


 


104. § 545 affattes således:   


   »§ 545. Den certificerede brandrådgiver kan virke som udarbejdende eller kontrollerende. 


   Stk. 2. Den certificerede tredjepartskontrollant for brand kan virke som kontrollerende.« 


 


105. § 546 og 547 ophæves. 


 


106. § 548 affattes således: 


   »§ 548. Den certificerede brandrådgivers ydelser omfatter som minimum at 


1)  udfærdige start- og sluterklæring, 


2) planlægge kontrollen af den brandtekniske dokumentation og sikre, at denne kontrolleres i 


overensstemmelse med kapitel 30, 


3) kontrollere, at der er valgt de rigtige brandklasser, og om bygningen er indsatstaktisk traditionel, 


4) kontrollere, at de valgte løsninger for brandforholdene er i overensstemmelse med definerede krav til 


sikkerhed og anvendelighed, jf. kapitel 5,  


5) kontrollere, at dokumentationen for brandforholdene opfylder sit formål, jf. kapitel 29, og at 


6) samle, kontrollere og godkende kontroldokumentationen, så denne udgør et hele.« 


 


107. § 549 affattes således: 


   »§ 549. Kontrolopgaver kan uddelegeres under den certificerede brandrådgivers løbende styring af 


kvaliteten af kontrollen. Den certificerede brandrådgiver skal udarbejde en redegørelse for kontrollen, 


herunder en beskrivelse af den certificerede rådgivers rolle ved kontrollen.« 


 


108. § 550 affattes således: 


   »§ 550. Den certificerede brandrådgivers ydelser som tredjepartskontrollant skal som minimum omfatte 


det, der følger af §§ 548 og 549.  
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   Stk. 2. Tredjepartskontrollen omfatter de dele af et byggeri, der er omfattet af brandklasse 4. Andre dele af 


byggeriet skal i det omfang de brandtekniske forhold og dokumentation har betydning for den del af 


byggeriet, der er i brandklasse 4, også kontrolleres af den certificerede tredjepartskontrollant.« 


 


109. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 


 


110. Bilag 3 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.  


 


111. Bilag 4 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.  


 


112. Bilag 5 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse. 


 


§ 2 


 


   Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. juli 2019.  


   Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansøgninger om byggetilladelse, som indsendes efter 


bekendtgørelsens ikrafttræden. Hvis byggearbejdet ikke kræver tilladelse, skal bekendtgørelsen overholdes 


ved byggearbejder, der påbegyndes efter bekendtgørelsens ikrafttræden.  


  







 


17 
 


Bilag 1 


»Bilag 2 


Tabeller til kapitel 11 – Energiforbrug 


 


Tabel 1 – Generelle mindstekrav til klimaskærm  


Bygningsdel  U-værdi 


[W/m²K]  


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 


5 °C eller mere 


0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret 


kryberum 


0,20 


Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede 0,50 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod 


tag 


0,20 


Yderdøre uden glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m 1,4 


Yderdøre med glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m 1,5 


For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede samt glasvægge og 


vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen mellem rummene 


er 5 °C eller mere 


1,8 


Ovenlyskupler 1,4 


Isolerede partier i glasydervægge. Kravet er til center- U-værdi 0,60 


Etageadskillelser og vægge mod fryserum 0,15 


Etageadskillelser og vægge mod kølerum 0,25 


Skyde- og foldedøre. Referencestørrelse er 2,50 m x 2,18 m i henholdsvis 2 og 3 fag 1,5 


Lystunneler eller lignende 2,0 


Bygningsdel  Linjetab 


[W/mK]  


Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5 


°C 


0,40 


Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,06 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,20 
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Tabel 2 - Mindstekrav til klimaskærm ved ændret anvendelse og tilbygninger 


Bygningsdel  U-værdi [W/m²K]  


Rum opvarmet til Rum opvarmet 


til T > 15 


°C 


Rum opvarmet til 


5 °C < T < 15 °C 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,15 0,25 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor 


temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri 


eller ventileret kryberum 


0,10 0,15 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og 


skråvægge direkte mod tag 


0,12 0,15 


Porte 1,8 1,8 


Lemme mod det fri eller mod rum, hvor temperaturforskellen 


mellem rummene er 5 °C eller mere (gælder ikke 


ventilationsåbninger på under 500 cm²) 


1,4 1,5 


Ovenlyskupler 1,4 1,8 


Lystunneler eller lignende 2,0 2,0 


Bygningsdel  Linjetab W/mK  


Fundamenter 0,12 0,20 


Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og 


lemme 


0,03 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller 


ovenlyskupler 


0,10 0,10 


 


 


Tabel 3 - Mindstekrav til klimaskærm ved ombygninger og andre forandringer i bygningen 


Bygningsdel  U-værdi 


[W/m²K]  


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,18 
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Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem 


rummene er 5 °C eller mere 


0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret 


kryberum 


0,10 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte 


mod tag 


0,12 


Porte 1,8 


Lemme, nye forsatsvinduer og ovenlyskupler 1,4 


Renoverede forsatsvinduer 1,65 


Lystunneler eller lignende 2,0 


Bygningsdel  Linjetab 


[W/mK]  


Fundamenter 0,12 


Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,10 


 


 


Tabel 4 – Mindstekrav til klimaskærm for sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger  


Bygningsdel  U-værdi 


[W/m²K]  


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,25 


Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede 0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret 


kryberum 


0,15 


Loft- og tagkonstruktion, herunder skunkvægge samt flade tage 0,15 


Vinduer, yderdøre, ovenlysvinduer, glasydervægge, glastage og ovenlyskupler mod det 


fri eller mod rum, der er uopvarmede 


1,8 


Bygningsdel  Linjetab 


[W/mK]  


Fundamenter 0,15 


Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,10 
 


Tabel 5 - Mindstekrav til klimaskærm for midlertidige, flytbare pavilloner 


Bygningsdel  U-værdi 


[W/m²K]  


Ydervægge 0,20 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 


°C eller mere 


0,40 
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Gulv og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum 0,12 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag 0,15 


For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede, samt glasvægge og 


vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 


5 °C eller mere 


1,8 


Ovenlyskupler 1,8 


Lystunneler eller lignende 2,0 


Linjetab  Linjetab 


[W/mK]  


Fundamenter 0,20 


Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,10 


 


« 
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Bilag 2 


»Bilag 3  


 


Tabeller til kapitel 30 – Kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold 


»Tabel 1 – Mindstekrav til typer af kontrol afhængig af brand- og konstruktionsklassen 


Brand- eller 


konstruktionsklasse 
Egenkontrol Uafhængig kontrol Tredjepartskontrol 


1 X   


2 X X*  


3 X X  


4 X X X 


 


* For byggerier i brandklasse 2 skal der foretages uafhængig kontrol af dokumentationen vedrørende:  


 indplacering i brandklasse,  


 erklæring af om byggeriet er indsatstaktisk traditionel,  


 brandstrategirapporten og   


 kontrolplanen, jf. §§ 510-512 og § 518.  


 


For den øvrige del af dokumentationen kan kontrollen udføres af personer, der ikke har medvirket ved 


udarbejdelsen af dokumentationen af den pågældende del af byggeriet, men som har medvirket i designet af 


byggeriet. 


 


For konstruktionsklasse 2 gælder kravet om uafhængig kontrol kun: 


 A1. Konstruktionsgrundlag og  


 B2. Statisk kontrolplan, jf. § 501, nr. 1 og § 502, stk. 1, nr. 2.  


 


For den øvrige del af dokumentationen kan kontrollen udføres af personer, der ikke har medvirket ved 


udarbejdelsen af dokumentationen af det pågældende konstruktionsafsnit, men som har medvirket i 


projektering af byggeriet.« 
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Bilag 3 


»Bilag 4 


 


Tabeller til kapitel 33 – Kontrolniveauer for dokumentation af bærende konstruktioner 


 


 


Tabel 1. Mindste krav til niveau af kontrol af dokumentation for de bærende konstruktioner afhængig af 


konstruktionsklassen 


ID Emne KK1 KK2 KK3 KK4 


A1 Konstruktionsgrundlag Udv. Max. Max. Max. 


A2 Statiske beregninger     


 A2.1 Statiske beregninger – bygværk Min. Udv. Max. Max. 


 A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit  Min. Udv. Udv. Max. 


A3 Konstruktionstegninger og modeller     


 A3.1 Konstruktionstegninger og modeller - bygværk Min. Udv. Max. Max. 


 A3.2 Konstruktionstegninger og modeller - 


konstruktionsafsnit 


Min. 
Udv. Udv. Max. 


A4 Konstruktionsændringer     


 A4.1 Konstruktionsændringer - bygværk Min. Udv. Max. Max. 


 A4.2 Konstruktionsændringer - konstruktionsafsnit Min. Udv. Udv. Max. 


B1 Statisk projektredegørelse Min. Udv. Udv. Max. 


B2 Statisk kontrolplan Min. Max. Max. Max. 


B3 Statisk kontrolrapport     


 B3.1 Statisk kontrolrapport - projektering Min. Udv. Max. Max. 


 B3.2 Statisk kontrolrapport - udførelse Min. Udv. Udv. Max. 


 


Min.: Minimumskontrol, Udv.: Udvidet kontrol, Maks.: Maksimumskontrol. 


 


Tabel 2. Mindste krav til niveau af tredjepartskontrol af dokumentation for de bærende konstruktioner for 


konstruktionsklasse 4 


ID Emne Tredjepartskontrol 


A1 Konstruktionsgrundlag Max. 


A2 Statiske beregninger  


 A2.1 Statiske beregninger – bygværk Max. 


 A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit  Udv. 


A3 Konstruktionstegninger og modeller  


 A3.1 Konstruktionstegninger og modeller – bygværk Max. 
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 A3.2 Konstruktionstegninger og modeller – 


konstruktionsafsnit 


Udv. 


A4 Konstruktionsændringer  


 A4.1 Konstruktionsændringer – bygværk Max. 


 A4.2 Konstruktionsændringer – konstruktionsafsnit Udv. 


B1 Statisk projektredegørelse Udv. 


B2 Statisk kontrolplan Max. 


B3 Statisk kontrolrapport  


 B3.1 Statisk kontrolrapport for projektering Udv. 


 B3.2 Statisk kontrolrapport for udførelse Udv. 


  


« 
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Bilag 4 


»Bilag 5 


 


Tabeller til kapitel 34 – Kontrolniveauer for dokumentation af brandforhold 


 


Tabel 1 - Mindste krav til niveau af kontrol af den brandtekniske dokumentation afhængig af brandklassen 


Emne BK2 BK3 BK4 


Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Max. Max. Max. 


Erklæring om byggeriet er indsatstaktisk 


traditionelt 
Max. Max. Max. 


Brandstrategirapport  Max. Max. Max. 


Brandplaner  Udv. Max. Max. 


Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner Udv. Udv. Udv. 


Brandteknisk dimensionering - Udv. Max. 


Funktionsbeskrivelse Udv. Max. Max. 


Brandteknisk kontrolplan Max. Max. Max. 


Brandteknisk kontrolrapporter Udv. Max. Max. 


Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan Udv. Udv. Max. 


  


 


Tabel 2 - Mindste krav til niveau af tredjepartskontrol af den brandtekniske dokumentation for brandklasse 4 


Emne Tredjepart 


Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Max. 


Erklæring om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt Max. 


Brandstrategirapport  Max. 


Brandplaner  Max. 


Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner Udv. 


Brandteknisk dimensionering Udv. 


Funktionsbeskrivelse Udv. 


Brandteknisk kontrolplan Max. 


Brandteknisk kontrolrapporter Udv. 


Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan Udv. 


 


« 








 


 


Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner  
 


   I medfør af § 2, stk. 4, § 15 A, stk. 2 og 3, og § 30, stk. 2, 1. pkt., i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 
1178 af 23. september 2016, som ændret ved lov nr. 734 af 8. juni 2018 og § 35 i lov nr. 1711 af 27. 
december 2018, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 18 i bekendtgørelse nr. 
1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og 
kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter: 


 
Kapitel 1 


 
Anvendelsesområde 


   § 1. Certificering af transportable konstruktioner, der er omfattet af byggeloven, skal ske efter reglerne i 
denne bekendtgørelse. 
   Stk. 2. Såfremt en konstruktion er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, kan den transportable 
konstruktion opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen. 
   Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder kun, hvis opstillingen af den transportable konstruktion har en 
varighed på maksimalt 6 uger på den samme placering. Strækker varigheden sig over mere end 6 uger, skal 
konstruktionen have en byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen. 
 
   § 2. Ved certificering af transportable konstruktioner efter denne bekendtgørelse forstås en inspektion af 
den transportable konstruktion, hvorved de byggetekniske forhold i bygningsreglementet, som er gældende 
for den transportable konstruktion, bedømmes. Certificeringen er en angivelse af, at det er sikret, at 
konstruktionen på tidspunktet for inspektionen lever op til de gældende byggetekniske krav i 
bygningsreglementet. 
 
   § 3. Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på særlige forlystelsesapparater, der er omfattet af § 16 i 
bekendtgørelse om offentlige forlystelser. 
 


Kapitel 2 
 


Indhentelse af en certificering 


   § 4. Certificering af en transportabel konstruktion kan alene ske på anmodning fra ejeren af konstruktionen. 
 
   § 5. Har ejeren af konstruktionen ikke ladet konstruktionen certificere, påhviler det brugeren af 
konstruktionen at indhente en byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, inden konstruktionen opstilles. 
   Stk. 2. Ved bruger forstås den fysiske eller juridiske person, der rent faktisk skal anvende konstruktionen, 
eller til hvis arrangement konstruktionen skal anvendes. 
 


Kapitel 3 
 


Certificeringsgrundlaget 


   § 6. Certificering af en transportabel konstruktion foretages af et inspektionsorgan, der opfylder 
betingelserne i kapitel 7 i denne bekendtgørelse. 







 


 


 
   § 7. Ved certificering af en transportabel konstruktion skal inspektionsorganet påse, om konstruktionen på 
tidspunktet for certificeringen lever op til de bestemmelser i bygningsreglementet, der er relevante for den 
pågældende konstruktion. 
 
   § 8. Certificering udstedes på grundlag af en inspektion af konstruktionen og de dele, som konstruktionen 
opbygges af og på grundlag af de tekniske oplysninger om konstruktionen samt dokumentation for, at 
konstruktionen opfylder de relevante bestemmelser i bygningsreglementet, som inspektionsorganet vurderer, 
er nødvendige for, at inspektionsorganet kan bedømme konstruktionen. 
   Stk. 2. Alle oplysninger, som, er nødvendige for vurderingen af, om den transportable konstruktion kan 
certificeres jf. stk. 1, skal fremskaffes af ejeren af konstruktionen. Inspektionsorganet må ikke selv 
fremskaffe materiale, oplysninger, beregninger eller lignende til brug for vurderingen af, hvorvidt 
konstruktionen kan certificeres. 
 
   § 9. Certificeringen knytter sig til den transportable konstruktion, som ved certificeringen er blevet 
inspiceret af inspektionsorganet. Ønskes flere konstruktioner certificeret, skal der udarbejdes en 
inspektionsrapport og et inspektionscertifikat for hver enkelt konstruktion. 
   Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse i de tilfælde, hvor konstruktionerne er fuldstændigt ens og 
sammenlignelige i teknisk henseende. 
   Stk. 3. Ved certificering af konstruktioner, der er fuldstændigt ens og sammenlignelige i teknisk henseende, 
jf. stk. 2, kan den samme skriftlige dokumentation lægges til grund for alle certificeringerne. 
 
   § 10. En certificering er gyldig i 5 år, medmindre tekniske forhold ved konstruktionen, der er reguleret i 
bygningsreglementet, tilsiger en kortere periode. Herefter skal certificeringen fornys. 
   Stk. 2. Ved fornyelse af certificeringen skal konstruktionen inspiceres. 
   Stk. 3. Inspektion i forbindelse med fornyelse af certificeringen af en transportabel konstruktion, der 
tidligere er blevet certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, skal ske efter de regler i 
bygningsreglementet, der var gældende på tidspunktet for den oprindelige inspektion, hvis geninspektionen 
sker inden, at gyldighedsperioden udløber. Udføres geninspektion og certificering op til 3 måneder inden 
gyldighedsperiodens udløb, fornys certificeringen med en dato fra udløb af den oprindelige 
gyldighedsperiode. 
 
   § 11. Fornyelse af certificeringen kan ske maksimalt 3 gange, svarende til en samlet gyldighedsperiode på 
maksimalt 20 år. Herefter skal certificering af konstruktionen ske efter de regler, der er gældende på 
tidspunktet for certificeringen. 
 


Kapitel 4 
 


Inspektionsrapport og inspektionscertifikat 


   § 12. Inspektionsorganet skal ved inspektionen af en transportabel konstruktion udarbejde en 
inspektionsrapport og et inspektionscertifikat for den pågældende konstruktion. Inspektionsrapporten og 
inspektionscertifikatet skal udleveres til ejeren af den transportable konstruktion. 
   Stk. 2. Ved fornyet certificering efter reglerne i § 10 skal inspektionsorganet ligeledes udarbejde en 
inspektionsrapport og et inspektionscertifikat. 







 


 


   Stk. 3. Inspektionsorganet skal opbevare en kopi af inspektionsrapporten og inspektionscertifikatet i mindst 
10 år fra datoen for udarbejdelsen. 
 
   § 13. Inspektionsrapporten skal indeholde: 


1) En entydig beskrivelse af den konstruktion, der certificeres.  
2) En beskrivelse af hvilke nærmere regler i bygningsreglementet, konstruktionen er omfattet af. 
3) En beskrivelse af hvilke konstruktionsdele og hvilken dokumentation, der har ligget til grund for 


certificeringen, herunder oplysninger om konstruktionsdelenes egenskaber. 
4) En beskrivelse af konstruktionens kapacitet, herunder i relevant omfang 


a) til hvad konstruktionen må anvendes, herunder hvordan konstruktionen må belastes,  
b) hvor mange personer, der maksimalt må benytte konstruktionen uden opstilling af eventuelt 


inventar, hvor dette er relevant, 
c) målfaste pladsfordelingsplaner for telte til mere end 150 personer med angivelse af samtlige 


flugtveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for 
samme konstruktion alt efter anvendelse, 


d) hvordan konstruktionen skal opsættes og nedtages, 
e) særlige forhold, der skal iagttages ved opsætning, forankring og nedtagning af konstruktionen, 


og 
f) hvordan og under hvilke vejrforhold konstruktionen må opsættes og anvendes. Der kan angives 


forskellige opsætningsmuligheder afhængigt af vejrforhold.  
5) Angivelse af særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder. 
6) Angivelse af, hvornår næste inspektion skal udføres, hvis certificeringen skal fornys efter reglerne i § 10. 
   Stk. 2. Inspektionsrapporten skal i de tilfælde, hvor det er relevant i forhold til den konkrete konstruktion, 
indeholde dokumentation for, hvordan konstruktionen skal vedligeholdes. 
 
   § 14. Inspektionscertifikatet skal indeholde oplysninger om hvilken konstruktion, der er certificeret, og en 


1) entydig beskrivelse af konstruktionen, 
2) angivelse af konstruktionens kapacitet, jf. § 13, stk. 1, nr. 4 og 5, 
3)  angivelse af certificeringens gyldighedsperiode.  


   Stk. 2. Inspektionscertifikatet skal anbringes et synligt sted på den transportable konstruktion, så brugerne 
af den transportable konstruktion uden hindring kan gøre sig bekendt med certifikatets indhold. Hvor der er 
krav om en pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted.  
 
   § 15. Inspektionsrapporten og inspektionscertifikatet er knyttet til den enkelte konstruktion og må ikke 
anvendes ved andre konstruktioner. 
   Stk. 2. Ved salg af den transportable konstruktion skal dokumentationsmateriale, der ligger til grund for 
inspektionen, eller som er identificeret i inspektionsrapporten, inspektionsrapporten og 
inspektionscertifikatet overdrages til den nye ejer, hvis de i § 1 angivne regler fortsat skal være gældende for 
den transportable konstruktion. 
 


Kapitel 5 
 


Ansvarsbestemmelser 







 


 


   § 16. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en transportabel konstruktion at sikre, at 
konstruktionen til enhver tid lever op til de tekniske bestemmelser, som var gældende på tidspunktet for 
certificeringen, og som certificeringen derfor er udstedt på grundlag af. 
   Stk. 2. Det påhviler endvidere den til enhver tid værende ejer at sørge for, at konstruktionen i hele 
certificeringens gyldighedsperiode lever op til de vilkår om vedligeholdelse, som er fastlagt i forbindelse 
med inspektionen, og som fremgår af inspektionsrapporten. 
   Stk. 3. Den til enhver tid værende ejer skal på et hvilket som helst tidspunkt overfor bygningsmyndigheden 
kunne dokumentere, at bestemmelserne i stk. 1 og 2 er overholdt. 
 
   § 17. Det påhviler brugeren af en transportabel konstruktion at sikre, at konstruktionen bruges korrekt. 
Brug af konstruktionen ud over konstruktionens kapacitet, samt brug der ikke er i overensstemmelse med de 
vilkår, som fremgår af inspektionsrapporten, vil udgøre en ulovlig brug. 
   Stk. 2. Brugeren skal på et hvilket som helst tidspunkt efter konstruktionens opstilling overfor 
bygningsmyndigheden kunne dokumentere, at konstruktionen bruges i overensstemmelse med det ved 
inspektionen fastlagte. 
 
   § 18. Ansvaret for, at opstilling, forankring, placering og nedtagning af en transportabel konstruktion er i 
overensstemmelse med de krav, der er identificeret i den til konstruktionen hørende inspektionsrapport og de 
vilkår, der er fastsat af inspektionsorganet, påhviler den, der forestår opstillingen, henholdsvis nedtagningen 
af konstruktionen. 
 
   § 19. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, påhviler det ejeren af 
konstruktionen at oplyse brugeren om alle relevante forhold, der fremgår af § 13. 
   Stk. 2. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, skal ejeren af 
konstruktionen udlevere inspektionscertifikatet til brugeren samt i relevant omfang dokumenterne der følger 
af § 13, stk. 1, nr. 4 og 5. Brugeren skal anbringe inspektionscertifikatet et synligt sted på konstruktionen, jf. 
§ 14, stk. 2. Hvor der er krav om en pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted.   
 
   § 20. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en transportabel konstruktion at berigtige forhold, der 
er i strid med certificeringen. Består forholdet i ulovlig brug af konstruktionen, påhviler pligten brugeren. 
 


Kapitel 6 
 


Bygningsmyndigheden 


   § 21. Kommunalbestyrelsen er i henhold til byggeloven bygningsmyndighed og påser, at reglerne i denne 
bekendtgørelse overholdes. 
   Stk. 2. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, skal den søge forholdet lovliggjort, 
medmindre det er af ganske underordnet betydning. 
 
   § 22. Kommunalbestyrelsen kan meddele forbud mod ibrugtagning af en transportabel konstruktion og 
påbyde standsning af brugen af en transportabel konstruktion, hvis konstruktionens stand, opsætningen af 
konstruktionen, eller brugen af konstruktionen ikke er i overensstemmelse med certificeringen meddelt efter 
reglerne i denne bekendtgørelse. 
 


Kapitel 7 







 


 


 
Krav til inspektionsorganet (akkreditering) 


   § 23. . Inspektion af transportable konstruktioner skal udføres som akkrediteret inspektion af et 
inspektionsorgan, der er akkrediteret som type A organ i henhold til ISO/IEC 17020 til inspektion i henhold 
til denne bekendtgørelse af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller et tilsvarende 
akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s (European co-operation for Accreditation) eller 
ILAC´s (the International Laboratory Accreditation Cooperation) multilaterale aftale om gensidig 
anerkendelse mht. inspektion. 


Kapitel 8 
 


Betaling og klage 


   § 24. Inspektionsorganets vurderinger efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-, 
bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed. 
 
   § 25. Inspektionsorganet kan opkræve betaling for certificering af en transportabel konstruktion. 
 


Kapitel 9 
 


Straf 


   § 26. Med bøde straffes den, der 
1) ved opstilling af en transportabel konstruktion, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, 
ved ibrugtagning eller ved anvendelse af en transportabel konstruktion, der er certificeret efter reglerne i 
denne bekendtgørelse, handler i strid med den for konstruktionen meddelte certificering, 
2) tilsidesætter vilkår, der er fastsat af et inspektionsorgan, og som fremgår af den til den transportable 
konstruktion hørende inspektionsrapport eller inspektionscertifikat, 
3) anvender en transportabel konstruktion ud over konstruktionens kapacitet, 
4) undlader at efterkomme et påbud eller et forbud, der er meddelt i henhold til § 22 i denne bekendtgørelse, 
5) undlader at foretage vedligeholdelsesarbejder, der er nødvendige for at undgå, at der opstår fare for de 
personer, der anvender den transportable konstruktion eller andre, 
6) gør brug af en transportabel konstruktion, hvor brugen ikke er i overensstemmelse med det i forbindelse 
med inspektionen fastlagte, eller ikke er i overensstemmelse med de vilkår, der er stillet i forbindelse med 
inspektionen af konstruktionen, 
7) opstiller en transportabel konstruktion, uden at opstillingen er i overensstemmelse med certificeringen, 
undlader at følge krav til vedligehold, inventaropstilling, opsætning, forankring, placering eller nedtagning af 
en transportabel konstruktion, der er identificeret i den til konstruktionen hørende inspektionsrapport, 
8) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til inspektionsorganet om forhold, der er af betydning for 
inspektionsorganets vurdering af, om en transportabel konstruktion kan certificeres efter reglerne i denne 
bekendtgørelse, 
9) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til kommunalbestyrelsen om forhold, der er af betydning for 
kommunens vurdering af, om reglerne i byggelovgivningen er tilsidesat, eller 
10) anvender et inspektionscertifikat på en anden transportabel konstruktion end den som certifikatet 
omhandler. 







 


 


   Stk. 2. Er en transportabel konstruktion opstillet eller taget i brug på en ulovlig måde, påhviler strafansvaret 
herfor den, der har opstillet konstruktionen, den der har ladet konstruktionen opstille, eller den der har taget 
konstruktionen i brug, efter omstændighederne dem alle. 
   Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. 
kapitel for de i stk. 1 og 2 nævnte overtrædelser. 
 


Kapitel 10 
 


Ikrafttræden 


   § 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019. 
   Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 880 af 3. juli 2014 om certificeringsordning for transportable telte og 
konstruktioner ophæves.  
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Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske 
forhold i bygningsreglementet1)


 


 
I medfør af § 15 B og § 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, fastsættes 


efter bemyndigelse i henhold til § 18 i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens 
forskrifter: 


Anvendelsesområde 


§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved certificering af personer, der skal: 
1) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold i kapitel 15 i bygningsreglement 2018 


ved byggesagsbehandling af byggeri i konstruktionsklasse 2-4, jf. kapitel 26 i bygningsreglement 2018, eller 
2) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til brandforhold i kapitel 5 i bygningsreglement 2018 ved 


byggesagsbehandling af byggeri i brandklasse 2-4, jf. kapitel 27 i bygningsreglement 2018. 
Stk. 2. Ved en certificeret person forstås i denne bekendtgørelse en person, hvis kvalifikationer og kompetencer er 


konstateret og bedømt af et akkrediteret certificeringsorgan. 
Stk. 3. En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 1, 


betegnes som en »certificeret statiker«. 
Stk. 4. En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 2, 


betegnes som en »certificeret brandrådgiver«. 
Stk. 5. Såfremt en certificeret person vil dokumentere overholdelse af krav til både statiske forhold og 


brandforhold i bygningsreglementet, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, skal den pågældende være certificeret til begge dele. 


§ 2. En certificeret statiker eller brandrådgiver skal virke inden for rammerne af denne bekendtgørelse og 
bygningsreglementet, jf. kapitel 32-34 i bygningsreglement 2018. 


Akkrediteringssorganet 


§ 3. Akkreditering af certificeringsorganer, der kan certificere personer efter denne bekendtgørelse, skal ske i 
henhold til DS/EN ISO/IEC 17024 Overensstemmelsesvurdering – Generelle krav til organer, der udfører 
certificering af personer af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som 
er medunderskriver af EA´s (European co-operation for Accreditation) eller IAF’s (International Accreditation 
Forum) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse mht. personcertificering. 


§ 4. Akkrediteringsorganet skal bedømme certificeringsorganer, der er akkrediteret i overensstemmelse med 
denne bekendtgørelse. Første bedømmelse skal ske inden for 12 måneder efter, at certificeringsorganet er 
akkrediteret. Efterfølgende bedømmelse skal ske årligt. 


Stk. 2. Akkrediteringsorganet skal have de nødvendige faglige kompetencer inden for statik og brandforhold til at 
kunne akkreditere og bedømme certificeringsorganer. 


Certificeringsorganet 


§ 5. Ansøger skal fremsende ansøgning om certificering til certificeringsorganets bedømmelse. 
Stk. 2. Ansøgnings- og bedømmelsessproget er dansk eller engelsk. 


§ 6. Certificeringsorganet vurderer, om ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, jf. §§ 12-16 og §§ 19-23. 
Hvis ikke ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, giver certificeringsorganet hurtigst muligt og senest inden fire 
uger ansøger besked herom. 


Stk. 2. Når certificeringsorganet har modtaget en fyldestgørende ansøgning om certificering, skal certi‐  
ficeringsorganet give ansøger besked om den forventede behandlingstid. 


Stk. 3. Certificeringsorganet kan bestemme, at ansøgninger om certificering efter denne bekendtgørelse skal ske 
elektronisk. 


§ 7. Ved certificeringsorganets bedømmelse af en ansøgers kompetencer ved projektgranskning, jf. § 13, stk. 
2, § 14, stk. 3, § 20, stk. 2, § 21, stk. 3, § 31, stk. 1, § 32, stk. 2, § 34, stk. 2 og § 35, stk.1, skal projektet bedømmes 
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af mindst to faglige bedømmere. 
Stk. 2. Bedømmelsen af projektet for statiske forhold, jf. § 16, skal mindst omfatte kontrol af, om: 


1) Dokumentationen er dækkende og opfylder sit formål, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28 og 30. 
2) Dokumentationen viser, at krav til bærende konstruktioner i bygningsreglement 2018 kapitel 15 er opfyldt. 


Stk. 3. Bedømmelsen af projektet for brandforhold, jf. § 23, skal mindst omfatte kontrol af, om: 
1) Dokumentationen er dækkende og opfylder sit formål, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29 og 30. 
2) Dokumentationen viser, at krav til brandforhold i bygningsreglement 2018 kapitel 5 er opfyldt. 


Stk. 4. Bedømmelsen af projektet skal ske ved, at de minimum to bedømmere foretager en granskning af projektet. 
Efterfølgende skal ansøgeren foretage en mundtlig præsentation af projektet, der kan ligge til grund for den 
endelige bedømmelse af projektet. Bedømmelsen kan ske efter principperne angivet i Vejledning om certificering 
af statikere og brandrådgivere. 


Stk. 5. Certificeringsorganets bedømmelse af ansøgers kompetencer ved certificering til brandklasse 2 og 
konstruktionsklasse 2 er undtaget § 7, stk. 1-4.  


§ 8. Ved certificeringsorganets bedømmelse af en ansøgers virke, jf. § 13, stk. 3, § 14, stk. 4 og 5, § 21, stk. 4, § 
33 og § 36, skal dokumentation for virket bedømmes af mindst to faglige bedømmere. Ved bedømmelsen skal 
certificeringsorganet vurdere, om den certificerede statiker eller brandrådgiver har virket i overensstemmelse med 
denne bekendtgørelse og bygningsreglementet, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 32-34. 


Stk. 2. Ved bedømmelse af en ansøgers virke i brandklasse 2 og konstruktionsklasse 2, kan bedømmelsen foretages 
af én faglig bedømmer. 


     § 9. Certificeringsorganets afgørelser efter denne bekendtgørelse skal begrundes skriftligt. 


§ 10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan oprette en database, hvortil certificeringsorganerne skal indberette 
oplysninger om, hvilken konstruktions- eller brandklasse, som statikere og brandrådgivere er certificeret til. 


Stk. 2. Ved ændrede forhold, der vedrører en statikers eller brandrådgivers certificering, skal certificeringsorganet 
uden ugrundet ophold opdatere de oplysninger, der er indberettet til databasen. 


Certificeret statiker 


§ 11. Certificeringsorganet skal påse, at en person, der ønsker at opnå certificering som statiker, opfylder 
betingelserne for certificering til de enkelte konstruktionsklasser. 


Stk. 2. En statiker kan certificeres til, at 
1) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 2, 
2) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 3 og 


4, eller 
3) udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i 


konstruktionsklasse 4. 
Stk. 3. Certificeringen er personlig og følger den certificerede statiker uanset ansættelsesforhold. 


§ 12. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 2 skal ansøger dokumentere følgende kva‐  
lifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point, hvoraf mindst 


60 ECTS-point er inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. Uddannelsen kan 
omfatte nr. 2-7. 


2) Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder: 
a) Byggelovens anvendelsesområde. 
b) Byggelovens ansvarsbestemmelser. 


3) Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 1, og 
bestemmelser om bærende konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15. 


4) Viden om bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, herunder: 
a) Konstruktiv forståelse og redegørelse for virkemåde af bygningers hovedkonstruktioner, konstruk‐  


tionsafsnit og samlinger. 
b) Udpege kritiske forhold af betydning for sikkerheden og anvendeligheden af bærende konstruktioner. 
c) Redegøre for terminologi, principper, hovedregler og sammenhæng i standarder for bærende kon‐  


struktioner, relevante regler for CE-mærkning af bygningsdele samt god praksis for dokumentation af 
bærende konstruktioner som anført i SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende 
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konstruktioner. 
5) Viden om udarbejdelse af statisk dokumentation, herunder: 


a) Fortolke og vurdere resultater af forundersøgelser samt formulere projektgrundlag. 
b) Strukturere og udforme dokumentation for bærende konstruktioner. 
c) Udarbejde statiske beregninger, vurdere fundne resultater og redegøre for anvendte simulerings‐  


modellers brug og begrænsninger. 
6) Viden om kontrol, herunder: 


a) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af statisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, 
kapitel 30, og udforme kontrolplaner og kontrolrapporter for statisk dokumentation. 


b) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af udførelse af bærende konstruktioner, herunder 
udarbejde kontrolplaner og kontrolrapporter. 


7) Viden om udformning af dokumentation for det færdige byggeri, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28. 
8) Tre års erfaring indenfor de seneste fem år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1-7. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 2 skal ansøger dokumentere kompetencer med 
anvendelse af krav om bærende konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15. 


§ 13. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4 skal ansøger, foruden kravene, der følger af 
§ 12, stk. 1, nr. 2-7, dokumentere følgende kvalifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf mindst 


90 ECTS-point er inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. 
2) Fem års erfaring inden for de seneste 10 år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1 og 


§ 12, stk. 1, nr. 2-7. 
Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4, skal statikeren indsende et projekt til 


certificeringsorganets bedømmelse af ansøgerens kompetencer. Projektet skal opfylde betingelserne i § 16. 
Stk. 3. En person, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved 


Ingeniørforeningen i Danmark, er undtaget fra stk. 1 og kan ansøge om certificering som statiker til 
konstruktionsklasse 3 og 4, såfremt ansøger dokumenterer at have virket som projekterende eller kontrollant efter 
anerkendelsesordningen på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4. 


Stk. 4. En statiker, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret statiker 
ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse 2. 


§ 14. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold skal ansøger dokumentere 
kvalifikationer, der følger af § 12, stk. 1, nr. 2-7, og § 13, stk. 1, nr. 1. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, dokumentere ni års erfaring indenfor de seneste 14 år med 
anvendelse af kvalifikationer, som omfattet af stk. 1. 


Stk. 3. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse, hvor 
statikeren har virket som kontrollant. Projektet skal opfylde betingelserne i § 16. 


Stk. 4. En person, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års virke som 
certificeret statiker, kan ansøge om certificering som statiker til at udføre tredjepartskontrol, såfremt det 
dokumenteres, at den certificerede statiker har virket som kontrollant på et projekt, der kan henføres til 
konstruktionsklasse 3 eller 4. 


Stk. 5. En person, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved 
Ingeniørforeningen, og som kan dokumentere fire års virke som anerkendt statiker, er undtaget fra stk. 1 og 2 
og kan ansøge om certificering som statiker til at udføre tredjepartskontrol, såfremt ansøger dokumenterer at have 
virket som kontrollant efter anerkendelsesordningen på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4. 


Stk. 6. En statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret statiker 
ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse 2-4. 


§ 15. ECTS-point opnået ved uddannelse som anført i §§ 12 og 13, skal dokumenteres ved diplom(er) fra en 
akkrediteret uddannelsesinstitution, jf. dog stk. 2. 


Stk. 2. Certificeringsorganet kan meddele personer, som har opnået kvalifikationer og kompetencer, der kan 
ligestilles med krav fastsat i denne bekendtgørelse, certificering som statiker. 


§ 16. Projektet, som skal indsendes til certificeringsorganets bedømmelse, jf. § 13, stk. 2, og § 14, stk. 3, vælges 
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af ansøgeren. Projektet skal være egnet til at bedømme ansøgerens kompetencer og være i overensstemmelse med 
krav til konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15, og dokumentation af disse. For projektet gælder 
generelt, at: 
1) Projektet mindst skal være i konstruktionsklasse 3, hvis der søges om certificering til konstruktionsklasse 3 og 


4. 
2) Projektet mindst skal være i konstruktionsklasse 4, hvis der ansøges om certificering til tredjepartskontrol af 


konstruktioner, og ansøgeren ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4. 
3) Projektet maksimalt må være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet regnet i forhold til tidspunkt for 


udstedelse af ibrugtagningstilladelse. 
4) Der skal indgå mindst to typer konstruktionsmaterialer og to typer konstruktionsdele udover fundering. 


Stk. 2. Ansøger skal vedlægge sin ansøgning om certificering som statiker tilstrækkelige dele af den statiske 
dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28, til, at dette kan lægges til grund for bedømmelsen.  


Stk. 3. Certificeringsorganet kan kræve enhver del af den statiske dokumentation fremsendt. 
Stk. 4. Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse af projektet mundtligt redegøre for projektet 


og godtgøre selv at have virket på projektet, som beskrevet i dokumentationen og inden for god faglig praksis. 
Stk. 5. For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse før 1. januar 2018, skal ansøger foretage en begrundet 


vurdering af, hvilken konstruktionsklasse byggeriet kan indplaceres i. 
Stk. 6. Ansøgningsmaterialet skal for projekter, der er opført i medfør af bygningsreglement 2010 eller 


bygningsreglement 2015, mindst omfatte den statiske dokumentation, som beskrevet i SBi-anvisning 223, 
Dokumentation af bærende konstruktioner. 


§ 17. En certificeret statiker skal løbende ajourføre kvalifikationer og opretholde de kompetencer, som personen 
er certificeret til, herunder at søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at denne i sit virke overholder 
de til enhver tid gældende regler for bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, jf. bygningsreglement 
2018, kapitel 15, 28, 30, 32 og 33. 


Certificeret brandrådgiver 


§ 18. Certificeringsorganet skal påse, at en person, der ønsker at opnå certificering som brandrådgiver, opfylder 
betingelserne for certificering til de enkelte brandklasser. 


Stk. 2. En brandrådgiver kan certificeres til at 
1) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 2, 
2) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 3 og 4, eller 
3) udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i 


brandklasse 4. 
Stk. 3. Certificeringen er personlig og følger den certificerede brandrådgiver uanset ansættelsesforhold. 


§ 19. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 2 skal ansøger dokumentere følgende kvalifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point. Uddannelsen kan 


omfatte nr. 2-7. 
2) Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder: 


a) Byggelovens anvendelsesområde. 
b) Byggelovens ansvarsbestemmelser. 


3) Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 1, 
bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5. 


4) Viden om udarbejdelse af brandteknisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29, herunder: 
a) Starterklæring og sluterklæring for brandforhold. 
b) Erklæring om, hvorvidt en bygning er indsatstaktisk traditionel. 
c) Brandstrategirapport baseret på brug af præaccepterede løsninger som beskrevet i Bygningsreglementets 


vejledning til kapitel 5 - Brand. 
d) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv. for en bygning. 
e) Funktionsbeskrivelse. 
f) Drifts-, kontrol-, og vedligeholdelsesplan. 


5) Viden om kontrol, herunder: 
a) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af brandteknisk dokumentation, jf. bygningsreglement 


2018, kapitel 30. 
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b) Udarbejde kontrolplaner, jf. bygningsreglement 2018 § 518. 
c) Udarbejde kontrolrapporter,  jf. bygningsreglement 2018 § 519. 


6) Viden om brandtekniske egenskaber for byggevarers reaktion på brand og brandmodstandsevne, herunder: 
a) Klassifikation af brandmodstandsevne og reaktion på brand og ønsket funktion, der ligger til grund 


for klassifikationen. 
b) Ydeevne som deklareret vedrørende brandmæssige egenskaber i forbindelse med CE-mærkning af 


produkter. 
7) Viden om funktion og virkemåde for de brandtekniske installationer, der er beskrevet i bygningsreglementet, 


herunder: 
a) Viden om, hvilken funktion den enkelte brandtekniske installation har i relation til brandsikringen, og 


hvordan installationen virker. 
b) Hvilke krav den enkelte brandtekniske installation stiller til udformning og brandsikring af bygningen i 


øvrigt. 
c) Viden om grundlag for projektering af den enkelte brandtekniske installation. 
d) Viden om, hvilke funktionsafprøvninger, der kan foretages af den enkelte brandtekniske installation. 
e) Viden om systemintegration og systemintegrationstest. 


8) En brandrådgiver, der skal certificeres til brandklasse 2, skal dokumentere to års erfaring inden for de seneste 
fem år med design og projektering af byggearbejder eller tilsvarende erfaring. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 2 skal ansøger dokumentere kompetencer med anvendelse 
af bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5. 


§ 20. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 3 og 4, skal ansøger, foruden kravene, der følger af 
§ 19, stk. 1, nr. 2-7, dokumentere følgende kvalifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-


point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering. Uddannelsen skal omfatte 
nr. 2-9. 


2) Viden om anvendelse af brandteknisk dimensionering. 
3) Viden om identifikation af risikomomenter relateret til personsikkerhed. 
4) Viden om branddynamik. 
5) Viden om brandkemi. 
6) Viden om evakuering af personer i tilfælde af brand. 
7) Viden om beregning af brand- og røgspredning. 
8) Viden om beregning af evakuering. 
9) Viden om svigtanalyser. 
10) Tre års erfaring inden for de seneste seks år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1-9 og 


§ 19, stk. 1, nr. 2-7. 
Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 3 og 4, skal brandrådgiveren indsende et projekt til 


certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal opfylde betingelserne i § 23. 
Stk. 3. En brandrådgiver, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret 


brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse 2. 


§ 21. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger dokumentere 
kvalifikationer, der følger af § 19, stk. 1, nr. 2-7, og § 20, stk. 1, nr. 1-9. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, dokumentere syv års erfaring inden for de seneste 12 år med anvendelse 
af kvalifikationer som omfattet af stk. 1. 


Stk. 3. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal 
opfylde betingelserne i § 23. 


Stk. 4. En person, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års erfaring som 
certificeret brandrådgiver inden for de seneste syv år, kan ansøge om certificering som brandrådgiver til at udføre 
tredjepartskontrol, såfremt det dokumenteres, at den certificerede brandrådgiver har virket som kontrollant på et 
projekt, der kan henføres til brandklasse 3 eller 4. 


Stk. 5. En brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret 
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brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse 2-4. 


§ 22. ECTS-point opnået ved uddannelse, som anført i §§ 19 og 20, skal dokumenteres ved diplom(er) fra en 
akkrediteret uddannelsesinstitution, jf. dog stk. 2. 


Stk. 2. Certificeringsorganet kan meddele personer, som har opnået kvalifikationer og kompetencer, der kan 
ligestilles med krav fastsat i denne bekendtgørelse, certificering som brandrådgiver. 


§ 23. Projektet, som skal indsendes til certificeringsorganets bedømmelse, jf. § 20, stk. 2, og § 21, stk. 3, vælges 
af ansøgeren. Projektet skal være egnet til at bedømme ansøgerens kompetencer og være i overensstemmelse med krav 
til brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, og dokumentation af disse. For projektet gælder generelt, at: 
1) Projektet mindst skal være i brandklasse 3 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til brandklasse 3 og 


4. 
2) Projektet mindst skal være i brandklasse 4 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til tredje‐  


partskontrol af brandforhold. 
3) Projektet maksimalt må være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet målt i forhold til tidspunkt for 


ibrugtagning. 
4) Projektet skal omfatte brug af forskellige typer brandtekniske installationer. 
5) Brandstrategien for projektet skal omfatte brug af afvigelser fra præ-accepterede løsninger og brandteknisk 


dimensionering omfattende: 
a) Opstilling af acceptkriterier relateret til relevante brandkrav. 
b) Opstilling af relevante brand- og evakueringsscenarier. 
c) Modellering af scenarierne. 
d) Evaluering af modellering i forhold til scenarier og acceptkriterier. 
e) Gennemførelse af følsomhedsanalyser. 


Stk. 2. Ansøger skal vedlægge sin ansøgning om certificering som brandrådgiver tilstrækkelige dele af den 
brandtekniske dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29, til, at dette kan lægges til grund for 
bedømmelsen.  


Stk. 3. Certificeringsorganet kan kræve enhver del af den brandtekniske dokumentation fremsendt. 
Stk. 4. Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse af projektet mundtligt redegøre for projektet 


og godtgøre selv at have virket på projektet, som beskrevet i dokumentationen og inden for god faglig praksis. 
Stk. 5. For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse før den 1. januar 2018, og for projekter, hvor der er 


ansøgt om byggetilladelse efter den 1. januar 2018, og hvor der er foretaget teknisk byggesagsbehandling, skal 
ansøger foretage en begrundet vurdering af, hvilken brandklasse byggeriet kan indplaceres i. 


Stk. 6. Ansøgningsmaterialet skal for projekter, der er opført i medfør af bygningsreglement 2010 eller 
bygningsreglement 2015, omfatte de for byggearbejdet relevante dele af: 
1) En brandstrategirapport. 
2) Brandtekniske beregninger. 
3) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner og lignende. 
4) Beskrivelser, der viser de enkelte bygningsdeles brandtekniske egenskaber, brandtekniske installationer, 


flugtveje og redningsforhold. 
5) Redegørelse for drift-, kontrol- og vedligeholdelse for brandsikringen i bygningen. 
6) En beskrivelse af bygningen og tegninger heraf, hvor dette ikke fremgår af det øvrige fremsendte materiale. 


§ 24. En certificeret brandrådgiver skal løbende ajourføre kvalifikationer og opretholde de kompetencer, som 
personen er certificeret til, herunder søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at denne i sit virke 
overholder de til enhver tid gældende regler om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, 29, 30, 32 og 
34. 


Certificering af personer med udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer 


§ 25. Denne bekendtgørelses regler supplerer reglerne i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og 
erhvervsmæssige kvalifikationer. 


§ 26. Personer, som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2, i lov om 
anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker at opnå certificering som 
statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, 
jf. § 5. 
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Stk. 2. Såfremt der er væsentlig forskel mellem ansøgerens kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves i 
Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, skal certificeringsorganet give ansøgeren mulighed for at påvise, at 
vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer og kompetencer. 


Stk. 3. Bestemmelser om kontrol og opretholdelse af certificering, jf. §§ 28-35, gælder tilsvarende for personer, 
som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, og som er certificeret som statiker eller brandrådgiver 
efter denne bekendtgørelse. 


§ 27. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2, i lov om 
anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker at opnå certificering til 
midlertidigt eller lejlighedsvist at virke som statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en 
skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, jf. § 5. 


Stk. 2. Inden en person fra et andet medlemsland kan virke midlertidigt eller lejlighedsvist som certificeret statiker 
eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal der ske anmeldelse til certificeringsorganet. Ansøgeren skal 
forny anmeldelsen hver 12. måned. 


Stk. 3. Såfremt der er væsentlig forskel mellem ansøgerens kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves i 
Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, skal certificeringsorganet give ansøgeren mulighed for at påvise, at 
vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer og kompetencer. 


Stk. 4. Certificeringsorganet fastsætter procedurer for kontrol med personer, som virker midlertidigt eller 
lejlighedsvist som certificeret statiker eller brandrådgiver i overensstemmelse med bestemmelserne i 
§§ 28-35 med henblik på at sikre, at betingelserne for at virke som certificeret statiker eller brandrådgiver fortsat er 
opfyldt. 


Kontrol og opretholdelse af certificering 


§ 28. For at opretholde sin certificering skal en statiker eller brandrådgiver til enhver tid opfylde kravene til 
certificering i den konstruktions- eller brandklasse, som personen er certificeret til. 


§ 29. En certificeret statiker eller brandrådgiver skal hver 12. måned indsende en oversigt til certificeringsorganet 
over projekter omfattet af konstruktionsklasse 2-4 eller brandklasse 2-4, som vedkommende har virket i som 
certificeret statiker eller certificeret brandrådgiver, og hvortil der er meddelt byggetilladelse. Af oversigten skal for 
hvert projekt indgå oplysning om: 
1) Hvilket virke den certificerede statiker eller brandrådgiver har haft. 
2) Om projektet er igangværende eller afsluttet. 
3) I hvilken kommune, der er ansøgt om byggetilladelse til projektet. 
4) Byggesagen, som gør, at denne kan identificeres entydigt. 
5) Starterklæring for hvert projekt. 
6) Sluterklæringer for projekter, hvor der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


Stk. 2. Frist for indsendelse af information til certificeringsorganet, jf. stk. 1, regnes fra datoen for udstedelse af 
certifikatet. 


§ 30. Certificeringsorganet kan løbende påse, om betingelserne for opretholdelse af certificering er til stede, 
hvis der er forhold, der giver anledning hertil. 


Stk. 2. En certificeret statiker eller brandrådgiver har på certificeringsorganets anmodning pligt til at indsende 
dokumentation for, at betingelserne for certificering er opfyldt. Certificeringsorganets anmodning skal være skriftlig. 


Stk. 3. Dokumentation for, at den certificerede statiker eller brandrådgiver opfylder betingelserne for 
certificering skal på certificeringsorganets anmodning, jf. stk. 2, indsendes inden for en frist på fire uger. 


Stk. 4. Ved mistanke om en certificeret statikers eller brandrådgivers manglende opfyldelse af betingelserne for 
certificering, kan begrundet meddelelse ske til certificeringsorganet. Certificeringsorganet vurderer, om meddelelsen 
giver anledning til kontrol af den certificerede person. 


Stk. 5. Såfremt certificeringsorganet bliver opmærksomme på fejl eller mangler i byggeriet, der medfører risiko for 
personers sikkerhed, skal certificeringsorganet uden ugrundet ophold orientere kommunalbestyrelsen i den stedlige 
kommune herom. 


§ 31. For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2-4, udtager certificeringsorganet hvert femte år et 
projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og 
kompetencer på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, 
jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Intervallet for kontrol med den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer regnes fra datoen for 
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seneste kontrol, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt 


skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. §§ 12 og 13, fortsat er til stede. 
Stk. 4. Certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt 


skal foretages af projekter i den højeste konstruktionsklasse, som den certificerede statiker har virket i, og 
hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


§ 32. For statikere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet hvert femte år 
et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og 
kompetencer på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, 
jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Intervallet for kontrol med den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer regnes fra datoen for 
seneste kontrol, jf. stk. 1. 


Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt, 
skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. § 14, fortsat er til stede. 


§ 33. For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2-4 samt statikere, der er certificeret til at udføre 
tredjepartskontrol udtager certificeringsorganet årligt dokumentation til kontrol af den certificerede statikers virke 
fra et projekt, hvorpå den certificerede har virket, og  hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, baseret på den 
oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra de certificerede statikere, jf. § 29, stk. 1. Certificeringsorganet 
udtager et projekt for hver 10 projekter, dog minimum et projekt årligt. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede statikers virke regnes fra datoen for seneste påbegyndte kontrol, 
jf. stk. 1. 


§ 34. For brandrådgivere, der er certificeret til brandklasse 2-4, udtager certificeringsorganet hvert femte år et 
projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers kvalifikationer 
og kompetencer på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til 
certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver regnes fra datoen for seneste kontrol, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede brandrådgivers kvalifikationer og kompetencer ved 


et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. §§ 19 og 20, fortsat er til stede. 
Stk. 4. Certificeringsorganets kontrol skal foretages af projekter i den højeste brandklasse, som den certificerede 


brandrådgiver har virket i, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


§ 35. For brandrådgivere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet hvert 
femte år et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers 
kvalifikationer og kompetencer på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til 
certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver regnes fra datoen for seneste kontrol, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol med den certificerede brandrådgivers kvalifikationer og kompetencer ved 


et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. § 21, fortsat er til stede. 


§ 36. For brandrådgivere, der er certificeret til brandklasse 2-4 samt brandrådgivere, der er certificeret til at udføre 
tredjepartskontrol udtager certificeringsorganet årligt dokumentation til kontrol af den certificerede brandrådgivers 
virke fra et projekt, hvor den certificerede brandrådgiver har virket, og hvortil der er meddelt 
ibrugtagningstilladelse, baseret på den oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra de certificerede 
brandrådgivere, jf. § 29, stk. 1. Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 10 projekter, dog minimum et 
projekt årligt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver virke regnes fra datoen for seneste påbegyndte 
kontrol, jf. stk. 1. 


§ 37. Den certificerede statiker eller brandrådgiver har pligt til at udlevere al relevant dokumentation til 
certificeringsorganet ved udtagelse af et projekt til kontrol. 


Fratagelse af certificering 


§ 38. En person, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, kan fratages sin certificering, hvis 
betingelserne for certificering ikke længere er til stede. 


Stk. 2. Certificeringsorganet kan fratage en certificeret statiker eller brandrådgiver dennes certificering, hvis: 
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1) Den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke inden for en af certificeringsorganet fastsat frist kan 
dokumentere, at betingelserne for certificering er opfyldt. 


2) Certificeringsorganet på baggrund af den udførte kontrol ikke finder, at den certificerede statiker eller 
brandrådgiver lever op til betingelserne for certificering. 


3) Certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke virker i overensstemmelse 
med krav til certificeret statiker og brandrådgivers virke, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 32-34. 


4) Hvis certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver på anden vis ikke opfylder 
betingelserne i denne bekendtgørelse. 


Stk. 3. Certificeringsorganet kan beslutte, at en certificeret statiker eller brandrådgiver ikke fratages sin 
certificering, hvis manglende opfyldelse af betingelserne for certificering, herunder manglende opfyldelse af krav 
om certificeringsorganets kontrol med den certificeredes virke, skyldes personlige forhold, som ikke kan lægges 
den certificerede statiker eller brandrådgiver til last. Certificeringsorganet kan fastsætte en ny frist for den 
certificerede statikers eller brandrådgivers dokumentation for opfyldelse af betingelserne for certificering. 


Stk. 4. Såfremt en person, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, fratages sin certificering, skal 
certificeringsorganet orienterer de kommuner, hvor den certificerede har virket som certificeret statiker eller 
brandrådgiver. Orienteringen baseres på den seneste oversigt over projekter som certificeringsorganet har modtaget 
fra den certificerede statiker eller brandrådgiver, jf. § 29, stk. 1.  


§ 39. En certificeret statiker eller brandrådgiver har pligt til, uden ugrundet ophold, at meddele certifi‐  
ceringsorganet, hvis 
1) den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke længere opfylder betingelserne for certificering i §§ 12-14 og 


17 samt §§ 19-21 og 24, eller 
2) den certificerede statiker eller brandrådgiver ønsker at opgive sit virke. 


Betaling og klage 


§ 40. Certificeringsorganet kan opkræve betaling for certificering af personer og kontrol med personer, der er 
certificeret efter denne bekendtgørelse. 


§ 41. Certificeringsorganets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed. 


Straf 
   § 42. Med bøde straffes den, der  
1) tilsidesætter vilkår, der er fastsat af et certificeringsorgan,  
2) udfærdiger dokumentation, som den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke er certificeret til, eller 
3) afgiver urigtige oplysninger til certificeringsorganet, som er af betydning for certificeringsorganets vurdering af, om 
statikeren eller brandrådgiveren kan opnå og opretholde sin certificering. 


Ikrafttrædelse 
   § 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019. 
   Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1616 af 13. december 2017 om certificeringsordning for dokumentation af tekniske 
forhold i bygningsreglementet ophæves. 
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1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, EU-tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senere ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 623/2012 af 11. juli 2012, EU-tidende 
2012 nr. L 180, side 9 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF, EU-Tidende 
2013, nr. L 354, s. 132. Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU 
om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation). 
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Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske 
forhold i bygningsreglementet1)


 


 
I medfør af § 15 B og § 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, fastsættes 


efter bemyndigelse i henhold til § 18 i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens 
forskrifter: 


Anvendelsesområde 


§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved certificering af personer, der skal: 
1) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold i kapitel 15 i bygningsreglement 2018 


ved byggesagsbehandling af byggeri i konstruktionsklasse 2-4, jf. kapitel 26 i bygningsreglement 2018, eller 
2) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til brandforhold i kapitel 5 i bygningsreglement 2018 ved 


byggesagsbehandling af byggeri i brandklasse 2-4, jf. kapitel 27 i bygningsreglement 2018. 
Stk. 2. Ved en certificeret person forstås i denne bekendtgørelse en person, hvis kvalifikationer og kompetencer er 


konstateret og bedømt af et akkrediteret certificeringsorgan. 
Stk. 3. En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 1, 


betegnes som en »certificeret statiker«. 
Stk. 4. En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 2, 


betegnes som en »certificeret brandrådgiver«. 
Stk. 5. Såfremt en certificeret person vil dokumentere overholdelse af krav til både statiske forhold og 


brandforhold i bygningsreglementet, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, skal den pågældende være certificeret til begge dele. 


§ 2. En certificeret statiker eller brandrådgiver skal virke inden for rammerne af denne bekendtgørelse og 
bygningsreglementet, jf. kapitel 32-34 i bygningsreglement 2018. 


Akkrediteringssorganet 


§ 3. Akkreditering af certificeringsorganer, der kan certificere personer efter denne bekendtgørelse, skal ske i 
henhold til DS/EN ISO/IEC 17024 Overensstemmelsesvurdering – Generelle krav til organer, der udfører 
certificering af personer af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som 
er medunderskriver af EA´s (European co-operation for Accreditation) eller IAF’s (International Accreditation 
Forum) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse mht. personcertificering. 


§ 4. Akkrediteringsorganet skal bedømme certificeringsorganer, der er akkrediteret i overensstemmelse med 
denne bekendtgørelse. Første bedømmelse skal ske inden for 12 måneder efter, at certificeringsorganet er 
akkrediteret. Efterfølgende bedømmelse skal ske årligt. 


Stk. 2. Akkrediteringsorganet skal have de nødvendige faglige kompetencer inden for statik og brandforhold til at 
kunne akkreditere og bedømme certificeringsorganer. 


Certificeringsorganet 


§ 5. Ansøger skal fremsende ansøgning om certificering til certificeringsorganets bedømmelse. 
Stk. 2. Ansøgnings- og bedømmelsessproget er dansk eller engelsk. 


§ 6. Certificeringsorganet vurderer, om ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, jf. §§ 12-16 og §§ 19-23. 
Hvis ikke ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, giver certificeringsorganet hurtigst muligt og senest inden fire 
uger ansøger besked herom. 


Stk. 2. Når certificeringsorganet har modtaget en fyldestgørende ansøgning om certificering, skal certi‐  
ficeringsorganet give ansøger besked om den forventede behandlingstid. 


Stk. 3. Certificeringsorganet kan bestemme, at ansøgninger om certificering efter denne bekendtgørelse skal ske 
elektronisk. 


§ 7. Ved certificeringsorganets bedømmelse af en ansøgers kompetencer ved projektgranskning, jf. § 13, stk. 
2, § 14, stk. 3, § 20, stk. 2, § 21, stk. 3, § 31, stk. 1, § 32, stk. 2, § 34, stk. 2 og § 35, stk.1, skal projektet bedømmes 
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af mindst to faglige bedømmere. 
Stk. 2. Bedømmelsen af projektet for statiske forhold, jf. § 16, skal mindst omfatte kontrol af, om: 


1) Dokumentationen er dækkende og opfylder sit formål, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28 og 30. 
2) Dokumentationen viser, at krav til bærende konstruktioner i bygningsreglement 2018 kapitel 15 er opfyldt. 


Stk. 3. Bedømmelsen af projektet for brandforhold, jf. § 23, skal mindst omfatte kontrol af, om: 
1) Dokumentationen er dækkende og opfylder sit formål, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29 og 30. 
2) Dokumentationen viser, at krav til brandforhold i bygningsreglement 2018 kapitel 5 er opfyldt. 


Stk. 4. Bedømmelsen af projektet skal ske ved, at de minimum to bedømmere foretager en granskning af projektet. 
Efterfølgende skal ansøgeren foretage en mundtlig præsentation af projektet, der kan ligge til grund for den 
endelige bedømmelse af projektet. Bedømmelsen kan ske efter principperne angivet i Vejledning om certificering 
af statikere og brandrådgivere. 


Stk. 5. Certificeringsorganets bedømmelse af ansøgers kompetencer ved certificering til brandklasse 2 og 
konstruktionsklasse 2 er undtaget § 7, stk. 1-4.  


§ 8. Ved certificeringsorganets bedømmelse af en ansøgers virke, jf. § 13, stk. 3, § 14, stk. 4 og 5, § 21, stk. 4, § 
33 og § 36, skal dokumentation for virket bedømmes af mindst to faglige bedømmere. Ved bedømmelsen skal 
certificeringsorganet vurdere, om den certificerede statiker eller brandrådgiver har virket i overensstemmelse med 
denne bekendtgørelse og bygningsreglementet, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 32-34. 


Stk. 2. Ved bedømmelse af en ansøgers virke i brandklasse 2 og konstruktionsklasse 2, kan bedømmelsen foretages 
af én faglig bedømmer. 


     § 9. Certificeringsorganets afgørelser efter denne bekendtgørelse skal begrundes skriftligt. 


§ 10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan oprette en database, hvortil certificeringsorganerne skal indberette 
oplysninger om, hvilken konstruktions- eller brandklasse, som statikere og brandrådgivere er certificeret til. 


Stk. 2. Ved ændrede forhold, der vedrører en statikers eller brandrådgivers certificering, skal certificeringsorganet 
uden ugrundet ophold opdatere de oplysninger, der er indberettet til databasen. 


Certificeret statiker 


§ 11. Certificeringsorganet skal påse, at en person, der ønsker at opnå certificering som statiker, opfylder 
betingelserne for certificering til de enkelte konstruktionsklasser. 


Stk. 2. En statiker kan certificeres til, at 
1) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 2, 
2) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 3 og 


4, eller 
3) udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i 


konstruktionsklasse 4. 
Stk. 3. Certificeringen er personlig og følger den certificerede statiker uanset ansættelsesforhold. 


§ 12. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 2 skal ansøger dokumentere følgende kva‐  
lifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point, hvoraf mindst 


60 ECTS-point er inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. Uddannelsen kan 
omfatte nr. 2-7. 


2) Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder: 
a) Byggelovens anvendelsesområde. 
b) Byggelovens ansvarsbestemmelser. 


3) Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 1, og 
bestemmelser om bærende konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15. 


4) Viden om bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, herunder: 
a) Konstruktiv forståelse og redegørelse for virkemåde af bygningers hovedkonstruktioner, konstruk‐  


tionsafsnit og samlinger. 
b) Udpege kritiske forhold af betydning for sikkerheden og anvendeligheden af bærende konstruktioner. 
c) Redegøre for terminologi, principper, hovedregler og sammenhæng i standarder for bærende kon‐  


struktioner, relevante regler for CE-mærkning af bygningsdele samt god praksis for dokumentation af 
bærende konstruktioner som anført i SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende 
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konstruktioner. 
5) Viden om udarbejdelse af statisk dokumentation, herunder: 


a) Fortolke og vurdere resultater af forundersøgelser samt formulere projektgrundlag. 
b) Strukturere og udforme dokumentation for bærende konstruktioner. 
c) Udarbejde statiske beregninger, vurdere fundne resultater og redegøre for anvendte simulerings‐  


modellers brug og begrænsninger. 
6) Viden om kontrol, herunder: 


a) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af statisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, 
kapitel 30, og udforme kontrolplaner og kontrolrapporter for statisk dokumentation. 


b) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af udførelse af bærende konstruktioner, herunder 
udarbejde kontrolplaner og kontrolrapporter. 


7) Viden om udformning af dokumentation for det færdige byggeri, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28. 
8) Tre års erfaring indenfor de seneste fem år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1-7. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 2 skal ansøger dokumentere kompetencer med 
anvendelse af krav om bærende konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15. 


§ 13. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4 skal ansøger, foruden kravene, der følger af 
§ 12, stk. 1, nr. 2-7, dokumentere følgende kvalifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf mindst 


90 ECTS-point er inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. 
2) Fem års erfaring inden for de seneste 10 år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1 og 


§ 12, stk. 1, nr. 2-7. 
Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4, skal statikeren indsende et projekt til 


certificeringsorganets bedømmelse af ansøgerens kompetencer. Projektet skal opfylde betingelserne i § 16. 
Stk. 3. En person, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved 


Ingeniørforeningen i Danmark, er undtaget fra stk. 1 og kan ansøge om certificering som statiker til 
konstruktionsklasse 3 og 4, såfremt ansøger dokumenterer at have virket som projekterende eller kontrollant efter 
anerkendelsesordningen på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4. 


Stk. 4. En statiker, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret statiker 
ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse 2. 


§ 14. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold skal ansøger dokumentere 
kvalifikationer, der følger af § 12, stk. 1, nr. 2-7, og § 13, stk. 1, nr. 1. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, dokumentere ni års erfaring indenfor de seneste 14 år med 
anvendelse af kvalifikationer, som omfattet af stk. 1. 


Stk. 3. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse, hvor 
statikeren har virket som kontrollant. Projektet skal opfylde betingelserne i § 16. 


Stk. 4. En person, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års virke som 
certificeret statiker, kan ansøge om certificering som statiker til at udføre tredjepartskontrol, såfremt det 
dokumenteres, at den certificerede statiker har virket som kontrollant på et projekt, der kan henføres til 
konstruktionsklasse 3 eller 4. 


Stk. 5. En person, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved 
Ingeniørforeningen, og som kan dokumentere fire års virke som anerkendt statiker, er undtaget fra stk. 1 og 2 
og kan ansøge om certificering som statiker til at udføre tredjepartskontrol, såfremt ansøger dokumenterer at have 
virket som kontrollant efter anerkendelsesordningen på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4. 


Stk. 6. En statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret statiker 
ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse 2-4. 


§ 15. ECTS-point opnået ved uddannelse som anført i §§ 12 og 13, skal dokumenteres ved diplom(er) fra en 
akkrediteret uddannelsesinstitution, jf. dog stk. 2. 


Stk. 2. Certificeringsorganet kan meddele personer, som har opnået kvalifikationer og kompetencer, der kan 
ligestilles med krav fastsat i denne bekendtgørelse, certificering som statiker. 


§ 16. Projektet, som skal indsendes til certificeringsorganets bedømmelse, jf. § 13, stk. 2, og § 14, stk. 3, vælges 
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af ansøgeren. Projektet skal være egnet til at bedømme ansøgerens kompetencer og være i overensstemmelse med 
krav til konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15, og dokumentation af disse. For projektet gælder 
generelt, at: 
1) Projektet mindst skal være i konstruktionsklasse 3, hvis der søges om certificering til konstruktionsklasse 3 og 


4. 
2) Projektet mindst skal være i konstruktionsklasse 4, hvis der ansøges om certificering til tredjepartskontrol af 


konstruktioner, og ansøgeren ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4. 
3) Projektet maksimalt må være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet regnet i forhold til tidspunkt for 


udstedelse af ibrugtagningstilladelse. 
4) Der skal indgå mindst to typer konstruktionsmaterialer og to typer konstruktionsdele udover fundering. 


Stk. 2. Ansøger skal vedlægge sin ansøgning om certificering som statiker tilstrækkelige dele af den statiske 
dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28, til, at dette kan lægges til grund for bedømmelsen.  


Stk. 3. Certificeringsorganet kan kræve enhver del af den statiske dokumentation fremsendt. 
Stk. 4. Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse af projektet mundtligt redegøre for projektet 


og godtgøre selv at have virket på projektet, som beskrevet i dokumentationen og inden for god faglig praksis. 
Stk. 5. For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse før 1. januar 2018, skal ansøger foretage en begrundet 


vurdering af, hvilken konstruktionsklasse byggeriet kan indplaceres i. 
Stk. 6. Ansøgningsmaterialet skal for projekter, der er opført i medfør af bygningsreglement 2010 eller 


bygningsreglement 2015, mindst omfatte den statiske dokumentation, som beskrevet i SBi-anvisning 223, 
Dokumentation af bærende konstruktioner. 


§ 17. En certificeret statiker skal løbende ajourføre kvalifikationer og opretholde de kompetencer, som personen 
er certificeret til, herunder at søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at denne i sit virke overholder 
de til enhver tid gældende regler for bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, jf. bygningsreglement 
2018, kapitel 15, 28, 30, 32 og 33. 


Certificeret brandrådgiver 


§ 18. Certificeringsorganet skal påse, at en person, der ønsker at opnå certificering som brandrådgiver, opfylder 
betingelserne for certificering til de enkelte brandklasser. 


Stk. 2. En brandrådgiver kan certificeres til at 
1) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 2, 
2) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 3 og 4, eller 
3) udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i 


brandklasse 4. 
Stk. 3. Certificeringen er personlig og følger den certificerede brandrådgiver uanset ansættelsesforhold. 


§ 19. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 2 skal ansøger dokumentere følgende kvalifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point. Uddannelsen kan 


omfatte nr. 2-7. 
2) Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder: 


a) Byggelovens anvendelsesområde. 
b) Byggelovens ansvarsbestemmelser. 


3) Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 1, 
bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5. 


4) Viden om udarbejdelse af brandteknisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29, herunder: 
a) Starterklæring og sluterklæring for brandforhold. 
b) Erklæring om, hvorvidt en bygning er indsatstaktisk traditionel. 
c) Brandstrategirapport baseret på brug af præaccepterede løsninger som beskrevet i Bygningsreglementets 


vejledning til kapitel 5 - Brand. 
d) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv. for en bygning. 
e) Funktionsbeskrivelse. 
f) Drifts-, kontrol-, og vedligeholdelsesplan. 


5) Viden om kontrol, herunder: 
a) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af brandteknisk dokumentation, jf. bygningsreglement 


2018, kapitel 30. 
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b) Udarbejde kontrolplaner, jf. bygningsreglement 2018 § 518. 
c) Udarbejde kontrolrapporter,  jf. bygningsreglement 2018 § 519. 


6) Viden om brandtekniske egenskaber for byggevarers reaktion på brand og brandmodstandsevne, herunder: 
a) Klassifikation af brandmodstandsevne og reaktion på brand og ønsket funktion, der ligger til grund 


for klassifikationen. 
b) Ydeevne som deklareret vedrørende brandmæssige egenskaber i forbindelse med CE-mærkning af 


produkter. 
7) Viden om funktion og virkemåde for de brandtekniske installationer, der er beskrevet i bygningsreglementet, 


herunder: 
a) Viden om, hvilken funktion den enkelte brandtekniske installation har i relation til brandsikringen, og 


hvordan installationen virker. 
b) Hvilke krav den enkelte brandtekniske installation stiller til udformning og brandsikring af bygningen i 


øvrigt. 
c) Viden om grundlag for projektering af den enkelte brandtekniske installation. 
d) Viden om, hvilke funktionsafprøvninger, der kan foretages af den enkelte brandtekniske installation. 
e) Viden om systemintegration og systemintegrationstest. 


8) En brandrådgiver, der skal certificeres til brandklasse 2, skal dokumentere to års erfaring inden for de seneste 
fem år med design og projektering af byggearbejder eller tilsvarende erfaring. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 2 skal ansøger dokumentere kompetencer med anvendelse 
af bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5. 


§ 20. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 3 og 4, skal ansøger, foruden kravene, der følger af 
§ 19, stk. 1, nr. 2-7, dokumentere følgende kvalifikationer: 
1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-


point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering. Uddannelsen skal omfatte 
nr. 2-9. 


2) Viden om anvendelse af brandteknisk dimensionering. 
3) Viden om identifikation af risikomomenter relateret til personsikkerhed. 
4) Viden om branddynamik. 
5) Viden om brandkemi. 
6) Viden om evakuering af personer i tilfælde af brand. 
7) Viden om beregning af brand- og røgspredning. 
8) Viden om beregning af evakuering. 
9) Viden om svigtanalyser. 
10) Tre års erfaring inden for de seneste seks år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1-9 og 


§ 19, stk. 1, nr. 2-7. 
Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 3 og 4, skal brandrådgiveren indsende et projekt til 


certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal opfylde betingelserne i § 23. 
Stk. 3. En brandrådgiver, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret 


brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse 2. 


§ 21. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger dokumentere 
kvalifikationer, der følger af § 19, stk. 1, nr. 2-7, og § 20, stk. 1, nr. 1-9. 


Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, dokumentere syv års erfaring inden for de seneste 12 år med anvendelse 
af kvalifikationer som omfattet af stk. 1. 


Stk. 3. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger, hvis denne 
ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal 
opfylde betingelserne i § 23. 


Stk. 4. En person, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års erfaring som 
certificeret brandrådgiver inden for de seneste syv år, kan ansøge om certificering som brandrådgiver til at udføre 
tredjepartskontrol, såfremt det dokumenteres, at den certificerede brandrådgiver har virket som kontrollant på et 
projekt, der kan henføres til brandklasse 3 eller 4. 


Stk. 5. En brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret 
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brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse 2-4. 


§ 22. ECTS-point opnået ved uddannelse, som anført i §§ 19 og 20, skal dokumenteres ved diplom(er) fra en 
akkrediteret uddannelsesinstitution, jf. dog stk. 2. 


Stk. 2. Certificeringsorganet kan meddele personer, som har opnået kvalifikationer og kompetencer, der kan 
ligestilles med krav fastsat i denne bekendtgørelse, certificering som brandrådgiver. 


§ 23. Projektet, som skal indsendes til certificeringsorganets bedømmelse, jf. § 20, stk. 2, og § 21, stk. 3, vælges 
af ansøgeren. Projektet skal være egnet til at bedømme ansøgerens kompetencer og være i overensstemmelse med krav 
til brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, og dokumentation af disse. For projektet gælder generelt, at: 
1) Projektet mindst skal være i brandklasse 3 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til brandklasse 3 og 


4. 
2) Projektet mindst skal være i brandklasse 4 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til tredje‐  


partskontrol af brandforhold. 
3) Projektet maksimalt må være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet målt i forhold til tidspunkt for 


ibrugtagning. 
4) Projektet skal omfatte brug af forskellige typer brandtekniske installationer. 
5) Brandstrategien for projektet skal omfatte brug af afvigelser fra præ-accepterede løsninger og brandteknisk 


dimensionering omfattende: 
a) Opstilling af acceptkriterier relateret til relevante brandkrav. 
b) Opstilling af relevante brand- og evakueringsscenarier. 
c) Modellering af scenarierne. 
d) Evaluering af modellering i forhold til scenarier og acceptkriterier. 
e) Gennemførelse af følsomhedsanalyser. 


Stk. 2. Ansøger skal vedlægge sin ansøgning om certificering som brandrådgiver tilstrækkelige dele af den 
brandtekniske dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29, til, at dette kan lægges til grund for 
bedømmelsen.  


Stk. 3. Certificeringsorganet kan kræve enhver del af den brandtekniske dokumentation fremsendt. 
Stk. 4. Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse af projektet mundtligt redegøre for projektet 


og godtgøre selv at have virket på projektet, som beskrevet i dokumentationen og inden for god faglig praksis. 
Stk. 5. For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse før den 1. januar 2018, og for projekter, hvor der er 


ansøgt om byggetilladelse efter den 1. januar 2018, og hvor der er foretaget teknisk byggesagsbehandling, skal 
ansøger foretage en begrundet vurdering af, hvilken brandklasse byggeriet kan indplaceres i. 


Stk. 6. Ansøgningsmaterialet skal for projekter, der er opført i medfør af bygningsreglement 2010 eller 
bygningsreglement 2015, omfatte de for byggearbejdet relevante dele af: 
1) En brandstrategirapport. 
2) Brandtekniske beregninger. 
3) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner og lignende. 
4) Beskrivelser, der viser de enkelte bygningsdeles brandtekniske egenskaber, brandtekniske installationer, 


flugtveje og redningsforhold. 
5) Redegørelse for drift-, kontrol- og vedligeholdelse for brandsikringen i bygningen. 
6) En beskrivelse af bygningen og tegninger heraf, hvor dette ikke fremgår af det øvrige fremsendte materiale. 


§ 24. En certificeret brandrådgiver skal løbende ajourføre kvalifikationer og opretholde de kompetencer, som 
personen er certificeret til, herunder søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at denne i sit virke 
overholder de til enhver tid gældende regler om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, 29, 30, 32 og 
34. 


Certificering af personer med udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer 


§ 25. Denne bekendtgørelses regler supplerer reglerne i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og 
erhvervsmæssige kvalifikationer. 


§ 26. Personer, som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2, i lov om 
anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker at opnå certificering som 
statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, 
jf. § 5. 
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Stk. 2. Såfremt der er væsentlig forskel mellem ansøgerens kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves i 
Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, skal certificeringsorganet give ansøgeren mulighed for at påvise, at 
vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer og kompetencer. 


Stk. 3. Bestemmelser om kontrol og opretholdelse af certificering, jf. §§ 28-35, gælder tilsvarende for personer, 
som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, og som er certificeret som statiker eller brandrådgiver 
efter denne bekendtgørelse. 


§ 27. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2, i lov om 
anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker at opnå certificering til 
midlertidigt eller lejlighedsvist at virke som statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en 
skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, jf. § 5. 


Stk. 2. Inden en person fra et andet medlemsland kan virke midlertidigt eller lejlighedsvist som certificeret statiker 
eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal der ske anmeldelse til certificeringsorganet. Ansøgeren skal 
forny anmeldelsen hver 12. måned. 


Stk. 3. Såfremt der er væsentlig forskel mellem ansøgerens kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves i 
Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, skal certificeringsorganet give ansøgeren mulighed for at påvise, at 
vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer og kompetencer. 


Stk. 4. Certificeringsorganet fastsætter procedurer for kontrol med personer, som virker midlertidigt eller 
lejlighedsvist som certificeret statiker eller brandrådgiver i overensstemmelse med bestemmelserne i 
§§ 28-35 med henblik på at sikre, at betingelserne for at virke som certificeret statiker eller brandrådgiver fortsat er 
opfyldt. 


Kontrol og opretholdelse af certificering 


§ 28. For at opretholde sin certificering skal en statiker eller brandrådgiver til enhver tid opfylde kravene til 
certificering i den konstruktions- eller brandklasse, som personen er certificeret til. 


§ 29. En certificeret statiker eller brandrådgiver skal hver 12. måned indsende en oversigt til certificeringsorganet 
over projekter omfattet af konstruktionsklasse 2-4 eller brandklasse 2-4, som vedkommende har virket i som 
certificeret statiker eller certificeret brandrådgiver, og hvortil der er meddelt byggetilladelse. Af oversigten skal for 
hvert projekt indgå oplysning om: 
1) Hvilket virke den certificerede statiker eller brandrådgiver har haft. 
2) Om projektet er igangværende eller afsluttet. 
3) I hvilken kommune, der er ansøgt om byggetilladelse til projektet. 
4) Byggesagen, som gør, at denne kan identificeres entydigt. 
5) Starterklæring for hvert projekt. 
6) Sluterklæringer for projekter, hvor der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


Stk. 2. Frist for indsendelse af information til certificeringsorganet, jf. stk. 1, regnes fra datoen for udstedelse af 
certifikatet. 


§ 30. Certificeringsorganet kan løbende påse, om betingelserne for opretholdelse af certificering er til stede, 
hvis der er forhold, der giver anledning hertil. 


Stk. 2. En certificeret statiker eller brandrådgiver har på certificeringsorganets anmodning pligt til at indsende 
dokumentation for, at betingelserne for certificering er opfyldt. Certificeringsorganets anmodning skal være skriftlig. 


Stk. 3. Dokumentation for, at den certificerede statiker eller brandrådgiver opfylder betingelserne for 
certificering skal på certificeringsorganets anmodning, jf. stk. 2, indsendes inden for en frist på fire uger. 


Stk. 4. Ved mistanke om en certificeret statikers eller brandrådgivers manglende opfyldelse af betingelserne for 
certificering, kan begrundet meddelelse ske til certificeringsorganet. Certificeringsorganet vurderer, om meddelelsen 
giver anledning til kontrol af den certificerede person. 


Stk. 5. Såfremt certificeringsorganet bliver opmærksomme på fejl eller mangler i byggeriet, der medfører risiko for 
personers sikkerhed, skal certificeringsorganet uden ugrundet ophold orientere kommunalbestyrelsen i den stedlige 
kommune herom. 


§ 31. For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2-4, udtager certificeringsorganet hvert femte år et 
projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og 
kompetencer på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, 
jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Intervallet for kontrol med den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer regnes fra datoen for 
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seneste kontrol, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt 


skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. §§ 12 og 13, fortsat er til stede. 
Stk. 4. Certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt 


skal foretages af projekter i den højeste konstruktionsklasse, som den certificerede statiker har virket i, og 
hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


§ 32. For statikere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet hvert femte år 
et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og 
kompetencer på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, 
jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Intervallet for kontrol med den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer regnes fra datoen for 
seneste kontrol, jf. stk. 1. 


Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers kvalifikationer og kompetencer ved et projekt, 
skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. § 14, fortsat er til stede. 


§ 33. For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2-4 samt statikere, der er certificeret til at udføre 
tredjepartskontrol udtager certificeringsorganet årligt dokumentation til kontrol af den certificerede statikers virke 
fra et projekt, hvorpå den certificerede har virket, og  hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, baseret på den 
oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra de certificerede statikere, jf. § 29, stk. 1. Certificeringsorganet 
udtager et projekt for hver 10 projekter, dog minimum et projekt årligt. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede statikers virke regnes fra datoen for seneste påbegyndte kontrol, 
jf. stk. 1. 


§ 34. For brandrådgivere, der er certificeret til brandklasse 2-4, udtager certificeringsorganet hvert femte år et 
projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers kvalifikationer 
og kompetencer på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til 
certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver regnes fra datoen for seneste kontrol, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede brandrådgivers kvalifikationer og kompetencer ved 


et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. §§ 19 og 20, fortsat er til stede. 
Stk. 4. Certificeringsorganets kontrol skal foretages af projekter i den højeste brandklasse, som den certificerede 


brandrådgiver har virket i, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


§ 35. For brandrådgivere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet hvert 
femte år et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers 
kvalifikationer og kompetencer på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til 
certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver regnes fra datoen for seneste kontrol, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol med den certificerede brandrådgivers kvalifikationer og kompetencer ved 


et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. § 21, fortsat er til stede. 


§ 36. For brandrådgivere, der er certificeret til brandklasse 2-4 samt brandrådgivere, der er certificeret til at udføre 
tredjepartskontrol udtager certificeringsorganet årligt dokumentation til kontrol af den certificerede brandrådgivers 
virke fra et projekt, hvor den certificerede brandrådgiver har virket, og hvortil der er meddelt 
ibrugtagningstilladelse, baseret på den oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra de certificerede 
brandrådgivere, jf. § 29, stk. 1. Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 10 projekter, dog minimum et 
projekt årligt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 


Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver virke regnes fra datoen for seneste påbegyndte 
kontrol, jf. stk. 1. 


§ 37. Den certificerede statiker eller brandrådgiver har pligt til at udlevere al relevant dokumentation til 
certificeringsorganet ved udtagelse af et projekt til kontrol. 


Fratagelse af certificering 


§ 38. En person, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, kan fratages sin certificering, hvis 
betingelserne for certificering ikke længere er til stede. 


Stk. 2. Certificeringsorganet kan fratage en certificeret statiker eller brandrådgiver dennes certificering, hvis: 
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1) Den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke inden for en af certificeringsorganet fastsat frist kan 
dokumentere, at betingelserne for certificering er opfyldt. 


2) Certificeringsorganet på baggrund af den udførte kontrol ikke finder, at den certificerede statiker eller 
brandrådgiver lever op til betingelserne for certificering. 


3) Certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke virker i overensstemmelse 
med krav til certificeret statiker og brandrådgivers virke, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 32-34. 


4) Hvis certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver på anden vis ikke opfylder 
betingelserne i denne bekendtgørelse. 


Stk. 3. Certificeringsorganet kan beslutte, at en certificeret statiker eller brandrådgiver ikke fratages sin 
certificering, hvis manglende opfyldelse af betingelserne for certificering, herunder manglende opfyldelse af krav 
om certificeringsorganets kontrol med den certificeredes virke, skyldes personlige forhold, som ikke kan lægges 
den certificerede statiker eller brandrådgiver til last. Certificeringsorganet kan fastsætte en ny frist for den 
certificerede statikers eller brandrådgivers dokumentation for opfyldelse af betingelserne for certificering. 


Stk. 4. Såfremt en person, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, fratages sin certificering, skal 
certificeringsorganet orienterer de kommuner, hvor den certificerede har virket som certificeret statiker eller 
brandrådgiver. Orienteringen baseres på den seneste oversigt over projekter som certificeringsorganet har modtaget 
fra den certificerede statiker eller brandrådgiver, jf. § 29, stk. 1.  


§ 39. En certificeret statiker eller brandrådgiver har pligt til, uden ugrundet ophold, at meddele certifi‐  
ceringsorganet, hvis 
1) den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke længere opfylder betingelserne for certificering i §§ 12-14 og 


17 samt §§ 19-21 og 24, eller 
2) den certificerede statiker eller brandrådgiver ønsker at opgive sit virke. 


Betaling og klage 


§ 40. Certificeringsorganet kan opkræve betaling for certificering af personer og kontrol med personer, der er 
certificeret efter denne bekendtgørelse. 


§ 41. Certificeringsorganets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed. 


Straf 
   § 42. Med bøde straffes den, der  
1) tilsidesætter vilkår, der er fastsat af et certificeringsorgan,  
2) udfærdiger dokumentation, som den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke er certificeret til, eller 
3) afgiver urigtige oplysninger til certificeringsorganet, som er af betydning for certificeringsorganets vurdering af, om 
statikeren eller brandrådgiveren kan opnå og opretholde sin certificering. 


Ikrafttrædelse 
   § 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019. 
   Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1616 af 13. december 2017 om certificeringsordning for dokumentation af tekniske 
forhold i bygningsreglementet ophæves. 
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1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, EU-tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senere ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 623/2012 af 11. juli 2012, EU-tidende 
2012 nr. L 180, side 9 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF, EU-Tidende 
2013, nr. L 354, s. 132. Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU 
om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation). 
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30. april 2019 


 


Høringssvar 


 


I forbindelse med jeres høring af bekendtgørelsesændringer på byggeområdet, fremsender jeg 


her med svar fra Vordingborg Kommunes byggesagsafdeling. 


 


1- Ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) 


I ønsker at;  


1. Præcisere reglerne for skurvogne opstillet på en byggeplads.  


 


Dette synes vi ikke er opnået. Der har på intet tidspunkt været tvivl hos os om, at en 


transportabel konstruktion, der skal stå på eller i tilknytning til en byggeplads, er 


undtaget fra kravet om byggetilladelse, såfremt konstruktionen ikke benyttes til 


overnatning. 


 


Der hvor vi kommer i tvivl er, at I skriver at der skal være givet byggetilladelse til det 


pågældende byggearbejde (BR18 § 5 og § 6, punkt 6). Hvad så ved anlægsprojekter, 


der ikke kræver byggetilladelse? Her taler vi specifikt om broarbejdet med 


Storstrømsbroen, da dette er relevant for os, men generelt ved alle bro-, bane-, vej- og 


havnerenoveringsprojekter. 


 


§4 foreskriver at  bygningsreglementet ikke gælder for broer, tunneler og andre anlæg til 


trafikale formål, som udføres af eller godkendes af vej-, jernbane- eller 


andre myndigheder eller selskaber, der ved lov er ansvarlige for byggearbejdet, samt 


midlertidige konstruktioner og anlæg, der er nødvendige for disse byggearbejders 


udførelse. 


 


Hvilken form for dokumentation skal der fremsendes for, at vej-, jernbane- eller 


andre myndigheder eller selskaber er ansvarlige for byggearbejdet? 


 


Og nu vi er ved §§4-6 – hvorfor er master til mobiltelefoni omfattet af 


bygningsreglementet (og i forhold til hvilke krav?), når [§ 4, punkt 2] master til 


elforsyningsanlæg, almindelige master til elinstallationer, herunder vejbelysningsanlæg 


og master til offentlige elektriske baners køreledningsanlæg, [§ 5, punkt 13] 


antennesystemer, der anvendes til radiokommunikation i elektroniske 
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kommunikationsnet, jf. § 2, nr. 4 og 5 i lov om elektroniske kommunikationsnet og 


tjenester, herunder radiofrekvens- eller kabelbaseret teleinfrastruktur, samt [§ 5, punkt 


14] master og antennesystemer omfattende antenner med tilhørende teknisk udstyr, 


herunder kabler, befæstelse, forstærkere, filtre, teknikhuse, -kabiner og –skabe, jording 


og microlinks til transmission, der anvendes til jernbanekommunikation. 


 


2. Undtager visse transportable konstruktioner, som Forsvaret og Beredskabsstyrelsen 


bruger, fra kravet om byggetilladelse. 


 


Modtaget 


 
3. Samler og præciserer reglerne for transportable konstruktioner samt for camping-, 


festival- og salgsområder. 
 
Dette synes vi ikke er opnået. Såfremt alle konstruktioner er certificerede, står der i § 
6a, stk. 2, at der ikke skal gives forudgående byggetilladelse. Dette står også i 
vejledningen1, del 1, kap. 6.3, samt i Bekendtgørelse om certificeringsordning for 
transportable konstruktioner, § 21. 
Samtidig står der at det er bygningsmyndighedens ansvar at påse, at byggelovgivning-
en (herunder BR18 §§156-158), og nu §§ 6b, 6e og 6g, stk. 1, er overholdt. 
 
Hvordan skal bygningsmyndigheden påse at byggelovgivningen overholdes, hvis vi ikke 
er oplyst om at der opstilles en transportabel konstruktion eller et salgsområde? Eller – 
hvis det meddeles(?) til kommunen (hvordan?), skal vi så meddele en ikke-tilladelse, 
skal vi ikke påse sagen, hvor meget skal vi påse? 
 
Eks.: cirkusforestillinger. Cirkusteltet er certificeret, pladsindretningen er certificeret og 
der forefindes ikke overnatning i konstruktionerne. Teltet stilles op på anden mands 
grund. 
Skal dette ansøges hos kommunen? Eller meddeles? Hvordan skal vi sagsbehandle 
denne meddelelse/ansøgning? Hvad skal der fremsendes? Hvad må/skal vi påse? Skal 
vi meddele byggetilladelse eller arrangementstilladelse eller skal vi bare sige tak for 
anmeldelsen og ikke gøre mere? 
 


4. Regulerer vedligeholdelse uden byggetilladelse 


 


Vi kan ikke se at teksten til denne regulering fremgår af høringsmaterialet, bortset fra 


høringsbrevet? Vi ønsker os eksempler på hvad der udløser krav om byggetilladelse og 


hvad der ikke gør. 


Må man f.eks. rette spærene op ved udskiftning af tag, uden byggetilladelse? Eller 


anses dette som en konstruktiv ændring? 


 


5. Simplificerer reglerne for den certificerede statikers og brandrådgivers virke. 


 


Her har vi ingen kommentarer, da vi ikke har modtaget nogen ansøgninger med 


certificerede rådgivere og derfor har vi intet erfaringsgrundlag. 


 


                                                
1 ”Bygningsreglementets vejledning om opstilling af transportable konstruktioner, herunder tribuner, 
scener, messestande, portaler, tårne mm. og indretning af salgsarealer og midlertidige campingpladser” 
af december 2018 
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6. Forenkler regler for kontrol af den tekniske dokumentation for brand- og 


konstruktionsklasser. 


 


Her finder vi tabellerne mere forvirrende end forenklende. Hvornår er noget minimum, 


udvidet og maksimum? Og hvad er forskellen/grænsen mellem udvidet og maksimum? 


Men måske giver det mere mening, når vi begynder at modtage sager med certificerede 


rådgivere. 


 


Skal dokumentation fremsendes før byggetilladelse udstedes eller efter færdigmelding 


og før ibrugtagningstilladelse? 


 


7. Udvider den statiske dokumentation for konstruktionsklasse 2- 4. 


 


Det må vi så se om vi kan få ansøgerne til at fremsende. Pt. kan de ikke finde ud af at 


fremsende en fuldstændig A.konstruktionsdokumentation og B.projektdokumentation jf. 


§ 505. 


 


Samtidig undrer vi os over at det skal fremsendes ved færdigmelding af byggeriet, da 


listen over teknisk dokumentation vi skal påse ved stikprøvekontrol ikke indeholde 


brand og statisk for klasse 2-4, dog undtaget § 522, punkt 7 og 8. 


 


I vejledningen om stikprøvekontrol skriver I at, i byggesager i konstruktionsklasse 2-4 


skal kommunalbestyrelsen ikke lave stikprøvekontrol af den statiske dokumentation. Det 


samme gælder for byggesager i brandklasse 2-4, hvor kommunalbestyrelsen ikke skal 


lave stikprøvekontrol af den brandtekniske dokumentation2. 


 


8. Indfører regler for kontrol af udførelsen i overensstemmelse med det nationale anneks 


til Eurocode 0. 


 


Hvordan skal hr. og fru Jensen dokumentere dette? Det er i vores øjne et fuldstændig 


urimeligt krav at stille til f.eks. en carport eller en tilbygning til et sommerhus, men det er 


en dokumentation der skal fremsendes ved alle typer byggesager, der udløser krav om 


en byggetilladelse.  


Ansøgerne har i forvejen svært ved at fremskaffe A.konstruktionsdokumentation i dag 


og byggemyndigheden har i visse tilfælde svært ved at retfærdiggøre 


dokumentationskravet. 


 


9. Opdaterer bestemmelserne vedr. brandtekniske installationer 


 


Vi kan ikke se at teksten til denne regulering fremgår af høringsmaterialet, bortset fra 


høringsbreve, men vi glæder os til at se de nye bestemmelser og vejledninger. 


 


10. Præciserer henvisning til vejledning om indsatstaktisk traditionelt byggeri. 


 


Modtaget. 


 


                                                
2 http://bygningsreglementet.dk/Administrative-bestemmelser/BRV/Vejledning-om-byggesagsbehandling-
efter-BR18/StikPkontrol#397c984c-e2e7-4934-a25c-ff24a3601131 
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2 - Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i 
bygningsreglementet 
 
Her har vi ingen kommentarer, da vi ikke har modtaget nogen ansøgninger med certificerede 
rådgivere og derfor har vi intet erfaringsgrundlag. 
 
3 - Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner 
 
Bekendtgørelsens §1, stk. 2 skriver; Såfremt en konstruktion er certificeret efter reglerne i 
denne bekendtgørelse, kan den transportable konstruktion opstilles uden byggetilladelse fra 
kommunalbestyrelsen 
 
Samtidig skriver § 21; Kommunalbestyrelsen er i henhold til byggeloven bygningsmyndighed og 
påser, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes.  
Stk. 2. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, skal den søge forholdet 
lovliggjort, medmindre det er af ganske underordnet betydning. 
 
§ 22. Kommunalbestyrelsen kan meddele forbud mod ibrugtagning af en transportabel 
konstruktion og påbyde standsning af brugen af en transportabel konstruktion, hvis 
konstruktionens stand, opsætningen af konstruktionen, eller brugen af konstruktionen ikke er i 
overensstemmelse med certificeringen meddelt efter reglerne i denne bekendtgørelse. 
 
Der står også i Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner, § 26, 
at man kan straffes med bøde, hvis man [punkt 7] opstiller og/eller anvender en transportabel 
konstruktion, uden at opstillingen er i overensstemmelse med certificeringen.  
 
Hvordan og hvem kontrollerer dette? Vi går ikke syn på projekter uden byggetilladelse. 
Hvordan skal kommunalbestyrelsen (byggemyndigheden) påse at reglerne overholdes og blive 
opmærksom på et ulovlig forhold, hvis ikke der skal ansøges om byggetilladelse? 
 
Er det Styrelsens mening at byggemyndigheden skal tage på uvarslet tilsyn, hvis de tilfældigvis 
opdager en konstruktion, der muligvis burde være certificeret, for at kontrollere om den er 
certificeret og om den overholder reglerne? 
 
Er det Styrelsens mening at vi ved samme uvarslede tilsyn på en tilfældigt opdaget 
konstruktion, skal standse et arrangement, hvis et enkelt punkt i denne bekendtgørelse ikke er 
imødekommet? 
 


4 - ”Bygningsreglementets vejledning om opstilling af transportable konstruktioner, 
herunder tribuner, scener, messestande, portaler, tårne mm. og indretning af 
salgsarealer og midlertidige campingpladser” af december 2018 
 
Vi er godt klar over at vejledningen ikke er i høring, men vi håber at I vil tage følgende med I 
jeres overvejelser: 


11. Vi ønsker klare retningslinjer for, hvordan et salgsareal opmåles. Ved tidligere 
forespørgsel, blev vi henvist til vejledningen pkt. 4.6.1 side 113, men denne efterlader 
stadig nogle spørgsmål til, hvordan man skal registrere størrelsen på et salgsområde. Vi 
har i vedhæftede dokument forsøgt at synliggøre udfordringen. Der er hhv. et 
loppemarked, en koncert og en fodboldkamp som alle steder er >1000 kvm og der er 
salgsboder. Skal man sagsbehandle alle typer som et arrangement der skal gives 
byggetilladelse til? 
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12. Ang. elektriske installationer i foodtrucks og lignende, er vi tidligere blevet henvist til, at 
man skal overholde bestemmelserne i elsikkerhedsloven, udstedt af 
sikkerhedsstyrelsen. I vejledningens pkt. 4.2.7 side 103 fremgår dette ligeledes vedr. 
forsamlingstelte til flere end 150 personer. Er det Styrelsens holdning at der skal 
opsættes Elsikkerhedsattest i forsamlingstelte til flere end 150 personer? 
 
 


Jeg håber at vores svar giver mening, og ellers er I meget velkomne til at vende tilbage for en 
uddybning. 
 
Vi finder især dokumentationskravene for statik og brand udfordrende at tolke, samt reglerne 
for certificerede transportable konstruktioner og salgsarealer, hvorfor vi også håber at Styrelsen 
vil tage vores spørgsmål op til overvejelse ved udformning af de nye bekendtgørelser. 
 
 
 
 


Venlig hilsen 


 


 


Tanni Kristoffersen 


Byggesagsbehandler  


 


Vordingborg Kommune 


tkri@vordingborg.dk 


55 36 24 51 



mailto:tkri@vordingborg.dk





Hvordan vurderer vi et salgsområde… 

1500m2

Loppemarked



Hvordan vurderer vi et salgsområde… 

1500m2

Koncertplads



Hvordan vurderer vi et salgsområde… 

1500m2

Fodboldbane
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30. april 2019 

 

Høringssvar 

 

I forbindelse med jeres høring af bekendtgørelsesændringer på byggeområdet, fremsender jeg 

her med svar fra Vordingborg Kommunes byggesagsafdeling. 

 

1- Ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) 

I ønsker at;  

1. Præcisere reglerne for skurvogne opstillet på en byggeplads.  

 

Dette synes vi ikke er opnået. Der har på intet tidspunkt været tvivl hos os om, at en 

transportabel konstruktion, der skal stå på eller i tilknytning til en byggeplads, er 

undtaget fra kravet om byggetilladelse, såfremt konstruktionen ikke benyttes til 

overnatning. 

 

Der hvor vi kommer i tvivl er, at I skriver at der skal være givet byggetilladelse til det 

pågældende byggearbejde (BR18 § 5 og § 6, punkt 6). Hvad så ved anlægsprojekter, 

der ikke kræver byggetilladelse? Her taler vi specifikt om broarbejdet med 

Storstrømsbroen, da dette er relevant for os, men generelt ved alle bro-, bane-, vej- og 

havnerenoveringsprojekter. 

 

§4 foreskriver at  bygningsreglementet ikke gælder for broer, tunneler og andre anlæg til 

trafikale formål, som udføres af eller godkendes af vej-, jernbane- eller 

andre myndigheder eller selskaber, der ved lov er ansvarlige for byggearbejdet, samt 

midlertidige konstruktioner og anlæg, der er nødvendige for disse byggearbejders 

udførelse. 

 

Hvilken form for dokumentation skal der fremsendes for, at vej-, jernbane- eller 

andre myndigheder eller selskaber er ansvarlige for byggearbejdet? 

 

Og nu vi er ved §§4-6 – hvorfor er master til mobiltelefoni omfattet af 

bygningsreglementet (og i forhold til hvilke krav?), når [§ 4, punkt 2] master til 

elforsyningsanlæg, almindelige master til elinstallationer, herunder vejbelysningsanlæg 

og master til offentlige elektriske baners køreledningsanlæg, [§ 5, punkt 13] 

antennesystemer, der anvendes til radiokommunikation i elektroniske 
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kommunikationsnet, jf. § 2, nr. 4 og 5 i lov om elektroniske kommunikationsnet og 

tjenester, herunder radiofrekvens- eller kabelbaseret teleinfrastruktur, samt [§ 5, punkt 

14] master og antennesystemer omfattende antenner med tilhørende teknisk udstyr, 

herunder kabler, befæstelse, forstærkere, filtre, teknikhuse, -kabiner og –skabe, jording 

og microlinks til transmission, der anvendes til jernbanekommunikation. 

 

2. Undtager visse transportable konstruktioner, som Forsvaret og Beredskabsstyrelsen 

bruger, fra kravet om byggetilladelse. 

 

Modtaget 

 
3. Samler og præciserer reglerne for transportable konstruktioner samt for camping-, 

festival- og salgsområder. 
 
Dette synes vi ikke er opnået. Såfremt alle konstruktioner er certificerede, står der i § 
6a, stk. 2, at der ikke skal gives forudgående byggetilladelse. Dette står også i 
vejledningen1, del 1, kap. 6.3, samt i Bekendtgørelse om certificeringsordning for 
transportable konstruktioner, § 21. 
Samtidig står der at det er bygningsmyndighedens ansvar at påse, at byggelovgivning-
en (herunder BR18 §§156-158), og nu §§ 6b, 6e og 6g, stk. 1, er overholdt. 
 
Hvordan skal bygningsmyndigheden påse at byggelovgivningen overholdes, hvis vi ikke 
er oplyst om at der opstilles en transportabel konstruktion eller et salgsområde? Eller – 
hvis det meddeles(?) til kommunen (hvordan?), skal vi så meddele en ikke-tilladelse, 
skal vi ikke påse sagen, hvor meget skal vi påse? 
 
Eks.: cirkusforestillinger. Cirkusteltet er certificeret, pladsindretningen er certificeret og 
der forefindes ikke overnatning i konstruktionerne. Teltet stilles op på anden mands 
grund. 
Skal dette ansøges hos kommunen? Eller meddeles? Hvordan skal vi sagsbehandle 
denne meddelelse/ansøgning? Hvad skal der fremsendes? Hvad må/skal vi påse? Skal 
vi meddele byggetilladelse eller arrangementstilladelse eller skal vi bare sige tak for 
anmeldelsen og ikke gøre mere? 
 

4. Regulerer vedligeholdelse uden byggetilladelse 

 

Vi kan ikke se at teksten til denne regulering fremgår af høringsmaterialet, bortset fra 

høringsbrevet? Vi ønsker os eksempler på hvad der udløser krav om byggetilladelse og 

hvad der ikke gør. 

Må man f.eks. rette spærene op ved udskiftning af tag, uden byggetilladelse? Eller 

anses dette som en konstruktiv ændring? 

 

5. Simplificerer reglerne for den certificerede statikers og brandrådgivers virke. 

 

Her har vi ingen kommentarer, da vi ikke har modtaget nogen ansøgninger med 

certificerede rådgivere og derfor har vi intet erfaringsgrundlag. 

 

                                                
1 ”Bygningsreglementets vejledning om opstilling af transportable konstruktioner, herunder tribuner, 
scener, messestande, portaler, tårne mm. og indretning af salgsarealer og midlertidige campingpladser” 
af december 2018 
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6. Forenkler regler for kontrol af den tekniske dokumentation for brand- og 

konstruktionsklasser. 

 

Her finder vi tabellerne mere forvirrende end forenklende. Hvornår er noget minimum, 

udvidet og maksimum? Og hvad er forskellen/grænsen mellem udvidet og maksimum? 

Men måske giver det mere mening, når vi begynder at modtage sager med certificerede 

rådgivere. 

 

Skal dokumentation fremsendes før byggetilladelse udstedes eller efter færdigmelding 

og før ibrugtagningstilladelse? 

 

7. Udvider den statiske dokumentation for konstruktionsklasse 2- 4. 

 

Det må vi så se om vi kan få ansøgerne til at fremsende. Pt. kan de ikke finde ud af at 

fremsende en fuldstændig A.konstruktionsdokumentation og B.projektdokumentation jf. 

§ 505. 

 

Samtidig undrer vi os over at det skal fremsendes ved færdigmelding af byggeriet, da 

listen over teknisk dokumentation vi skal påse ved stikprøvekontrol ikke indeholde 

brand og statisk for klasse 2-4, dog undtaget § 522, punkt 7 og 8. 

 

I vejledningen om stikprøvekontrol skriver I at, i byggesager i konstruktionsklasse 2-4 

skal kommunalbestyrelsen ikke lave stikprøvekontrol af den statiske dokumentation. Det 

samme gælder for byggesager i brandklasse 2-4, hvor kommunalbestyrelsen ikke skal 

lave stikprøvekontrol af den brandtekniske dokumentation2. 

 

8. Indfører regler for kontrol af udførelsen i overensstemmelse med det nationale anneks 

til Eurocode 0. 

 

Hvordan skal hr. og fru Jensen dokumentere dette? Det er i vores øjne et fuldstændig 

urimeligt krav at stille til f.eks. en carport eller en tilbygning til et sommerhus, men det er 

en dokumentation der skal fremsendes ved alle typer byggesager, der udløser krav om 

en byggetilladelse.  

Ansøgerne har i forvejen svært ved at fremskaffe A.konstruktionsdokumentation i dag 

og byggemyndigheden har i visse tilfælde svært ved at retfærdiggøre 

dokumentationskravet. 

 

9. Opdaterer bestemmelserne vedr. brandtekniske installationer 

 

Vi kan ikke se at teksten til denne regulering fremgår af høringsmaterialet, bortset fra 

høringsbreve, men vi glæder os til at se de nye bestemmelser og vejledninger. 

 

10. Præciserer henvisning til vejledning om indsatstaktisk traditionelt byggeri. 

 

Modtaget. 

 

                                                
2 http://bygningsreglementet.dk/Administrative-bestemmelser/BRV/Vejledning-om-byggesagsbehandling-
efter-BR18/StikPkontrol#397c984c-e2e7-4934-a25c-ff24a3601131 
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2 - Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i 
bygningsreglementet 
 
Her har vi ingen kommentarer, da vi ikke har modtaget nogen ansøgninger med certificerede 
rådgivere og derfor har vi intet erfaringsgrundlag. 
 
3 - Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner 
 
Bekendtgørelsens §1, stk. 2 skriver; Såfremt en konstruktion er certificeret efter reglerne i 
denne bekendtgørelse, kan den transportable konstruktion opstilles uden byggetilladelse fra 
kommunalbestyrelsen 
 
Samtidig skriver § 21; Kommunalbestyrelsen er i henhold til byggeloven bygningsmyndighed og 
påser, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes.  
Stk. 2. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, skal den søge forholdet 
lovliggjort, medmindre det er af ganske underordnet betydning. 
 
§ 22. Kommunalbestyrelsen kan meddele forbud mod ibrugtagning af en transportabel 
konstruktion og påbyde standsning af brugen af en transportabel konstruktion, hvis 
konstruktionens stand, opsætningen af konstruktionen, eller brugen af konstruktionen ikke er i 
overensstemmelse med certificeringen meddelt efter reglerne i denne bekendtgørelse. 
 
Der står også i Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner, § 26, 
at man kan straffes med bøde, hvis man [punkt 7] opstiller og/eller anvender en transportabel 
konstruktion, uden at opstillingen er i overensstemmelse med certificeringen.  
 
Hvordan og hvem kontrollerer dette? Vi går ikke syn på projekter uden byggetilladelse. 
Hvordan skal kommunalbestyrelsen (byggemyndigheden) påse at reglerne overholdes og blive 
opmærksom på et ulovlig forhold, hvis ikke der skal ansøges om byggetilladelse? 
 
Er det Styrelsens mening at byggemyndigheden skal tage på uvarslet tilsyn, hvis de tilfældigvis 
opdager en konstruktion, der muligvis burde være certificeret, for at kontrollere om den er 
certificeret og om den overholder reglerne? 
 
Er det Styrelsens mening at vi ved samme uvarslede tilsyn på en tilfældigt opdaget 
konstruktion, skal standse et arrangement, hvis et enkelt punkt i denne bekendtgørelse ikke er 
imødekommet? 
 

4 - ”Bygningsreglementets vejledning om opstilling af transportable konstruktioner, 
herunder tribuner, scener, messestande, portaler, tårne mm. og indretning af 
salgsarealer og midlertidige campingpladser” af december 2018 
 
Vi er godt klar over at vejledningen ikke er i høring, men vi håber at I vil tage følgende med I 
jeres overvejelser: 

11. Vi ønsker klare retningslinjer for, hvordan et salgsareal opmåles. Ved tidligere 
forespørgsel, blev vi henvist til vejledningen pkt. 4.6.1 side 113, men denne efterlader 
stadig nogle spørgsmål til, hvordan man skal registrere størrelsen på et salgsområde. Vi 
har i vedhæftede dokument forsøgt at synliggøre udfordringen. Der er hhv. et 
loppemarked, en koncert og en fodboldkamp som alle steder er >1000 kvm og der er 
salgsboder. Skal man sagsbehandle alle typer som et arrangement der skal gives 
byggetilladelse til? 
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12. Ang. elektriske installationer i foodtrucks og lignende, er vi tidligere blevet henvist til, at 
man skal overholde bestemmelserne i elsikkerhedsloven, udstedt af 
sikkerhedsstyrelsen. I vejledningens pkt. 4.2.7 side 103 fremgår dette ligeledes vedr. 
forsamlingstelte til flere end 150 personer. Er det Styrelsens holdning at der skal 
opsættes Elsikkerhedsattest i forsamlingstelte til flere end 150 personer? 
 
 

Jeg håber at vores svar giver mening, og ellers er I meget velkomne til at vende tilbage for en 
uddybning. 
 
Vi finder især dokumentationskravene for statik og brand udfordrende at tolke, samt reglerne 
for certificerede transportable konstruktioner og salgsarealer, hvorfor vi også håber at Styrelsen 
vil tage vores spørgsmål op til overvejelse ved udformning af de nye bekendtgørelser. 
 
 
 
 

Venlig hilsen 

 

 

Tanni Kristoffersen 

Byggesagsbehandler  

 

Vordingborg Kommune 

tkri@vordingborg.dk 

55 36 24 51 

mailto:tkri@vordingborg.dk


Fra: ts Info
Til: Byggeri
Emne: VS: Høringssvar fra Byggeri, Aalborg Kommune til "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om

bygningsreglement 2018 (BR18)"
Dato: 1. maj 2019 13:30:02

 
 
Venlig hilsen
 
Gitte Nyborg
Kontorfuldmægtig
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V.
www.tbst.dk
 

Fra: Pia Winther Klindt [mailto:pia.klindt@aalborg.dk] 
Sendt: 30. april 2019 16:09
Til: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: Høringssvar fra Byggeri, Aalborg Kommune til "Bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)"
 
Til rette vedkommende
 
Byggeri, Aalborg Kommune har følgende bemærkninger til Bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18):
 

·         §6a stk. 1 pkt. 4)
Minimumsstørrelsen for ”telte, ikke til privat brug” ønskes øget til mindst 55 m² og gerne
mere, da mange telte er 9*6 m²/9*7 m²/9*8 m².
Punktet ønskes affattes således:
§6a stk. 1 pkt. 4) Transportable telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet
areal på højst 50  55-75 m².
 

·         §6a stk. 1 pkt. 5)
Overdækninger mindre end 50 m² på scener, der er højest 1 m fremgår ikke i § 6a stk. 1.
Men det fremgår indirekte, at de ikke kræver ikke byggetilladelse iflg. §6a stk. 2 pkt. 5) Alle
overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m².
Punktet ønskes derfor tilføjet og affattet således:
§6a stk. 1 pkt. 5) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles
indendørs eller udendørs, der er højst 1 m og uden har overdækning mindre end 50
m².

 
§6d stk. 1
”Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end 6 uger på
den samme placering, må ikke opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen,
jf. § 7. Ved byggesagsbehandling af en certificeret konstruktion omfattet af § 6a, stk. 2,
der ønskes opstillet i mere end 6 uger, kan certifikatet lægges til grund for opfyldelse af
de tekniske krav, og det er alene de bebyggelsesregulerende forhold, der skal
byggesagsbehandles”.
 
Spørgsmål 

mailto:/O=TRAFIKSTYRELSEN/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=TS INFO
mailto:byggeri@tbst.dk


Hvordan forholder vi os til ansøgninger om anvendelse af en transportabel
konstruktion (telt)  til permanent lagerbygning.
Skal vi ikke betragtes disse som traditionelle lagerbygninger, som bl.a. kræver statiske
beregninger for alle forekommende laster samt brandstrategi (anvendelseskategori,
ILK, brandventilation) osv.
Hvis ja, mener vi ikke, at certifikatet kan lægges til grund for opfyldelse af de tekniske
krav, og det er alene de bebyggelsesregulerende forhold, der skal byggesagsbehandles.

Dette bør gentænkes og omformuleres i §’en. Alternativt ønsker vi jeres betragtninger
på tolkningen af §’en, hvis I mener den i høringen er dækkende.
 

·         §6g stk. 1-2
Definition på ”samlet areal” ønskes. Pt. er det meget forskelligt hvordan dette opgøres
i de forskellige kommuner og blandt ansøgere. Er det summering af fodaftryk af de
opstillede konstruktioner på anvendte område eller et rektangel lagt med en
bufferzone som et fiktivt arrangementsområde eller ?
 
Forslag til affatning af punkter, som giver mening for os:
 
§6g stk. 1
Festival- og salgsområder på ikke afgrænsede områder, hvor der opstilles
konstruktioner (telte, scener, salgsboder/-borde, hoppeborge o.lign.) med et samlet
areal af konstruktionerne på indtil 1.000 m² skal placeres, indrettes og bruges i
overensstemmelse med kapitel 5.
 
§6g stk. 2
For festival- og salgsområder indenfor afgrænsede områder (indhegnede
arrangementsområder, torve/pladser afgrænset af bygninger eller natur som
havnekaj/sø/fjord/mose o.lign.) på over 1.000 m² skal ansøgning om byggetilladelse
med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til
kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.«

 
 
Hvis I har spørgsmål til ovenstående, skal I endelig kontakte mig for uddybning.
 
 
Venlig hilsen
 
Pia Winther Klindt
Civilingeniør, Team Erhverv
Tlf.: 9931 2084

 
Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Byggeri, BLF
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 99312000 
www.aalborg.dk 

Kommunen må efter reglerne i databeskyttelseslovgivningen kun kommunikere om fortrolige og følsomme oplysninger via
sikker kommunikation. Hvis du giver os personoplysninger, bliver de registreret. Læs om dine rettigheder og hvordan vi
behandler personoplysninger på kommunens hjemmeside

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1hLTRp-00089w-44&i=57e1b682&c=T3h5yI0ZDvrU_lMVfRvUUTNeeTupAt_dOtOsrCGBows3rnzo3QUFlMuVMB5173teZyfOs-qTBbaTuKe8Na0uid24llI3TYR9NyqeeeJYEB6ERlSq4Ix-KveqH4k00dJo1RCpboAB-2GJRCHWAmL7xrfBcKIPRpnNzbjjwG4VO_qVTQif8NnddtXyr8IXeqThpKCEcblsheTsooHsRhGa7HweGV6sIkTgQSjH-gbfP6k
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1hLTRp-00089w-44&i=57e1b682&c=QXn6fuEPGFmEyXMRaO-2kBfNSo8vla9tQpGTQrLotpFbl7LPawTNF2cOlJbcHYEoBh0_gthCmvHIfAWhO22JV4a7aHwgN2h_mpDRsGIUEghAlwV1xmrNyUzdd_u-KgF8IJB6FTgjxDJqsHNDzgK3qok32_9By60r0VHCMh-o3ymxCerPauKFxQLj0rg-0WYqLrGxtnoUvW3XPjcZfR9huIYg4NbySR1kxXZwkbPVESI
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