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2019-3143 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven 

Transport- og Boligministeriet forventer i denne folketingssamling at fremsæt-

te vedlagte udkast til lov om ændring af byggeloven. 

Med lovforslaget forslås ændring af byggeloven. Formålet med den foreslåede 
ændring af byggeloven er at implementere en revision af bygningsdirektivet i 
dansk lovgivning. 

Med ændringen af byggeloven indføres der hjemmel til, at der kan fastsættes 
nærmere regler om ladestandere til elektriske køretøjer samt 
bygningsautomatiserings- og kontrolsystemer.  

Med den foreslåede ændring af byggeloven foreslås det konkret, at der kan fast-

sættes nærmere bestemmelser om, at  

 der i forbindelse med visse større bygningstyper skal etableres lade-

standere og/eller forberedelse for ladestandere til elektriske køretøjer. 

Disse krav gælder ved nyopførte bygninger, men også ved større om-

bygninger af visse bygninger. Desuden skal der indføres krav om et mi-

nimum af ladestandere i eksisterende bygninger, der ikke er beboelses-

bygninger, med mindst 20 parkeringspladser, og at  

 der indføres krav til etablering af bygningsautomatiserings- og kontrol-

systemer i visse bygninger. Bygningsautomatiserings- og kontrolsyste-

mer er automatiske styringssystemer af de tekniske systemer i en byg-

ning, som bidrager til at nedbringe energiforbruget i bygningen. Syste-

met skal etableres i alle større bygninger, der ikke er beboelsesbygnin-

ger, herunder også i eksisterende bygninger. 

Høringsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt på Høringsportalen.dk. 
 

Transport- og Boligministeriet skal venligst bede om eventuelle bemærkninger 
senest den 23. august 2019. 

 
Høringssvar bedes sendt med journalnummer 2019-3143 i emnefeltet til 
trm@trm.dk med kopi til naf@trm.dk. 
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Spørgsmål vedrørende høringen kan stilles til Nanna Fannikke på mail 

naf@trm.dk og telefon  51510577.  

Med venlig hilsen 

Nanna Fannikke 
Fuldmægtig 
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