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Edvard Thomsens Vej 14 

2300 København S 

Telefon 7221 8800 

Fax 7262 6790 

info@trafikstyrelsen.dk 

www.trafikstyrelsen.dk 

 

 

 

 

 

 

Afsender: 

Beredskabsstyrelsen 

Datavej 16 

3460 Birkerød 

Kontaktperson  

Christian Eske Nielsen 

Telefon: (+45) 4590 6000 

Direkte: (+45) 4590 6212 

E-mail:  cen@brs.dk  

 

 

Generelle bemærkninger:  

[Her bedes angivet generelle/overordnede kommentarer til høringen.  

Givet høringsmaterialets omfang og for at undgå gentagelser og muli-

ge uklarheder bedes tekstnære kommentarer ikke angives her men i 

kommentarfelterne for neden.] 

 

Tekstnære bemærkninger: 

 

Emne/ 

tekst: 

[Her bedes angivet, hvilket afsnit der konkret afgives kommentar(er) 

til (fx ”Emne K, K.1.2” eller ”Emne S, S.2”).  

I det omfang et konkret tekstafsnit foreslås erstattet eller ændret, be-

Skabelon til høringssvar 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggø-
relse af bygningsreglementet 2015 (BR15) 

mailto:cen@brs.dk
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Notat 

 

 

des afsnittet fra høringsudgaven indsættes her.] 

Kommentar: [Her bedes konkrete kommentarer til afsnittet i høringsudgaven an-

ført.] 

Forslag til 

ændring: 

[Her bedes angivet konkrete forslag til tekst, som efter høringspartens 

opfattelse bør erstatte/ supplere/ uddybe teksten i høringsudgaven. 

Er der behov for yderligere kommentarfelter, kan de blot kopieres og 

indsættes nederst.] 

 

Emne/ 

tekst: 

Vejledningen til punkt1.5, stk. 1, nr. 7 

7) Udendørs anlæg til opbevaring af hus-

dyrgødning, korn og foder samt befæstede 

pladser.  

(1.5, stk. 1, nr. 7)  

Bestemmelsen omfatter gylletanke, gyllela-

guner, møddingpladser, ensilagepladser, 

foderpladser, vaskepladser, siloer til korn- 

og foderopbevaring og lign.  
 

Kommentar: Med udkastet fjernes anmeldelsesbegrebet, så siloer ikke længere skal 

anmeldes, og det er således ansøger selv der bliver ansvarlig for, at 

der ikke er forhold, der er i strid med anden lovgivning, jf. udkastets 

vejledning til punkt 1.9, stk. 1. Beredskabsstyrelsen foreslår derfor at 

gøre opmærksom på Beredskabsstyrelsens regler i vejledningsteksten 

til punkt1.5, stk. 1, nr. 7. 

Forslag til 

ændring: 

7) Udendørs anlæg til opbevaring af hus-

dyrgødning, korn og foder samt befæstede 

pladser.  

(1.5, stk. 1, nr. 7)  

Bestemmelsen omfatter gylletanke, gyllela-

guner, møddingpladser, ensilagepladser, 

foderpladser, vaskepladser, siloer til korn- 

og foderopbevaring og lign.  

Etablering af siloer til korn- og foderopbeva-

ring og lign. af en vis størrelse kræver god-

kendelse efter beredskabsloven 
 

 

Emne/ 

tekst: 

 

Kommentar:  

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 
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Notat 

 

 

Kommentar:  

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

 

Kommentar:  

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

 

Kommentar:  

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

 

Kommentar:  

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

 

Kommentar:  

Forslag til 

ændring: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

 

Kommentar:  

Forslag til 

ændring: 
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Edvard Thomsens Vej 14 

2300 København S 

Telefon 7221 8800 

Fax 7262 6790 

info@trafikstyrelsen.dk 

www.trafikstyrelsen.dk 

 

 

 

 

 

 

Afsender: 

Fonden Århus MiljøCenter 

Bautavej 1a 

8210 Aarhus V.  

 

Kontaktperson: Direktør Gert F. Rasmussen, 4080 6930  

 

 

Generelle bemærkninger:  

Med Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørel-

se af bygningsreglementet 2015 (BR15) foreslås det, at kravet om 

affaldsskakter i alt nybyggeri over tre etager ophæves.  

Det må forudsættes, at omfanget af affaldsskakte vil blive reduceret 

med lempeligere regler. Konsekvensen af dette vil være følgende: 

- Personer med funktionsnedsættelser på grund af alderdom eller 

handicap vil være udfordret ift. at bortskaffe restaffald fra hushold-

ningen. Dermed vil restaffald fra husholdninger udgøre en sundheds-

risiko og medføre lugtgener på grund af kontaminering. 

 

- Flere ældre og personer med handicap vil få behov for hjælp fra den 

kommunale hjemmepleje eller fra ejendomsfunktionærer til at brin-

ge restaffald fra husholdningen ned. Denne ekstraudgift bør inddra-

ges i vurderingen af hensigtsmæssigheden i at ophæve kravet om af-

Skabelon til høringssvar 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggø-
relse af bygningsreglementet 2015 (BR15) 



 

Side 2 (6) 

Notat 

 

 

faldsskakte, og det er derfor vigtigt at tage højde de totaløkonomiske 

omkostninger. 

Det bør fremhæves, at affaldsskakte understøtter, at beboerne er me-

re opmærksomme på kildesortering. Vestforbrændingen fik i 2014 ud-

arbejdet en undersøgelse af rådgivningsfirmaet ECONET om kvaliteten 

af kildesortering i etagebyggerier med og uden affaldsskakte. Under-

søgelsen viser, at de forskellige affaldsfraktioner er bedre sorteret ved 

anlæg med affaldsskakte kombineret med containere til de fraktioner 

som ikke skal i skakte sammenlignet med byggerier uden affaldsskak-

te.  

Med disse bemærkninger foreslås det, at ”8.7 Renovationsanlæg” for-

fattes således: 

»Stk. 6. I beboelsesbygninger med 3 etager og derover over terræn 

skal der indrettes affaldsskakt for hver opgang. 

Bygninger eller bygningers udenoms arealer skal indrettes på en så-

dan måde, at det er muligt for brugerne af bygningen at bortskaffe 

øvrigt affald fra de enkelte enheder i bygningen eller på terræn i 

umiddelbar nærhed af bygningens hovedindgange. Design, udførelse, 

drift og vedligehold af affaldssystemer skal ske under hensyn til,  

1) at der ikke opstår risiko for personers sundhed 

2) at der ikke opstår komfortmæssige gener, f.eks. lugtgener 

3) at det er muligt at foretage kildesortering 

4) at der ikke sker unødigt forbrug af energi og understøtter mulighe-

derne for en grøn omstilling « 

 

Tekstnære bemærkninger: 

 

Emne/ 

tekst: 

40. Bilag I, kap. 8.7, stk. 6, 

Design, udførelse, drift og vedligehold af affaldssystemer skal ske un-

der hensyn til, 

1) at der ikke opstår risiko for personers sundhed 

Kommentar: Punktet er for upræcist i sin form og vil gøre det særdeles vanskeligt 

for myndigheder, bygherrer og entreprenører at opfylde reglerne. Det 

bør tydeliggøres i vejledningen hvilke særlige forhold, der skal tages 

hensyn til, fx ift. beboere med funktionsnedsættelser på grund af al-

derdom eller handicap.  

Forslag til 

ændring: 

»Stk. 6. I beboelsesbygninger med 3 etager og derover over terræn 

skal der indrettes affaldsskakt for hver opgang. 
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Notat 

 

 

Bygninger eller bygningers udenoms arealer skal indrettes på en så-

dan måde, at det er muligt for brugerne af bygningen at bortskaffe 

øvrigt affald fra de enkelte enheder i bygningen eller på terræn i 

umiddelbar nærhed af bygningens hovedindgange. Design, udførelse, 

drift og vedligehold af affaldssystemer skal ske under hensyn til,  

1) at der ikke opstår risiko for personers sundhed 

2) at der ikke opstår komfortmæssige gener, f.eks. lugtgener 

3) at det er muligt at foretage kildesortering 

4) at der ikke sker unødigt forbrug af energ og understøtter mulig-

hederne for en grøn omstilling  

 

Emne/ 

tekst: 

40. Bilag I, kap. 8.7, stk. 6, 

Design, udførelse, drift og vedligehold af affaldssystemer skal ske un-

der hensyn til, 

2) at der ikke opstår komfortmæssige gener, f.eks. lugtgener 

Kommentar: Restaffald fra husholdninger udgør den største komfortmæssige risiko 

ift. lugtgener. Det er derfor vigtigt, at det fremgår af vejledningen, at 

alle beboere i etagebyggeri over tre etager let skal kunne komme af 

med denne type affald. Det gælder ikke mindst for beboere med funk-

tionsnedsættelser pga. alderdom eller handicap.  

Forslag til 

ændring: 

»Stk. 6. I beboelsesbygninger med 3 etager og derover over terræn 

skal der indrettes affaldsskakt for hver opgang. 

Bygninger eller bygningers udenoms arealer skal indrettes på en så-

dan måde, at det er muligt for brugerne af bygningen at bortskaffe 

øvrigt affald fra de enkelte enheder i bygningen eller på terræn i 

umiddelbar nærhed af bygningens hovedindgange. Design, udførelse, 

drift og vedligehold af affaldssystemer skal ske under hensyn til,  

1) at der ikke opstår risiko for personers sundhed 

2) at der ikke opstår komfortmæssige gener, f.eks. lugtgener 

3) at det er muligt at foretage kildesortering 

4) at der ikke sker unødigt forbrug af energi og understøtter mulig-

hederne for en grøn omstilling 

 

Emne/ 

tekst: 

40. Bilag I, kap. 8.7, stk. 6, 

Design, udførelse, drift og vedligehold af affaldssystemer skal ske un-

der hensyn til, 

3) at det er muligt at foretage kildesortering 
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Notat 

 

 

Kommentar: Der foreligger en stor undersøgelse som blev bestilt af Vestforbræn-

ding i 2014. 

Vestforbrændingen er ejet af 19 omegnskommuner i københavnsom-

rådet og undersøgelsen blev foretaget af det rådgivende firma Econet. 

Undersøgelsen viser, at affaldssortering bliver bedre af, at der er af-

faldsskakte i bebyggelserne. 

Undersøgelse påviser at beboere gerne vil kildesortere, og at de for-

skellig affaldsfraktioner er bedre sorteret ved anlæg med affaldsskakte 

kombineret med containere til de fraktioner som ikke skal i skakten. 

Forslag til 

ændring: 

»Stk. 6. I beboelsesbygninger med 3 etager og derover over terræn 

skal der indrettes affaldsskakt for hver opgang. 

Bygninger eller bygningers udenoms arealer skal indrettes på en så-

dan måde, at det er muligt for brugerne af bygningen at bortskaffe 

øvrigt affald fra de enkelte enheder i bygningen eller på terræn i 

umiddelbar nærhed af bygningens hovedindgange. Design, udførelse, 

drift og vedligehold af affaldssystemer skal ske under hensyn til,  

1) at der ikke opstår risiko for personers sundhed 

2) at der ikke opstår komfortmæssige gener, f.eks. lugtgener 

3) at det er muligt at foretage kildesortering 

4) at der ikke sker unødigt forbrug af energi og understøtter mulig-

hederne for en grøn omstilling  

 

Emne/ 

tekst: 

40. Bilag I, kap. 8.7, stk. 6, 

Design, udførelse, drift og vedligehold af affaldssystemer skal ske un-

der hensyn til, 

4) at der ikke sker unødigt forbrug af energi og understøtter mulighe-

derne for en grøn omstilling 

Kommentar: Det er muligt at etablerer affaldsskakte med mobilsug, der har et me-

get lille energiforbrug. Samtidig bør energiforbruget for de renovati-

onsbiler, der skal bortkøre affald fra affaldsøer i gadeniveau indreg-

nes, når man benchmarker forskellige affaldsløsninger.  

Forslag til 

ændring: 

»Stk. 6. I beboelsesbygninger med 3 etager og derover over terræn 

skal der indrettes affaldsskakt for hver opgang. 

Bygninger eller bygningers udenoms arealer skal indrettes på en så-

dan måde, at det er muligt for brugerne af bygningen at bortskaffe 

øvrigt affald fra de enkelte enheder i bygningen eller på terræn i 

umiddelbar nærhed af bygningens hovedindgange. Design, udførelse, 

drift og vedligehold af affaldssystemer skal ske under hensyn til,  
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1) at der ikke opstår risiko for personers sundhed 

2) at der ikke opstår komfortmæssige gener, f.eks. lugtgener 

3) at det er muligt at foretage kildesortering 

4) at der ikke sker unødigt forbrug af energi og understøtter mulig-

hederne for en grøn omstilling  

 

Emne/ 

tekst: 

41. Vejledningsteksten til bilag I, kap. 8.7, stk. 6, 

For tilgængelig indretning for mennesker med handicap, herunder op-

bevaringsarealer og indkast til affaldssystemer, henvises til kapitel 

2.4.3, stk. 2 og kapitel 3.5, stk. 1. 

Kommentar: Det er vigtigt, at personer med funktionsnedsættelser på grund af al-

derdom eller handicap kan komme af med deres affald og i særdeles-

hed restaffaldet fra husholdninger, som ved længere opbevaring i lej-

lighed kan udgøre en betydelig sundhedsrisiko. Det er derfor helt cen-

tralt, at det nuværende punkt 8.7, stk. 6 bibeholdes. 

Forslag til 

ændring: 

Det nuværende punkt 8.7 Renovationsanlæg stk.6 bibeholdes i sin 

ordlyd. 

I vejledningen ændres teksten til: 

Kravet gælder for nye beboelsesbygninger. Når det drejer sig om 

eventuel nedlæggelse af affaldsskakter i eksisterende beboelsesbyg-

ninger, gør der sig en række særlige forhold gældende, som kan gøre 

det rimeligt ud fra en konkret vurdering at meddele dispensation fra 

kap. 8.7, stk. 6. Der kan især være tale om, at de eksisterende af-

faldsskakter ikke kan renoveres ud fra en miljømæssig og hygiejnisk 

vurdering, og at bortskaffelsen af affaldet ikke kan ske i overens-

stemmelse med de nugældende regler i lovgivningen om arbejdsmiljø. 

Såfremt det f.eks. ikke er muligt at modernisere affaldsskakterne in-

den for de eksisterende bygningsmæssige rammer, eller en moderni-

sering er forbundet med meget høje omkostninger, kan det ud fra en 

konkret vurdering være rimeligt at meddele dispensation fra bestem-

melsen, eventuelt tidsbegrænset. 

Disse spørgsmål er uddybet i Bygge- og Boligstyrelsens vejledning af 

25. oktober 1996 om tilladelse til lukning af affaldsskakter i eksiste-

rende byggeri, som der henvises til. 

 

Emne/ 

tekst: 

42. I Bilag I, kap. 8.7, indsættes efter stk. 6 som nyt stykke 

Stk. 7. Husholdningsaffald skal kunne opbevares sundhedsmæssigt 

forsvarligt i bygningen eller på grunden, til det afhentes 
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Kommentar: Hvis kravet om affaldsskakte i nybyggeri over tre etager fastholdes, er 

stk. 7 overflødigt, da det vil være reguleret af Arbejdstilsynets regler.  

Forslag til 

ændring: 

»Stk. 6. I beboelsesbygninger med 3 etager og derover over terræn 

skal der indrettes affaldsskakt for hver opgang. 

Bygninger eller bygningers udenoms arealer skal indrettes på en så-

dan måde, at det er muligt for brugerne af bygningen at bortskaffe 

øvrigt affald fra de enkelte enheder i bygningen eller på terræn i 

umiddelbar nærhed af bygningens hovedindgange. Design, udførelse, 

drift og vedligehold af affaldssystemer skal ske under hensyn til,  

1) at der ikke opstår risiko for personers sundhed 

2) at der ikke opstår komfortmæssige gener, f.eks. lugtgener 

3) at det er muligt at foretage kildesortering 

4) at der ikke sker unødigt forbrug af energi« 
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