
 

14. oktober 2013 

UDKAST – ændring af afsnit 8.5.1.1 (kører i selvstændig proces) 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af 
bygningsreglement 2010 (BR10) 

 

§ 1 

I bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10), som 
ændret ved bekendtgørelse nr. 1309 af 29. november 2010, bekendtgørelse nr. 792 af 29. juni 2011, 
bekendtgørelse nr. 909 af 18. august 2011, bekendtgørelse nr. 1314 af 12. december 2012 og 
bekendtgørelse nr. XXX af …. december 2013 , foretages følgende ændringer: 
 

1. Bilag I, kap. 8.5.1.1, stk. 6 affattes således: 

 

”Ved opførelse af ny bebyggelse må der til bygningsopvarmning ikke installeres 

centralvarmekedler beregnet for fyring med fossil gas eller fossil olie, jf. dog stk. 7 og 8.”  

 

2. Vejledningsteksten til bilag I, kap. 8.5.1.1, stk. 6 affattes således: 

 

”( 8.5.1.1, stk. 6) Bestemmelsen gælder opførelse af ny bebyggelse, jf. byggelovens § 2, stk. 

1, litra a, og omfatter således al bebyggelse. Bestemmelsen finder også anvendelse ved 

tilbygninger, hvor den nye bygningsdel medfører, at der installeres en ny centralvarmekedel. 

Hvorvidt omfanget af et ombygningsarbejde må sidestilles med et nybyggeri, beror på en 

konkret vurdering efter byggelovens § 2, stk. 1, litra b. Ved store bygninger installeres i visse 

tilfælde kollektive varmeforsyningsanlæg, der reguleres efter varmeforsyningsloven. Disse 

kollektive varmeforsyningsanlæg er ikke omfattet af bestemmelsen.  

 

Bestemmelsen medfører, at der i nye bygninger ikke må installeres olie- eller naturgasfyr til 

bygningsopvarmning. I stedet kan der installeres f.eks. fjernvarme, varmepumpe, 

biomassefyr eller fyr der anvender bioolie eller biogas.” 

 

3. I bilag I, kap. 8.5.1.1, indsættes som stk. 7: 

 

”Bestemmelsen i stk. 6 finder ikke anvendelse ved installation af centralvarmekedler, der er i 

stand til at anvende fossil gas, såfremt disse ikke tilsluttes distributionsnet baseret på fossil 

gas.” 

 

Stk. 7-8 bliver herefter til stk. 8-9. 

 



4. Som vejledningstekst til bilag I, kap. 8.5.1.1, stk. 7 indsættes: 

 

”Bestemmelsen betyder, at der kan installeres gasfyr, såfremt gasfyret ikke tilsluttes et 

gasnet baseret på fossil gas som fx naturgas. I stedet skal disse fyr anvende ikke-fossil gas, fx 

biogas, lossepladsgas eller anden forgasset biomasse.” 

 

Vejledningsteksten til stk. 7-8 bliver herefter til stk. 8-9. 

 

§ 2 

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2014. 
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansøgninger om byggetilladelse eller anmeldelser, som 

indsendes efter bestemmelsernes ikrafttræden. Hvis byggearbejdet ikke kræver tilladelse eller anmeldelse, 
skal bestemmelserne overholdes ved byggearbejder, der påbegyndes efter bestemmelsernes ikrafttræden. 

 

Energistyrelsen, den ... december 2013 

Ib Larsen 

/ Marie Louise Hansen  
 

 

 

 

 

  
 
 

 


