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Oversigt med begrundelser for ændringer i ændringsforslag til BR18 med 
ikrafttrædelse 1. juli 2022.  
 
I det følgende beskrives begrundelser for hver enkel ændring i ændringsforsla-
get. Skemaet er bygget op således:  

− Venstre spalte: Ændringsnummer i ændringsforslag. 
− Midterste spalte: Bestemmelse, der ændres/tilføjes. 
− Højre spalte: Begrundelse for ændring.  

 

Ændringsnummer §§ Begrundelse 

1 BR § 4, stk. 1, nr. 7 Det præciseres, at bestemmelsen alene finder an-
vendelse for udendørs camping- og salgsområ-
der.  

2 BR § 4, stk. 1, nr. 9 Der indsættes i § 4, stk. 1, nr. 9 hjemmel til at 
bygningsreglementet ikke gælder for indkvarte-
ring i medfør af beredskabslovens § 12, stk. 1, 2. 
pkt. 

Efter beredskabslovens § 12, stk. 1, 2. pkt. er 
redningsberedskabet forpligtet til at kunne ind-
kvartere evakuerede og andre nødstedte ved 
ulykker og katastrofer, herunder terror og krigs-
handlinger. Reglen er typisk anvendt, hvor red-
ningsberedskabet i et meget kort tidsrum på 1 – 
2 døgn har indkvarteret evakuerede i f.eks. 
idrætshaller m.v. ved f.eks. snestorme, over-
svømmelser osv. 

Forpligtelsen drejer sig om at varetage hensynet 
til et akut behov for indkvartering i et begrænset 
tidsrum i de lokaler, der er til rådighed på det 
pågældende tidspunkt. Samtidig gør det akutte 
aspekt det ikke praktisk muligt inden indkvarte-
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ringen at søge byggetilladelse eller benytte byg-
ningsreglementets regler om midlertidig over-
natning, da disse bestemmelser på grund af fri-
ster og sagsbehandling ikke kan anvendes.  

Redningsberedskabets akutte indkvarteringer 
undtages derfor for reglerne i bygningsregle-
mentet. 

3 BR § 4, stk. 1, nr. 10 Der indsættes i § 4, stk. 1, nr. 10 hjemmel til, at 
bygningsreglementet ikke gælder for midlertidig 
overnatning i hele eller dele af egen bolig. 

Der ønskes skabt klar hjemmel til den mange-
årige praksis, hvorefter bygningsreglementet 
ikke finder anvendelse, når man udlejer hele el-
ler dele af sin egen bolig, f.eks. ved udlejning af 
et værelse i boligen, fremleje, boligbytte i for-
bindelse med ferie osv., hvor der ikke er tale om, 
at bygningen ændrer anvendelse.  

Der gives dog ikke hjemmel til at undtage fra 
bygningsreglementets bestemmelser, hvis lejer 
eller ejer af boligen udlejer dele af boligen som 
flere samtidige uafhængige udlejninger, f.eks. 
flere uafhængige udlejninger af boligens værel-
ser, medmindre ejer eller lejer stadig bebor boli-
gen. Dette fremgår af ændringen til Bilag 1, ta-
bel 1. 

Bygningsreglementets bestemmelser gælder der-
for stadig i de tilfælde, hvor en bolig, som ejer 
eller lejer ikke bebor, udlejes som f.eks. værel-
ser. Det er således ikke muligt f.eks. at midlerti-
digt udleje en femværelses lejlighed, som 5 væ-
relsesudlejninger. I disse tilfælde vil der være 
tale om en anvendelsesændring.  

4 BR § 4, stk. 1, nr. 11 Der indsættes i § 4, stk. 1, nr. 11 hjemmel til, at 
bygningsreglementet ikke gælder for midlerti-
dige private arrangementer i egen bolig. 

5 BR § 6, stk. 1, nr. 6 Henvisningsændring, da reglerne om midlertidig 
overnatning rykkes fra § 152 a til § 6 g.  

6 Overskriften før § 6f Det præcises, at bestemmelsen alene finder an-
vendelse for udendørs camping- og salgsområ-
der. 
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7 BR § 6 f, stk. 1 Bestemmelsen præciseres, så det fremgår at und-
tagelsen udelukkende er i forhold til de tekniske 
bestemmelser i kapitel 2 til 22. 

8 BR § 6 f, stk. 4 Henvisningen i bestemmelsen er rykket, da den 
var fejlplaceret. 

9 Overskriften før § 6 g Konsekvensændring som følge af indførslen af 
nye overskrifter. 

10 BR § 6 g De nye bestemmelser i § 6 g er en væsentlig æn-
dring både af de hidtidige bestemmelser i bered-
skabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter, og de 
gældende bestemmelser i bygningsreglementet.  

Ændringen betyder, at bestemmelserne nu i 
langt højere grad afspejler den praksis, som der 
har været.  

Indførelse af de nye bestemmelser for midlerti-
dig overnatning betyder, at det er muligt midler-
tidigt at overnatte i bygninger, som ikke er ind-
rettet, som anvendelseskategori 5 (hoteller, van-
drehjem m.v.) i optil 50 døgn inden for et kalen-
derår.  

Hvis overnatningen varer i højst 7 døgn og fore-
går i byggeri omfattet af anvendelseskategori 2 
(f.eks. undervisningslokaler), 3 (f.eks. forsam-
lingslokaler) eller 6 (f.eks. daginstitution) skal 
overnatningen blot meddeles til kommunalbe-
styrelsen, hvis overnatningen sker efter ram-
merne i det nye bilag 11b i Bygningsreglemen-
tets vejledning til kapitel 5 – Brand. Det betyder, 
at langt størsteparten af idrætsarrangementer, 
sommerlejre m.v. kan gennemføres blot ved, at 
det meddeles kommunalbestyrelsen 2 uger før. 

Ønskes det at overnatningen skal:  

- vare mere end 7 døgn eller  
- ske uden for rammerne af bilag 11b eller 
- ske i byggeri, der ikke er omfattet af anven-

delseskategori 2, 3 og 6, som f.eks. en land-
brugsbygningen, 
 

kan ansøgeren enten have indarbejdet betingel-
serne for den midlertidige overnatninger i byg-
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ningens drifts-, kontrol- og vedligeholdelses-
plan og meddele overnatningen til kommunen 2 
uger før, eller bede kommunalbestyrelsen om at 
godkende dokumentationen for at overnatnin-
gen sker forsvarligt. Sidstnævnte skal ske senest 
4 uger føre første overnatningsdøgn. 

11 Overskriften før § 6 h Konsekvensændring som følge af indførslen af 
nye overskrifter. 

12 BR § 6 h Bestemmelsen omfatter udarbejdelse af doku-
mentation vedrørende brandmæssige forhold af 
mere driftsmæssig karakter. Det vil sige forhold, 
som bygningsejeren kan ønske at ændre ud fra 
en række brugsmæssige hensyn.  

Det kan f.eks. være pladsfordelingsplaner eller 
inventaropstillingsplaner samt:  
1) Brandplaner 
2) Situationsplaner 
3) Drifts-, kontrol og vedligeholdelsesplaner 
4) Planer for udendørs salgs- og campingområ-

der 
5) Brand- og evakueringsinstruks 
6) Driftsjournaler 
7) Belægningsplaner for lagerafsnit 
8) Belægningsplaner for midlertidig overnat-

ning 
9) Værelsesplaner for hoteller m.v. 
10) Etageplaner for hoteller m.v. 
11) Etageplaner for undervisningsafsnit 
12) Og lignende 
 
Det ønskes at sikre en klar hjemmel til, at denne 
dokumentation i en række tilfælde kan udarbej-
des uden ansøgning om byggetilladelse eller 
brug af en certificeret brandrådgiver. Tilsva-
rende ønskes sikret, at der ved krav om brug af 
en certificeret rådgiver, skal dennes virke be-
grænses til kun at omhandle den konkrete doku-
mentation. Endvidere gives der mulighed for, at 
kommunalbestyrelsen godkender dokumentatio-
nen. 

Pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler og 
inventaropstillingsplaner til butikker til flere end 
150 personer skal fortsat udfærdiges af en certi-
ficeret brandrådgiver eller godkendes af kom-
munalbestyrelsen. 
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Herudover kan dokumentationen jf. ovennævnte 
punkt 1-12 udarbejdes og ændres uden brug af 
certificeret brandrådgiver, kommunalbestyrel-
sens godkendelse eller ansøgning om byggetilla-
delse, hvis der ikke sker ændringer af forudsæt-
ningerne for de brandmæssige forhold.  

Det kan f.eks. være: 
1) I forbindelse med en bygningsændring der 

ikke kræver byggetilladelse, kan brandpla-
ner og situationsplan ændres. 

2) En hotelejer der ønsker et andet layout af 
værelsesplanerne eller etageplanerne, hvor 
der ikke er ændret på de brandmæssige for-
hold i indretningen. 

3) En bygningsejer ønsker at opdatere beskri-
velserne i drifts-, kontrol- og vedligeholdel-
sesplanen. 

 
Hvis der derimod sker ændringer af forudsæt-
ningerne for de brandmæssige forhold, skal do-
kumentationen enten godkendes af kommunal-
bestyrelsen eller en certificeret rådgiver, eller 
fremsendes i forbindelse med en byggesag.  

13 Overskriften før § 6 i Indføres i relation til ændrede regler om midler-
tidige indendørs arrangementer.  

14 BR § 6 i Der har efter ophævelse af beredskabsstyrelsens 
driftsmæssige forskrifter 1. januar 2022 vist sig 
et behov for at indføre nye bestemmelser om 
midlertidige indendørs arrangementet i lokaler, 
hvor lokalerne ikke er godkendt til at mange per-
soner må opholde sig i dem, f.eks. ældre indu-
stri- eller driftsbygninger. Hensynet er at hjemle 
videreførsel af den praksis der hidtil har været 
udøvet lokalt ved involvering af redningsbered-
skabet og/ eller kommunens byggesagsbehand-
ling.  

Med denne bestemmelse sikres det således, at 
ansøger ved ansøgning om byggetilladelse kan 
vælge, at kommunalbestyrelsen kan foretage den 
tekniske byggesagsbehandling af de konstrukti-
ons- og brandmæssige forhold, således at der 
ikke skal tilknyttes en certificeret rådgiver.  

Bestemmelsen omfatter midlertidige indendørs 
arrangementer til samtidigt ophold af højst 1.000 
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personer i sammenlagt højst 50 dage inden for 
samme kalenderår. 

15 BR § 9, stk. 3 og 4.  I forbindelse med en lovliggørelsessag, skal 
bygningsejer, til kommunalbestyrelsen, i visse 
tilfælde indsende en ansøgning om byggetilla-
delse, jf. § 25, stk. 1, nr. 1.  

Det er fundet hensigtsmæssigt at undtage disse 
specielle ansøgninger, fra de almindelige ansøg-
ninger om byggetilladelse, herunder kravet om 
digital kommunikation i henhold til § 9. For-
modningen er, at der bliver tale om et meget be-
grænset antal ansøgninger, da de udelukkende 
vedrører de forhold, som skal lovliggøres. 

Det er endvidere fundet hensigtsmæssige at und-
tage ansøgning om byggetilladelse i forbindelse 
med midlertidige indendørs arrangementer fra 
kravet om anvendelse af digital kommunikation 
i henhold til § 9 med samme begrundelse som 
for midlertidig overnatninger.  

16 Overskrift før § 24 Indføres i relation til de nye bestemmelser om 
lovliggørelse.  

17 BR § 24 I henhold til byggelovens § 17, stk. 1, 1. led: 
”Det påhviler den til enhver tid værende ejer af 
en ejendom at berigtige forhold, som er i strid 
med denne lov eller de i medfør af loven udfær-
digede forskrifter”, har bygningsejer pligt til at 
lovliggøre ulovlige forhold. Kommunalbestyrel-
sen skal som bygningsmyndighed, søge ulovlige 
forhold lovliggjort, eventuelt ved et påbud om 
lovliggørelse til bygningsejer, jf. byggelovens § 
16 C, stk. 3. 

I henhold til praksis, skal lovliggørelse ske efter 
de formelle regler på lovliggørelsestidspunktet, 
og de materielle regler på det oprindelige tids-
punkt for ansøgning om byggetilladelse, påbe-
gyndelse af byggeriets opførelse, ombygning el-
ler ændrede anvendelse. Hvilket tidspunkt, der 
skal anvendes vedrørende de materielle regler 
afgøres konkret i hver enkelt sag. 
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De formelle regler betegnes i bekendtgørelsen 
som de administrative regler, og de materielle 
regler betegnes som de tekniske regler.  

I forbindelse med indførslen BR18 pr. 1. januar 
2018 blev der ikke taget højde for samspillet 
mellem reglerne i BR18, herunder reglerne om 
de certificeredes virke, og de tekniske regler, der 
i henhold til praksis, skal anvendes ved lovlig-
gørelse af ulovligt byggeri.  

Det er derfor nødvendigt at indføre regler om 
lovliggørelse, herunder samspillet mellem BR18 
og tidligere regulering, med anvendelse fra 1. ja-
nuar 2018, hvor BR18 trådte i kraft. Uden disse 
regler, er det i praksis ikke muligt at lovliggøre 
bygninger efter 1. januar 2018. 

Der indsættes derfor i BR18 §§ 24 og 25 nye be-
stemmelser om lovliggørelse. Hvor § 24 fastsæt-
ter reglerne for lovliggørelse, herunder hvilket 
regelsæt, der skal anvendes, fastlægger § 25, 
hvorledes lovliggørelsen skal gennemføres.  

§§ 24 og 25 suppleres af nye bilag 5 og 6 til 
bygningsreglementet, der nærmere udmønter §§ 
24 og 25. Bilag 5 og 6 er en integreret del af 
BR18. 

I § 24, stk. 1 fastlægges hvilket regelgrundlag, 
der skal anvendes ved en lovliggørelsessag.  
Stk. 1, nr. 1 og 2 er en gengivelse af allerede ek-
sisterende praksis for lovliggørelse.  

I § 24, stk. 1, nr. 3 gives der mulighed for, at der 
som teknisk grundlag for lovliggørelsen kan 
vælges de nuværende tekniske regler, i det til-
fælde, hvor en bygning teknisk skal lovliggøres i 
henhold til tidligere regulering, f.eks. BR15. 
Denne valgmulighed er givet, da nuværende reg-
ler samlet set vurderes skærpet i forhold til de 
tidligere regler, for så vidt angår sikkerheds-
mæssige forhold.  

Ejeren kan f.eks. vælge de nuværende regler ved 
lovliggørelse af en gammel bygning for at 
bringe den op på tidssvarende niveau, eller fordi 
samspillet mellem de daværende tekniske regler 
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og de nuværende administrative regler om brug 
af certificeret rådgiver, medfører en øget økono-
misk eller administrativ byrde i forhold til an-
vendelse af de nuværende tekniske regler.  

Valget af regelsæt skal omfatte hele den tekni-
ske lovliggørelse, det er således ikke muligt at 
anvende en kombination af daværende, jf. nr. 2 
og nuværende, jf. nr. 3, regelsæt. Hvis ejer ikke 
ønsker, at benytte sig af mulighed for at vælge 
nuværende tekniske regler, skal daværende reg-
ler anvendes, jf. stk. 1, nr. 2. 

§ 24, stk. 2 fastslår, at der også i lovliggørelses-
sager, skal benyttes certificerede rådgivere efter 
de samme bestemmelser, som er gældende i dag, 
dog med de ændringer, der følger af bilag 5 og 
6. 

§ 24, stk. 3 og 4 fastlægger omfanget af lovlig-
gørelsen, når der skal medvirke certificerede 
rådgivere.  

§ 24, stk. 5 og 6 fastlægger indplaceringen i hen-
holdsvis konstruktionsklasser og brandklasser 
ved en lovliggørelsessag. 

For at undgå, at alle lovliggørelsessager omfat-
tes af brandklasse 4, er det fundet hensigtsmæs-
sigt at sidestille tidligere detailbaserede løsnin-
ger for brandsikring af byggeri, med de nuvæ-
rende præacceptrede løsninger, således at der 
også i lovliggørelsessager er mulighed for ind-
placering i brandklasse 1-3. 

18 BR § 25 § 25 fastlægger, hvorledes lovliggørelse, jf. § 
24, skal gennemføres, herunder dokumentation 
og rollefordeling. 

Af § 25, stk. 1 fremgår hvilken dokumentation, 
der skal indsendes i forbindelse med lovliggø-
relse, jf. § 24.  

Det er bygningsejer, der har pligt til og ansvaret 
for at indsende dokumentationen til kommunal-
bestyrelsen. Dokumentationen skal indsendes in-
den lovliggørelsen påbegyndes.  
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Kommunalbestyrelsen skal, jf. stk. 2, vurdere 
om dokumentationen opfylder kravene i stk. 1 – 
og om alle påkrævede, relevante dokumenter er 
indsendt og hvorvidt dokumentationen er brug-
bar. Kommunalbestyrelsen giver herefter byg-
ningsejer besked om, hvorvidt dokumentationen 
kan godkendes. Ejeren kan herefter påbegynde 
det byggeri, som lovliggørelsen omfatter. 

Som noget særligt for lovliggørelsessager, skal 
der indsendes en redegørelse, jf. stk. 1, nr. 4, der 
omfatter selve lovliggørelsen.  

Hensigten med redegørelsen for lovliggørelsen 
er at:  

- afgrænse de ulovlige forhold, 
- beskrive forudsætninger for lovliggørelsen, 
- angive, hvorledes forholdene påtænkes lov-

liggjort. 
 

Redegørelsen skal, hvor der i øvrigt er krav om 
certificeret rådgiver, udfærdiges af den certifice-
rede statiker eller brandrådgiver, jf. stk. 1, nr. 5 
og 6. 

Det er fundet hensigtsmæssigt, at tilføje et krav 
om redegørelse i lovliggørelsessager, så kom-
munalbestyrelsen har mulighed for at bedømme 
de forhold, der skal lovliggøres og vurdere den 
indsendte dokumentation. 

§ 25, stk. 4 fastslår, at lovliggørelsessagen af-
sluttes på samme måde, som øvrige byggesager, 
med de ændringer, som følger af, at daværende 
tekniske regulering finder anvendelse. 

19 BR § 152 a Bestemmelsen ophæves. Bestemmelsen er nu 
omfattet af § 6 g.  

20 BR § 489, stk. 4 Det præciseres, at bestemmelsen alene finder an-
vendelse for udendørs camping- og salgsområ-
der. 

21 BR § 489, stk. 7 Henvisningsfejl. 

22 BR § 493, stk. 1 Det præciseres, at bestemmelsen alene finder an-
vendelse for udendørs camping- og salgsområ-
der. 
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23 BR § 550 b Ny bestemmelse som følger af ændringen i § 6 
h. 

24 BR, Bilag 1, tabel 1 Præcisering som følge af ændringen i BR § 4, 
stk. 1, nr. 10. 

Ændringen af tabellen består af en tilføjelse til 
anvendelseskategori 4.  

25 BR, Bilag 5 I Bilag 5 præciseres hvilken dokumentation, der 
skal udarbejdes for bærende konstruktioner i 
konstruktionsklasse 2-4, som er omfattet af lov-
liggørelsen, og kontrollen heraf, herunder kon-
troltype og kontrolniveau, samt den certificere-
des minimums virke i forbindelse med lovliggø-
relsen. 

Bilaget er opdelt efter om lovliggørelsen teknisk 
sker efter:  

1. Reguleringen på tidspunktet for ansøgning 
om den oprindelige byggetilladelse til den 
del af bygningen, der skal lovliggøres, eller, 
hvis der ikke er udstedt en byggetilladelse, 
reguleringen på tidspunktet for påbegyndelse 
af byggeriets opførelse, ombygning eller æn-
drede anvendelse.    

eller 

2. Lovgivningen på lovliggørelsestidspunktet. 

Indplacering af de bærende konstruktioner for 
lovliggørelsen i konstruktionsklasser skal ske ef-
ter de administrative regler på lovliggørelses-
tidspunktet, der hermed også bestemmer certifi-
ceringsniveauet for den certificerede statiker, der 
skal tilknyttes lovliggørelsessagen.  

Krav til indhold, omfang og udformning af den 
statiske dokumentation følger reguleringen, jf. 
nr. 1 eller nr. 2, med de ændringer, der er angi-
vet i Bilag 5. 

Bilag 5 angiver krav til, hvad den statiske doku-
mentation som minimum skal omfatte. Dette be-
tyder, at der ud over dokumentationen, der føl-
ger af reguleringen, jf. nr. 1 eller 2, tillige er 
krav om følgende dokumentation: 
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Supplerende dokumentation ved lovliggørelse, 
jf. nr. 1 og 2: 

• Redegørelse, jf. § 25, stk. 1, nr. 4 og 5, 
der omfatter de bærende konstruktioner 
i konstruktionsklasse 2-4. Redegørelsen 
har til formål at afgrænse lovliggørelsen 
og overordnet beskrive, hvorledes lov-
liggørelsen påtænkes gennemført. 

• Kontrolplaner og kontrolrapporter for 
kontrol af den eksisterende bærende 
konstruktion, der skal lovliggøres, samt 
kontrol af eventuel eksisterende doku-
mentation, der indgår i den statiske do-
kumentation for lovliggørelsen. Disse 
skal foreligge, da lovliggørelsen foreta-
ges ved brug af certificeret statiker uden 
kommunal sagsbehandling af de tekni-
ske forhold. 
 

Herudover supplerende dokumentation ved lov-
liggørelse, jf. nr. 1, før ikrafttrædelse af BR18, 
og hvor der ikke har været anvendt en certifice-
ret statiker:  

• Dokumentation for indplacering af de 
bærende konstruktioner i konstruktions-
klasser, så krav til certificeringsniveau 
kan fastlægges. 

• Kontrolplaner og kontrolrapporter for 
selve lovliggørelsen. 

I lovliggørelsessager skal den certificerede stati-
ker sikre, at byggeriet er i overensstemmelse de 
relevante gældende regler for bærende konstruk-
tioner samt sikre, at dokumentation herfor er fyl-
destgørende, opfylder sit formål og er kontrolle-
ret. Dette sikrer den certificerede statiker gen-
nem sit virke, jf. kapitel 32 og 33, med ændrin-
gerne i Bilag 5, herunder præciseringen af den 
certificeredes minimumsvirke i lovliggørelsessa-
gen. 

26 BR, Bilag 6 I Bilag 6 præciseres hvilken dokumentation, der 
skal udarbejdes for brandforhold i byggeri i 
brandklasse 2-4, som er omfattet af lovliggørel-
sen, og kontrollen heraf, herunder kontroltype 
og kontrolniveau, samt den certificeredes mini-
mums virke i forbindelse med lovliggørelsen.  
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Bilaget er opdelt efter om lovliggørelsen teknisk 
sker efter:  

1. Reguleringen på tidspunktet for ansøg-
ning om den oprindelige byggetilladelse 
til den del af bygningen, der skal lovlig-
gøres, eller hvis der ikke er udstedt en 
byggetilladelse reguleringen på tids-
punktet for påbegyndelse af byggeriets 
opførelse, ombygning eller ændrede an-
vendelse.    

eller 

2. Lovgivningen på lovliggørelsestidspunk-
tet. 

Indplacering af bygningsafsnit og det samlede 
byggeri for lovliggørelsen i brandklasser skal 
ske efter de administrative regler på lovliggørel-
sestidspunktet, der hermed også bestemmer cer-
tificeringsniveauet for den certificerede brand-
rådgiver, der skal tilknyttes lovliggørelsessagen.  

Krav til indhold, omfang og udformning af den 
brandtekniske dokumentation følger regulerin-
gen, jf. nr. 1 eller nr. 2, med de ændringer, der er 
angivet i Bilag 6. 

Bilag 6 angiver krav til, hvad den brandtekniske 
dokumentation som minimum skal omfatte.  

Dette betyder, at der ud over dokumentationen, 
der følger af reguleringen jf. nr. 1 eller nr. 2, til-
lige er krav om følgende dokumentation: 

Supplerende dokumentation ved lovliggørelse, 
jf. nr. 1 og 2:  

• Redegørelse, jf. § 25, stk. 1, nr. 4 og 6, 
der omfatter brandforhold for byggeri i 
brandklasse 2-4. Redegørelsen har til 
formål at afgrænse lovliggørelsen og 
overordnet beskrive, hvorledes lovliggø-
relsen påtænkes gennemført. 

• Kontrolplaner og kontrolrapporter for 
kontrol af de eksisterende brandsikrings-
tiltag, der skal indgå i brandsikringen af 
bygningsafsnit omfattet af lovliggørel-
sen samt kontrol af eventuel eksiste-
rende dokumentation for brandforhold, 
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som indgår i den brandtekniske doku-
mentation for lovliggørelsen. Disse skal 
foreligge da lovliggørelsen foretages 
ved brug af certificeret brandrådgiver 
uden kommunal sagsbehandling af de 
tekniske forhold. 

 

Herudover supplerende dokumentation ved lov-
liggørelse, jf. nr. 1, før ikrafttrædelse af BR18 
og hvor der ikke har været anvendt en certifice-
ret brandrådgiver:  

• Dokumentation for indplacering i brand-
klasser, så krav til certificeringsniveau 
kan fastlægges. 

• Kontrolplaner og kontrolrapporter for 
lovliggørelsen. 

• Supplering og præcisering af krav til 
omfang og indhold af den brandtekniske 
dokumentation, da det ikke har været 
entydigt defineret før. 

 

I lovliggørelsessager skal den certificerede 
brandrådgiver sikre, at byggeriet er i overens-
stemmelse med de relevante gældende regler for 
brandforhold samt sikre, at dokumentationen 
herfor er fyldestgørende, opfylder sit formål og 
er kontrolleret. Dette sikrer den certificerede 
brandrådgiver gennem sit virke, jf. kapitel 32 og 
34, med ændringerne i Bilag 6, herunder præci-
sering af den certificeredes minimumsvirke i 
lovliggørelsessagen. 

 


	Oversigt med begrundelser for ændringer i ændringsforslag til BR18 med ikrafttrædelse 1. juli 2022.

