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 Høring over udkast til bekendtgørelse om ophævelse af 

en række tekniske forskrifter m.v. samt to bekendtgø-

relse, ét cirkulære m.fl. på byggeområdet 

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til bekendt-

gørelse om ophævelse af to bekendtgørelser, henholdsvis bekendtgø-

relse om krav til virkningsgrad i varmtvandskedler, der anvender fly-

dende eller luftformigt brændsel (* 1) og bekendtgørelse om forlæn-

gelse af fri-kommuneregulativer nr. 2, 3, 4 og 5 for Odense kom-

mune. 

Derudover ophæves en række tekniske forskrifter, herunder anvisnin-

ger, meddelelser rapporter, skrivelser, vejledninger og en orientering, 

samt en række betingelser, et cirkulære og en cirkulæreskrivelse. 

Høringsfristen er den 14. november 2019. 

Bekendtgørelse nr. 488 af 7. juni 1994 om krav til virkningsgrad i 

varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel 

(* 1) ophæves, fordi der findes lovgivning om forholdet i de fælles eu-

ropæiske EcoDesign-krav i forordning nr. 813/2013 om effektivitets-

krav til kedler. Forordningen har hjemmel i Ecodesign Direktivet (Di-

rective 2009/125/EC). 

Bekendtgørelse nr. 1066 af 15. december 1994 om forlængelse af fri-

kommuneregulativer nr. 2, 3, 4 og 5 for Odense kommune ophæves, 

idet den vedrører et frikommuneforsøg, der ikke længere er aktivt. 

Desuden henføres bekendtgørelsen til Bygningsreglementet 1982 og 

1985, hvilke ikke længere er gældende. 

Fælles for ovennævnte bekendtgørelser er, at de kan henføres til tidli-

gere lovgivning, som ikke længere er gældende ret. 

Årsagen til at de tekniske forskrifter m.v. ophæves er, at der er kom-

met ny regulering på områderne. 



 

Side 2 (2) 

Idet ophævelserne udspringer af et oprydningsarbejde, skal bekendt-

gørelsen om ophævelse anses som at være en formalitet, og ophæ-

velserne forventes derfor ikke at medføre ændringer i praksis. 

Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv 

og borgere) 

Da bestemmelserne i bekendtgørelsen ikke kan anvendes i praksis 

fordi (1) de findes andre steder, fordi (2) der er kommet ny regulering 

på området eller fordi (3) lovgivningen ikke længere er gældende, vil 

ophævelsen ikke medføre nogen økonomiske eller administrative kon-

sekvenser for erhvervsliv og borgere.  

Agil erhvervsrettet regulering 

Det er Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsens vurdering, at principperne 

om agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante.  

Ikrafttrædelse, høringsfrist m.v. 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærk-

ninger sendes til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til 

flar@tbst.dk senest torsdag den 14. november 2019, mærket j.nr. 

BS0200-00424. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Fanny Luise Risegaard 

Andersen på mail flar@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. 

Eventuelle høringssvar vil blive lagt på høringsportalen efter endt hø-

ringsperiode. 

Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen normalt ikke ori-

enterer hørte parter, når en bekendtgørelse er blevet udstedt. 

Udstedte bekendtgørelser kan ses på Trafik-, Bygge- og Boligstyrel-

sens hjemmeside www.tbst.dk under Lovstof. Vores nyhedsbrev inde-

holder også information om de udstedte regler. Tilmelding til nyheds-

brevet kan ske på vores hjemmeside www.tbst.dk.  

 

Med venlig hilsen 

Fanny Luise Risegaard Andersen  

Fuldmægtig, cand.jur. 
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