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Tak for henvendelsen.

Advokatrådet har besluttet ikke at afgive høringssvar.

Med venlig hilsen

Henriette Fagerberg Erichsen
Sekretær

Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K
D +45 33 96 97 28
hfe@advokatsamfundet.dk - www.advokatsamfundet.dk

Til: info@trafikstyrelsen.dk (info@trafikstyrelsen.dk)
Fra: Michelle Stubberup Jacobsen (mstu@tbst.dk)
Titel: SV: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18),

TBST journalnr. BS0400-00256
Sendt: 23-04-2020 16:31

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at bekendtgørelse om ændring af
bygningsreglement 2018 (BR18) af 10. marts 2020 ikke er vedhæftet høringen nedenfor, som det
ellers fremgår af høringsbrevet, at den vil være. Bekendtgørelsen eftersendes derfor.
 
Det skal bemærkes, at eftersendelsen ikke giver anledning til at ændre høringsfristen, da
bekendtgørelsen har været tilgængelig på både Retsinformation og www.bygningsreglementet.dk.
 
Med venlig hilsen
 
Michelle Stubberup Jacobsen
Fuldmægtig, cand.jur.
Kontor for byggeri
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V
 
Tlf.: +45 4178 0526
E-mail: mstu@tbst.dk
 
Fra: Michelle Stubberup Jacobsen 
Sendt: 30. marts 2020 11:41
Til: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
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Emne: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST
journalnr. BS0400-00256
 
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018
(BR18)

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til mile@tbst.dk senest mandag den
4. maj 2020, mærket j.nr. BS0400-00256.
 
Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på følgende link
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63836.
 
Med venlig hilsen
 
Michelle Stubberup Jacobsen
Fuldmægtig, cand.jur.
Kontor for byggeri
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V
 
Tlf.: +45 4178 0526
E-mail: mstu@tbst.dk
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Fra: Nina Seierup von Ahnen
Til: ts Info
Cc: Mia Lee
Emne: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST journalnr.

BS0400-00256
Dato: 4. maj 2020 21:59:47
Vedhæftede filer: Høringssvar AU 040520.pdf

Hejsa
 
Hermed fremsendes høringssvar fra Anerkendelsesudvalget for anerkendte statikere til Høring
over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST journalnr.
BS0400-00256.
 
Med venlig hilsen
Nina Seierup von Ahnen
 
 
Nina Seierup von Ahnen
Udvalgssekretær

Ingeniørforeningen, IDA
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V
Tlf.: 33 18 48 48
Direkte: 33 18 46 41 
Mobil: 61 61 08 72
nse@ida.dk 
ida.dk
 

Corona: IDA holder åbent digitalt – læs alt om, hvordan du forholder dig i den aktuelle
situation, og hvordan du kontakter IDAs rådgivning. IDAs fysiske arrangementer er rykket eller
aflyst, men se  vores digitale tilbud. IDA.dk/ coronavirus
 

IDA - Et fællesskab, der realiserer potentialet i teknologi og viden. Læs IDAs vision
IDA er stiftende partner af Engineer the future.
 
Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig og alene tiltænkt modtageren. Såfremt De ikke er rette modtager, vil
adgang til e-mailen være ubeføjet, og enhver udnyttelse eller videregivelse af e-mailens indhold være uretmæssig og
potentielt i strid med lovgivningen. Såfremt De ikke er rette modtager, bedes De venligst omgående underrette os og
derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.
 
The information in this email and any attachment is confidential and may be legally protected. It is intended solely for the
addressee. Access to this email by anyone else is unauthorised. If you are not the intended recipient, any disclosure or
actions taken as a result of the information in this email is prohibited and may be unlawful. If you are not the intended
recipient, please notify us immediately and then delete this e-mail and any attachment. Thank you.
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IDA 
Kalvebod Brygge 31-33 
DK-1780 København V 
Tlf. +45 33 18 48 48 
 
ida.dk 


 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
 
Sendt på mail til info@tbst.dk,  
cc til mile@tbst.dk 
 


Høringssvar til Høring over udkast til ændring af 
bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST 
journalnr. BS0400-00256 


 
 
 
 
 


Afsender: 
Anerkendelsesudvalget for statikere 
Ingeniørforeningen i Danmark 
Kontakt: Nina Seierup von Ahnen, udvalgssekretær 


 
Generelle bemærkninger:  
Anerkendelsesudvalget er enig i hensigten med de foreslåede ændringer. 
For så vidt angår bemærkninger om eksisterende konstruktioner, foreslår 
anerkendelsesudvalget reformuleringer, så der tages højde for de særlige forhold, der ofte gør 
sig gældende for disse.  
Bemærk, at spørgsmål vedrørende eksisterende konstruktioner i dag er behandlet i SBi-
anvisning 271, 3. udg., afsnit 1.4.6. Anerkendelsesudvalget foreslår i forlængelse heraf, at der 
udarbejdes et tillæg eller appendiks til SBi-anvisning 271, som redegør nøjere for forholdende 
omkring indgreb i eksisterende konstruktioner; herunder med eksempler på almindeligt 
forekommende situationer, hvor en ny dokumentation ikke vil være relevant og hvor en 
dokumentation vil være nødvendig. 
Endvidere foreslår Anerkendelsesudvalget, at det udkast der foreligger for en norm for 
eksisterende konstruktioner færdiggøres. 
 
Tekstnære bemærkninger: 
 


Undtagelse fra 
krav om 
byggetilladelse  


§6, pkt.6: citat: 
”Eksisterende konstruktionsmæssige forhold, hvor der ved 
væsentlige ombygninger ikke ændres på de bærende 
konstruktioners virkemåde. Disse kan fortsat benyttes i 
overensstemmelse med bestemmelserne gældende på 
opførelsestidspunktet.” 


 


4. maj 2020 
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Side 2 af 3 


Kommentar: Ved indgreb i eksisterende konstruktioner kan der ske 
ændringer, som ikke ændrer på de bærende konstruktioners 
virkemåde, men som alligevel reducerer deres sikkerhed; fx: 
(1) Hvad er en væsentlig ombygning? Væsentligt er et meget 


subjektivt ord, og kan tolkes i alle mulige retninger. Dette 
bør enten kvantificeres, eller knyttes til effekten af 
ændringen. Der kan henvises til SBi-anvisning 271. 


(2) Fagligt forstås ’virkemåde’, som den måde en konstruktion 
virker på; fx som simpel bjælke eller pendulsøjle. Det vil fx 
almindeligvis ikke blive opfattet som en ændring af 
virkemåde, såfremt snitkraftfordelingen ændres eller lasten 
øges, også selvom dette kan betyde reduceret sikkerhed. 


(3) Reglen kan anvendes for udskiftning af konstruktionsdele 
uden nogen form for dokumentation eller kontrol af de nye 
konstruktionsdele. Her vil reglen i dens nuværende form 
kunne lede til udskiftning af selv statisk vigtige 
konstruktionsdele uden nogen form for 
myndighedsbehandling eller dokumentation. Det bør 
dokumenteres, at en ny konstruktionsdel har samme 
bæreevne, og er udført som projekteret. For den nye 
konstruktionsdel bør dokumentationen følge nyeste norm, 
så man er sikker på, at det er den nyeste viden, der 
anvendes. 


(4) Eksisterende konstruktioner i én del af bygværket, hvor der 
ikke sker indgreb ved en ombygning, kan blive påvirket af 
indgreb ved ombygning i en anden del af bygværket, så 
sikkerheden reduceres. Hvis disse konstruktioner, hvor der 
ikke sker indgreb, fortsat skal kunne benyttes i 
overensstemmelse med bestemmelserne gældende på 
opførelsestidspunktet, bør det eftervises ved statisk 
dokumentation, at sikkerheden ikke er reduceret, for disse 
indirekte berørte konstruktioner. 


Forslag til ny 
formulering 


§6, pkt.6: 
”Eksisterende bærende konstruktioner, hvor ombygning, 
renovering eller ændret anvendelse ikke medfører væsentlige 
ændringer af disse eller andre konstruktioners virkemåde og 
lastvirkninger, og hvor der ved ombygningen eller renoveringen 
ikke udskiftes dele af hovedkonstruktionen. Disse kan fortsat 







 


 
Side 3 af 3 


benyttes i overensstemmelse med bestemmelserne gældende 
på opførelsestidspunktet.” 
Anerkendelsesudvalget foreslår, at der i vejledningen til 
bestemmelsen henvises til SBi-anvisning 271 pkt. 1.4.6. 
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Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
 
Sendt på mail til info@tbst.dk,  
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Høringssvar til Høring over udkast til ændring af 
bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST 
journalnr. BS0400-00256 

 
 
 
 
 

Afsender: 
Anerkendelsesudvalget for statikere 
Ingeniørforeningen i Danmark 
Kontakt: Nina Seierup von Ahnen, udvalgssekretær 

 
Generelle bemærkninger:  
Anerkendelsesudvalget er enig i hensigten med de foreslåede ændringer. 
For så vidt angår bemærkninger om eksisterende konstruktioner, foreslår 
anerkendelsesudvalget reformuleringer, så der tages højde for de særlige forhold, der ofte gør 
sig gældende for disse.  
Bemærk, at spørgsmål vedrørende eksisterende konstruktioner i dag er behandlet i SBi-
anvisning 271, 3. udg., afsnit 1.4.6. Anerkendelsesudvalget foreslår i forlængelse heraf, at der 
udarbejdes et tillæg eller appendiks til SBi-anvisning 271, som redegør nøjere for forholdende 
omkring indgreb i eksisterende konstruktioner; herunder med eksempler på almindeligt 
forekommende situationer, hvor en ny dokumentation ikke vil være relevant og hvor en 
dokumentation vil være nødvendig. 
Endvidere foreslår Anerkendelsesudvalget, at det udkast der foreligger for en norm for 
eksisterende konstruktioner færdiggøres. 
 
Tekstnære bemærkninger: 
 

Undtagelse fra 
krav om 
byggetilladelse  

§6, pkt.6: citat: 
”Eksisterende konstruktionsmæssige forhold, hvor der ved 
væsentlige ombygninger ikke ændres på de bærende 
konstruktioners virkemåde. Disse kan fortsat benyttes i 
overensstemmelse med bestemmelserne gældende på 
opførelsestidspunktet.” 

 

4. maj 2020 
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Kommentar: Ved indgreb i eksisterende konstruktioner kan der ske 
ændringer, som ikke ændrer på de bærende konstruktioners 
virkemåde, men som alligevel reducerer deres sikkerhed; fx: 
(1) Hvad er en væsentlig ombygning? Væsentligt er et meget 

subjektivt ord, og kan tolkes i alle mulige retninger. Dette 
bør enten kvantificeres, eller knyttes til effekten af 
ændringen. Der kan henvises til SBi-anvisning 271. 

(2) Fagligt forstås ’virkemåde’, som den måde en konstruktion 
virker på; fx som simpel bjælke eller pendulsøjle. Det vil fx 
almindeligvis ikke blive opfattet som en ændring af 
virkemåde, såfremt snitkraftfordelingen ændres eller lasten 
øges, også selvom dette kan betyde reduceret sikkerhed. 

(3) Reglen kan anvendes for udskiftning af konstruktionsdele 
uden nogen form for dokumentation eller kontrol af de nye 
konstruktionsdele. Her vil reglen i dens nuværende form 
kunne lede til udskiftning af selv statisk vigtige 
konstruktionsdele uden nogen form for 
myndighedsbehandling eller dokumentation. Det bør 
dokumenteres, at en ny konstruktionsdel har samme 
bæreevne, og er udført som projekteret. For den nye 
konstruktionsdel bør dokumentationen følge nyeste norm, 
så man er sikker på, at det er den nyeste viden, der 
anvendes. 

(4) Eksisterende konstruktioner i én del af bygværket, hvor der 
ikke sker indgreb ved en ombygning, kan blive påvirket af 
indgreb ved ombygning i en anden del af bygværket, så 
sikkerheden reduceres. Hvis disse konstruktioner, hvor der 
ikke sker indgreb, fortsat skal kunne benyttes i 
overensstemmelse med bestemmelserne gældende på 
opførelsestidspunktet, bør det eftervises ved statisk 
dokumentation, at sikkerheden ikke er reduceret, for disse 
indirekte berørte konstruktioner. 

Forslag til ny 
formulering 

§6, pkt.6: 
”Eksisterende bærende konstruktioner, hvor ombygning, 
renovering eller ændret anvendelse ikke medfører væsentlige 
ændringer af disse eller andre konstruktioners virkemåde og 
lastvirkninger, og hvor der ved ombygningen eller renoveringen 
ikke udskiftes dele af hovedkonstruktionen. Disse kan fortsat 
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benyttes i overensstemmelse med bestemmelserne gældende 
på opførelsestidspunktet.” 
Anerkendelsesudvalget foreslår, at der i vejledningen til 
bestemmelsen henvises til SBi-anvisning 271 pkt. 1.4.6. 
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Til TBST
 
Tak for det fremsendte materiale. Arbejdstilsynet har ikke noget at bemærke i forhold til den
fremsendte høring om ændringer af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018, TBST
journalnr. BS0400-00256
 
Venlig hilsen
 
Kell Guldager Petersen
Chefkonsulent for bygge og anlæg
T 72 20 87 96  |  kgp@at.dk

 

 
Arbejdstilsynet
Landskronagade 33 | 2100 København Ø
T 70 12 12 88 | at@at.dk | www.amid.dk | Behandling af personoplysninger
 
Arbejdstilsynet, Danish Working Environment Authority
Landskronagade 33 | 2100 Copenhagen
T +45 70 12 12 88 | at@at.dk | www.amid.dk | Processing of personal data
 
 

Fra: Michelle Stubberup Jacobsen <mstu@tbst.dk> 
Sendt: 30. marts 2020 11:41
Til: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18),
TBST journalnr. BS0400-00256
 
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til mile@tbst.dk senest mandag
den 4. maj 2020, mærket j.nr. BS0400-00256.
 
Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på følgende link
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63836.
 
Med venlig hilsen
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Michelle Stubberup Jacobsen
Fuldmægtig, cand.jur.
Kontor for byggeri
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V
 
Tlf.: +45 4178 0526
E-mail: mstu@tbst.dk
 

mailto:mstu@tbst.dk


Fra: Martin Yhlén
Til: ts Info; Mia Lee
Cc: Martin Yhlén
Emne: j.nr. BS0400-00256
Dato: 29. april 2020 12:24:04
Vedhæftede filer: image001.png

Høring - BR18.pdf

Vedhæftet finder I Arkitektforeningens bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om
ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18).
 
Med venlig hilsen
 
Martin Yhlen
Politisk konsulent / Political consultant
+45 3085 9007
 

  
 
Akademisk Arkitektforening
Danish Association of Architects
Åbenrå 34
DK-1124  København K
 
arkitektforeningen.dk
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27.04.2020 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
E-mail: info@trafikstyrelsen.dk; mile@tbst.dk 
j.nr. BS0400-00256 


Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgø-


relse om bygningsreglement 2018 (BR18) 


 


Arkitektforeningen takker for det tilsendte materiale og for muligheden for 


at afgive høringssvar.  


 


Generelle bemærkninger 


Siden bygningsreglementet trådte i kraft den 1. januar 2018, har der været 


seks større og mindre justeringer af reglerne. Dette skaber en vis usikker-


hed blandt vores medlemmer og andre brugere af bygningsreglementet, da 


de nok engang skal sætte sig ind i ændringerne. Samtidig øges risikoen for 


misforståelser og fejl, hvis man ikke bruger de seneste revisioner. Man kan 


frygte at regelændringerne er et udtryk for, at reglerne ikke har været gode 


nok, og at der ikke er et samlet overblik over konsekvenserne af reglerne i 


bygningsreglementet. 


 


Specifikke bemærkninger 


Arkitektforeningen mener, at præciseringen vedr. væsentlige ombygninger 


potentielt kan være langt mere vidtrækkende end man umiddelbart får ind-


tryk af. Først og fremmest fordi der ikke er krav om kontrol af brandfor-


hold som kan være væsentlige.  


 


Arkitektforeningen mener at ændringen vedrørende ibrugtagningstilladelse 


for enfamiliehuse, og dermed ophævelsen af reglen, umiddelbart kan synes 


plausibel, når typehus-firmaerne nu (måske) oplever så store udfordringer 


med processen med ibrugtagningstilladelser. Arkitektforeningen vil gøre 


opmærksom på, at reglen ikke er indført for typehusfirmaerne – eller kom-


munernes skyld. Reglen er indført som en hjælp og kvalitetssikring for den 


enkelte borger og husejer.   



mailto:info@trafikstyrelsen.dk





 


 


 


 


Arkitektforeningen står til rådighed med uddybende kommentarer i forbin-


delse med denne høring. 


 


Med venlig hilsen 


 


Lars Autrup 


Direktør 


Arkitektforeningen 


 


 


 







 

 

 

27.04.2020 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
E-mail: info@trafikstyrelsen.dk; mile@tbst.dk 
j.nr. BS0400-00256 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgø-

relse om bygningsreglement 2018 (BR18) 

 

Arkitektforeningen takker for det tilsendte materiale og for muligheden for 

at afgive høringssvar.  

 

Generelle bemærkninger 

Siden bygningsreglementet trådte i kraft den 1. januar 2018, har der været 

seks større og mindre justeringer af reglerne. Dette skaber en vis usikker-

hed blandt vores medlemmer og andre brugere af bygningsreglementet, da 

de nok engang skal sætte sig ind i ændringerne. Samtidig øges risikoen for 

misforståelser og fejl, hvis man ikke bruger de seneste revisioner. Man kan 

frygte at regelændringerne er et udtryk for, at reglerne ikke har været gode 

nok, og at der ikke er et samlet overblik over konsekvenserne af reglerne i 

bygningsreglementet. 

 

Specifikke bemærkninger 

Arkitektforeningen mener, at præciseringen vedr. væsentlige ombygninger 

potentielt kan være langt mere vidtrækkende end man umiddelbart får ind-

tryk af. Først og fremmest fordi der ikke er krav om kontrol af brandfor-

hold som kan være væsentlige.  

 

Arkitektforeningen mener at ændringen vedrørende ibrugtagningstilladelse 

for enfamiliehuse, og dermed ophævelsen af reglen, umiddelbart kan synes 

plausibel, når typehus-firmaerne nu (måske) oplever så store udfordringer 

med processen med ibrugtagningstilladelser. Arkitektforeningen vil gøre 

opmærksom på, at reglen ikke er indført for typehusfirmaerne – eller kom-

munernes skyld. Reglen er indført som en hjælp og kvalitetssikring for den 

enkelte borger og husejer.   
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Arkitektforeningen står til rådighed med uddybende kommentarer i forbin-

delse med denne høring. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Autrup 

Direktør 

Arkitektforeningen 

 

 

 



Fra: Direktionssekretariatet
Til: ts Info
Cc: Mia Lee; Viktor Myglegård Andersen (VMYA); Arealer & Forvaltningsmyndighed
Emne: TBST journalnr. BS0400-00256 (BDK ID: 1612851)
Dato: 6. maj 2020 11:21:14

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 
Banedanmark har ingen bemærkninger til høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om
bygningsreglementet 2018 (BR18).
 

Med venlig hilsen
 
Viktor Myglegård Andersen
Studentermedhjælper 
 
Banedanmark 
Direktionssekretariatet 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V   
vmya@bane.dk
M: +45 21583374

Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på
banedanmark.dk.

Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk. 

 

Fra: Michelle Stubberup Jacobsen <mstu@tbst.dk> 
Sendt: 30. marts 2020 11:41
Til: Trafikstyrelsen <info@Trafikstyrelsen.dk>
Emne: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18),
TBST journalnr. BS0400-00256
 
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018
(BR18)

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til mile@tbst.dk senest
mandag den 4. maj 2020, mærket j.nr. BS0400-00256.
 
Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på følgende link
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63836.
 
Med venlig hilsen
 
Michelle Stubberup Jacobsen
Fuldmægtig, cand.jur.
Kontor for byggeri
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V
 
Tlf.: +45 4178 0526
E-mail: mstu@tbst.dk
 

mailto:Dir-sek@bane.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:mile@tbst.dk
mailto:vmya@bane.dk
mailto:Arealer@bane.dk
mailto:vmya@bane.dk
mailto:info@tbst.dk
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Fra: BRS-CEN Nielsen, Christian Eske Fosgaard på vegne af BRS-KTP-BFO, BRANDFOREBYGGELSE
Til: ts Info
Cc: BRS-CEN Nielsen, Christian Eske Fosgaard; Mia Lee; BRS-SLN Nissen, Susan Lise; BRS-AT Thomsen, Allan; BRS-BJU Juhl, Børge
Emne: Beredskabsstyrelsen høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST journalnr. BS0400-00256 [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
Dato: 7. maj 2020 15:58:02
Vedhæftede filer: Beredskabsstyrelsens høringssvar BR18.pdf

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 
Beredskabsstyrelsen takker for muligheden (og den forlængede frist) til at afgive høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018
(BR18) (TBST journalnr. BS0400-00256).
 
Beredskabsstyrelsens høringssvar er vedhæftet.
 
 
Med venlig hilsen
 
Christian E. Nielsen
Specialkonsulent
 
BEREDSKABSSTYRELSEN
Brandforebyggelse
Datavej 16, 3460 Birkerød
Telefon: 4590 6000 Direkte: +45 728 52275
E-mail: brs-cen@brs.dk
www.brs.dk
 

Fra: Michelle Stubberup Jacobsen [mailto:mstu@tbst.dk] 
Sendt: 30. marts 2020 11:41
Til: ts Info
Emne: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST journalnr. BS0400-00256
 
(FMI-KI besked: Denne mail kommer fra Internettet.)

Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til mile@tbst.dk senest mandag den 4. maj 2020, mærket j.nr. BS0400-00256.
 
Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på følgende link https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63836.
 
Med venlig hilsen
 
Michelle Stubberup Jacobsen
Fuldmægtig, cand.jur.
Kontor for byggeri
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V
 
Tlf.: +45 4178 0526
E-mail: mstu@tbst.dk

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

 

Vi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for modtageren. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i
nogen sammenhaeng og vi beder dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier af e-mailen i dit system uden at videresende
eller kopiere den. Selvom e-mailen og enhvert vedhaeftet fil efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan paavirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og
laeses, aabnes den paa modtagerens eget ansvar. Vi paatager os ikke noget ansvar for tab eller skade, som er opstaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du har
problemer med at aabne vedhaeftede filer, kan du finde information paa dette link https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jWh2F-0002jV-
4Y&i=57e1b682&c=sa2nEYT2pesM5T6QhjlPpJk8sYhNOmUARiz5pkRdNy8nt0AprC0xWYEpXYb5ewl8iuztPaKnmovvu24ggI7GySFvFzdTOaiiuE_q43p6TxvqHehIb682q0SHFVefNxT_FA5dJLx-
QVF1nidVKVc0hhgF-tBHkvIv9exh_vZIcG4akiJRlubsjLvE4wnSG1UdEWeW9lG-oBcV48HLvOh_Nn3nn9Qu2SVnoZPv4ZtuO55H3tp02tOtOX0IaUsglEBI.

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete
the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that
might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from
the receipt or use of this message. If you are having trouble opening attached files, you can get further information via this link https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jWh2F-0002jV-
4Y&i=57e1b682&c=sa2nEYT2pesM5T6QhjlPpJk8sYhNOmUARiz5pkRdNy8nt0AprC0xWYEpXYb5ewl8iuztPaKnmovvu24ggI7GySFvFzdTOaiiuE_q43p6TxvqHehIb682q0SHFVefNxT_FA5dJLx-
QVF1nidVKVc0hhgF-tBHkvIv9exh_vZIcG4akiJRlubsjLvE4wnSG1UdEWeW9lG-oBcV48HLvOh_Nn3nn9Qu2SVnoZPv4ZtuO55H3tp02tOtOX0IaUsglEBI.
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Side 1 (3) 


 


 


 


Afsender: 


Beredskabsstyrelsen, Datavej 16, 3460 Birkerød 


Kontaktperson: Christian E. Nielsen, bfo@brs.dk 


 


 


Generelle bemærkninger:  


Beredskabsstyrelsen har d. 30. april 2020 modtaget udkast til be-


kendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 


2018  


Beredskabsstyrelsen skal generelt bemærke, at de bestemmelser, 


hvor der er krav om, at der skal ske meddelelse til kommunalbesty-


relsen (eksempelvis i ændringspunkt 32 vedr. § 141, stk. 6) så er det 


vigtigt, at de relevante meddelelser formidles videre til de kommunale 


redningsberedskaber, i særdeleshed meddelelser vedr. bygninger, 


som er omfattet af brandsyn. 


Beredskabsstyrelsen skal også bemærke, at den foreslåede formind-


skelse af antallet af betegnelser i bestemmelserne vedr. festival-, 


camping-, salgsområder og lignende områder til ”camping- og salgs-


områder”, således at bl.a. ”festivalområder” helt udgår af bestemmel-


serne (se f.eks. ændringspunkt 38 vedr. § 156) umiddelbart kan ses 


som en indskrænkning af anvendelsesområdet. Det er således ikke 


tydeligt om ”festivalområder”, såsom en musikplads, vil være omfat-


tet fremover. 


 


  


Skabelon til høringssvar 


 


Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-
lementet 2018 (BR18) 







 


Side 2 (3) 


Notat 


 


Tekstnære bemærkninger: 


 


 


Emne/ 


tekst: 


10. § 6 f affattes således:  


»For midlertidige salgsområder med et samlet areal på over 5.000 


m² skal ansøgning om byggetilladelse med oplysning om områ-


dets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kom-


munalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.  


Stk. 2. Følgende midlertidige camping- og salgsområder skal 


overholde bygningsreglementets kapitel 5, men kan etableres 


uden ansøgning om byggetilladelse:  


1) Midlertidige campingområder til flere end 150 overnattende 


personer.  


2) Salgsområder, der er mindre end 5.000 m2 og til flere end 150 


personer.« 


Kommentar: Ændringen af § 6 f, stk. 2, nr. 1, vil betyde, at campingområder 


ikke længere skal have byggetilladelse, hvilket de skal i dag , hvis 


de er over 3000 m2.  


Men også kravet om at give meddelelse til kommunalbestyrelsen 


4 uger før området tages i brug er foreslået fjernet. 


Beredskabsstyrelsen finder, at det er vigtigt, at der er et krav om 


at de kommunale redningsberedskaber får en meddelelse før om-


rådet tages i brug, så redningsberedskabet er bekendt med, at 


der f. eks. overnatter 1000 personer et sted i deres kommune. 


 


Forslag til 


ændring: 


 


 


 


Emne/ 


tekst: 


37. § 152 a, nr. 8, ophæves. 


Kommentar: Beredskabsstyrelsen er opmærksom på, at bestemmelsen om, at 
midlertidige overnatninger skal meddeles til kommunen to uger 
før første overnatningsdøgn, er flyttet jf. ændringspunkt 13 til § 6 


h, stk. 2, og således stadig vil være gældende.  
 
Det er vigtigt, at de kommunale redningsberedskaber får medde-
lelser om disse midlertidige overnatninger, som finder sted i byg-


ninger som ellers ikke benyttes til overnatning. Det er derfor vig-







 


Side 3 (3) 


Notat 


 


tigt, at arrangørerne er opmærksomme på, at der skal gives 
meddelelse til kommunen.  
 
Det skal derfor bemærkes, at efter den foreslåede flytning står 


meddelelseskravet ikke længere sammen med de øvrige krav til 
midlertidige overnatninger i § 152 a, hvorfor en henvisning i § 
152 a til § 6 h, stk. 2, kunne overvejes for at guide arrangørerne.  


Forslag til 


ændring: 


 


 


 


Emne/ 


tekst: 


 


Kommentar:  


Forslag til 


ændring: 


 


 







 

Side 1 (3) 

 

 

 

Afsender: 

Beredskabsstyrelsen, Datavej 16, 3460 Birkerød 

Kontaktperson: Christian E. Nielsen, bfo@brs.dk 

 

 

Generelle bemærkninger:  

Beredskabsstyrelsen har d. 30. april 2020 modtaget udkast til be-

kendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 

2018  

Beredskabsstyrelsen skal generelt bemærke, at de bestemmelser, 

hvor der er krav om, at der skal ske meddelelse til kommunalbesty-

relsen (eksempelvis i ændringspunkt 32 vedr. § 141, stk. 6) så er det 

vigtigt, at de relevante meddelelser formidles videre til de kommunale 

redningsberedskaber, i særdeleshed meddelelser vedr. bygninger, 

som er omfattet af brandsyn. 

Beredskabsstyrelsen skal også bemærke, at den foreslåede formind-

skelse af antallet af betegnelser i bestemmelserne vedr. festival-, 

camping-, salgsområder og lignende områder til ”camping- og salgs-

områder”, således at bl.a. ”festivalområder” helt udgår af bestemmel-

serne (se f.eks. ændringspunkt 38 vedr. § 156) umiddelbart kan ses 

som en indskrænkning af anvendelsesområdet. Det er således ikke 

tydeligt om ”festivalområder”, såsom en musikplads, vil være omfat-

tet fremover. 

 

  

Skabelon til høringssvar 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-
lementet 2018 (BR18) 



 

Side 2 (3) 

Notat 

 

Tekstnære bemærkninger: 

 

 

Emne/ 

tekst: 

10. § 6 f affattes således:  

»For midlertidige salgsområder med et samlet areal på over 5.000 

m² skal ansøgning om byggetilladelse med oplysning om områ-

dets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kom-

munalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.  

Stk. 2. Følgende midlertidige camping- og salgsområder skal 

overholde bygningsreglementets kapitel 5, men kan etableres 

uden ansøgning om byggetilladelse:  

1) Midlertidige campingområder til flere end 150 overnattende 

personer.  

2) Salgsområder, der er mindre end 5.000 m2 og til flere end 150 

personer.« 

Kommentar: Ændringen af § 6 f, stk. 2, nr. 1, vil betyde, at campingområder 

ikke længere skal have byggetilladelse, hvilket de skal i dag , hvis 

de er over 3000 m2.  

Men også kravet om at give meddelelse til kommunalbestyrelsen 

4 uger før området tages i brug er foreslået fjernet. 

Beredskabsstyrelsen finder, at det er vigtigt, at der er et krav om 

at de kommunale redningsberedskaber får en meddelelse før om-

rådet tages i brug, så redningsberedskabet er bekendt med, at 

der f. eks. overnatter 1000 personer et sted i deres kommune. 

 

Forslag til 

ændring: 

 

 

 

Emne/ 

tekst: 

37. § 152 a, nr. 8, ophæves. 

Kommentar: Beredskabsstyrelsen er opmærksom på, at bestemmelsen om, at 
midlertidige overnatninger skal meddeles til kommunen to uger 
før første overnatningsdøgn, er flyttet jf. ændringspunkt 13 til § 6 

h, stk. 2, og således stadig vil være gældende.  
 
Det er vigtigt, at de kommunale redningsberedskaber får medde-
lelser om disse midlertidige overnatninger, som finder sted i byg-

ninger som ellers ikke benyttes til overnatning. Det er derfor vig-



 

Side 3 (3) 

Notat 

 

tigt, at arrangørerne er opmærksomme på, at der skal gives 
meddelelse til kommunen.  
 
Det skal derfor bemærkes, at efter den foreslåede flytning står 

meddelelseskravet ikke længere sammen med de øvrige krav til 
midlertidige overnatninger i § 152 a, hvorfor en henvisning i § 
152 a til § 6 h, stk. 2, kunne overvejes for at guide arrangørerne.  

Forslag til 

ændring: 

 

 

 

Emne/ 

tekst: 

 

Kommentar:  

Forslag til 

ændring: 

 

 



Fra: Caroline Simone Evers
Til: ts Info
Cc: Bent Madsen; Natalia Rogaczewska; Sanne Steen Petersen; Anni Pedersen; Christina Iversen; Mia Lee;

Mikkel Jungshoved
Emne: J.nr. BS0400-00256 - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
Dato: 30. april 2020 13:02:04
Vedhæftede filer: image215378.png
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Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 
BL – Danmarks almene boliger takker for muligheden for at afgive bemærkninger til ovennævnte
høring.
 
BL har ingen bemærkninger til udkastet til ændringsbekendtgørelsen.
 
Med venlig hilsen
 
 

Caroline Simone Evers

Juridisk konsulent

+45 3376 2045
+45 2089 2295
cse@bl.dk

Corona: Ansatte, valgte, beboere og andre med interesse for, hvordan den almene sektor
håndterer konsekvenserne af corona-udbruddet i Danmark, kan finde svar og informationer
på BL.dks corona-site.

Du kan naturligvis også fortsat møde os på BL.dk, på LinkedIn eller modtage
vores nyhedsbreve og blive opdateret på den almene sektor, ny lovgivning, kurser og
arrangementer.
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Fra: Johny Jensen
Til: ts Info
Cc: Mia Lee
Emne: SV: J.nr.BS0400-00256
Dato: 1. maj 2020 12:15:46
Vedhæftede filer: image004.jpg
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Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,
 
J.nr. BS0400-00256
 
Vedlagt er høringssvar fra brancheforeningen VinduesIndustrien
 
Beklager, men der var indsneget sig en mindre fejl i de 2 først fremsendte.
 
 
 
Med venlig hilsen/Best regards
 
Johny H. Jensen
Direktør
 

Direkte tlf.:  51 21 24 19
E-mail: jhj@vinduesindustrien.dk
-----------------------------------------------------------------------------
VinduesIndustrien
Inge Lehmanns Gade 10
DK-8000 Århus C
Tlf: +45 86205010, e-post: info@vinduesindustrien.dk, Web: https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jUShr-000c1b-
45&i=57e1b682&c=Me-
4jQnnQLfcul0znPVlNSwcGdwn7fQZfBbI50G5Azu5qvBScVx7xZp4J0GQF10nv0zfmC3REJzdzidP4Px4Y70Qie4afK7YnWBncG4OKLAZ30jIseHzI_-
QeuhMbjMHhPbBONw52PKHEZ5lFXhbzUdw96H3PV1QRnTD_9ETGetoO_dxI5QGZw4nbM-
dvydlyKRn8NVjeU3iMTptJkZ44Br3glF4wZwBx9vA4Dqa0Ug
-----------------------------------------------------------------------------
 

Fra: Johny Jensen [mailto:jhj@vinduesindustrien.dk] 
Sendt: 1. maj 2020 11:57
Til: info@tbst.dk
Cc: mile@tbst.dk
Emne: J.nr.BS0400-00256
 
Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,
 
J.nr. BS0400-00256
 
Vedlagt er høringssvar fra brancheforeningen VinduesIndustrien
 
Beklager, men der var indsneget sig en mindre fejl i det først fremsendte.
 
Med venlig hilsen/Best regards
 
Johny H. Jensen
Direktør
 

Direkte tlf.:  51 21 24 19
E-mail: jhj@vinduesindustrien.dk
-----------------------------------------------------------------------------
VinduesIndustrien
Inge Lehmanns Gade 10
DK-8000 Århus C
Tlf: +45 86205010, e-post: info@vinduesindustrien.dk, Web: https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jUShr-000c1b-
45&i=57e1b682&c=Me-
4jQnnQLfcul0znPVlNSwcGdwn7fQZfBbI50G5Azu5qvBScVx7xZp4J0GQF10nv0zfmC3REJzdzidP4Px4Y70Qie4afK7YnWBncG4OKLAZ30jIseHzI_-
QeuhMbjMHhPbBONw52PKHEZ5lFXhbzUdw96H3PV1QRnTD_9ETGetoO_dxI5QGZw4nbM-
dvydlyKRn8NVjeU3iMTptJkZ44Br3glF4wZwBx9vA4Dqa0Ug
-----------------------------------------------------------------------------

mailto:jhj@vinduesindustrien.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:mile@tbst.dk
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Afsender: 


VinduesIndustrien, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C, info@vinduesindu-


strien.dk 


Kontaktperson: Johny H.Jensen, mobil 51212419, jhj@vinduesindustrien.dk 


 


 


Generelle bemærkninger: 


VinduesIndustrien er en brancheforening, der repræsenterer 46 producenter af 


vinduer og yderdøre. 


VinduesIndustrien bekræfter Styrelsens oplysninger om, at de skærpede energi-


krav til vinduer og yderdøre er blevet udmeldt i 2011, i forbindelse med etablerin-


gen af en energimærkningsordning A-G for facadevinduer som blev etableret i for-


bindelse med Folketingets politiske aftale om en trinvis skærpelse af bygningers 


energiforbrug.  


VinduesIndustriens medlemsvirksomheder har herefter udviklet på eksisterende 


og nye produktplatforme og har investeret meget store summer i at kunne indfri 


de forventelige skærpede lovkrav i bekendtgørelse med ikrafttræden den 1. juli 


2020, med fuld indfasning den 1. januar 2021. 


VinduesIndustrien har derfor ingen indvendinger mod bekendtgørelsens skærpel-


ser i BR18, bortset fra, at vi har et ønske om en præcisering i Bilag 2 vedr. yder-


døre, skyde- og foldedøre, som angivet nedenfor i de tekstnære bemærkninger. 


 


 


 


 


 


j.nr. BS0400-00256 
 


. 


 


Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsregle-


mentet 2018 (BR18) 


 


 


Skabelon til høringssvar 


 


Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygnings-


reglementet 2018 (BR18) 


Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsregle-


mentet 2018 (BR18) 
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Notat 


 


Tekstnære bemærkninger: 


 


Emne/ 


tekst: 


Bilag 2. 


Yderdøre med glas. Referencestørrelsen er 1,23 x 2,18 m 


- Fra 1.januar 2021. Alternativt en energibalance på 0 kWh/m²  


U-værdi W/m²K 1,0 


Kommentar: Som for vinduer anvendes der også funktionsruder i yderdøre 


med glas. Lovkravet gældende for yderdøre bør som for vinduer 


(§ 258, stk. 3) også være undtaget, når der anvendes funktions-


ruder.  


Forslag til 


ændring: 


Bilag 2 


Yderdøre med glas. Referencestørrelsen er 1,23 x 2,18 m. 


- Fra 1.januar 2021. Alternativt en energibalance på 0 kWh/m².   


§ 258, stk. 3, er også gældende.  


U-værdi W/m²K 1,0 


 


Emne/ 


tekst: 


Bilag 2 


Skyde- og foldedøre. Referencestørrelsen er 2,50 x 2,18 m i hen-


holdsvis 2 og 3 fag. 


- Fra 1.januar 2021. Alternativt en energibalance på 0 kWh/m² 


U-værdi W/m²K 1,0 


Kommentar: Som for vinduer anvendes der også funktionsruder i skyde- og fol-


dedøre med glas. Lovkravet gældende for skyde- og foldedøre bør 


som for vinduer (§ 258, stk. 3) også være undtaget, når der an-


vendes funktionsglas.  


Forslag til 


ændring: 


Bilag 2 


Skyde- og foldedøre. Referencestørrelse er 2,50 m x 2,18 m i 


henholdsvis 2- og 3 fag.  Yderdøre med glas. Referencestørrelsen 


er 1,23 x 2,18 m. 


- Fra 1.januar 2021. Alternativt en energibalance på 0 kWh/m².   


§ 258, stk. 3, er også gældende. 


U-værdi W/m²K 1,0 


 







 

Fra: ts Info [mailto:info@trafikstyrelsen.dk] 
Sendt: 1. maj 2020 11:33
Til: Johny Jensen
Emne: Kvittering for modtagelse af mail
 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget din mail, som vi vil besvare hurtigst muligt.
Du kan også ringe til os mandag-fredag fra kl. 09.00-15.00.

Thank you for your email. We will get back to you as soon as possible.

Venlig hilsen/Best regards

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen/Danish Transport, Construction and Housing Authority
Tlf.: +45 7221 8800

 

Når du skriver til os, følger det af databeskyttelsesforordningens artikel 13, at vi skal oplyse dig om vores
behandling af personoplysninger. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du
sender os en e-mail, på vores hjemmeside https://tbst.dk/da/Generelt/Om-styrelsen/Behandling-af-
persondata#.

Henvendelser, som indeholder CPR-nummer, helbredsoplysninger eller andre følsomme eller fortrolige
oplysninger, bør altid fremsendes via Digital Post på virk.dk eller borger.dk.

 

https://tbst.dk/da/Generelt/Om-styrelsen/Behandling-af-persondata
https://tbst.dk/da/Generelt/Om-styrelsen/Behandling-af-persondata
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Afsender: 

VinduesIndustrien, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C, info@vinduesindu-

strien.dk 

Kontaktperson: Johny H.Jensen, mobil 51212419, jhj@vinduesindustrien.dk 

 

 

Generelle bemærkninger: 

VinduesIndustrien er en brancheforening, der repræsenterer 46 producenter af 

vinduer og yderdøre. 

VinduesIndustrien bekræfter Styrelsens oplysninger om, at de skærpede energi-

krav til vinduer og yderdøre er blevet udmeldt i 2011, i forbindelse med etablerin-

gen af en energimærkningsordning A-G for facadevinduer som blev etableret i for-

bindelse med Folketingets politiske aftale om en trinvis skærpelse af bygningers 

energiforbrug.  

VinduesIndustriens medlemsvirksomheder har herefter udviklet på eksisterende 

og nye produktplatforme og har investeret meget store summer i at kunne indfri 

de forventelige skærpede lovkrav i bekendtgørelse med ikrafttræden den 1. juli 

2020, med fuld indfasning den 1. januar 2021. 

VinduesIndustrien har derfor ingen indvendinger mod bekendtgørelsens skærpel-

ser i BR18, bortset fra, at vi har et ønske om en præcisering i Bilag 2 vedr. yder-

døre, skyde- og foldedøre, som angivet nedenfor i de tekstnære bemærkninger. 
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. 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsregle-

mentet 2018 (BR18) 

 

 

Skabelon til høringssvar 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygnings-

reglementet 2018 (BR18) 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsregle-

mentet 2018 (BR18) 
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Notat 

 

Tekstnære bemærkninger: 

 

Emne/ 

tekst: 

Bilag 2. 

Yderdøre med glas. Referencestørrelsen er 1,23 x 2,18 m 

- Fra 1.januar 2021. Alternativt en energibalance på 0 kWh/m²  

U-værdi W/m²K 1,0 

Kommentar: Som for vinduer anvendes der også funktionsruder i yderdøre 

med glas. Lovkravet gældende for yderdøre bør som for vinduer 

(§ 258, stk. 3) også være undtaget, når der anvendes funktions-

ruder.  

Forslag til 

ændring: 

Bilag 2 

Yderdøre med glas. Referencestørrelsen er 1,23 x 2,18 m. 

- Fra 1.januar 2021. Alternativt en energibalance på 0 kWh/m².   

§ 258, stk. 3, er også gældende.  

U-værdi W/m²K 1,0 

 

Emne/ 

tekst: 

Bilag 2 

Skyde- og foldedøre. Referencestørrelsen er 2,50 x 2,18 m i hen-

holdsvis 2 og 3 fag. 

- Fra 1.januar 2021. Alternativt en energibalance på 0 kWh/m² 

U-værdi W/m²K 1,0 

Kommentar: Som for vinduer anvendes der også funktionsruder i skyde- og fol-

dedøre med glas. Lovkravet gældende for skyde- og foldedøre bør 

som for vinduer (§ 258, stk. 3) også være undtaget, når der an-

vendes funktionsglas.  

Forslag til 

ændring: 

Bilag 2 

Skyde- og foldedøre. Referencestørrelse er 2,50 m x 2,18 m i 

henholdsvis 2- og 3 fag.  Yderdøre med glas. Referencestørrelsen 

er 1,23 x 2,18 m. 

- Fra 1.januar 2021. Alternativt en energibalance på 0 kWh/m².   

§ 258, stk. 3, er også gældende. 

U-værdi W/m²K 1,0 

 



Fra: Michelle Stubberup Jacobsen
Emne: SV: BR18 høringsudkast med ikrafttræden 1. juli 2020
Dato: 29. maj 2020 10:58:21

 

Fra: Ernst Jan de Place Hansen <deplace@build.aau.dk> 
Sendt: 5. maj 2020 15:47
Til: Dorthe Christophersen <dch@tbst.dk>
Emne: BR18 høringsudkast med ikrafttræden 1. juli 2020
 
Hej Dorthe,
 
En enkelt kommentar til høringsudkastet, med forventet ikrafttræden 1. juli 2020:
Det er ikke hensigtsmæssigt at §6a får overskriften ’Transportable konstruktioner på
byggepladser’, samtidig med at §6b får overskriften ’Transportable konstruktioner’; sidstnævnte
er en mere generel overskrift. Overskriften til §6b bør ændres til fx ’Transportable konstruktioner
i øvrigt’, for at undgå misforståelser.
 
mvh
 
 
Ernst Jan de Place Hansen
Seniorforsker,  c iv i l ingeniør,  Ph.D.
BUILD - Inst i tut  for  Bygger i ,  By og Mi l jø |  Sekt ionen for Byggeteknik og Proces
 
T: 9940 2229 /  2347 8733 |  Emai l :  deplace@bui ld.aau.dk |  Web: www.bui ld.aau.dk,  www.sbi .dk
Sekretær /  recept ion:  9940 2372 /  9940 2525
Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
 
Forskningsprof i l :  ht tps: / /vbn.aau.dk/da/persons/115268
 
BUILD - Inst i tut  for  Bygger i ,  By og Mi l jø er fusionen mel lem Statens Byggeforskningsinst i tut  (SBi)  og Inst i tut
for  Bygger i  og Anlæg.   
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Fra: Henrik Lindved Bang
Til: ts Info
Cc: Mia Lee
Emne: Høringssvar: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST

journalnr. BS0400-00256
Dato: 4. maj 2020 11:09:46
Vedhæftede filer: image001.jpg

Høringssvar Ændring af BR18.pdf

Vedhæftet findes Bygherreforeningens høringssvar.
 
Venlig hilsen
 
Henrik Lindved Bang
Direktør, PhD
 

 
BLOX, Bryghuspladsen 8
Indgang C, 3. sal
1473 København K
Tlf: +45 4042 5575
hlb@bygherreforeningen.dk 
www.bygherreforeningen.dk
 

Fra: Michelle Stubberup Jacobsen <mstu@tbst.dk> 
Sendt: 30. marts 2020 11:41
Til: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18),
TBST journalnr. BS0400-00256
 
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til, cc. til senest mandag den 4. maj 2020, mærket
j.nr. BS0400-00256.
 
Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på følgende link
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63836.
 
Med venlig hilsen
 
Michelle Stubberup Jacobsen
Fuldmægtig, cand.jur.
Kontor for byggeri
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V
 
Tlf.: +45 4178 0526
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København den 3. maj 2020 


 


Høringssvar til ændring af bekendtgørelse om bygningsregle-
ment 2018 (TBST journalnr. BS0400-00256) 
 
Bygherreforeningen takker for muligheden for at komme med høringssvar til ændring af bekendtgø-
relse om bygningsreglement 2018. 
 
Vi har kun overordnede kommentarer til ændringsforslaget. Vi kan se, at der er blevet lyttet til erfarin-
gerne fra branchen og at forslaget indeholder præciseringer af krav til dokumentation for byggesager. 
Det er positivt, at der nu kommer større klarhed over, hvilken dokumentation der skal indsendes i sa-
ger i henholdsvis brand- og konstruktionsklasser 1 samt klasserne 2-4. Samt at det klargøres, at der 
ikke stilles krav om dokumentation fra certificeret rådgiver for materiale i brand- og konstruktionsklasse 
1. 
 
Derudover kan vi tilslutte os forslag om funktionsafprøvninger samt krav om effektive styringsmekanis-
mer i tekniske anlæg i driftsperioden. Disse tiltag medvirker til en større sikkerhed for at bygningerne 
rent faktisk performer som planlagt, når de er i brug. 







E-mail: mstu@tbst.dk
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København den 3. maj 2020 

 

Høringssvar til ændring af bekendtgørelse om bygningsregle-
ment 2018 (TBST journalnr. BS0400-00256) 
 
Bygherreforeningen takker for muligheden for at komme med høringssvar til ændring af bekendtgø-
relse om bygningsreglement 2018. 
 
Vi har kun overordnede kommentarer til ændringsforslaget. Vi kan se, at der er blevet lyttet til erfarin-
gerne fra branchen og at forslaget indeholder præciseringer af krav til dokumentation for byggesager. 
Det er positivt, at der nu kommer større klarhed over, hvilken dokumentation der skal indsendes i sa-
ger i henholdsvis brand- og konstruktionsklasser 1 samt klasserne 2-4. Samt at det klargøres, at der 
ikke stilles krav om dokumentation fra certificeret rådgiver for materiale i brand- og konstruktionsklasse 
1. 
 
Derudover kan vi tilslutte os forslag om funktionsafprøvninger samt krav om effektive styringsmekanis-
mer i tekniske anlæg i driftsperioden. Disse tiltag medvirker til en større sikkerhed for at bygningerne 
rent faktisk performer som planlagt, når de er i brug. 



Fra: Kresten Øgaard Rose
Til: ts Info
Cc: Mia Lee
Emne: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST journalnr.

BS0400-00256
Dato: 4. maj 2020 06:18:00
Vedhæftede filer: Assens kommune - høringssvar BR18.docx

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 
Hermed fremsendes høringssvar til Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om
bygningsreglement 2018 (BR18), TBST journalnr. BS0400-00256 fra de fynske kommuner under
DABYFO.
 
Venlig hilsen
 
Kresten Øgaard Rose
Formand Fynskredsen
DABYFO

mailto:krero@odense.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:mile@tbst.dk
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		Skabelon til høringssvar



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 (BR18)







		Afsender:

Assens Kommune

byg@assens.dk









Generelle bemærkninger: 

Vores byrådspolitikere er meget optaget af klimadagsordenen, herunder også bæredygtighed i byggeriet. 

Det er vores landspolitikere jo også. 

Vi kan ikke se at klimatiltag og løsninger bliver en større del af bygningsreglementet, som jo ville være en naturlig måde at kunne hjælpe til i forhold til klimadagsordenen.

Er der en grund til at der ikke allerede nu er indarbejdet større tiltag i bygningsreglementet omkring dette? 

Der er i hvert fald opbakning herfra til at lave stramninger i bygningsreglementet på dette område. 

Tekstnære bemærkninger:



		Emne/ tekst:

		 § 5, stk. 1, indsættes efter nr. 14 som nummer 15: 

»15) Sanitetsbygninger med et areal på højst 25 m2.«



		Kommentar:

		Spørgsmål til afklaring: uanset tilhørsforhold, altså det er lige gyldigt hvor en sanitetsbygning opsættes? om det er på en campingplads, en legeplads, til erhverv, til en skole eller lignende eller ude i det åbne land? eller er det kun til offentlige formål? 



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		§ 6 b affattes således:

 »Følgende transportable konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:

 2) Telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 50 m².

Stk. 2. Følgende transportable konstruktioner må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning: 

 2) Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal på mere end 50 m².



		Kommentar:

		Bemærkning: Var det ikke en mulighed at få slettet ordene ’samlet’ i begge ’litra 2’, så det var det enkelte telt der var udslagsgivende? Såfremt teltet er certificeret så bliver afstanden reguleret der.



		Forslag til ændring:

		§ 6 b affattes således:

2) Telte i 1 etage, der ikke er til privat brug og hvor det enkelte telt har et areal på højst end 50 m². 

2) Telte, der ikke er til privat brug hvor det enkelte telt har et areal på højst end 50 m².







		Emne/ tekst:

		Salgsområder, campingområder og åbenbart ikke mere festivalområder. § 6f. 



		Kommentar:

		Vi går ud fra, med de formuleringer der er omkring camping og salgsområder, samt at festivaler helt er taget ud, at det virkelig er Styrelsens ønske. 

Har I gjort jer nogle tanker omkring, hvilken lovgivning der så regulerer forholdene? For vores beredskab siger, at beredskabsloven ikke umiddelbart regulerer noget, og at der er tvivl omkring brandsyn af disse arrangementer. 

Det er især kritisk på festivaler, hvis I tager dem ud af reglementet. Man kan jo godt have en indhegnet festival med en scene med 10.000 personer, som ikke har et salgsområde. De vil så slet ikke være reguleret? 

Med de bestemmelser I har foreslået ændret, så kan der hurtigt blive uregulerede forhold på disse områder, fordi arrangørerne ikke er klar over at de skal overholde bygningsreglementets bestemmelser, hvis de ikke skal søge en byggetilladelse. 

Det er nemmere at regulerer forholdene, hvis der skal søges en byggetilladelse, for så kan vi gøre opmærksom på hvilke §§ der skal overholdes. 

Det undrer os endvidere, at der ikke er et personantal krav mere?

På denne her måde kan vi have en bekymring for at brandsikkerheden ikke bliver tilgodeset på hverken festivaler, campingområder eller salgsområder. Så vi ønsker at dette genovervejes, og konsekvenserne vurderes.

I forhold til Bilag 11a til bygningsreglementet, så går vi ud fra, at denne udgår. Hvis den ikke gør, så skal der skrives noget omkring arrangementer i bygningsreglementet i stedet. Ellers kan vi ikke se, at vi har hjemmel til at udstede en arrangementstilladelse. 



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		Overskriften før § 6 h affattes således:

»Pladsfordelingsplaner og midlertidig overnatning«



		Kommentar:

		Kunne det være en mulighed at der i denne § blev tilføjet noget omkring en midlertidig anvendelsesændring i eksisterende bygninger? 



		Forslag til ændring:

		Pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler med mere end 150 personer, uanset om det er en midlertidig konstruktion eller en midlertidig anvendelsesændring i en eksisterende bygning, jf. § ….. osv. 







		Emne/ tekst:

		§ 43, stk. 4, affattes således:

»Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor tages i brug uden tilladelse.«



		Kommentar:

		Vi mener, at det er meget uhensigtsmæssigt at enfamiliehuse m.m. ikke længere skal have en ibrugtagningstilladelse.

Det er kommunens mest rigtige måde, at kunne holde ”hånd i hanke” med et byggeri. Det erfaringerne viste ved BR15 og den undersøgelse SBI lavede dengang, var at dokumentationen der blev fremsendt sammen med færdigmeldingen var mangelfuld. Vi går ud fra, at det var derfor man genindførte ibrugtagningstilladelsen i BR18? og nu vil man fjerne den igen. 

Det vi allerede oplever nu er, at § 40 ikke overholdes ved færdigmelding, og det vil ikke blive mindre, når vi ikke skal kontrollere hvad de sender ind iht. § 43. 

Det bliver den lukkede kuvert om igen.

Vi ved godt byggefirmaer og entreprenører er trætte af at kommunen forlanger en masse dokumentation, men som I selv siger, så er der ikke ændret på dokumentationskravene, nu håndhæver kommunerne det bare i større omfang, fordi de ikke vil udstede en ibrugtagningstilladelse til et byggeri, som er mangelfuldt dokumenteret. 

I høringsbrevet skriver I nybyggeri og større tilbygninger. Hvad med den almindelige borger, der søger om et gør-det-selv projekt på en lille tilbygning? Hvis vi ikke har muligheden for at tilbageholde en ibrugtagningstilladelse, modtager vi ikke en fyldestgørende dokumentation fra denne borger. 

I stedet for burde I som styrelse fokusere på, at udarbejde denne vejledning, der har været rigtig meget efterspurgt, omkring hvilke forhold der skal dokumenteres ved færdigmelding, og i hvilket omfang dokumentationen skal ske. Det vil lette byrden for alle parter, både entreprenør og kommune, så det vil blive hurtigere at udstede en ibrugtagningstilladelse. Ved at have denne vejledning, burde byggefirmaer og entreprenører heller ikke blive mødt af forskellige krav fra forskellige kommuner. 

En af grundene til, at der ikke er en ensartethed kommunerne imellem er, at det ikke står klart nok i hverken reglement eller vejledninger. 

I skal tænke på, at ibrugtagningstilladelsen er forbrugerens/borgerens bevis på at byggeriet er lovligt og dermed må indflyttes. 

Så set ud fra borgerens retssikkerhed, vil det være mest korrekt at beholde ibrugtagningstilladelsen. 



		Forslag til ændring:

		At der ikke ændres i denne § undtaget efter sidste komma: ”og kan derfor tages i brug uden ibrugtagningstilladelse”. 







		Emne/ tekst:

		§ 493, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »ejendommen«: », såfremt det omfatter byggeri i anvendelseskategori 4«



		Kommentar:

		Vi forstår ikke hvad I mener???? Vi sidder 4 sagsbehandlere og vi forstår paragraffen på 4 forskellige måder. 

Det giver forvirring og mulighed for fortolkning, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. 

Vil det sige at bestemmelsen kun kan bruges hvis man bygger bolig?

Vil det sige at bestemmelsen undtager udhus og andre småbygninger, så man sagtens kan have 600 m² udhuse og så stadig indplacere en bolig på 600 m² i en brandklasse 1?

Eller betyder det for landmanden der gerne vil bygge til sit stuehus og som har staldbygninger på over 600 m², at han ikke skal have certificeret brandrådgiver på? 

Vil det sige at landbrug og virksomheder, ikke er omfattet af de 600 m²? 

I bliver nødt til at præcisere, hvad der menes med den tilføjelse. 

En helt anden ting er, at vi ikke forstår hvorfor man ikke kan have over 600 m² bygninger på sin matrikel i en brandklasse 1, hvis man bare brandmæssigt adskiller det. Altså nøjagtig det der står i vejledningen. 

Vi kan se ud fra jeres tidligere svar til forskellige kommuner at I virkelig mener, at der maksimalt må være 600 m² bygninger på en grund i en brandklasse 1 (uanset bygningernes anvendelse). Det er også derfor vi ikke forstår, den tilføjelse I har lavet. 



		Forslag til ændring:
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Afsender: 

Assens Kommune 

byg@assens.dk 

 

 

Generelle bemærkninger:  

Vores byrådspolitikere er meget optaget af klimadagsordenen, herunder også bæ-
redygtighed i byggeriet.  

Det er vores landspolitikere jo også.  

Vi kan ikke se at klimatiltag og løsninger bliver en større del af bygningsreglemen-
tet, som jo ville være en naturlig måde at kunne hjælpe til i forhold til klimadagsor-
denen. 

Er der en grund til at der ikke allerede nu er indarbejdet større tiltag i bygningsreg-
lementet omkring dette?  

Der er i hvert fald opbakning herfra til at lave stramninger i bygningsreglementet 
på dette område.  

Tekstnære bemærkninger: 

 

Emne/ 
tekst: 

 § 5, stk. 1, indsættes efter nr. 14 som nummer 15:  

»15) Sanitetsbygninger med et areal på højst 25 m2.« 

Kommentar: Spørgsmål til afklaring: uanset tilhørsforhold, altså det er lige gyl-
digt hvor en sanitetsbygning opsættes? om det er på en camping-
plads, en legeplads, til erhverv, til en skole eller lignende eller ude 
i det åbne land? eller er det kun til offentlige formål?  

Forslag til 
ændring: 

 

 

Skabelon til høringssvar 

 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-
lementet 2018 (BR18) 
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Notat 

 

Emne/ 
tekst: 

§ 6 b affattes således: 

 »Følgende transportable konstruktioner skal overholde bygnings-
reglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilla-
delse: 

 2) Telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal 
på højst 50 m². 

Stk. 2. Følgende transportable konstruktioner må alene opstilles 
uden forudgående byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold 
til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable kon-
struktioner og ikke anvendes til overnatning:  

 2) Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal på mere 
end 50 m². 

Kommentar: Bemærkning: Var det ikke en mulighed at få slettet ordene ’sam-
let’ i begge ’litra 2’, så det var det enkelte telt der var udslagsgi-
vende? Såfremt teltet er certificeret så bliver afstanden reguleret 
der. 

Forslag til 
ændring: 

§ 6 b affattes således: 

2) Telte i 1 etage, der ikke er til privat brug og hvor det enkelte 
telt har et areal på højst end 50 m².  

2) Telte, der ikke er til privat brug hvor det enkelte telt har et 
areal på højst end 50 m². 

 

Emne/ 
tekst: 

Salgsområder, campingområder og åbenbart ikke mere festival-
områder. § 6f.  

Kommentar: Vi går ud fra, med de formuleringer der er omkring camping og 
salgsområder, samt at festivaler helt er taget ud, at det virkelig er 
Styrelsens ønske.  

Har I gjort jer nogle tanker omkring, hvilken lovgivning der så re-
gulerer forholdene? For vores beredskab siger, at beredskabslo-
ven ikke umiddelbart regulerer noget, og at der er tvivl omkring 
brandsyn af disse arrangementer.  

Det er især kritisk på festivaler, hvis I tager dem ud af reglemen-
tet. Man kan jo godt have en indhegnet festival med en scene 
med 10.000 personer, som ikke har et salgsområde. De vil så slet 
ikke være reguleret?  

Med de bestemmelser I har foreslået ændret, så kan der hurtigt 
blive uregulerede forhold på disse områder, fordi arrangørerne 
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Notat 

 

ikke er klar over at de skal overholde bygningsreglementets be-
stemmelser, hvis de ikke skal søge en byggetilladelse.  

Det er nemmere at regulerer forholdene, hvis der skal søges en 
byggetilladelse, for så kan vi gøre opmærksom på hvilke §§ der 
skal overholdes.  

Det undrer os endvidere, at der ikke er et personantal krav mere? 

På denne her måde kan vi have en bekymring for at brandsikker-
heden ikke bliver tilgodeset på hverken festivaler, campingområ-
der eller salgsområder. Så vi ønsker at dette genovervejes, og 
konsekvenserne vurderes. 

I forhold til Bilag 11a til bygningsreglementet, så går vi ud fra, at 
denne udgår. Hvis den ikke gør, så skal der skrives noget omkring 
arrangementer i bygningsreglementet i stedet. Ellers kan vi ikke 
se, at vi har hjemmel til at udstede en arrangementstilladelse.  

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Overskriften før § 6 h affattes således: 

»Pladsfordelingsplaner og midlertidig overnatning« 

Kommentar: Kunne det være en mulighed at der i denne § blev tilføjet noget 
omkring en midlertidig anvendelsesændring i eksisterende bygnin-
ger?  

Forslag til 
ændring: 

Pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler med mere end 150 
personer, uanset om det er en midlertidig konstruktion eller en 
midlertidig anvendelsesændring i en eksisterende bygning, jf. § 
….. osv.  

 

Emne/ 
tekst: 

§ 43, stk. 4, affattes således: 

»Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt ga-
rager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyg-
gelse, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og 
lignende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor tages i brug 
uden tilladelse.« 

Kommentar: Vi mener, at det er meget uhensigtsmæssigt at enfamiliehuse 
m.m. ikke længere skal have en ibrugtagningstilladelse. 

Det er kommunens mest rigtige måde, at kunne holde ”hånd i 
hanke” med et byggeri. Det erfaringerne viste ved BR15 og den 
undersøgelse SBI lavede dengang, var at dokumentationen der 
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blev fremsendt sammen med færdigmeldingen var mangelfuld. Vi 
går ud fra, at det var derfor man genindførte ibrugtagningstilladel-
sen i BR18? og nu vil man fjerne den igen.  

Det vi allerede oplever nu er, at § 40 ikke overholdes ved færdig-
melding, og det vil ikke blive mindre, når vi ikke skal kontrollere 
hvad de sender ind iht. § 43.  

Det bliver den lukkede kuvert om igen. 

Vi ved godt byggefirmaer og entreprenører er trætte af at kom-
munen forlanger en masse dokumentation, men som I selv siger, 
så er der ikke ændret på dokumentationskravene, nu håndhæver 
kommunerne det bare i større omfang, fordi de ikke vil udstede en 
ibrugtagningstilladelse til et byggeri, som er mangelfuldt doku-
menteret.  

I høringsbrevet skriver I nybyggeri og større tilbygninger. Hvad 
med den almindelige borger, der søger om et gør-det-selv projekt 
på en lille tilbygning? Hvis vi ikke har muligheden for at tilbage-
holde en ibrugtagningstilladelse, modtager vi ikke en fyldestgø-
rende dokumentation fra denne borger.  

I stedet for burde I som styrelse fokusere på, at udarbejde denne 
vejledning, der har været rigtig meget efterspurgt, omkring hvilke 
forhold der skal dokumenteres ved færdigmelding, og i hvilket 
omfang dokumentationen skal ske. Det vil lette byrden for alle 
parter, både entreprenør og kommune, så det vil blive hurtigere at 
udstede en ibrugtagningstilladelse. Ved at have denne vejledning, 
burde byggefirmaer og entreprenører heller ikke blive mødt af for-
skellige krav fra forskellige kommuner.  

En af grundene til, at der ikke er en ensartethed kommunerne 
imellem er, at det ikke står klart nok i hverken reglement eller 
vejledninger.  

I skal tænke på, at ibrugtagningstilladelsen er forbrugerens/bor-
gerens bevis på at byggeriet er lovligt og dermed må indflyttes.  

Så set ud fra borgerens retssikkerhed, vil det være mest korrekt 
at beholde ibrugtagningstilladelsen.  

Forslag til 
ændring: 

At der ikke ændres i denne § undtaget efter sidste komma: ”og 
kan derfor tages i brug uden ibrugtagningstilladelse”.  

 

Emne/ 
tekst: 

§ 493, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »ejendommen«: », såfremt 
det omfatter byggeri i anvendelseskategori 4« 
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Kommentar: Vi forstår ikke hvad I mener???? Vi sidder 4 sagsbehandlere og vi 
forstår paragraffen på 4 forskellige måder.  

Det giver forvirring og mulighed for fortolkning, hvilket ikke er 
hensigtsmæssigt.  

Vil det sige at bestemmelsen kun kan bruges hvis man bygger bo-
lig? 

Vil det sige at bestemmelsen undtager udhus og andre småbyg-
ninger, så man sagtens kan have 600 m² udhuse og så stadig ind-
placere en bolig på 600 m² i en brandklasse 1? 

Eller betyder det for landmanden der gerne vil bygge til sit stue-
hus og som har staldbygninger på over 600 m², at han ikke skal 
have certificeret brandrådgiver på?  

Vil det sige at landbrug og virksomheder, ikke er omfattet af de 
600 m²?  

I bliver nødt til at præcisere, hvad der menes med den tilføjelse.  

En helt anden ting er, at vi ikke forstår hvorfor man ikke kan have 
over 600 m² bygninger på sin matrikel i en brandklasse 1, hvis 
man bare brandmæssigt adskiller det. Altså nøjagtig det der står i 
vejledningen.  

Vi kan se ud fra jeres tidligere svar til forskellige kommuner at I 
virkelig mener, at der maksimalt må være 600 m² bygninger på 
en grund i en brandklasse 1 (uanset bygningernes anvendelse). 
Det er også derfor vi ikke forstår, den tilføjelse I har lavet.  

Forslag til 
ændring: 
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Kære TBST.
 
Hermed fremsendes høringssvar fra de 11 Nordjyske kommuner, svarende til DABYFO Kreds
Nordjylland.
 
Med venlig hilsen

Johanne Lundager
Teamleder
Team Byg
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3064 0670 

jlu@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1 
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		Skabelon til høringssvar



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 (BR18) j.nr. BS 0400-00256







		Afsender:

DABYFO Kreds Nordjylland (Thisted-, Morsø-, Jammerbugt-, Brønderslev-, Hjørring-, Frederikshavn-, Læsø-, Aalborg-, Rebild-, Mariager Fjord- og Vesthimmerlands kommuner)

Johanne Lundager jlu@vesthimmerland.dk  tlf.30640670









Generelle bemærkninger: 

Umiddelbart ingen til denne høring, men generelle bemærkninger til hastehøringen i marts er fremsendt tidligere til styrelsen.



Tekstnære bemærkninger:

		Emne/ tekst:

		§ 6 a affattes således: 

»Følgende konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men kan opstilles i længere tid end 6 uger uden særskilt ansøgning om byggetilladelse: 

1) Transportable konstruktioner, der opsættes i tilknytning til en byggeplads og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde, herunder byggepladsledelse, tilsynskontor og mødelokaler. Konstruktionerne må ikke anvendes til overnatning. 

2) Transportable konstruktioner, der opsættes i tilknytning til en byggeplads og som anvendes til andre formål end selve udførelsen, herunder konstruktioner, hvori der udføres tegnestuearbejde, kontorarbejde eller lignende, der ikke er egentligt byggearbejde, og som anvendes som en fast arbejdsplads. Konstruktionerne må ikke anvendes til overnatning. 

Stk. 2. Konstruktionerne nævnt i stk. 1, nr. 1, er omfattet af følgende krav i det omfang, de er relevante: 

1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7. 

2) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15. 

Stk. 3. Konstruktionerne nævnt i stk. 1, nr. 2, er omfattet af følgende krav i det omfang, de er relevante: 

1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7. 

2) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15. 

3) Brandforhold i kapitel 5. 

4) Energiforbrug i §§ 287-292.«







		Kommentar:

		6a stk. 2 pkt. 2 samt stk. 3 pkt. 2)

Minimumsstørrelsen for ”telte, ikke til privat brug” ønskes øget til mindst 55 m² og gerne mere, fx 75 m², da mange telte er 9x6 m / 9x7 m / 9x8 m. 



		Forslag til ændring:

		§ 6 a affattes således: 

»Følgende konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men kan opstilles i længere tid end 6 uger uden særskilt ansøgning om byggetilladelse: 

1) Transportable konstruktioner, der opsættes i tilknytning til en byggeplads og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde, herunder byggepladsledelse, tilsynskontor og mødelokaler. Konstruktionerne må ikke anvendes til overnatning. 

2) Transportable konstruktioner, der opsættes i tilknytning til en byggeplads og som anvendes til andre formål end selve udførelsen, herunder konstruktioner, hvori der udføres tegnestuearbejde, kontorarbejde eller lignende, der ikke er egentligt byggearbejde, og som anvendes som en fast arbejdsplads. Konstruktionerne må ikke anvendes til overnatning. 

Stk. 2. Konstruktionerne nævnt i stk. 1, nr. 1, er omfattet af følgende krav i det omfang, de er relevante: 

1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7. 

2) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 75 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15. 

Stk. 3. Konstruktionerne nævnt i stk. 1, nr. 2, er omfattet af følgende krav i det omfang, de er relevante: 

1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7. 

2) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 75 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15. 

3) Brandforhold i kapitel 5. 

4) Energiforbrug i §§ 287-292.«







		Emne/ tekst:

		§ 6 b affattes således: 

»Følgende transportable konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse: 

1) Telte i 1 etage kun til privat brug. 

2) Telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 50 m². 

3) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er højst 1,0 m i højden og uden overdækning. 

4) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden og uden overdækning. 

5) Gangbroer m.v. der er højst 1,0 m over terræn og uden overdækning. 

6) Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af fast materiale, som ikke opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads. Bestemmelsen gælder, uanset om konstruktionen er på hjul eller ej. Konstruktionen må ikke anvendes til overnatning.

7) Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen til deres operationer, øvelser mv. 

Stk. 2. Følgende transportable konstruktioner må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning: 

1) Alle telte i mere end 1 etage. 

2) Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal på mere end 50 m². 

3) Transportable konstruktioner i mere end 1 etage, dog undtaget konstruktioner nævnt i § 6 a, stk. 1, nr. 1 og 2. 

4) Scener, herunder automobilscener, der er mere end 1,0 m i højden uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs. 

5) Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m². 

6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1,0 m i højden. 

7) Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m². 

8) Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 

9) Gangbroer, der er over 1,0 m i højden og med eller uden færdsel under gangbroen, uanset om gangbroen er med eller uden overdækning. 

10) Alle overdækninger over gangbroer. 

11) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 

12) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 

Stk. 3. De transportable konstruktioner nævnt i stk. 1 og stk. 2, er omfattet af følgende krav: 

1) Byggeret i kapitel 8. Bestemmelserne i kapitel 8 gælder kun for konstruktioner, der opstilles med en varighed på 

over 6 uger. 

2) Adgangsforhold ved bygningen i §§ 51-54. 

3) Værn i §§ 58-60. 

4) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15. 

5) Brandforhold i kapitel 5. 

Stk. 4. Stk. 2 omfatter også modulopbyggede konstruktioner, hvis udformning og størrelse medfører, at konstruktionen overstiger de i stk. 2 anførte grænser. 

Stk. 5. Konstruktioner, der opstilles midlertidigt, er ikke omfattet af §§ 40, 43 og 46.«



		Kommentar:

		6b stk. 1 pkt. 2)

Minimumsstørrelsen for ”telte, ikke til privat brug” ønskes øget til mindst 55 m² og gerne mere, fx 75 m², da mange telte er 9x6 m / 9x7 m / 9x8 m.

§6b stk. 1 pkt. 3)

Overdækninger mindre end 50 m² på scener, der er højest 1 m fremgår ikke i § 6b stk. 1.
Men det fremgår indirekte, at de ikke kræver byggetilladelse iflg. §6b stk. 2 pkt. 4) Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m².

§6b stk. 1 pkt. 4)

Overdækninger mindre end 50 m² på tribuner, der er højest 1 m fremgår ikke i § 6b stk. 1.
Men det fremgår indirekte, at de ikke kræver byggetilladelse iflg. §6b stk. 2 pkt. 7) Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m².

§6b stk. 5

Begrebet midlertidigt bør uddybes.



		Forslag til ændring:

		§ 6 b affattes således: 

»Følgende transportable konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse: 

1) Telte i 1 etage kun til privat brug. 

2) Telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 75 m². 

3) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er højst 1,0 m i højden og har overdækning mindre end 50 m². 

4) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden og har overdækning mindre end 50 m². 

5) Gangbroer m.v. der er højst 1,0 m over terræn og uden overdækning. 

6) Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af fast materiale, som ikke opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads. Bestemmelsen gælder, uanset om konstruktionen er på hjul eller ej. Konstruktionen må ikke anvendes til overnatning.

7) Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen til deres operationer, øvelser mv. 

Stk. 2. Følgende transportable konstruktioner må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning: 

1) Alle telte i mere end 1 etage. 

2) Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal på mere end 50 m². 

3) Transportable konstruktioner i mere end 1 etage, dog undtaget konstruktioner nævnt i § 6 a, stk. 1, nr. 1 og 2. 

4) Scener, herunder automobilscener, der er mere end 1,0 m i højden uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs. 

5) Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m². 

6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1,0 m i højden. 

7) Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m². 

8) Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 

9) Gangbroer, der er over 1,0 m i højden og med eller uden færdsel under gangbroen, uanset om gangbroen er med eller uden overdækning. 

10) Alle overdækninger over gangbroer. 

11) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 

12) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 

Stk. 3. De transportable konstruktioner nævnt i stk. 1 og stk. 2, er omfattet af følgende krav: 

1) Byggeret i kapitel 8. Bestemmelserne i kapitel 8 gælder kun for konstruktioner, der opstilles med en varighed på over 6 uger. 

2) Adgangsforhold ved bygningen i §§ 51-54. 

3) Værn i §§ 58-60. 

4) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15. 

5) Brandforhold i kapitel 5. 

Stk. 4. Stk. 2 omfatter også modulopbyggede konstruktioner, hvis udformning og størrelse medfører, at konstruktionen overstiger de i stk. 2 anførte grænser. 

Stk. 5. Konstruktioner, der opstilles midlertidigt i op til 6 uger, er ikke omfattet af §§ 40, 43 og 46.«











		Emne/ tekst:

		I § 6 d ændres »§ 6 a, stk. 2« til: »§ 6 b, stk. 3«

§6d stk. 1 

”Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end 6 uger på den samme placering, må ikke opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. § 7.

Ved byggesagsbehandling af en certificeret konstruktion omfattet af § 6b, stk. 2, der ønskes opstillet i mere end 6 uger, kan certifikatet lægges til grund for opfyldelse af de tekniske krav, og det er alene de bebyggelsesregulerende forhold, der skal byggesagsbehandles”.



		Kommentar:

		Spørgsmål  

Hvordan forholder vi os til ansøgninger om anvendelse af en transportabel konstruktion (telt) til permanent lagerbygning. 

Skal vi ikke betragte disse som traditionelle lagerbygninger, som bl.a. kræver statiske beregninger for alle forekommende laster samt brandstrategi (Brandklasse, anvendelseskategori, ILK, brandventilation) osv.

Hvis ja, mener vi ikke, at certifikatet kan lægges til grund for opfyldelse af de tekniske krav, og det alene er de bebyggelsesregulerende forhold, der skal byggesagsbehandles.

Hvis konstruktionen er certificeret ift. fx brand og statik undtages kun disse dele for byggesagsbehandling jf. BR18 § 6d. Hertil kan der knyttes en bekymring ift. forankring iht. en konstruktions certifikat, idet jordens beskaffenhed kan variere over året.  Opsættes konstruktionen med jordspyd om sommeren, hvor jorden kan være fast og tør, hvormed bæreevnen kan være god, kan denne bæreevne hen over året forringes således konstruktionen ikke vil kunne modstå forudsatte horisontale kræfter på andre tidspunkter på året, hvor jorden kan være opblødet som følge af nedbør. Måske vil det være hensigtsmæssig, om der ved konstruktioner opsat over længere perioder ville være krav om forankring i/med faste konstruktioner – fundering eller anvendes af ballast i stedet for forankring med jordspyd.

Dette bør gentænkes og omformuleres i §’en. Alternativt ønsker vi jeres betragtninger på tolkningen af §’en, hvis I mener den i høringen er dækkende.







		Emne/ tekst:

		§ 43, stk. 4, affattes således: 

»Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor tages i brug uden tilladelse.«



		Kommentar:

		DABYFO kreds Nordjylland har visse betænkeligheder ved ændringen. 

Først og fremmest sættes der spørgsmålstegn ved den udførte undersøgelse, der skulle påvise at dokumentationsniveauet er det samme før og efter det med BR18 indførte krav om ibrugtagningstilladelse. Det er ikke det billede vi har i Nordjylland, langt fra. Det cementeres også ved, at vi i færdigmeldingsprocessen har rigtig mange svære dialoger med ansøgerne, både private og professionelle, hvilket jo understreger at ingen har været vant til at lave så meget dokumentation, og dermed jo heller ikke kan have indsendt det i BR15 tiden. Ved vedtagelse af denne bestemmelse frygtes en væsentlig tilbagegang i dokumentationsniveauet.

Dog hilser kreds Nordjylland det reducerede krav om Ibrugtagningstilladelse velkommen, såfremt det følges af ændret procedure for dokumentationsniveauet, før en sag kan betragtes som værende afsluttet.

Vi foreslår derfor en ændring, som også berører ansøgningsmaterialet ved ansøgning om byggetilladelse, hvor vi foreslår at kap. 5 (brand) og kap. 15 (konstruktioner) fuldt ud dokumenteres inden der kan meddeles byggetilladelse, og ikke på bagkant. Naturligvis kun et krav, hvor der ikke skal kobles certificerede rådgivere på. Vi er beviste om at selv et enfamiliehus kan være en kompliceret affære.

Dermed har vi så fuldt ud påset det der er lagt op til i BR18, nemlig kap. 5, 8, 15 og 20 og resten er så op til den projekterende at overholde.

Dokumentationskravet understøttes af BOM og fordre hvert erklæret kapitel dokumenteret, inden systemet kan acceptere byggeriet færdigmeldt. Altså ingen færdigmelding uden at ansøger har taget stilling til hvert erklæret kapitel. Hvordan der så tages stilling til kapitlet, bliver så ikke påset og det bliver ikke kvalificeret at dokumentation der uploades til hvert enkelt kapitel, er korrekt eller fyldestgørende, men ejer/ansøger står vel på den måde inde for det fremsendte. Der udføres i forvejen ikke stikprøvekontrol på disse typer af byggesager.

Der kan jo naturligvis fortsat i den enkelte byggetilladelse stilles andre dokumentationskrav, fx krav om energimærkning.

Kreds Nordjylland frygter at såfremt ovenstående tiltag ikke følger det reducerede krav om Ibrugtagningstilladelse, så efterlades kommunerne med en enorm stor mængde åbne byggesager, som er enormt tidskrævende (varsel om påbud, påbud og politianmeldelse) og derfor sjældent gennemføres.







		Emne/ tekst:

		§ 223 affattes således: 

»Såfremt der indrettes offentligt tilgængelige wc-rum til brug for andre end de beskæftigede i en bygning samt i kontor- og administrationsbygninger, skal der på samme etage indrettes mindst ét wc-rum, der opfylder følgende krav: 

1) Der skal være niveaufri adgang frem til wc-rum. 

2) Den fri passagebredde i dør til wc-rum skal være mindst 0,77 m. 

3) Håndvask og wc skal placeres over et hjørne på hver sin sammenstødende væg, så håndvask kan nås af person siddende på wc’et. 

4) Der skal være en fri afstand på mindst 0,90 m ved den side af wc’et, der vender bort fra håndvask. Væggen ved siden af wc’et, der vender bort fra håndvasken, skal friholdes fra fastmonteret inventar. 

5) Der skal være et frit manøvreareal med en diameter på 1,5 m foran wc’et og fri af dørens opslagsareal. 

6) Toiletsæde skal placeres i en højde på 0,48 m. 

7) Der skal være opklappelige armstøtter i en højde på 0,80 m på begge sider af wc’et. 

8) Håndvask skal placeres i en højde på ca. 0,80 m, med afløb under vask trukket tilbage.«



		Kommentar:

		Vi finder bestemmelsen uklart formuleret i forhold til hvad vi tror er meningen med bestemmelsen, og foreslår byttet rundt på ordstillingen som anført nedenfor.



		Forslag til ændring:

		§ 223 affattes således: 

»I kontor-og administrationsbygninger samt når der indrettes offentligt tilgængelige wc-rum til brug for andre end de beskæftigede i en bygning, skal der på samme etage indrettes mindst ét wc-rum, der opfylder følgende krav: 

1) Der skal være niveaufri adgang frem til wc-rum. 

2) Den fri passagebredde i dør til wc-rum skal være mindst 0,77 m. 

3) Håndvask og wc skal placeres over et hjørne på hver sin sammenstødende væg, så håndvask kan nås af person siddende på wc’et. 

4) Der skal være en fri afstand på mindst 0,90 m ved den side af wc’et, der vender bort fra håndvask. Væggen ved siden af wc’et, der vender bort fra håndvasken, skal friholdes fra fastmonteret inventar. 

5) Der skal være et frit manøvreareal med en diameter på 1,5 m foran wc’et og fri af dørens opslagsareal. 

6) Toiletsæde skal placeres i en højde på 0,48 m. 

7) Der skal være opklappelige armstøtter i en højde på 0,80 m på begge sider af wc’et. 

8) Håndvask skal placeres i en højde på ca. 0,80 m, med afløb under vask trukket tilbage.«







		Emne/ tekst:

		§ 489, stk. 3, affattes således: 

»Stk. 3. Camping- og salgsområder er undtaget fra indplacering i konstruktionsklasser efter stk. 1.«



		Kommentar:

		DABYFO kreds Nordjylland ønsker at udtrykke begejstring for denne ændring.







		Emne/ tekst:

		I § 493, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »ejendommen«: », såfremt det omfatter byggeri i anvendelseskategori 4«



		Kommentar:

		DABYFO kreds Nordjylland kan ikke skabe klarhed over betydningen af bestemmelsen, og den kan fortolkes på flere måder. Vi har en bekymring om, når vi som bygningsmyndighed kan være i tvivl om betydningen, så vil ansøgere også være det, og vi forudser mange tvister herom, hvilket potentielt kan føre til forskellige afgørelser efter bestemmelsen rundt om i landet.

Det er i forvejen en af de bestemmelser som vi bliver mest udfordret på i dagligdagen, og som i mange tilfælde ikke giver mening. Vi er klar over at styrelsen tidligere er blevet gjort opmærksom herpå, og har modtaget flere henvendelser fra landets kommuner til den, hvor styrelsens svar heldigvis har været klart, at bestemmelsen skal efterleves, og vi har også set svar fra styrelsen hvor man ”lover” vejledningen tilrettet så den passer til bestemmelsen.

I DABYFO kreds Nordjylland er der på ledelsesniveau taget en beslutning om at vi i dag efterlever bestemmelsen til fulde i hele regionen. Vi stiller dog stadig spørgsmålstegn ved bestemmelsens mening, og opfordrer til at bestemmelsen bliver ændret/omformuleret således at bestemmelsen bliver langt mere hensigtsmæssig.

Vores forslag til en ændring er derfor ikke formuleret som lovtekst, men vi mener at lovteksten bør ændres til det som nuværende vejledning lægger op til, nemlig at der kan være flere bygninger der i sig selv kan indplaceres i BK1, på en ejendom, selvom de samlet set overstiger 600 m² på ejendommen. Det er dog en forudsætning at afstandsforholdene i de præaccepterede løsninger overholdes under hensyntagen til materialevalg m.v.

Kan afstandsforholdene ikke overholdes, så er det en fravigelse fra de præaccepterede løsninger, og dermed en indplacering i BK3. 

Hvis bygningerne sammenbygges, således at det samlede etageareal overstiger 600 m² for bygningen, kan de indplaceres i BK2 såfremt de præaccepterede løsninger omkring sektionsadskillelse overholdes.

Dette skal ses i lyset af, at man fx på en landbrugsejendom med lad os sige et stuehus på 250 m², garagebygning på 60 m² og driftsbygninger for landbruget på 2.000 m², ønsker at udskifte stuehuset, så bør dette kunne indplaceres i BK1 og kan jo løses præaccepteret i langt de fleste tilfælde. Derudover så bør man vel også skulle kunne opsætte et drivhus på fx 10 m² (hvor der jo nu er krav om byggetilladelse grundet garagen), uden at skulle anvende certificerede brandrådgivere, for som det er med bestemmelsen lige nu, så skal dette drivhus indplaceres i BK2 og udløser krav om certificeret brandrådgiver.

Vi hører fra borgere og ansøgere at prisen på en certificeret brandrådgivning i BK2 svinger fra 25.000 kr. til 100.000 kr. hvilket selv i den ”lave” ende er en uforholdsmæssig stor udgift set i relation til at man kan købe selve drivhuset i et byggemarked til vel højst 5.000 kr. Bestemmelsen giver altså i disse tilfælde i sin nuværende form ikke mening, og med den foreslåede ændring ses der ikke blødet op for dette forhold, måske kun det med stuehuset, alt efter hvordan ændringen læses.

Der findes i Nordjylland mange eksempler på hvor bestemmelsen er uhensigtsmæssig og vi supplerer meget gerne med eksempler, også på erhvervsejendomme, hvor vi mener at hensynene bag bestemmelsen er lige så fint håndteret med det forslag vi hermed stiller til en ændring.







		Emne/ tekst:

		§ 506, stk. 2, affattes således: 

»Stk. 2. For byggeri, der indplaceres i brandklasse 1 eller 2, kan der fraviges fra de præ-accepterede løsninger for brandtekniske installationer, som er angivet i bilag 12 til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, ved at det dokumenteres, at sikkerhedsniveauet for den enkelte fravigelse overholdes.«



		Kommentar:

		DABYFO kreds Nordjylland er bekymret for hvordan vi skal administrere dette i praksis, hvornår er noget så BK3 ? – Grænsen herimellem bliver ret udvisket og vi forudser mange diskussioner med ansøgere når det ikke er klart formuleret.

Der bør ikke kunne afviges fra de præ-accepterede løsninger, uden byggeriet skal indplaceres i en højere brandklasse.

Dokumentationen af et forsvarligt sikkerhedsniveau skal jo netop laves af den certificerede brandrådgiver, der er klassificeret til at lave en sådan vurdering, og vurderingen af om afvigelsen er OK bør ikke ligge ved kommunen.







		Emne/ tekst:

		Bilag 1, tabel 2, affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.



		Kommentar:

		Når man ser på, hvad der i øvrigt er af lempelser, kunne man måske også godt have huse med 2 boliger (med vandret lejlighedsskel) i max. 2 etager under risikoklasse 1. Den type er der mange af rundt omkring i de små bysamfund, og de er oftest ikke mere komplicerede, end sammenbyggede enfamiliehuse og krav om certificeret brandrådgiver virker lidt som skudt over mål i disse typer byggerier.







		Emne/ tekst:

		Bilag 1, tabel 3, affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.



		Kommentar:

		Vi mener at der skal ske en konsekvensrettelse i fodnote a, alt efter hvordan § 493 ender med at blive affattet.







		Emne/ tekst: 

		Ikke et punkt til høringen, men ønske om at § 486 med tilhørende vejledning konsekvensrettes 



		Kommentar: 

		I BR18 § 486 fremgår "Ved konstruktionsafsnit forstås i denne bekendtgørelse en afgrænset del af en konstruktion, der indplaceres i én konstruktionsklasse og én konsekvensklasse". Der er ikke en stk. 1 og 2!  

Til gengæld står der i §529 stk. 2: "For et byggeri kan der kun være én bygværksprojekterende". Dette tolkes som at bygværksprojekterende er defineret som en person og ikke et firma. 

Dette er ikke i overensstemmelse med Vejledning om indplacering i konstruktionsklasser, https://bygningsreglementet.dk/Ovrige-bestemmelser/26/BRV/Indplacering-i-konstruktionsklasser  

Hvor det fremgår: 

1.0.1. Konstruktionsafsnit 

Ifølge BR18, § 486, stk. 1, kan et byggeri opdeles i et eller flere konstruktionsafsnit. Et konstruktionsafsnit kan være en hvilken som helst veldefineret afgrænset del af byggeriet, f.eks. en hel bygning, et etagedæk, en specifik bjælke eller i yderste tilfælde et specifikt fastgørelsesmiddel. 

Et konstruktionsafsnit kan kun have én konsekvensklasse og én konstruktionsklasse, jf. BR18, § 486, stk. 2. 

Det er ifølge BR18, § 486, stk. 1, en forudsætning, at det enkelte konstruktionsafsnit er projekteret af en og samme organisation. Eksempel: 

· Firma A er bygværksprojekterende af byggeriet som helhed, og den bærende hovedkonstruktion indplaceres i konstruktionsklasse 3. 



		Forslag til ændring: 

		Dette bør tilrettes. 

Skal en bygværksprojekterende opgives på personniveau, eller er det tilstrækkeligt at opgive et firma?











HØRINGSSVAR TIL UDSENDTE HASTEHØRING OM HASTEÆNDRING I MARTS

		Emne/ tekst:

		Til ændringen af § 5, stk. 1, nr. 4



		Kommentar:

		Det undrer os, at hensynet til det der tidligere netop var afgørende for udløsning af krav om byggetilladelse i etagebebyggelserne - nemlig at hensynet til fælles forsyningsanlæg, med denne bestemmelse helt er blæst til side. Det er svært at forestille sig, at Styrelsen i år 2020 ikke længere anser fælles forsyningsanlæg som værende væsentlige for hele ejendommens ejerforhold, drift og vedligeholdelse. Ligeledes er det svært at forestille sig at grundlaget må være, at en anden form for ansvarlig håndtering heraf, eks. autorisationssystemer på ventilationsanlæg og alternative varmeforsyningsanlæg mv., er i støbeskeen.







		Emne/ tekst:

		Ændringerne til § 10



		Kommentar:

		Har til formål at præcisere, hvilken dokumentation der SKAL ind ved ansøgning om byggetilladelse, og hvilken der KAN VÆRE relevante.







		Emne/ tekst:

		Ny bestemmelse § 10, nr. 5, stk. 2, nr. 1– (i øvrigt svært tilgængelig og ikke genkendelig navngivning)



		Kommentar:

		Heraf fremgår, at kap 8 og 20 ikke længere er oplysninger, der SKAL følge en byggeansøgning, men kun erklæres, hvis det skønnes relevant. At ansøger ikke længere obligatorisk skal forholde sig til kapitlerne, finder vi ganske ærgerligt, idet kap. 8 er yderst grundlæggende forudsætninger for nærmest enhver byggesag – også ved ombygning i etageboligbebyggelser – her tænkes særligt på opholdsarealer og parkeringsforhold.

Dette efterlader dermed alle andre byggesager i et spørgsmål om relevans. Uden at kende det nøjagtige antal vil den umiddelbare vurdering være i en provinskommune som fx Vesthimmerland, at 95 % af alle byggesager forsat, relevant vil være omfattet af kap. 8.

Kap. 8 – Helhedsvurdering anses for at være en af reglementets stærkeste reguleringer, der henfører til Byggelovens formålsbestemmelse om at fremme arkitektonisk kvalitet på bygningsniveau. Her er det muligt for både ansøger og myndighed at bane vejen for det gode indpassede projekt, der ikke ligger inden for byggeretten, men som på anden vis tager hensyn og bidrager til karakteren af kvarteret eller bebyggelsen i umiddelbar nærhed. Men det modsatte gør sig ligeledes gældende (dårligt tilpassede projekter), og netop her kan det være vanskeligt at få ansøger til at erklære og forholde sig til bebyggelsens bidrag til fællesskabet. 

Også i kap. 8 findes vurderingerne om lysforhold og indbliksgener, der dog først skal vurderes, når byggeretten brydes. Det kan undre, at BR18 lemper et krav, som tidligere er blevet præciseres af landets ombudsmand - nemlig at lysforhold og indbliksgener er forhold, der bør vurderes og indgå i enhver byggesag. Med den foreslåede ændring af §10 trækker Styrelsen endnu længere væk fra det naboretslige hensyn, som Ombudsmanden har forholdt sig til.

At Kap. 20 heller ikke længere er en dokumentation, der SKAL foreligge ved enhver byggesag, synes ubegribeligt for os, der sidder med de praktisk udførende parter. Det er nærmest mere reglen end undtagelsen, at budgetlægning og projektering af byggeri ikke husker at medtage behovet for bearbejdning af arealet mellem husene - end sig noget så praktisk som at forholde sig til parkeringsbehov.

At kap. 8 og 20 nu foreslås som et KAN punkt, vil i vores vurdering ikke bidrage positivt for borgere og erhvervsliv, men dog kan det indrømmes, at i netop ombygning af etagebebyggelserne kan det synes mere irrelevant end i alle andre typer af byggesager. Ændringen, der syntes at komme til at hedde §10 nr.1 stk.2 nr.2 (i daglig tale indplacering i konstruktionsklasse) og tilsvarende for §10 nr.1 stk.2 nr.4 (i daglig tale indplacering i brandklasse), er nu ligeledes blevet til et punkt, der kun skal erklæres ved dets relevans. 

Antallet af sager, hvor det IKKE er relevant at indplacere i netop brand- og konstruktionsklasserne, er betydelig mindre end antallet af sager for det modsatte. Derfor bidrager denne ændring absolut ikke med positivitet for borgere eller erhvervsliv.







		Emne/ tekst:

		§ 10 nr. 1 stk. 2 nr. 3 (indplacering i konstruktionsklasse for ombygninger) og tilsvarende for brand § 10 nr. 1 stk. 2 nr. 5.



		Kommentar:

		Hvordan kan det kun måske være relevant at erklære dette forhold, når den foreslåede ændring af BR18 til ny bestemmelser §5, stk.1, nr 4. netop angiver, at såfremt ombygning af etagebygninger ikke ændrer på den konstruktive virkemåde eller forudsætningerne for de brandmæssige forhold, kan ombygningen gennemføres uden byggetilladelse. 

Hvordan kan man ud fra dette forestille sig, at der vil blive søgt om byggetilladelse til en ombygning af en etagebygning, og at det så kun måske er relevant at erklære dette tekniske forhold.
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Afsender: 

DABYFO Kreds Nordjylland (Thisted-, Morsø-, Jammerbugt-, Brønderslev-, Hjør-
ring-, Frederikshavn-, Læsø-, Aalborg-, Rebild-, Mariager Fjord- og Vesthimmer-
lands kommuner) 

Johanne Lundager jlu@vesthimmerland.dk  tlf.30640670 

 

 

Generelle bemærkninger:  

Umiddelbart ingen til denne høring, men generelle bemærkninger til hastehø-
ringen i marts er fremsendt tidligere til styrelsen. 

 

Tekstnære bemærkninger: 

Emne/ 
tekst: 

§ 6 a affattes således:  
»Følgende konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men kan opstilles i 
længere tid end 6 uger uden særskilt ansøgning om byggetilladelse:  
1) Transportable konstruktioner, der opsættes i tilknytning til en byggeplads og 
anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde, herunder byggepladsledelse, 
tilsynskontor og mødelokaler. Konstruktionerne må ikke anvendes til overnatning.  
2) Transportable konstruktioner, der opsættes i tilknytning til en byggeplads og som 
anvendes til andre formål end selve udførelsen, herunder konstruktioner, hvori der 
udføres tegnestuearbejde, kontorarbejde eller lignende, der ikke er egentligt bygge-
arbejde, og som anvendes som en fast arbejdsplads. Konstruktionerne må ikke an-
vendes til overnatning.  
Stk. 2. Konstruktionerne nævnt i stk. 1, nr. 1, er omfattet af følgende krav i det om-
fang, de er relevante:  
1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7.  
2) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke om-
fattet af reglerne i kapitel 15.  
Stk. 3. Konstruktionerne nævnt i stk. 1, nr. 2, er omfattet af følgende krav i det om-
fang, de er relevante:  
1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7.  
2) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke om-
fattet af reglerne i kapitel 15.  
3) Brandforhold i kapitel 5.  
4) Energiforbrug i §§ 287-292.« 

Skabelon til høringssvar 

 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-
lementet 2018 (BR18) j.nr. BS 0400-00256 

mailto:jlu@vesthimmerland.dk
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Notat 

 

 

 

Kommentar: 6a stk. 2 pkt. 2 samt stk. 3 pkt. 2) 

Minimumsstørrelsen for ”telte, ikke til privat brug” ønskes øget til mindst 55 

m² og gerne mere, fx 75 m², da mange telte er 9x6 m / 9x7 m / 9x8 m.  

Forslag til 
ændring: 

§ 6 a affattes således:  
»Følgende konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men kan opstilles i 
længere tid end 6 uger uden særskilt ansøgning om byggetilladelse:  
1) Transportable konstruktioner, der opsættes i tilknytning til en byggeplads og 
anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde, herunder byggepladsledelse, 
tilsynskontor og mødelokaler. Konstruktionerne må ikke anvendes til overnatning.  
2) Transportable konstruktioner, der opsættes i tilknytning til en byggeplads og som 
anvendes til andre formål end selve udførelsen, herunder konstruktioner, hvori der 
udføres tegnestuearbejde, kontorarbejde eller lignende, der ikke er egentligt bygge-
arbejde, og som anvendes som en fast arbejdsplads. Konstruktionerne må ikke an-
vendes til overnatning.  
Stk. 2. Konstruktionerne nævnt i stk. 1, nr. 1, er omfattet af følgende krav i det om-
fang, de er relevante:  
1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7.  
2) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 75 m² er ikke om-
fattet af reglerne i kapitel 15.  
Stk. 3. Konstruktionerne nævnt i stk. 1, nr. 2, er omfattet af følgende krav i det om-
fang, de er relevante:  
1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7.  
2) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 75 m² er ikke om-
fattet af reglerne i kapitel 15.  
3) Brandforhold i kapitel 5.  
4) Energiforbrug i §§ 287-292.« 

 

Emne/ 
tekst: 

§ 6 b affattes således:  
»Følgende transportable konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men 
kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:  
1) Telte i 1 etage kun til privat brug.  
2) Telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 50 m².  
3) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller 
udendørs, der er højst 1,0 m i højden og uden overdækning.  
4) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden og uden over-
dækning.  
5) Gangbroer m.v. der er højst 1,0 m over terræn og uden overdækning.  
6) Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af 
fast materiale, som ikke opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggear-
bejde i tilknytning til en byggeplads. Bestemmelsen gælder, uanset om konstruktio-
nen er på hjul eller ej. Konstruktionen må ikke anvendes til overnatning. 
7) Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af Forsvaret eller Bered-
skabsstyrelsen til deres operationer, øvelser mv.  
Stk. 2. Følgende transportable konstruktioner må alene opstilles uden forudgående 
byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certifice-
ringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:  
1) Alle telte i mere end 1 etage.  
2) Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal på mere end 50 m².  
3) Transportable konstruktioner i mere end 1 etage, dog undtaget konstruktioner 
nævnt i § 6 a, stk. 1, nr. 1 og 2.  
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Notat 

 

4) Scener, herunder automobilscener, der er mere end 1,0 m i højden uanset om 
scenen opstilles indendørs eller udendørs.  
5) Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er me-
re end 50 m².  
6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1,0 m i højden.  
7) Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er 
mere end 50 m².  
8) Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en 
sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.  
9) Gangbroer, der er over 1,0 m i højden og med eller uden færdsel under gangbro-
en, uanset om gangbroen er med eller uden overdækning.  
10) Alle overdækninger over gangbroer.  
11) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selv-
stående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at 
der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.  
12) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der 
ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade.  
Stk. 3. De transportable konstruktioner nævnt i stk. 1 og stk. 2, er omfattet af føl-
gende krav:  
1) Byggeret i kapitel 8. Bestemmelserne i kapitel 8 gælder kun for konstruktioner, 
der opstilles med en varighed på  
over 6 uger.  
2) Adgangsforhold ved bygningen i §§ 51-54.  
3) Værn i §§ 58-60.  
4) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke om-
fattet af reglerne i kapitel 15.  
5) Brandforhold i kapitel 5.  
Stk. 4. Stk. 2 omfatter også modulopbyggede konstruktioner, hvis udformning og 
størrelse medfører, at konstruktionen overstiger de i stk. 2 anførte grænser.  
Stk. 5. Konstruktioner, der opstilles midlertidigt, er ikke omfattet af §§ 40, 43 og 
46.« 

Kommentar: 6b stk. 1 pkt. 2) 

Minimumsstørrelsen for ”telte, ikke til privat brug” ønskes øget til mindst 55 

m² og gerne mere, fx 75 m², da mange telte er 9x6 m / 9x7 m / 9x8 m. 

§6b stk. 1 pkt. 3) 

Overdækninger mindre end 50 m² på scener, der er højest 1 m fremgår ikke 

i § 6b stk. 1. 

Men det fremgår indirekte, at de ikke kræver byggetilladelse iflg. §6b stk. 2 

pkt. 4) Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis over-

dækning er mere end 50 m². 

§6b stk. 1 pkt. 4) 

Overdækninger mindre end 50 m² på tribuner, der er højest 1 m fremgår 

ikke i § 6b stk. 1. 

Men det fremgår indirekte, at de ikke kræver byggetilladelse iflg. §6b stk. 2 

pkt. 7) Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis over-

dækningen er mere end 50 m². 

§6b stk. 5 

Begrebet midlertidigt bør uddybes. 
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Forslag til 
ændring: 

§ 6 b affattes således:  
»Følgende transportable konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men 
kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:  
1) Telte i 1 etage kun til privat brug.  
2) Telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 75 m².  
3) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller 
udendørs, der er højst 1,0 m i højden og har overdækning mindre end 50 m².  
4) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden og har over-
dækning mindre end 50 m².  
5) Gangbroer m.v. der er højst 1,0 m over terræn og uden overdækning.  
6) Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af 
fast materiale, som ikke opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggear-
bejde i tilknytning til en byggeplads. Bestemmelsen gælder, uanset om konstruktio-
nen er på hjul eller ej. Konstruktionen må ikke anvendes til overnatning. 
7) Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af Forsvaret eller Bered-
skabsstyrelsen til deres operationer, øvelser mv.  
Stk. 2. Følgende transportable konstruktioner må alene opstilles uden forudgående 
byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certifice-
ringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:  
1) Alle telte i mere end 1 etage.  
2) Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal på mere end 50 m².  
3) Transportable konstruktioner i mere end 1 etage, dog undtaget konstruktioner 
nævnt i § 6 a, stk. 1, nr. 1 og 2.  
4) Scener, herunder automobilscener, der er mere end 1,0 m i højden uanset om 
scenen opstilles indendørs eller udendørs.  
5) Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er me-
re end 50 m².  
6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1,0 m i højden.  
7) Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er 
mere end 50 m².  
8) Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en 
sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.  
9) Gangbroer, der er over 1,0 m i højden og med eller uden færdsel under gangbro-
en, uanset om gangbroen er med eller uden overdækning.  
10) Alle overdækninger over gangbroer.  
11) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selv-
stående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at 
der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.  
12) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der 
ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade.  
Stk. 3. De transportable konstruktioner nævnt i stk. 1 og stk. 2, er omfattet af føl-
gende krav:  
1) Byggeret i kapitel 8. Bestemmelserne i kapitel 8 gælder kun for konstruktioner, 
der opstilles med en varighed på over 6 uger.  
2) Adgangsforhold ved bygningen i §§ 51-54.  
3) Værn i §§ 58-60.  
4) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke om-
fattet af reglerne i kapitel 15.  
5) Brandforhold i kapitel 5.  
Stk. 4. Stk. 2 omfatter også modulopbyggede konstruktioner, hvis udformning og 
størrelse medfører, at konstruktionen overstiger de i stk. 2 anførte grænser.  
Stk. 5. Konstruktioner, der opstilles midlertidigt i op til 6 uger, er ikke omfattet af 
§§ 40, 43 og 46.« 
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Emne/ 
tekst: 

I § 6 d ændres »§ 6 a, stk. 2« til: »§ 6 b, stk. 3« 

§6d stk. 1  

”Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end 
6 uger på den samme placering, må ikke opstilles uden byggetilladelse fra 
kommunalbestyrelsen, jf. § 7. 
Ved byggesagsbehandling af en certificeret konstruktion omfattet 
af § 6b, stk. 2, der ønskes opstillet i mere end 6 uger, kan certifi-
katet lægges til grund for opfyldelse af de tekniske krav, og det er 
alene de bebyggelsesregulerende forhold, der skal byggesagsbe-
handles”. 

Kommentar: Spørgsmål   
Hvordan forholder vi os til ansøgninger om anvendelse af en transportabel 
konstruktion (telt) til permanent lagerbygning.  
Skal vi ikke betragte disse som traditionelle lagerbygninger, som bl.a. kræ-
ver statiske beregninger for alle forekommende laster samt brandstrategi 
(Brandklasse, anvendelseskategori, ILK, brandventilation) osv. 
Hvis ja, mener vi ikke, at certifikatet kan lægges til grund for opfyldelse af 
de tekniske krav, og det alene er de bebyggelsesregulerende forhold, der 
skal byggesagsbehandles. 

Hvis konstruktionen er certificeret ift. fx brand og statik undtages kun disse 
dele for byggesagsbehandling jf. BR18 § 6d. Hertil kan der knyttes en be-
kymring ift. forankring iht. en konstruktions certifikat, idet jordens beskaffen-
hed kan variere over året.  Opsættes konstruktionen med jordspyd om 
sommeren, hvor jorden kan være fast og tør, hvormed bæreevnen kan væ-
re god, kan denne bæreevne hen over året forringes således konstruktio-
nen ikke vil kunne modstå forudsatte horisontale kræfter på andre tidspunk-
ter på året, hvor jorden kan være opblødet som følge af nedbør. Måske vil 
det være hensigtsmæssig, om der ved konstruktioner opsat over længere 
perioder ville være krav om forankring i/med faste konstruktioner – funde-
ring eller anvendes af ballast i stedet for forankring med jordspyd. 

Dette bør gentænkes og omformuleres i §’en. Alternativt ønsker vi jeres 

betragtninger på tolkningen af §’en, hvis I mener den i høringen er dækken-

de. 

 

Emne/ 
tekst: 

§ 43, stk. 4, affattes således:  
»Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt garager og carporte, 
der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, udhuse, hønsehuse, drivhuse, 
overdækkede terrasser og lignende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor tages i 
brug uden tilladelse.« 

Kommentar: DABYFO kreds Nordjylland har visse betænkeligheder ved ændringen.  
Først og fremmest sættes der spørgsmålstegn ved den udførte undersøgel-
se, der skulle påvise at dokumentationsniveauet er det samme før og efter 
det med BR18 indførte krav om ibrugtagningstilladelse. Det er ikke det bil-
lede vi har i Nordjylland, langt fra. Det cementeres også ved, at vi i færdig-
meldingsprocessen har rigtig mange svære dialoger med ansøgerne, både 
private og professionelle, hvilket jo understreger at ingen har været vant til 
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at lave så meget dokumentation, og dermed jo heller ikke kan have ind-
sendt det i BR15 tiden. Ved vedtagelse af denne bestemmelse frygtes en 
væsentlig tilbagegang i dokumentationsniveauet. 
Dog hilser kreds Nordjylland det reducerede krav om Ibrugtagningstilladelse 
velkommen, såfremt det følges af ændret procedure for dokumentationsni-
veauet, før en sag kan betragtes som værende afsluttet. 
Vi foreslår derfor en ændring, som også berører ansøgningsmaterialet ved 
ansøgning om byggetilladelse, hvor vi foreslår at kap. 5 (brand) og kap. 15 
(konstruktioner) fuldt ud dokumenteres inden der kan meddeles byggetilla-
delse, og ikke på bagkant. Naturligvis kun et krav, hvor der ikke skal kobles 
certificerede rådgivere på. Vi er beviste om at selv et enfamiliehus kan være 
en kompliceret affære. 
Dermed har vi så fuldt ud påset det der er lagt op til i BR18, nemlig kap. 5, 
8, 15 og 20 og resten er så op til den projekterende at overholde. 
Dokumentationskravet understøttes af BOM og fordre hvert erklæret kapitel 
dokumenteret, inden systemet kan acceptere byggeriet færdigmeldt. Altså 
ingen færdigmelding uden at ansøger har taget stilling til hvert erklæret ka-
pitel. Hvordan der så tages stilling til kapitlet, bliver så ikke påset og det bli-
ver ikke kvalificeret at dokumentation der uploades til hvert enkelt kapitel, er 
korrekt eller fyldestgørende, men ejer/ansøger står vel på den måde inde 
for det fremsendte. Der udføres i forvejen ikke stikprøvekontrol på disse 
typer af byggesager. 
Der kan jo naturligvis fortsat i den enkelte byggetilladelse stilles andre do-
kumentationskrav, fx krav om energimærkning. 
Kreds Nordjylland frygter at såfremt ovenstående tiltag ikke følger det redu-
cerede krav om Ibrugtagningstilladelse, så efterlades kommunerne med en 
enorm stor mængde åbne byggesager, som er enormt tidskrævende (varsel 
om påbud, påbud og politianmeldelse) og derfor sjældent gennemføres. 

 

Emne/ 
tekst: 

§ 223 affattes således:  
»Såfremt der indrettes offentligt tilgængelige wc-rum til brug for andre end de be-
skæftigede i en bygning samt i kontor- og administrationsbygninger, skal der på 
samme etage indrettes mindst ét wc-rum, der opfylder følgende krav:  
1) Der skal være niveaufri adgang frem til wc-rum.  
2) Den fri passagebredde i dør til wc-rum skal være mindst 0,77 m.  
3) Håndvask og wc skal placeres over et hjørne på hver sin sammenstødende væg, 
så håndvask kan nås af person siddende på wc’et.  
4) Der skal være en fri afstand på mindst 0,90 m ved den side af wc’et, der vender 
bort fra håndvask. Væggen ved siden af wc’et, der vender bort fra håndvasken, skal 
friholdes fra fastmonteret inventar.  
5) Der skal være et frit manøvreareal med en diameter på 1,5 m foran wc’et og fri 
af dørens opslagsareal.  
6) Toiletsæde skal placeres i en højde på 0,48 m.  
7) Der skal være opklappelige armstøtter i en højde på 0,80 m på begge sider af 
wc’et.  
8) Håndvask skal placeres i en højde på ca. 0,80 m, med afløb under vask trukket 
tilbage.« 

Kommentar: Vi finder bestemmelsen uklart formuleret i forhold til hvad vi tror 
er meningen med bestemmelsen, og foreslår byttet rundt på ord-
stillingen som anført nedenfor. 

Forslag til 
ændring: 

§ 223 affattes således:  
»I kontor-og administrationsbygninger samt når der indrettes offentligt til-
gængelige wc-rum til brug for andre end de beskæftigede i en bygning, skal 
der på samme etage indrettes mindst ét wc-rum, der opfylder følgende krav:  
1) Der skal være niveaufri adgang frem til wc-rum.  
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2) Den fri passagebredde i dør til wc-rum skal være mindst 0,77 m.  
3) Håndvask og wc skal placeres over et hjørne på hver sin sammenstødende væg, 
så håndvask kan nås af person siddende på wc’et.  
4) Der skal være en fri afstand på mindst 0,90 m ved den side af wc’et, der vender 
bort fra håndvask. Væggen ved siden af wc’et, der vender bort fra håndvasken, skal 
friholdes fra fastmonteret inventar.  
5) Der skal være et frit manøvreareal med en diameter på 1,5 m foran wc’et og fri 
af dørens opslagsareal.  
6) Toiletsæde skal placeres i en højde på 0,48 m.  
7) Der skal være opklappelige armstøtter i en højde på 0,80 m på begge sider af 
wc’et.  
8) Håndvask skal placeres i en højde på ca. 0,80 m, med afløb under vask trukket 
tilbage.« 

 

Emne/ 
tekst: 

§ 489, stk. 3, affattes således:  
»Stk. 3. Camping- og salgsområder er undtaget fra indplacering i konstruktionsklas-
ser efter stk. 1.« 

Kommentar: DABYFO kreds Nordjylland ønsker at udtrykke begejstring for den-
ne ændring. 

 

Emne/ 
tekst: 

I § 493, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »ejendommen«: », såfremt det omfatter byggeri 
i anvendelseskategori 4« 

Kommentar: DABYFO kreds Nordjylland kan ikke skabe klarhed over betydnin-
gen af bestemmelsen, og den kan fortolkes på flere måder. Vi har 
en bekymring om, når vi som bygningsmyndighed kan være i tvivl 
om betydningen, så vil ansøgere også være det, og vi forudser 
mange tvister herom, hvilket potentielt kan føre til forskellige af-
gørelser efter bestemmelsen rundt om i landet. 
Det er i forvejen en af de bestemmelser som vi bliver mest udfor-
dret på i dagligdagen, og som i mange tilfælde ikke giver mening. 
Vi er klar over at styrelsen tidligere er blevet gjort opmærksom 
herpå, og har modtaget flere henvendelser fra landets kommuner 
til den, hvor styrelsens svar heldigvis har været klart, at bestem-
melsen skal efterleves, og vi har også set svar fra styrelsen hvor 
man ”lover” vejledningen tilrettet så den passer til bestemmelsen. 
I DABYFO kreds Nordjylland er der på ledelsesniveau taget en be-
slutning om at vi i dag efterlever bestemmelsen til fulde i hele re-
gionen. Vi stiller dog stadig spørgsmålstegn ved bestemmelsens 
mening, og opfordrer til at bestemmelsen bliver æn-
dret/omformuleret således at bestemmelsen bliver langt mere 
hensigtsmæssig. 
Vores forslag til en ændring er derfor ikke formuleret som lov-
tekst, men vi mener at lovteksten bør ændres til det som nuvæ-
rende vejledning lægger op til, nemlig at der kan være flere byg-
ninger der i sig selv kan indplaceres i BK1, på en ejendom, selvom 
de samlet set overstiger 600 m² på ejendommen. Det er dog en 
forudsætning at afstandsforholdene i de præaccepterede løsninger 
overholdes under hensyntagen til materialevalg m.v. 
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Kan afstandsforholdene ikke overholdes, så er det en fravigelse 
fra de præaccepterede løsninger, og dermed en indplacering i 
BK3.  

Hvis bygningerne sammenbygges, således at det samlede etage-
areal overstiger 600 m² for bygningen, kan de indplaceres i BK2 
såfremt de præaccepterede løsninger omkring sektionsadskillelse 
overholdes. 
Dette skal ses i lyset af, at man fx på en landbrugsejendom med 
lad os sige et stuehus på 250 m², garagebygning på 60 m² og 
driftsbygninger for landbruget på 2.000 m², ønsker at udskifte 
stuehuset, så bør dette kunne indplaceres i BK1 og kan jo løses 
præaccepteret i langt de fleste tilfælde. Derudover så bør man vel 
også skulle kunne opsætte et drivhus på fx 10 m² (hvor der jo nu 
er krav om byggetilladelse grundet garagen), uden at skulle an-
vende certificerede brandrådgivere, for som det er med bestem-
melsen lige nu, så skal dette drivhus indplaceres i BK2 og udløser 
krav om certificeret brandrådgiver. 
Vi hører fra borgere og ansøgere at prisen på en certificeret 
brandrådgivning i BK2 svinger fra 25.000 kr. til 100.000 kr. hvil-
ket selv i den ”lave” ende er en uforholdsmæssig stor udgift set i 
relation til at man kan købe selve drivhuset i et byggemarked til 
vel højst 5.000 kr. Bestemmelsen giver altså i disse tilfælde i sin 
nuværende form ikke mening, og med den foreslåede ændring ses 
der ikke blødet op for dette forhold, måske kun det med stuehu-
set, alt efter hvordan ændringen læses. 
Der findes i Nordjylland mange eksempler på hvor bestemmelsen 
er uhensigtsmæssig og vi supplerer meget gerne med eksempler, 
også på erhvervsejendomme, hvor vi mener at hensynene bag 
bestemmelsen er lige så fint håndteret med det forslag vi hermed 
stiller til en ændring. 

 

Emne/ 
tekst: 

§ 506, stk. 2, affattes således:  
»Stk. 2. For byggeri, der indplaceres i brandklasse 1 eller 2, kan der fraviges fra de 
præ-accepterede løsninger for brandtekniske installationer, som er angivet i bilag 12 
til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, ved at det dokumenteres, 
at sikkerhedsniveauet for den enkelte fravigelse overholdes.« 

Kommentar: DABYFO kreds Nordjylland er bekymret for hvordan vi skal admi-
nistrere dette i praksis, hvornår er noget så BK3 ? – Grænsen 
herimellem bliver ret udvisket og vi forudser mange diskussioner 
med ansøgere når det ikke er klart formuleret. 
Der bør ikke kunne afviges fra de præ-accepterede løsninger, 
uden byggeriet skal indplaceres i en højere brandklasse. 
Dokumentationen af et forsvarligt sikkerhedsniveau skal jo netop 
laves af den certificerede brandrådgiver, der er klassificeret til at 
lave en sådan vurdering, og vurderingen af om afvigelsen er OK 
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bør ikke ligge ved kommunen. 

 

Emne/ 
tekst: 

Bilag 1, tabel 2, affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 

Kommentar: Når man ser på, hvad der i øvrigt er af lempelser, kunne man må-
ske også godt have huse med 2 boliger (med vandret lejligheds-
skel) i max. 2 etager under risikoklasse 1. Den type er der mange 
af rundt omkring i de små bysamfund, og de er oftest ikke mere 
komplicerede, end sammenbyggede enfamiliehuse og krav om 
certificeret brandrådgiver virker lidt som skudt over mål i disse 
typer byggerier. 

 

Emne/ 
tekst: 

Bilag 1, tabel 3, affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse. 

Kommentar: Vi mener at der skal ske en konsekvensrettelse i fodnote a, alt ef-
ter hvordan § 493 ender med at blive affattet. 

 

Emne/ tekst:  Ikke et punkt til høringen, men ønske om at § 486 med tilhørende 
vejledning konsekvensrettes  

Kommentar:  I BR18 § 486 fremgår "Ved konstruktionsafsnit forstås i denne be-
kendtgørelse en afgrænset del af en konstruktion, der indplaceres i 
én konstruktionsklasse og én konsekvensklasse". Der er ikke en stk. 
1 og 2!   
Til gengæld står der i §529 stk. 2: "For et byggeri kan der kun være 
én bygværksprojekterende". Dette tolkes som at bygværksprojekte-
rende er defineret som en person og ikke et firma.  
Dette er ikke i overensstemmelse med Vejledning om indplacering i 
konstruktionsklasser, https://bygningsreglementet.dk/Ovrige-
bestemmelser/26/BRV/Indplacering-i-konstruktionsklasser   
Hvor det fremgår:  
1.0.1. Konstruktionsafsnit  
Ifølge BR18, § 486, stk. 1, kan et byggeri opdeles i et eller flere 
konstruktionsafsnit. Et konstruktionsafsnit kan være en hvilken som 
helst veldefineret afgrænset del af byggeriet, f.eks. en hel bygning, 
et etagedæk, en specifik bjælke eller i yderste tilfælde et specifikt 
fastgørelsesmiddel.  
Et konstruktionsafsnit kan kun have én konsekvensklasse og én 
konstruktionsklasse, jf. BR18, § 486, stk. 2.  
Det er ifølge BR18, § 486, stk. 1, en forudsætning, at det enkelte 
konstruktionsafsnit er projekteret af en og samme organisation. Ek-
sempel:  

• Firma A er bygværksprojekterende af byggeriet som helhed, 

https://bygningsreglementet.dk/Ovrige-bestemmelser/26/BRV/Indplacering-i-konstruktionsklasser
https://bygningsreglementet.dk/Ovrige-bestemmelser/26/BRV/Indplacering-i-konstruktionsklasser
https://bygningsreglementet.dk/Ovrige-bestemmelser/26/BRV/Indplacering-i-konstruktionsklasser#ffd7c775-ae7c-4389-b040-314a6eb41bb9
https://bygningsreglementet.dk/Ovrige-bestemmelser/26/BRV/Indplacering-i-konstruktionsklasser#ffd7c775-ae7c-4389-b040-314a6eb41bb9
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og den bærende hovedkonstruktion indplaceres i konstruktions-
klasse 3.  

Forslag til æn-
dring:  

Dette bør tilrettes.  
Skal en bygværksprojekterende opgives på personniveau, eller er 
det tilstrækkeligt at opgive et firma? 

 

 

 

HØRINGSSVAR TIL UDSENDTE HASTEHØRING OM HASTEÆNDRING I MARTS 

Emne/ 
tekst: 

Til ændringen af § 5, stk. 1, nr. 4 

Kommentar: Det undrer os, at hensynet til det der tidligere netop var afgøren-
de for udløsning af krav om byggetilladelse i etagebebyggelserne - 
nemlig at hensynet til fælles forsyningsanlæg, med denne be-
stemmelse helt er blæst til side. Det er svært at forestille sig, at 
Styrelsen i år 2020 ikke længere anser fælles forsyningsanlæg 
som værende væsentlige for hele ejendommens ejerforhold, drift 
og vedligeholdelse. Ligeledes er det svært at forestille sig at 
grundlaget må være, at en anden form for ansvarlig håndtering 
heraf, eks. autorisationssystemer på ventilationsanlæg og alterna-
tive varmeforsyningsanlæg mv., er i støbeskeen. 

 

Emne/ 
tekst: 

Ændringerne til § 10 

Kommentar: Har til formål at præcisere, hvilken dokumentation der SKAL ind 
ved ansøgning om byggetilladelse, og hvilken der KAN VÆRE rele-
vante. 

 

Emne/ 
tekst: 

Ny bestemmelse § 10, nr. 5, stk. 2, nr. 1– (i øvrigt svært tilgæn-
gelig og ikke genkendelig navngivning) 

Kommentar: Heraf fremgår, at kap 8 og 20 ikke længere er oplysninger, der 
SKAL følge en byggeansøgning, men kun erklæres, hvis det skøn-
nes relevant. At ansøger ikke længere obligatorisk skal forholde 
sig til kapitlerne, finder vi ganske ærgerligt, idet kap. 8 er yderst 
grundlæggende forudsætninger for nærmest enhver byggesag – 
også ved ombygning i etageboligbebyggelser – her tænkes særligt 
på opholdsarealer og parkeringsforhold. 
Dette efterlader dermed alle andre byggesager i et spørgsmål om 
relevans. Uden at kende det nøjagtige antal vil den umiddelbare 
vurdering være i en provinskommune som fx Vesthimmerland, at 
95 % af alle byggesager forsat, relevant vil være omfattet af kap. 
8. 
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Kap. 8 – Helhedsvurdering anses for at være en af reglementets 
stærkeste reguleringer, der henfører til Byggelovens formålsbe-
stemmelse om at fremme arkitektonisk kvalitet på bygningsni-
veau. Her er det muligt for både ansøger og myndighed at bane 
vejen for det gode indpassede projekt, der ikke ligger inden for 
byggeretten, men som på anden vis tager hensyn og bidrager til 
karakteren af kvarteret eller bebyggelsen i umiddelbar nærhed. 
Men det modsatte gør sig ligeledes gældende (dårligt tilpassede 
projekter), og netop her kan det være vanskeligt at få ansøger til 
at erklære og forholde sig til bebyggelsens bidrag til fællesskabet.  
Også i kap. 8 findes vurderingerne om lysforhold og indbliksgener, 
der dog først skal vurderes, når byggeretten brydes. Det kan un-
dre, at BR18 lemper et krav, som tidligere er blevet præciseres af 
landets ombudsmand - nemlig at lysforhold og indbliksgener er 
forhold, der bør vurderes og indgå i enhver byggesag. Med den 
foreslåede ændring af §10 trækker Styrelsen endnu længere væk 
fra det naboretslige hensyn, som Ombudsmanden har forholdt sig 
til. 
At Kap. 20 heller ikke længere er en dokumentation, der SKAL fo-
religge ved enhver byggesag, synes ubegribeligt for os, der sidder 
med de praktisk udførende parter. Det er nærmest mere reglen 
end undtagelsen, at budgetlægning og projektering af byggeri ikke 
husker at medtage behovet for bearbejdning af arealet mellem 
husene - end sig noget så praktisk som at forholde sig til parke-
ringsbehov. 
At kap. 8 og 20 nu foreslås som et KAN punkt, vil i vores vurde-
ring ikke bidrage positivt for borgere og erhvervsliv, men dog kan 
det indrømmes, at i netop ombygning af etagebebyggelserne kan 
det synes mere irrelevant end i alle andre typer af byggesa-
ger. Ændringen, der syntes at komme til at hedde §10 nr.1 stk.2 
nr.2 (i daglig tale indplacering i konstruktionsklasse) og tilsvaren-
de for §10 nr.1 stk.2 nr.4 (i daglig tale indplacering i brandklas-
se), er nu ligeledes blevet til et punkt, der kun skal erklæres ved 
dets relevans.  
Antallet af sager, hvor det IKKE er relevant at indplacere i netop 
brand- og konstruktionsklasserne, er betydelig mindre end antallet 
af sager for det modsatte. Derfor bidrager denne ændring absolut 
ikke med positivitet for borgere eller erhvervsliv. 

 

Emne/ 
tekst: 

§ 10 nr. 1 stk. 2 nr. 3 (indplacering i konstruktionsklasse for om-
bygninger) og tilsvarende for brand § 10 nr. 1 stk. 2 nr. 5. 

Kommentar: Hvordan kan det kun måske være relevant at erklære dette for-
hold, når den foreslåede ændring af BR18 til ny bestemmelser §5, 
stk.1, nr 4. netop angiver, at såfremt ombygning af etagebygnin-
ger ikke ændrer på den konstruktive virkemåde eller forudsætnin-
gerne for de brandmæssige forhold, kan ombygningen gennemfø-
res uden byggetilladelse.  
Hvordan kan man ud fra dette forestille sig, at der vil blive søgt 
om byggetilladelse til en ombygning af en etagebygning, og at det 
så kun måske er relevant at erklære dette tekniske forhold. 
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Notat









		Skabelon til høringssvar



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 (BR18)







		Afsender:

DABYFO, kreds Sydjylland, input fra 6 kommuner.

Tina Callesen, 

Mail: tcal@sonderborg.dk, telefon: 2790 5487









Generelle bemærkninger: 

[Her bedes angivet generelle/overordnede kommentarer til høringen. 

For at undgå gentagelser og mulige uklarheder bedes tekstnære kommentarer angives i kommentarfelterne nedenfor.]



Tekstnære bemærkninger:



		Emne/ tekst:

		§ 5 15) 

Hvis formålet med ændringen skal opfyldes, bør der stå:

Færdigproducerede sanitetsbygninger…….. 



 »15) Sanitetsbygninger med et areal på højst 25 m2.« 



		Kommentar:

		Hvis formålet med ændringen skal opfyldes, bør ”Færdigproducerede” tilføjes.

Er der krav i BR, der ikke skal opfyldes? Vores erfaring er, at der er tvivl om hvilke krav, der skal opfyldes. 



		Forslag til ændring:

		Præcisér hvilke bestemmelser i BR der skal overholdes.







		Emne/ tekst:

		Ny(e) bestemmelse(r):

Overskriften før § 6 f affattes således: 

»Camping- og salgsområder« 

10. § 6 f affattes således: 

»For midlertidige salgsområder med et samlet areal på over 5.000 m² skal ansøgning om byggetilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug. 

Stk. 2. Følgende midlertidige camping- og salgsområder skal overholde bygningsreglementets kapitel 5, men kan etableres uden ansøgning om byggetilladelse: 

1) Midlertidige campingområder til flere end 150 overnattende personer. 

2) Salgsområder, der er mindre end 5.000 m2 og til flere end 150 personer.«



. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et areal på mellem 1.000 m² og 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal meddelelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et areal på mellem 1.000 m² og 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal meddelelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et areal på mellem 1.000 m² og 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal meddelelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et areal på mellem 1.000 m² og 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal meddelelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.





		Kommentar:

		Campingområder:

De nye bestemmelser betyder, at campingområder slet ikke skal have tilladelse hvis de følger BR18 kap. 5. det er Vejle Kommunes vurdering, at det kan give udfordringer og mulige problemstillinger på især store campingområder til mange tusinde mennesker. Dialogen mellem myndighed og arrangør forsvinder, og det vil fremadrettet være arrangørens eget ansvar. Går man på kompromis med sikkerhed?



Frem til 1. juli 2017, var ovenstående reguleret af Beredskabsloven, herefter blev det flyttet til Byggeloven, og nu udgår en del, således det bliver arrangørernes eget ansvar – kan det forsvares hvis der går noget galt?



Der er pt. ikke udarbejdet en vejledning for campingområder.



Salgsområder:

Nugældende bestemmelse, BR18 § 6g stk. 2, omskrives så der ikke længere er en bestemmelse om byggetilladelse til festivalområder.

Af høringsbrevet fra 30. marts 2020, over udkast til ændring af bygningsreglement, fremgår det, at ”festivalområder udgår, da et festivalområde hovedsageligt består af salgs- og campingområder samt transportable konstruktioner, der er reguleret i bygningsreglementet”. 

Der er korrekt at der i BR18 er selvstændige bestemmelser for henholdsvis, salgs- og campingområder samt transportable konstruktioner, men bestemmelserne er selvstændige, og giver ikke et samlet overblik over hvordan et større festival/arrangementsområde med både salgsområder, forsamlingstelte, scener, hegn osv. fremstår, og sikkerhedsmæssigt kan forsvares/godkendes. 



Eksempelvis kan der på et større festival/arrangementsområde, være gasser, grill, affaldsbeholdere som ikke nødvendigvis er placeret i forbindelse med salgsområdet, men i nærheden af forsamlingstelte og scener – hvordan skal det håndteres hvis ikke der skal godkendes en samlet plan? Og evt. flugtveje gennem et hegn på områder hvor der samles mange mennesker – det er ikke nødvendigvis i forbindelse med et salgsområde, men kan være i forbindelse med scener og mange forsamlingstelte.



Der er pt bilag til BR18 ”11a: Vejledning om arrangementsplaner for midlertidige udendørsarrangementer”. Arrangementsplan er ikke et begreb der anvendes i BR18, og det er tvetydigt hvad vejledningen formål er – den støtter ikke op om de nye eller nugældende bestemmelser.



Herudover er der pt. til BR18 ”Bilag 11b: Vejledning om udarbejdelse af planer for midlertidige salgsområder”. Af vejledningen fremgår det at et salgsområde er et område med salgsboder, inddelt i felter af en max. størrelse. Herudover er der oplyst afstande til forsamlingstelte og campingområder:

”For at sikre mod brandspredning mellem salgsområder ved udendørsarrangementer skal salgsområderne 

placeres med en afstand, der sikrer, at en brand ikke kan brede sig fra det ene salgsområde til det andet 

eller til andre elementer som eksempelvis forsamlingstelte eller campingområder” og ” Der skal mellem salgsområder og områder med forsamlingstelte, campingområde udlægges et friareal med en bredde på mindst 10 m, mens der skal være en afstand på mindst 5,0 m til bygninger og parkeringsarealer”.



Igen, hvem skal påse at områder ud over salgsområder er indrettet brandmæssigt forsvarligt, og at vejledningerne efterleves?



Vejledningerne skal nødvendigvis omskrives i forhold til de nye og nugældende bestemmelser. Både reglementsbestemmelser og vejledninger bør formuleres så det er helt tydeligt hvad der skal have byggetilladelse, og hvad der er arrangørernes eget ansvar. 



Frem til 1. juli 2017, var ovenstående reguleret af Beredskabsloven, herefter blev det flyttet til Byggeloven, og nu udgår en del, således det bliver arrangørernes eget ansvar – kan det forsvares hvis der går noget galt?



Supplerende BEMÆRKNINGER:



Nugældende § 6f stk. 2, indeholder bestemmelse om at ”campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et areal på mellem 1.000 m² og 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal meddelelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug”. 

Denne bestemmelse udgår helt, men bestemmelsen i § 6e opretholdes i forhold til transportable konstruktioner: ”For transportable konstruktioner, der anvendes af flere end 150 personer, skal meddelelse med oplysning om den transportable konstruktions indretning og brug, jf. §§ 156-158, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, konstruktionen tages i brug”. 

Bør der være forskel på om kommunen/beredskabet er oplyst om hvor der forsamles måske mange tusinde mennesker? Og hvad betyder meddelelsesbegrebet, det er fortsat utydeligt i bygningsreglementet/vejledninger.



		Forslag til ændring:

		











		Emne/ tekst:

		§ 43 stk. 4. Enfamiliehuse mm. kan tages i brug uden ibrugtagningstilladelse



		Kommentar:

		Det er en stor lempelse i forhold til BR 15, hvor kommunen skulle sikre, erklæring om det færdige byggeri, inden ibrugtagning.

Det handler ikke om at have fyldestgørende byggesagsarkiv, men om at sikre at de ansvarlige dokumenterer, at boligen opfylder gældende krav, inden ejeren flytter ind.

Hvad skal kommunerne gøre, når der sker indflytning uden at færdigmeldingsdokumentation og erklæring er indsendt?

Vi oplever som regel, at der ved færdigmelding af f.eks. tilbygninger ikke er medsendt dokumentation og erklæring om det færdige byggeri.

Der mangler incitament for ansøger til at indsende dokumentation.



		Forslag til ændring:

		Inden ibrugtagning af bygningen indsendes færdigmelding, erklæring om det færdige byggeri og relevant dokumentation.







		Emne/ tekst:

		Under § 43 stk. 4 bør udestuer også indskrives, som bygning der kan tages i brug uden tilladelse.





		Kommentar:

		



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		§43, stk. 4: ny tekst:

Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse …..



		Kommentar:

		Betyder der så, at enfamiliehuse med integrerede garage/carport kræver ibrugtagningstilladelse, eller er det kun hvis der særskilt ansøges om tilladelse til integreret garage/carport ved eks. enfamiliehuse



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		16. § 43, stk. 4, affattes således: 

»Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor tages i brug uden tilladelse.«



Der vil som erstatning blive udarbejdet målrettet vejledning, så kravene om dokumentation bliver tydelige.





		Kommentar:

		Der kunne være fint med en forventning om, hvornår vejledningen dukker op? 



Vil det være med medtilbagevirkende kraft for i gangværende sager?



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		Punkt 16 vedr. § 43



		Kommentar:

		Skal dette gælde bagudrettet, således at allerede søgte enfamiliehuse og lign, der endnu ikke er afsluttet, fritages for IBT? Eller skal kommunerne fortsat kæmpe for at få tilstrækkelig dokumentation ind på de mange projekter, der endnu ikke er afsluttet?

Med den angivne formulering er integrerede carporte og garager ikke undtaget fra krav om IBT – jeg går ikke ud fra, det er tilsigtet.



		Forslag til ændring:

		Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt garager og carporte hvad enten de er integrerede eller ikke-integrerede, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor tages i brug uden tilladelse







		Emne/ tekst:

		§141 nyt stk. 6: samt §142 nyt stk. 5:

Bliver det akkrediterede inspektionsorgan ved en funktionsafprøvning opmærksom på, at anlæg er behæftet med fejl, der kan medføre risiko for konkret personskade i tilfælde af brand, skal der ske meddelelse herom til kommunalbestyrelsen.



		Kommentar:

		Hvad tænkes det så at kommunalbestyrelsen skal foretage sig?

Er der så tale om en lovliggørelse ? og hvad med den tidligere tilknyttede brandrådgiver, og skal der tilknyttes ny brandrådgiver i forbindelse med evt. lovliggørelsessag?



		Forslag til ændring:

		









		Emne/ tekst:

		Punkt 32 og 34 - §§ 141 og 142



		Kommentar:

		Hvordan er det tanken, at bygningsmyndigheden skal forholde sig i tilfælde af en sådan henvendelse fra et inspektionsorgan? 

Skal vi tilbageholde en IBT til forholdet er bragt i orden, hvis det oplyses før IBT?

Hvis forholdet først meddeles efter vi lovligt har meddelt IBT på baggrund at tilstrækkelig indsendt dokumentation – skal vi køre en lovliggørelsessag.

Jeg synes pludselig, bygningsmyndigheden bliver blandet ind i forhold, der er udlagt til certificerede rådgivere.





		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		12. Overskriften før § 6 h affattes således: 

»Pladsfordelingsplaner og midlertidig overnatning« 

13. § 6 h, stk. 2, affattes således: 

»Midlertidige overnatninger, jf. § 152 a, skal meddeles til kommunalbestyrelsen senest 2 uger før første overnatningsdøgn.«



§ 152a Midlertidig overnatning.

2) Tilstrækkelig alarmerings- evakuerings- redningsmuligheder.





		Kommentar:

		Upræcist formuleret – findes ej heller i Vejledning til kap 5 bilag 11d

Det bør fremgå præcist hvad man kræver af røgalarmer, hvor der ikke findes automatisk varsling.





		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		§156:

Drift, kontrol og vedligehold af følgende skal ske på en sådan måde, at §§ 137-142 og §157 til enhver tid er overholdt:

1) Transportable konstruktioner til flere end 150 pers.

2) Camping- og salgsområder til flere end 150 pers.



		Kommentar:

		Skal der føres tilsyn med overholdelsen af §§ 137-142 ift. drift m.v., og hvem skal i så fald foretage tilsynet.

Hvordan skal eventuel tilsynsmyndighed orienteres om at de omhandlende konstruktioner, camping- og salgsområder forefindes?



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		§ 183



		Kommentar:

		Ændringen betyder ikke, som angivet i høringsbrevet, at der ved sommerhuse ikke kan opføres sekundære bygninger nærmere vejskel end 5 m.

Ændringen betyder i stedet, at sekundære bygningers længde mod vejskel ikke medregnes i de 12 m. (Svarende til enfamiliehuse § 181)



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		

Bebyggelsesregulerende bestemmelse vedrørende sommerhuse. 



Ændringen er en præcisering af, at der på sommerhusgrunde ikke må opføres sekundær bebyggelse i en afstand af 0-5 meter fra skel mod vej.



41. I § 183, nr. 2, udgår »vej« 





		Kommentar:

		Hvad skyldes det, at der ikke længere må bygges mod vej? Det er normalvis her, der opleves færres frustration fra naboerne, samt at det brandmæssig ”automatisk” er afstand til naboen. Hvad er hensigten med denne paragraf? 



Samt i de tidligere reglementer (BR08, BR10 og BR15) har jf. byggeretten kunne opføre sekundærbebyggelse 2,5 m fra vej i sommerhusområderne, og derfor er der nu i sommerhusområder bebyggelse 2,5 m fra vej.   





		Forslag til ændring:

		









		Emne/ tekst:

		§233:

Såfremt der indrettes offentligt tilgængeligt wc-rum til brug for andre end de beskæftigede i en bygning samt i kontor- og administrationsbygninger……..



		Kommentar:

		Betyder det, at der altid skal indrettes handicap-wc i kontor- og administrationsbygninger?



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		§493 stk. 1 nr. 1: indsættes efter ejendommen: såfremt det omfatter byggeri i anvendelseskategori 4



		Kommentar:

		Vil denne ændring betyde, at, i alt andet byggeri er det ikke afgørende hvor meget byggeri der i forvejen er på den enkelte ejendom ?



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		§493 nyt stk. 3:

Camping- og salgsområder er undtaget fra indplacering i brandklasser efter stk. 1. Der skal på baggrund af risikoen i tilfælde af b rand vurderes om og i hvilket omgang:

1) En certificerede brandrådgiver skal inddrages

2) Dokumentationen skal udfærdiges efter …..



		Kommentar:

		Hvem foretager vurderingen ?



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		§ 493 stk. 3 Det skal på baggrund af risikoen for i tilfælde af brand vurderes om og i hvilket omfang:

1)

2)



		Kommentar:

		Hvem skal vurdere det? Ansøger eller kommunen?



		Forslag til ændring:

		







		Paragraf/ tekst: 

		§493

Brandklasse 1 (BK1), som omfatter byggeri i risikoklasse 1. De tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. Til overholdelse af krav til byggeri i brandklasse 1 må der alene anvendes simple brandtekniske installationer, og håndslukningsudstyr. Byggeriets samlede etageareal må ikke overstige 600 m² på ejendommen.



		Kommentar: 

		Hvad er intentionen med etagearealet ikke må overstige 600 m² på ejendommen, hvis bygninger kan placeres så, at deres indbydes afstand gør at de brandmæssigt er uafhængige. 



Brandklassen relaterer sig til kompleksiteten af den enkelte bygning/det enkelte bygningsafsnit. Indskrænkningen giver ikke mening, da den enkelte bygning ikke bliver mere kompleks af, at der på samme ejendom er andre tilsvarende bygninger.



Eksempel 1: Opførelse af 6 dobbelthus med et samlet etageareal på 1.200 m² på samme ejendom, hvor den indbydes afstand på mere end 5 m. Disse bygninger er brandmæssigt uafhængige af hinanden skal efter bestemmelsen indplaceres i BK2. 

Hvis ejendommen udmatrikuleres, kan det samme byggeri indplaceres i BK1.



Eksempel 2: En landbrugsejendom med 200 m² stuehus samt 2.000 m² driftsbygninger. En tilbygning til stuehuset på 50 m² vil medføre at stuehuset skal indplaceres i BK2.



Eksempel 3: En industribygning på 600 m² ønsker en tilbygning på 47 m², vil medføre at bygningen skal indplaceres i BK2, da den samlede etageareal overstiger 600 m² på ejendommen.

















		Emne/ tekst:

		§506 stk. 2:

For byggeri, der indplaceret i brandklasse 1 eller 2, kan der afviges fra de præ-accepterede løsninger for brandtekniske installationer, som er angiver i bilag 12……., ved at det dokumenteres, at sikkerhedsniveauet for den enkelte afvigelse overholdes



		Kommentar:

		Vil det så sige, at de præaccepterede løsninger kan afviges udover de afvigelser der allerede er beskrevet i de præaccepterede løsninger, og byggeriet kan stadig indplaceret i BK1 eller BK2, og behandles af en rådgiver der kun har opnået certificering til denne brandklasse, idet de præaccepterede løsninger så stadig kan anvendes.

Hvem skal i så fald vurdere sikkerhedsniveauet i forhold til de ønskede afgivelser?

Vil denne vurdering i så fald ikke være noget i retning af en komparativ analyse, som jo kun kan anvendes ved brandklasse 3 og 4?

Hvem skal godkende de mulige afvigelser, er det en rådgiver certificeret til BK3 ?



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		Punkt 66



		Kommentar:

		Hvis det er muligt at fravige de præaccepterede løsninger i brandklasse 1 og 2 bør alle vejledninger til kapitel 5 gennemgås og tilrettes, da det her er angivet, at bilag for præaccepterede løsninger skal følges i deres helhed for at byggeri kan være i BK 1 og 2.



		Forslag til ændring:

		
















		Emne/ tekst:

		Nyt bilag 2, note a)

Brandklasse 1 er begrænset til byggeri der har et etageareal på højst 600 m2 på ejendommen. Der må kun anvendes simple brandtekniske installationer ………….



		Kommentar:

		I nyt §493 stk. 1, tilføjes, at de 600 m2 er gældende såfremt det omfatter byggeri i anvendelseskategori 4.

Med denne beskrivelse, vil det være alle typer byggerier hvor grænsen på de 600 m2 samlet på ejendommen der vil være afgørende. Dette betyder, at det vil være meget få byggerier der kan indeholdes i BK1

Desuden beskrives ændring i §506 stk. 2, at der kan ske afvigelser ift. anvendelsen af brandtekniske installationer, hvordan harmonere disse to forskellige krav.



		Forslag til ændring:

		









		Emne/ tekst:

		Ny(e) bestemmelse(r):

I § 493 indsættes efter stk. 2 som stk. 3: 

»Stk. 3 Camping- og salgsområder er undtaget fra indplacering i brandklasser efter stk. 1. Det skal på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om og i hvilket omfang: 

1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages. 

2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30.« 

Stk. 3-5 bliver herefter til stk. 4-6.

§ 493, stk. 6, affattes således: 

»Stk. 6. Dokumentationen for overholdelse af stk. 3 og stk. 5 skal indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.«





		Kommentar:

		Det fremgår af den nye § 493 stk. 6, at dokumentation skal indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Da campingområder efter den nye bestemmelse § 6 f stk. 2 nr. 1, kan etableres uden byggetilladelse, er det tvetydigt hvad § 493 stk. 6 betyder i forhold til campingområder og byggetilladelse, og evt. indplacering i brandklasse. Der er i skrivende stund ikke en vejledning for campingområder.



		Forslag til ændring:

		









  

		Emne/ tekst:

		

62. I § 493, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »ejendommen«: », såfremt det omfatter byggeri i anvendelseskategori 4«





		Kommentar:

		Præciseringen af at etagearealet højst må være 600 m² pr. ejendomme ved anvendelseskategori 4, vil medfører at langt de fleste rækkehuse projekter vil være placeret i brandklasse 2. Medmindre bygherre/ansøger starter med at udstykke hovedmatriklen til selvstændige ejendomme, så vil byggeriet kunne forblive i brandklasse 1. – Hvad er formålet med denne paragraf, er der en mening med at man vil tvinge nogle til at udstykke?    





		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		66. § 506, stk. 2, affattes således: 

»Stk. 2. For byggeri, der indplaceres i brandklasse 1 eller 2, kan der fraviges fra de præ-accepterede løsninger for brandtekniske installationer, som er angivet i bilag 12 til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, ved at det dokumenteres, at sikkerhedsniveauet for den enkelte fravigelse overholdes.«





		Kommentar:

		Der står i ”Kapitel 1: Generelt om sikkerhed ved brand” flg.:



1) ”Det er ikke muligt at fravige de præ-acc. løsninger, når byggeriet er placeret i brandklasse 1” og for BK 2 står der

2) ”Der må ikke fraviges fra følgende forhold i de præ-accepterede løsninger”: Brandtekniske installationer

Etc., etc.



Der bør skabes overensstemmelse mellem lovtekst og vejledning.





		Forslag til ændring:

		












		Emne/ tekst:

		Høringsbrevet s. 3 øverst:

Præciseringen om,  at der ikke er krav om byggetilladelse til transportable konstruktioner ved byggepladser.



		Kommentar:

		Hvordan håndteres det, hvis konstruktionerne opstilles i tilknytning til byggearbejde der ikke kræver byggetilladelse ?



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		Side 3 i høringsbrev: Festivalpladser udgår, fordi man mener de hovedsageligt består af salgsboder og campingområder. Hvad så med festivaler/koncerter uden camping, hvor boder fylder mindre end pladsen foran scenen, kræver de ikke længere byggetilladelse. Hvad med området foran scenen til arrangementer med store salgs- og campingområder, er det ikke omfattet af byggesagsbehandlingen.





		Kommentar:

		



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		Punkt 2 



		Kommentar:

		De nye punkter hører vel til i § 5?

Hvad menes med punkterne? Menes der, at ved væsentlige ombygninger, som i sig selv kræver byggetilladelse fordi anvendelsen ændres eller etagearealet udvides, skal der ikke kigges på brand og konstruktioner, hvis der ikke ændres på disse?

Det er ikke tydeligt, præcist hvad der menes med punkterne. Det kan sagtens læses som om, at væsentlige ombygninger ikke kræver byggetilladelse, hvis bare det brandmæssige og konstruktionesmæssige ikke ændres. Dette er vel ikke tanken?

 



		Forslag til ændring:

		

 »6) Hvor der ved væsentlige ombygninger, som kræver byggetilladelse som følge af anvendelsesændring eller udvidelse af etageareal, ikke ændres på de bærende konstruktioners virkemåde kan disse fortsat benyttes i overensstemmelse med bestemmelserne gældende på opførelsestidspunktet. 

7) Hvor der ved væsentlige ombygninger, som kræver byggetilladelse som følge af anvendelsesændring eller udvidelse af etageareal ikke direkte influeres på eksisterende lovlige brandmæssige forhold kan disse fortsat benyttes uændret i overensstemmelse med reglerne på opførelsestidspunktet.«







		Emne/ tekst:

		Høringsbrev s. 4: Ændring af regler om ibrugtagningstilladelse til enfamiliehuse, dobbelthuse m.v.



		Kommentar:

		Det vil være nødvendigt med nærmere retningslinjer omkring kommunernes håndtering af manglende dokumentation for lovligheden af det opførte byggeri, forinden byggeriet tages i brug.

Hvordan er denne dokumentation tænkt håndteret?

Hvordan skal kommunerne forholde sig ved ibrugtagning af nyt byggeri uden der foreligger den fornødne dokumentation?

Vil dette betyde, at byggerier, hvor der ikke er indsendt fornøden dokumentation, i stedet overgår til lovliggørende byggesagsbehandling?



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		Risikoklasse 1. 





Bilag 1 

Tabel 2 – Risikoklasser



Fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse med højst 3 etager over terræn og højst 1 etage under terræn hvis etagearealet ikke overstiger 150 m2 







		Kommentar:

		Er de 150 m² pr etage = en samlet bygning på maks. 600 m² ?



Eller



Er det samlet for hele bygningen 150 m²? Altså mindre end 50 m² pr etage.





		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		Bilag 1 

Tabel 3 – Indplacering i brandklasser

Brandklasse 1:

1. Brandklasse 1 er begrænset til byggeri, der har et etageareal på højst 600 m2 på ejendommen. Der må kun anvendes simple brandtekniske installationer, f.eks. røgalarmanlæg, simpelt håndslukningsudstyr som håndslukkere og lignende. 



		Kommentar:

		Tekstboks ved Bilag 1



”a) Brandklasse 1 er begrænset til byggeri, der har et etageareal på højst 600 m2 på ejendommen. Der må kun….”

Det punkt er ikke korrekt, da der i §493 er indsat teksten ”såfremt det omfatter byggeri i anv. kat. 4”. 



Det betyder, at et byggeri i anv. kat. 1 i BK 1, med lav brandbelastning (max 1.600 MJ/m2 gulvareal) kan opnå en sektionsstørrelse på 5000 m2, hvor der endvidere kan udføres (x) antal af disse sektioner på samme grund i BK 1.

Der bør foretages en tekstmæssig tilretning, så oplysningerne er korrekte.





		Forslag til ændring:
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Afsender: 

DABYFO, kreds Sydjylland, input fra 6 kommuner. 

Tina Callesen,  

Mail: tcal@sonderborg.dk, telefon: 2790 5487 

 

 

Generelle bemærkninger:  

[Her bedes angivet generelle/overordnede kommentarer til høringen.  

For at undgå gentagelser og mulige uklarheder bedes tekstnære kom-
mentarer angives i kommentarfelterne nedenfor.] 

 

Tekstnære bemærkninger: 

 

Emne/ 
tekst: 

§ 5 15)  

Hvis formålet med ændringen skal opfyldes, bør der stå: 

Færdigproducerede sanitetsbygninger……..  

 
 »15) Sanitetsbygninger med et areal på højst 25 m2.«  

Kommentar: Hvis formålet med ændringen skal opfyldes, bør ”Færdigproduce-
rede” tilføjes. 

Er der krav i BR, der ikke skal opfyldes? Vores erfaring er, at der 
er tvivl om hvilke krav, der skal opfyldes.  

Forslag til 
ændring: 

Præcisér hvilke bestemmelser i BR der skal overholdes. 

 

Skabelon til høringssvar 

 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-
lementet 2018 (BR18) 
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Notat 

 

Emne/ 
tekst: 

Ny(e) bestemmelse(r): 
Overskriften før § 6 f affattes således:  
»Camping- og salgsområder«  
10. § 6 f affattes således:  
»For midlertidige salgsområder med et samlet areal på over 5.000 m² skal ansøg-
ning om byggetilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, 
jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.  
Stk. 2. Følgende midlertidige camping- og salgsområder skal overholde bygnings-
reglementets kapitel 5, men kan etableres uden ansøgning om byggetilladelse:  
1) Midlertidige campingområder til flere end 150 overnattende personer.  
2) Salgsområder, der er mindre end 5.000 m2 og til flere end 150 personer.« 
 
 

 

Kommentar: Campingområder: 

De nye bestemmelser betyder, at campingområder slet ikke skal have tilladelse 
hvis de følger BR18 kap. 5. det er Vejle Kommunes vurdering, at det kan give udfor-
dringer og mulige problemstillinger på især store campingområder til mange tu-
sinde mennesker. Dialogen mellem myndighed og arrangør forsvinder, og det vil 
fremadrettet være arrangørens eget ansvar. Går man på kompromis med sikker-
hed? 
 
Frem til 1. juli 2017, var ovenstående reguleret af Beredskabsloven, herefter blev 
det flyttet til Byggeloven, og nu udgår en del, således det bliver arrangørernes eget 
ansvar – kan det forsvares hvis der går noget galt? 
 
Der er pt. ikke udarbejdet en vejledning for campingområder. 
 
Salgsområder: 

Nugældende bestemmelse, BR18 § 6g stk. 2, omskrives så der ikke længere er en 
bestemmelse om byggetilladelse til festivalområder. 
Af høringsbrevet fra 30. marts 2020, over udkast til ændring af bygningsreglement, 
fremgår det, at ”festivalområder udgår, da et festivalområde hovedsageligt består 
af salgs- og campingområder samt transportable konstruktioner, der er reguleret i 
bygningsreglementet”.  
Der er korrekt at der i BR18 er selvstændige bestemmelser for henholdsvis, salgs- 
og campingområder samt transportable konstruktioner, men bestemmelserne er 
selvstændige, og giver ikke et samlet overblik over hvordan et større festival/ar-
rangementsområde med både salgsområder, forsamlingstelte, scener, hegn osv. 
fremstår, og sikkerhedsmæssigt kan forsvares/godkendes.  
 
Eksempelvis kan der på et større festival/arrangementsområde, være gasser, grill, 
affaldsbeholdere som ikke nødvendigvis er placeret i forbindelse med salgsområ-
det, men i nærheden af forsamlingstelte og scener – hvordan skal det håndteres 
hvis ikke der skal godkendes en samlet plan? Og evt. flugtveje gennem et hegn på 
områder hvor der samles mange mennesker – det er ikke nødvendigvis i forbin-
delse med et salgsområde, men kan være i forbindelse med scener og mange for-
samlingstelte. 
 
Der er pt bilag til BR18 ”11a: Vejledning om arrangementsplaner for midlertidige 
udendørsarrangementer”. Arrangementsplan er ikke et begreb der anvendes i 
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Notat 

 

BR18, og det er tvetydigt hvad vejledningen formål er – den støtter ikke op om de 
nye eller nugældende bestemmelser. 
 
Herudover er der pt. til BR18 ”Bilag 11b: Vejledning om udarbejdelse af planer for 
midlertidige salgsområder”. Af vejledningen fremgår det at et salgsområde er et 
område med salgsboder, inddelt i felter af en max. størrelse. Herudover er der op-
lyst afstande til forsamlingstelte og campingområder: 
”For at sikre mod brandspredning mellem salgsområder ved udendørsarrangemen-
ter skal salgsområderne  
placeres med en afstand, der sikrer, at en brand ikke kan brede sig fra det ene 
salgsområde til det andet  
eller til andre elementer som eksempelvis forsamlingstelte eller campingområder” 
og ” Der skal mellem salgsområder og områder med forsamlingstelte, campingom-
råde udlægges et friareal med en bredde på mindst 10 m, mens der skal være en 
afstand på mindst 5,0 m til bygninger og parkeringsarealer”. 
 
Igen, hvem skal påse at områder ud over salgsområder er indrettet brandmæssigt 
forsvarligt, og at vejledningerne efterleves? 
 
Vejledningerne skal nødvendigvis omskrives i forhold til de nye og nugældende be-
stemmelser. Både reglementsbestemmelser og vejledninger bør formuleres så det 
er helt tydeligt hvad der skal have byggetilladelse, og hvad der er arrangørernes 
eget ansvar.  
 
Frem til 1. juli 2017, var ovenstående reguleret af Beredskabsloven, herefter blev 
det flyttet til Byggeloven, og nu udgår en del, således det bliver arrangørernes eget 
ansvar – kan det forsvares hvis der går noget galt? 
 
Supplerende BEMÆRKNINGER: 
 
Nugældende § 6f stk. 2, indeholder bestemmelse om at ”campingområder på festi-
valer, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et areal på mellem 1.000 
m² og 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal meddelelse med oplys-
ning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunal-
bestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug”.  
Denne bestemmelse udgår helt, men bestemmelsen i § 6e opretholdes i forhold til 
transportable konstruktioner: ”For transportable konstruktioner, der anvendes af 
flere end 150 personer, skal meddelelse med oplysning om den transportable kon-
struktions indretning og brug, jf. §§ 156-158, sendes til kommunalbestyrelsen se-
nest 4 uger før, konstruktionen tages i brug”.  
Bør der være forskel på om kommunen/beredskabet er oplyst om hvor der for-
samles måske mange tusinde mennesker? Og hvad betyder meddelelsesbegrebet, 
det er fortsat utydeligt i bygningsreglementet/vejledninger. 

Forslag til 
ændring: 
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Notat 

 

Emne/ 
tekst: 

§ 43 stk. 4. Enfamiliehuse mm. kan tages i brug uden ibrugtag-
ningstilladelse 

Kommentar: Det er en stor lempelse i forhold til BR 15, hvor kommunen skulle 
sikre, erklæring om det færdige byggeri, inden ibrugtagning. 

Det handler ikke om at have fyldestgørende byggesagsarkiv, men 
om at sikre at de ansvarlige dokumenterer, at boligen opfylder 
gældende krav, inden ejeren flytter ind. 

Hvad skal kommunerne gøre, når der sker indflytning uden at 
færdigmeldingsdokumentation og erklæring er indsendt? 

Vi oplever som regel, at der ved færdigmelding af f.eks. tilbygnin-
ger ikke er medsendt dokumentation og erklæring om det færdige 
byggeri. 

Der mangler incitament for ansøger til at indsende dokumenta-
tion. 

Forslag til 
ændring: 

Inden ibrugtagning af bygningen indsendes færdigmelding, erklæ-
ring om det færdige byggeri og relevant dokumentation. 

 

Emne/ 
tekst: 

Under § 43 stk. 4 bør udestuer også indskrives, som bygning der 
kan tages i brug uden tilladelse. 

 

Kommentar:  

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

§43, stk. 4: ny tekst: 

Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt gara-
ger og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse 
….. 

Kommentar: Betyder der så, at enfamiliehuse med integrerede garage/carport 
kræver ibrugtagningstilladelse, eller er det kun hvis der særskilt 
ansøges om tilladelse til integreret garage/carport ved eks. enfa-
miliehuse 

Forslag til 
ændring: 
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Notat 

 

Emne/ 
tekst: 

16. § 43, stk. 4, affattes således:  
»Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt garager og carporte, 
der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, udhuse, hønsehuse, drivhuse, 
overdækkede terrasser og lignende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor tages i 
brug uden tilladelse.« 
 
Der vil som erstatning blive udarbejdet målrettet vejledning, så 
kravene om dokumentation bliver tydelige. 
 

Kommentar: Der kunne være fint med en forventning om, hvornår vejledningen dukker op?  
 
Vil det være med medtilbagevirkende kraft for i gangværende sager? 

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Punkt 16 vedr. § 43 

Kommentar: Skal dette gælde bagudrettet, således at allerede søgte enfamilie-
huse og lign, der endnu ikke er afsluttet, fritages for IBT? Eller 
skal kommunerne fortsat kæmpe for at få tilstrækkelig dokumen-
tation ind på de mange projekter, der endnu ikke er afsluttet? 

Med den angivne formulering er integrerede carporte og garager 
ikke undtaget fra krav om IBT – jeg går ikke ud fra, det er tilsig-
tet. 

Forslag til 
ændring: 

Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt gara-
ger og carporte hvad enten de er integrerede eller ikke-integre-
rede, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lig-
nende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor tages i brug uden 
tilladelse 

 

Emne/ 
tekst: 

§141 nyt stk. 6: samt §142 nyt stk. 5: 

Bliver det akkrediterede inspektionsorgan ved en funktionsafprøv-
ning opmærksom på, at anlæg er behæftet med fejl, der kan 
medføre risiko for konkret personskade i tilfælde af brand, skal 
der ske meddelelse herom til kommunalbestyrelsen. 

Kommentar: Hvad tænkes det så at kommunalbestyrelsen skal foretage sig? 

Er der så tale om en lovliggørelse ? og hvad med den tidligere til-
knyttede brandrådgiver, og skal der tilknyttes ny brandrådgiver i 
forbindelse med evt. lovliggørelsessag? 

Forslag til 
ændring: 
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Notat 

 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Punkt 32 og 34 - §§ 141 og 142 

Kommentar: Hvordan er det tanken, at bygningsmyndigheden skal forholde sig 
i tilfælde af en sådan henvendelse fra et inspektionsorgan?  

Skal vi tilbageholde en IBT til forholdet er bragt i orden, hvis det 
oplyses før IBT? 

Hvis forholdet først meddeles efter vi lovligt har meddelt IBT på 
baggrund at tilstrækkelig indsendt dokumentation – skal vi køre 
en lovliggørelsessag. 

Jeg synes pludselig, bygningsmyndigheden bliver blandet ind i for-
hold, der er udlagt til certificerede rådgivere. 

 

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

12. Overskriften før § 6 h affattes således:  
»Pladsfordelingsplaner og midlertidig overnatning«  
13. § 6 h, stk. 2, affattes således:  
»Midlertidige overnatninger, jf. § 152 a, skal meddeles til kommunalbestyrelsen se-
nest 2 uger før første overnatningsdøgn.« 
 
§ 152a Midlertidig overnatning. 
2) Tilstrækkelig alarmerings- evakuerings- redningsmuligheder. 
 

Kommentar: Upræcist formuleret – findes ej heller i Vejledning til kap 5 bilag 11d 
Det bør fremgå præcist hvad man kræver af røgalarmer, hvor der ikke findes auto-
matisk varsling. 
 

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

§156: 

Drift, kontrol og vedligehold af følgende skal ske på en sådan 
måde, at §§ 137-142 og §157 til enhver tid er overholdt: 

1) Transportable konstruktioner til flere end 150 pers. 
2) Camping- og salgsområder til flere end 150 pers. 
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Kommentar: Skal der føres tilsyn med overholdelsen af §§ 137-142 ift. drift 
m.v., og hvem skal i så fald foretage tilsynet. 

Hvordan skal eventuel tilsynsmyndighed orienteres om at de om-
handlende konstruktioner, camping- og salgsområder forefindes? 

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

§ 183 

Kommentar: Ændringen betyder ikke, som angivet i høringsbrevet, at der ved 
sommerhuse ikke kan opføres sekundære bygninger nærmere 
vejskel end 5 m. 

Ændringen betyder i stedet, at sekundære bygningers længde 
mod vejskel ikke medregnes i de 12 m. (Svarende til enfamilie-
huse § 181) 

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

 
Bebyggelsesregulerende bestemmelse vedrørende sommerhuse.  
 
Ændringen er en præcisering af, at der på sommerhusgrunde ikke 
må opføres sekundær bebyggelse i en afstand af 0-5 meter fra 
skel mod vej. 
 
41. I § 183, nr. 2, udgår »vej«  
 

Kommentar: Hvad skyldes det, at der ikke længere må bygges mod vej? Det er normalvis her, 
der opleves færres frustration fra naboerne, samt at det brandmæssig ”automa-
tisk” er afstand til naboen. Hvad er hensigten med denne paragraf?  
 
Samt i de tidligere reglementer (BR08, BR10 og BR15) har jf. byggeretten kunne 
opføre sekundærbebyggelse 2,5 m fra vej i sommerhusområderne, og derfor er 
der nu i sommerhusområder bebyggelse 2,5 m fra vej.    
 

Forslag til 
ændring: 

 

 

 



 

Side 8 (15) 

Notat 

 

Emne/ 
tekst: 

§233: 

Såfremt der indrettes offentligt tilgængeligt wc-rum til brug for 
andre end de beskæftigede i en bygning samt i kontor- og admini-
strationsbygninger…….. 

Kommentar: Betyder det, at der altid skal indrettes handicap-wc i kontor- og 
administrationsbygninger? 

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

§493 stk. 1 nr. 1: indsættes efter ejendommen: såfremt det om-
fatter byggeri i anvendelseskategori 4 

Kommentar: Vil denne ændring betyde, at, i alt andet byggeri er det ikke afgø-
rende hvor meget byggeri der i forvejen er på den enkelte ejen-
dom ? 

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

§493 nyt stk. 3: 

Camping- og salgsområder er undtaget fra indplacering i brand-
klasser efter stk. 1. Der skal på baggrund af risikoen i tilfælde af b 
rand vurderes om og i hvilket omgang: 

1) En certificerede brandrådgiver skal inddrages 
2) Dokumentationen skal udfærdiges efter ….. 

Kommentar: Hvem foretager vurderingen ? 

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

§ 493 stk. 3 Det skal på baggrund af risikoen for i tilfælde af 
brand vurderes om og i hvilket omfang: 

1) 

2) 

Kommentar: Hvem skal vurdere det? Ansøger eller kommunen? 

Forslag til 
ændring: 

 

 



 

Side 9 (15) 

Notat 

 

Paragraf/ 
tekst:  

§493 

Brandklasse 1 (BK1), som omfatter byggeri i risikoklasse 1. De tekniske løs-
ninger skal udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, 
som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. Til 
overholdelse af krav til byggeri i brandklasse 1 må der alene anvendes simple 
brandtekniske installationer, og håndslukningsudstyr. Byggeriets samlede 
etageareal må ikke overstige 600 m² på ejendommen. 

Kommen-
tar:  

Hvad er intentionen med etagearealet ikke må overstige 600 m² på ejendom-
men, hvis bygninger kan placeres så, at deres indbydes afstand gør at de 
brandmæssigt er uafhængige.  

 

Brandklassen relaterer sig til kompleksiteten af den enkelte bygning/det en-
kelte bygningsafsnit. Indskrænkningen giver ikke mening, da den enkelte 
bygning ikke bliver mere kompleks af, at der på samme ejendom er andre til-
svarende bygninger. 

 

Eksempel 1: Opførelse af 6 dobbelthus med et samlet etageareal på 1.200 m² 
på samme ejendom, hvor den indbydes afstand på mere end 5 m. Disse byg-
ninger er brandmæssigt uafhængige af hinanden skal efter bestemmelsen 
indplaceres i BK2.  

Hvis ejendommen udmatrikuleres, kan det samme byggeri indplaceres i BK1. 

 

Eksempel 2: En landbrugsejendom med 200 m² stuehus samt 2.000 m² 
driftsbygninger. En tilbygning til stuehuset på 50 m² vil medføre at stuehuset 
skal indplaceres i BK2. 

 

Eksempel 3: En industribygning på 600 m² ønsker en tilbygning på 47 m², vil 
medføre at bygningen skal indplaceres i BK2, da den samlede etageareal 
overstiger 600 m² på ejendommen. 

 

 

 

 

 

 



 

Side 10 (15) 

Notat 

 

Emne/ 
tekst: 

§506 stk. 2: 

For byggeri, der indplaceret i brandklasse 1 eller 2, kan der afvi-
ges fra de præ-accepterede løsninger for brandtekniske installatio-
ner, som er angiver i bilag 12……., ved at det dokumenteres, at 
sikkerhedsniveauet for den enkelte afvigelse overholdes 

Kommentar: Vil det så sige, at de præaccepterede løsninger kan afviges udover 
de afvigelser der allerede er beskrevet i de præaccepterede løs-
ninger, og byggeriet kan stadig indplaceret i BK1 eller BK2, og be-
handles af en rådgiver der kun har opnået certificering til denne 
brandklasse, idet de præaccepterede løsninger så stadig kan an-
vendes. 

Hvem skal i så fald vurdere sikkerhedsniveauet i forhold til de øn-
skede afgivelser? 

Vil denne vurdering i så fald ikke være noget i retning af en kom-
parativ analyse, som jo kun kan anvendes ved brandklasse 3 og 
4? 

Hvem skal godkende de mulige afvigelser, er det en rådgiver cer-
tificeret til BK3 ? 

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Punkt 66 

Kommentar: Hvis det er muligt at fravige de præaccepterede løsninger i brand-
klasse 1 og 2 bør alle vejledninger til kapitel 5 gennemgås og til-
rettes, da det her er angivet, at bilag for præaccepterede løsnin-
ger skal følges i deres helhed for at byggeri kan være i BK 1 og 2. 

Forslag til 
ændring: 

 
 

 

  



 

Side 11 (15) 

Notat 

 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Nyt bilag 2, note a) 

Brandklasse 1 er begrænset til byggeri der har et etageareal på 
højst 600 m2 på ejendommen. Der må kun anvendes simple 
brandtekniske installationer …………. 

Kommentar: I nyt §493 stk. 1, tilføjes, at de 600 m2 er gældende såfremt det 
omfatter byggeri i anvendelseskategori 4. 

Med denne beskrivelse, vil det være alle typer byggerier hvor 
grænsen på de 600 m2 samlet på ejendommen der vil være afgø-
rende. Dette betyder, at det vil være meget få byggerier der kan 
indeholdes i BK1 

Desuden beskrives ændring i §506 stk. 2, at der kan ske afvigel-
ser ift. anvendelsen af brandtekniske installationer, hvordan har-
monere disse to forskellige krav. 

Forslag til 
ændring: 

 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Ny(e) bestemmelse(r): 
I § 493 indsættes efter stk. 2 som stk. 3:  
»Stk. 3 Camping- og salgsområder er undtaget fra indplacering i brandklasser efter 
stk. 1. Det skal på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om og i hvilket 
omfang:  
1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages.  
2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30.«  
Stk. 3-5 bliver herefter til stk. 4-6. 

§ 493, stk. 6, affattes således:  
»Stk. 6. Dokumentationen for overholdelse af stk. 3 og stk. 5 skal 
indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.« 

 

Kommentar: Det fremgår af den nye § 493 stk. 6, at dokumentation skal ind-
sendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Da cam-
pingområder efter den nye bestemmelse § 6 f stk. 2 nr. 1, kan 
etableres uden byggetilladelse, er det tvetydigt hvad § 493 stk. 6 
betyder i forhold til campingområder og byggetilladelse, og evt. 
indplacering i brandklasse. Der er i skrivende stund ikke en vejled-
ning for campingområder. 

Forslag til 
ændring: 

 



 

Side 12 (15) 

Notat 

 

 

 
   
Emne/ 
tekst: 

 
62. I § 493, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »ejendommen«: », så-
fremt det omfatter byggeri i anvendelseskategori 4« 
 

Kommentar: Præciseringen af at etagearealet højst må være 600 m² pr. ejendomme ved anven-
delseskategori 4, vil medfører at langt de fleste rækkehuse projekter vil være pla-
ceret i brandklasse 2. Medmindre bygherre/ansøger starter med at udstykke ho-
vedmatriklen til selvstændige ejendomme, så vil byggeriet kunne forblive i brand-
klasse 1. – Hvad er formålet med denne paragraf, er der en mening med at man vil 
tvinge nogle til at udstykke?     
 

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

66. § 506, stk. 2, affattes således:  
»Stk. 2. For byggeri, der indplaceres i brandklasse 1 eller 2, kan der fraviges fra de 
præ-accepterede løsninger for brandtekniske installationer, som er angivet i bilag 12 
til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, ved at det dokumenteres, 
at sikkerhedsniveauet for den enkelte fravigelse overholdes.« 
 

Kommentar: Der står i ”Kapitel 1: Generelt om sikkerhed ved brand” flg.: 
 
1) ”Det er ikke muligt at fravige de præ-acc. løsninger, når byggeriet er placeret i 
brandklasse 1” og for BK 2 står der 
2) ”Der må ikke fraviges fra følgende forhold i de præ-accepterede løsninger”: 
Brandtekniske installationer 
Etc., etc. 
 
Der bør skabes overensstemmelse mellem lovtekst og vejledning. 
 

Forslag til 
ændring: 

 

 

  



 

Side 13 (15) 

Notat 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Høringsbrevet s. 3 øverst: 

Præciseringen om,  at der ikke er krav om byggetilladelse til 
transportable konstruktioner ved byggepladser. 

Kommentar: Hvordan håndteres det, hvis konstruktionerne opstilles i tilknyt-
ning til byggearbejde der ikke kræver byggetilladelse ? 

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Side 3 i høringsbrev: Festivalpladser udgår, fordi man mener de 
hovedsageligt består af salgsboder og campingområder. Hvad så 
med festivaler/koncerter uden camping, hvor boder fylder mindre 
end pladsen foran scenen, kræver de ikke længere byggetilla-
delse. Hvad med området foran scenen til arrangementer med 
store salgs- og campingområder, er det ikke omfattet af bygge-
sagsbehandlingen. 

 

Kommentar:  

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Punkt 2  

Kommentar: De nye punkter hører vel til i § 5? 

Hvad menes med punkterne? Menes der, at ved væsentlige om-
bygninger, som i sig selv kræver byggetilladelse fordi anvendelsen 
ændres eller etagearealet udvides, skal der ikke kigges på brand 
og konstruktioner, hvis der ikke ændres på disse? 

Det er ikke tydeligt, præcist hvad der menes med punkterne. Det 
kan sagtens læses som om, at væsentlige ombygninger ikke kræ-
ver byggetilladelse, hvis bare det brandmæssige og konstruktio-
nesmæssige ikke ændres. Dette er vel ikke tanken? 

  

Forslag til 
ændring: 

 
 »6) Hvor der ved væsentlige ombygninger, som kræver byggetil-
ladelse som følge af anvendelsesændring eller udvidelse af etage-
areal, ikke ændres på de bærende konstruktioners virkemåde kan 



 

Side 14 (15) 

Notat 

 

disse fortsat benyttes i overensstemmelse med bestemmelserne 
gældende på opførelsestidspunktet.  
7) Hvor der ved væsentlige ombygninger, som kræver byggetilla-
delse som følge af anvendelsesændring eller udvidelse af etage-
areal ikke direkte influeres på eksisterende lovlige brandmæssige 
forhold kan disse fortsat benyttes uændret i overensstemmelse 
med reglerne på opførelsestidspunktet.« 

 

Emne/ 
tekst: 

Høringsbrev s. 4: Ændring af regler om ibrugtagningstilladelse til 
enfamiliehuse, dobbelthuse m.v. 

Kommentar: Det vil være nødvendigt med nærmere retningslinjer omkring 
kommunernes håndtering af manglende dokumentation for lovlig-
heden af det opførte byggeri, forinden byggeriet tages i brug. 

Hvordan er denne dokumentation tænkt håndteret? 

Hvordan skal kommunerne forholde sig ved ibrugtagning af nyt 
byggeri uden der foreligger den fornødne dokumentation? 

Vil dette betyde, at byggerier, hvor der ikke er indsendt fornøden 
dokumentation, i stedet overgår til lovliggørende byggesagsbe-
handling? 

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Risikoklasse 1.  
 
 
Bilag 1  
Tabel 2 – Risikoklasser 
 
Fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse 
med højst 3 etager over terræn og højst 1 etage under terræn 
hvis etagearealet ikke overstiger 150 m2  
 
 

Kommentar: Er de 150 m² pr etage = en samlet bygning på maks. 600 m² ? 
 
Eller 
 
Er det samlet for hele bygningen 150 m²? Altså mindre end 50 m² pr etage. 
 

Forslag til 
ændring: 

 

 



 

Side 15 (15) 

Notat 

 

Emne/ 
tekst: 

Bilag 1  
Tabel 3 – Indplacering i brandklasser 

Brandklasse 1: 

a) Brandklasse 1 er begrænset til byggeri, der har et etage-
areal på højst 600 m2 på ejendommen. Der må kun anven-
des simple brandtekniske installationer, f.eks. røgalarman-
læg, simpelt håndslukningsudstyr som håndslukkere og lig-
nende.  

Kommentar: Tekstboks ved Bilag 1 
 
”a) Brandklasse 1 er begrænset til byggeri, der har et etageareal på højst 600 m2 
på ejendommen. Der må kun….” 
Det punkt er ikke korrekt, da der i §493 er indsat teksten ”såfremt det omfatter 
byggeri i anv. kat. 4”.  
 
Det betyder, at et byggeri i anv. kat. 1 i BK 1, med lav brandbelastning (max 1.600 
MJ/m2 gulvareal) kan opnå en sektionsstørrelse på 5000 m2, hvor der endvidere 
kan udføres (x) antal af disse sektioner på samme grund i BK 1. 
Der bør foretages en tekstmæssig tilretning, så oplysningerne er korrekte. 
 

Forslag til 
ændring: 
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Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 
Hermed fremsender DABYFO, Kreds Vestjylland bemærkninger til høring over udkast til ændring
af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST journalnr. BS0400-00256
 
 
Med venlig hilsen

Thomas G. Frydensbjerg
Byggesagsbehandler | DABYFO, Kredsformand – Vestjyllandskredsen

Teknik & Miljø 
Byggeri og Ejendomsdata
Torvet  5 , 7400 Herning 
Direkte tlf.: 96 28 80 96 
E-mail: bjgtf@herning.dk

Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. 
Hvis du vil se deoplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren 
af denne sag, som vil hjælpe dig videre. 
Du kan også læse mere om dine rettigheder og  behandling af dine oplysninger her: 
herning.dk/digitalisering/dpo-og-databeskyttelse.
 

Fra: Michelle Stubberup Jacobsen <mstu@tbst.dk> 
Sendt: 30. marts 2020 11:41
Til: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18),
TBST journalnr. BS0400-00256
 
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til mile@tbst.dk senest mandag
den 4. maj 2020, mærket j.nr. BS0400-00256.
 
Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på følgende link
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63836.
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		Skabelon til høringssvar



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 (BR18)







		Afsender:

Dabyfo – Forum for Danske Bygningsmyndigheder, Kreds Vestjylland 

(Herning, Holstebro, Ikas-Brande, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg kommuner)

Kredsformand Thomas G. Frydensbjerg, bjgtf@herning.dk tlf. 96 28 80 96









Generelle bemærkninger: 

Vi synes ikke vi på nuværende tidspunkt har set det fulde potentiale af de væsentlige ændringer som BR18 har givet byggeriet i Danmark. Vi ser det derfor uheldigt at bygningsreglementet igen igen ændres så radikalt uden at følge den generel rød tråd i reglementet. 



Tekstnære bemærkninger:



		Emne/ tekst:

		AD1) § 5, stk. 1, indsættes efter nr. 14 som nummer 15: 

»15) Sanitetsbygninger med et areal på højst 25 m².«



		Kommentar:

		Vi finder det uklart om en transportabel konstruktion som en toiletvogn, der opstilles i mere en 6 uger, kan betragtes som en sanitetsbygning. 

Kan en sanitetsbygningen opstilles uanset tilhørsforhold. Her tænker vi om den kan opsættes på offentlige arealer, hos erhvervsejendomme, institutioner eller lignende. 

Er en sanitetsbygning at betragte som en sekundær bygning i forhold placering, beregningsregler herunder fra drag m.v.

Vi finder det uklart om en sanitetsvogn på terræn kan opfylde kravet om toiletforhold ved en virksomhed eller en restaurant? 



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		AD4) §6a, Stk. 2. Konstruktionerne nævnt i stk. 1, nr. 1, er omfattet af følgende krav i det omfang, de er relevante:

1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7.

2) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15.



		Kommentar:

		Funktioner med fælles adgangsforhold som adgangen til mødelokaler bør også være omfattet af Adgangsforhold (§ 48 - § 62). 

Til eksempelvis byggemøderne på byggepladserne, kan der også deltage person med nedsat mobilitet. 



		Forslag til ændring:

		3) Adgangsforhold i kapitel 2







		Emne/ tekst:

		AD6.) § 6b, stk. 5. Konstruktioner, der opstilles midlertidigt, er ikke omfattet af §§ 40, 43 og 46.«



		Kommentar:

		Det er uklart, hvilke konstruktioner der henvises til. 



		Forslag til ændring:

		De transportable konstruktioner nævnt i stk. 1 og stk. 2, der opstilles midlertidigt, er ikke omfattet af §§ 40, 43 og 46.«







		Emne/ tekst:

		AD9.) Overskriften før § 6 f affattes således:

»Camping- og salgsområder«



		Kommentar:

		Vi finder det uhensigtsmæssigt at bestemmelsen ikke omfatter udendørs arrangementer som festivaler, drive-in arrangementer m.v. 

Bestemmelsen bør afspejle bilag 11 - Vejledning om udendørsarrangementer, salgsområder, midlertidige opstillinger, midlertidige overnatning og transportable konstruktioner



		Forslag til ændring:

		Overskriften før § 6 f affattes således:

» udendørsarrangementer, midlertidige opstillinger, camping- og salgsområder «







		Emne/ tekst:

		AD10.) §6f, For midlertidige salgsområder med et samlet areal på over 5.000 m² skal ansøgning om byggetilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.

stk. 2. Følgende midlertidige camping- og salgsområder skal overholde bygningsreglementets kapitel 5, men kan etableres uden ansøgning om byggetilladelse:

1) Midlertidige campingområder til flere end 150 overnattende personer.

2) Salgsområder, der er mindre end 5.000 m2 og til flere end 150 personer.«



		Kommentar:

		Vi vurderer at bestemmelsen bør gøres bredere, så den ikke kun omhandler salgsområder.

Vi vurderer der er sket en fejl i beskrivelsen af personer. Menes der ikke mindre end 150 overnattende? Ellers vil alle campingområderne til større arrangementer ikke kræve tilladelse!



		Forslag til ændring:

		Stk. 1 For midlertidige arrangementer med et samlet areal på over 5.000 m²…… 

Stk. 2

1) Midlertidige campingområder til færre end 150 overnattende personer.

2) Salgsområder, der er mindre end 5.000 m2 og til færre end 150 personer.«







		Emne/ tekst:

		AD16) § 43, stk. 4, affattes således: »Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor tages i brug uden tilladelse.«



		Kommentar:

		Vi vurderer at undtagelsen vil besværliggøre færdigmeldingsprocessen. Vi ser gerne at kommunerne fortsat har ibrugtagningstilladelsen som et værktøj til at sikre et bedre dokumenteret byggeri. 

Som nævnet mange gang i forbindelse med BR18, er der ikke ændret på dokumentationskravene, nu håndhæver kommunerne det bare i større omfang på de mindre byggerier, forud for udstedelse af en ibrugtagningstilladelse. 

Vi oplever i dag at mange ansøgere har svært ved at levere den dokumentation som byggesagen er omfattet af. Vi vurderer, at vi med BR18 har fået et væsentligt bedre dokumenteret byggeri, men den simple erklæring fra BR08 til BR15. 

Som med BR15, ser vi ikke bygherren/ansøgeren har et incitament for at indsende relevant dokumentation, hvis ikke kommunen kan tilbageholde en ibrugtagningstilladelse. 

Vi ser at ændringen vil pålægge kommunerne et væsentligt større administrativt arbejde med at sikre, at alt dokumentation fremsendes i forbindelse med færdigmeldingen. Vi forudser at mange sager ikke bliver eller kan afsluttes pga. manglende fyldestgørende materiale. 

Vi erkender, at kommunerne også har skulle omstille sagsbehandlingen til BR18 og derfor ikke helt har fundet et samlet niveau for dokumentationen endnu. 
Vi vurder, at i stedet for at undtage enfamiliehuse m.v. for ibrugtagningstilladelse, burde der fokusere i større grad på udarbejdelse af vejledninger til dokumentationsniveauet. Derved vil der kunne opnås mere ensartet sagsbehandling og ansøgerne vil ikke blive mødt med forskellige krav til dokumentationen i så høj grad som nu.



		Forslag til ændring:

		§ 43, stk. 6, Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse kan tages i brug uden tilladelse, men først når byggeriet er færdigmeldt i henhold til § 40. 







		Emne/ tekst:

		AD61+65) 

I § 489 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Dokumentationen for overholdelse af stk. 5 skal indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.«

§ 493, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Dokumentationen for overholdelse af stk. 3 og stk. 5 skal indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.«



		Kommentar:

		Vi kan godt forstå intentioner bag bestemmelsen, vi vurderer dog formuleringen om ’dokumentation for overholdelse af stk. 5’ er uheldig. 

Stk. 5 angiver at der skal foretages en vurdering - Det kan være vanskeligt at fremsende dokumentation for at overholde en bestemmelse, hvor man skal foretage en vurdering. 

Muligheden for at foretage en vurdering efter §§ 489 og 493 bør nævnes i § 10, stk. 2. 



		Forslag til ændring:

		»Stk. 6. Dokumentationen for stk. 5 skal indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.«







		Emne/ tekst:

		AD62) I § 493, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »ejendommen«: », såfremt det omfatter byggeri i anvendelseskategori 4«



		Kommentar:

		Med tilføjelsen kan formuleringen kan være vanskelig at tolke.



		Forslag til ændring:

		……For byggeri i anvendelseskategori 4 må det samlede etageareal ikke overstige 600 m² på ejendommen.

Eller 

Det samlede etageareal for byggeri i anvendelseskategori 4 må på ejendommen ikke overstige 600 m².







		Emne/ tekst:

		AD71) Bilag 1, tabel 3 



		Kommentar:

		Der skal konsekvensrettes efter §493 (punk62)



		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:

		







		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:

		







		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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Side 1 (7) 

 

 

 

Afsender: 

Dabyfo – Forum for Danske Bygningsmyndigheder, Kreds Vestjylland  

(Herning, Holstebro, Ikas-Brande, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg 
kommuner) 

Kredsformand Thomas G. Frydensbjerg, bjgtf@herning.dk tlf. 96 28 80 96 

 

 

Generelle bemærkninger:  

Vi synes ikke vi på nuværende tidspunkt har set det fulde potentiale 
af de væsentlige ændringer som BR18 har givet byggeriet i Danmark. 
Vi ser det derfor uheldigt at bygningsreglementet igen igen ændres så 
radikalt uden at følge den generel rød tråd i reglementet.  

 

Tekstnære bemærkninger: 

 

Emne/ 
tekst: 

AD1) § 5, stk. 1, indsættes efter nr. 14 som nummer 15:  

»15) Sanitetsbygninger med et areal på højst 25 m².« 

Kommentar: Vi finder det uklart om en transportabel konstruktion som en toi-
letvogn, der opstilles i mere en 6 uger, kan betragtes som en sa-
nitetsbygning.  

Kan en sanitetsbygningen opstilles uanset tilhørsforhold. Her tæn-
ker vi om den kan opsættes på offentlige arealer, hos erhvervs-
ejendomme, institutioner eller lignende.  

Er en sanitetsbygning at betragte som en sekundær bygning i for-
hold placering, beregningsregler herunder fra drag m.v. 

Vi finder det uklart om en sanitetsvogn på terræn kan opfylde 
kravet om toiletforhold ved en virksomhed eller en restaurant?  

Skabelon til høringssvar 

 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-
lementet 2018 (BR18) 
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Notat 

 

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

AD4) §6a, Stk. 2. Konstruktionerne nævnt i stk. 1, nr. 1, er om-
fattet af følgende krav i det omfang, de er relevante: 

1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i ka-
pitel 7. 

2) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 
50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15. 

Kommentar: Funktioner med fælles adgangsforhold som adgangen til mødelo-
kaler bør også være omfattet af Adgangsforhold (§ 48 - § 62).  

Til eksempelvis byggemøderne på byggepladserne, kan der også 
deltage person med nedsat mobilitet.  

Forslag til 
ændring: 

3) Adgangsforhold i kapitel 2 

 

Emne/ 
tekst: 

AD6.) § 6b, stk. 5. Konstruktioner, der opstilles midlertidigt, er 
ikke omfattet af §§ 40, 43 og 46.« 

Kommentar: Det er uklart, hvilke konstruktioner der henvises til.  

Forslag til 
ændring: 

De transportable konstruktioner nævnt i stk. 1 og stk. 2, der op-
stilles midlertidigt, er ikke omfattet af §§ 40, 43 og 46.« 

 

Emne/ 
tekst: 

AD9.) Overskriften før § 6 f affattes således: 

»Camping- og salgsområder« 

Kommentar: Vi finder det uhensigtsmæssigt at bestemmelsen ikke omfatter 
udendørs arrangementer som festivaler, drive-in arrangementer 
m.v.  

Bestemmelsen bør afspejle bilag 11 - Vejledning om udendørsar-
rangementer, salgsområder, midlertidige opstillinger, midlertidige 
overnatning og transportable konstruktioner 

Forslag til 
ændring: 

Overskriften før § 6 f affattes således: 

» udendørsarrangementer, midlertidige opstillinger, camping- og 
salgsområder « 
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Notat 

 

Emne/ 
tekst: 

AD10.) §6f, For midlertidige salgsområder med et samlet areal på 
over 5.000 m² skal ansøgning om byggetilladelse med oplysning 
om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til 
kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug. 

stk. 2. Følgende midlertidige camping- og salgsområder skal over-
holde bygningsreglementets kapitel 5, men kan etableres uden 
ansøgning om byggetilladelse: 

1) Midlertidige campingområder til flere end 150 overnattende 
personer. 

2) Salgsområder, der er mindre end 5.000 m2 og til flere end 150 
personer.« 

Kommentar: Vi vurderer at bestemmelsen bør gøres bredere, så den ikke kun 
omhandler salgsområder. 

Vi vurderer der er sket en fejl i beskrivelsen af personer. Menes 
der ikke mindre end 150 overnattende? Ellers vil alle campingom-
råderne til større arrangementer ikke kræve tilladelse! 

Forslag til 
ændring: 

Stk. 1 For midlertidige arrangementer med et samlet areal på 
over 5.000 m²……  

Stk. 2 

1) Midlertidige campingområder til færre end 150 overnattende 
personer. 

2) Salgsområder, der er mindre end 5.000 m2 og til færre end 
150 personer.« 

 

Emne/ 
tekst: 

AD16) § 43, stk. 4, affattes således: »Enfamiliehuse, dobbelthuse, 
rækkehuse, sommerhuse samt garager og carporte, der ikke er 
integrerede i den primære bebyggelse, udhuse, hønsehuse, driv-
huse, overdækkede terrasser og lignende, er ikke omfattet af stk. 
1, og kan derfor tages i brug uden tilladelse.« 

Kommentar: Vi vurderer at undtagelsen vil besværliggøre færdigmeldingspro-
cessen. Vi ser gerne at kommunerne fortsat har ibrugtagningstilla-
delsen som et værktøj til at sikre et bedre dokumenteret byggeri.  

Som nævnet mange gang i forbindelse med BR18, er der ikke æn-
dret på dokumentationskravene, nu håndhæver kommunerne det 
bare i større omfang på de mindre byggerier, forud for udstedelse 
af en ibrugtagningstilladelse.  

Vi oplever i dag at mange ansøgere har svært ved at levere den 
dokumentation som byggesagen er omfattet af. Vi vurderer, at vi 
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Notat 

 

med BR18 har fået et væsentligt bedre dokumenteret byggeri, 
men den simple erklæring fra BR08 til BR15.  

Som med BR15, ser vi ikke bygherren/ansøgeren har et incita-
ment for at indsende relevant dokumentation, hvis ikke kommu-
nen kan tilbageholde en ibrugtagningstilladelse.  

Vi ser at ændringen vil pålægge kommunerne et væsentligt større 
administrativt arbejde med at sikre, at alt dokumentation frem-
sendes i forbindelse med færdigmeldingen. Vi forudser at mange 
sager ikke bliver eller kan afsluttes pga. manglende fyldestgø-
rende materiale.  

Vi erkender, at kommunerne også har skulle omstille sagsbehand-
lingen til BR18 og derfor ikke helt har fundet et samlet niveau for 
dokumentationen endnu.  
Vi vurder, at i stedet for at undtage enfamiliehuse m.v. for ibrug-
tagningstilladelse, burde der fokusere i større grad på udarbej-
delse af vejledninger til dokumentationsniveauet. Derved vil der 
kunne opnås mere ensartet sagsbehandling og ansøgerne vil ikke 
blive mødt med forskellige krav til dokumentationen i så høj grad 
som nu. 

Forslag til 
ændring: 

§ 43, stk. 6, Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommer-
huse kan tages i brug uden tilladelse, men først når byggeriet er 
færdigmeldt i henhold til § 40.  

 

Emne/ 
tekst: 

AD61+65)  

I § 489 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke: 

»Stk. 6. Dokumentationen for overholdelse af stk. 5 skal indsen-
des i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.« 

§ 493, stk. 6, affattes således: 

»Stk. 6. Dokumentationen for overholdelse af stk. 3 og stk. 5 skal 
indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.« 

Kommentar: Vi kan godt forstå intentioner bag bestemmelsen, vi vurderer dog 
formuleringen om ’dokumentation for overholdelse af stk. 5’ er 
uheldig.  

Stk. 5 angiver at der skal foretages en vurdering - Det kan være 
vanskeligt at fremsende dokumentation for at overholde en be-
stemmelse, hvor man skal foretage en vurdering.  

Muligheden for at foretage en vurdering efter §§ 489 og 493 bør 
nævnes i § 10, stk. 2.  



 

Side 5 (7) 

Notat 

 

Forslag til 
ændring: 

»Stk. 6. Dokumentationen for stk. 5 skal indsendes i forbindelse 
med ansøgning om byggetilladelse.« 

 

Emne/ 
tekst: 

AD62) I § 493, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »ejendommen«: », 
såfremt det omfatter byggeri i anvendelseskategori 4« 

Kommentar: Med tilføjelsen kan formuleringen kan være vanskelig at tolke. 

Forslag til 
ændring: 

……For byggeri i anvendelseskategori 4 må det samlede etageareal 
ikke overstige 600 m² på ejendommen. 

Eller  

Det samlede etageareal for byggeri i anvendelseskategori 4 må på 
ejendommen ikke overstige 600 m². 

 

Emne/ 
tekst: 

AD71) Bilag 1, tabel 3  

Kommentar: Der skal konsekvensrettes efter §493 (punk62) 

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

 

Kommentar:  

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

 

Kommentar:  

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

 

Kommentar:  
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Notat 

 

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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Notat 

 

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: 

 

 
Emne/ 
tekst: 

 

Kommentar:  

Forslag til 
ændring: 

 

 



Fra: Michelle Stubberup Jacobsen
Emne: SV: J.nr. BS0400-00256
Dato: 1. juni 2020 17:44:06

 

Fra: Annette Kaiser Sørensen <Annette.Kaiser.Sorensen@randers.dk> 
Sendt: 30. april 2020 13:59
Til: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: J.nr. BS0400-00256
 
Til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen
 
 
Vedhæftet bemærkninger fra DABYFO Østjyllandskredsen.
 
 
 

Venlig hilsen 

Annette Kaiser Sørensen
Ingeniør

Randers Kommune
Byggesag
Laksetorvet
8900 Randers C

89151717 - 25441566
Annette.Kaiser.Sorensen@randers.dk

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jU7qe-0002MS-51&i=57e1b682&c=E1640o7bX-
MGxxtPrliaxsHp_uMlD8s5cNL8Tt8hrJ4fMOEwP0EK0wKkMRkWEEt44_ZOcSmF3b5Gq_XOeN2FRgk1CAegdkW1rK0vCJ-fiN-DQYzlXdSg5QojXCzSQoshN8m-
YeFJ7jcttqFJxADKkILPTwvmx_6857SZs0kI3ly5IwbsmpWtyzWxvdIDaPQEKPAHEl61oik2qQsuDzlK8-6fSUiwagoXP9afEKoorZw

Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.
På https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jU7qe-0002MS-
51&i=57e1b682&c=ur_qwGhQtDORP8EDwfEo42ezydSJeQC1X6JY_aYq1QLBOWTLQ3sLFtnrU6vZjNyPRFq1R4L9TfcEf3m7twoiCm7g88ikrhy2UPR_jIXWpFaz7VItr4L6TgiHh-
UiX2idaBolKoKbrXX8IKnUvopF4a64qPg3Z0uSYNze7M-iJ-ePLpEJEP5D-RoWqMM-iy8fYUKckX_T3n2WhEKg5llfsepeMTTnTBdQoeChTQIct9fK87K_VjmiUM56FRLxrhTA kan
du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger. 
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Afsender: 

DABYFO Østjyllandskredsen 

Annette Kaiser Sørensen tlf. 89 15 17 17 eller email aks@randers.dk 

 

 

Generelle bemærkninger:  

[Her bedes angivet generelle/overordnede kommentarer til høringen.  

For at undgå gentagelser og mulige uklarheder bedes tekstnære kom-
mentarer angives i kommentarfelterne nedenfor.] 

 

Tekstnære bemærkninger: 

 

Emne/ 
tekst: 

16. § 43, stk. 4, affattes således:  
»Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt ga-
rager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyg-
gelse, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og 
lignende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor tages i brug 
uden tilladelse.«  

Kommentar: Med teksten (der ikke er integrerede i den primære bebyggelse) 
vil det kunne forstås således, at integrerede carporte og garager 
vil være omfattet af krav om ibrugtagningstilladelse!  

Forslag til 
ændring: 

»Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt ga-
rager og carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede 
terrasser og lignende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor ta-
ges i brug uden tilladelse.«  

 

 

Skabelon til høringssvar 

 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-
lementet 2018 (BR18) 



 

Side 2 (2) 

Notat 

 

Emne/ 
tekst: 

71. Bilag 1, tabel 3, affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse 

a) Brandklasse 1 er begrænset til byggeri, der har et etageareal 
på højst 600 m2 på ejendommen. Der må kun anvendes simple 
brandtekniske installationer, f.eks. røgalarmanlæg, simpelt hånd-
slukningsudstyr som håndslukkere og lignende.  
 

Kommentar: Bilaget svarer nu til § 493. 

Der anmodes om, at vejledningen hurtigst muligt tilpasses lov-
teksten. 

 

Forslag til 
ændring: 

 

 

 

 



Fra: Jytte Jakobsen
Til: ts Info
Cc: Mia Lee
Emne: J.nr. BS0400-00256 , Høringssvar om "Midlertidige campingområder" ifht BR18 5. marts 2020
Dato: 3. maj 2020 19:31:19
Vedhæftede filer: image003.jpg

Høringssvar BR 18, rev. 5. marts 2020 fra Danmarks Frie AutoCampere.pdf

Til Trafikstyrelsen
cc. Trafikstyrelsen, Mia Lee
 
Hermed høringssvar fra Danmarks Frie AutoCampere
 
Venlig hilsen
 
Jytte Jakobsen, sekretær
Tlf. 20 67 30 67
jj@dfac.dk
https://www.dfac.dk/
 

Danmarks Frie AutoCampere

                        

                CVR: 37157430
                
Privat:    Tingmosen 11
                3500 Værløse 
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CVR: 37157430 


www.dfac.dk 


info@dfac.dk 


anmarks rie uto ampere 


.DK 


 Dato: 4. maj 2020 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, info@trafikstyrelsen.dk  


Cc: Mia Lee, mile@tbst.dk 


 


J.nr. BS0400-00256 


Høringssvar om ”Midlertidige campingområder” ifht BR18 5. marts 2020 


(Bekendtgørelse nr. 1399 af 12. december 2019 om bygningsreglement 2018 (BR18), som ændret ved 


bekendtgørelse nr. 182 af 5. marts 2020) 


Overordnet: 


Tak fordi vi er inviteret til at afgive høringssvar. Vi har alene betragtet forslaget ud fra, om det er 


anvendeligt i forhold til midlertidige campingområder. 


I forslaget til bekendtgørelse er der gjort et forsøg på at samle kravene til midlertidige salgs- og 


campingområder, men dette er ikke helt lykkedes. 


Arrangementer med midlertidige salgs- og campingområder arrangeres typisk af lægfolk og frivillige i 


foreninger, og der er brug for en endnu mere konkret, specifik og samlet anvisning på kravene til 


anmeldelse, brand- og sikkerhedsforhold.  


§493, Stk. 3 Camping- og salgsområder er undtaget fra indplacering i brandklasser efter stk. 1. Det skal på 


baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om og i hvilket omfang: 1) En certificeret brandrådgiver 


skal inddrages. 2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30 


Denne formulering er for uhåndterlig. En frivillig, der påtager sig at lave et arrangement, der indeholder et 


midlertidigt campingområde kan ikke forventes at kunne vurdere risikoen i tilfælde af brand og om det er 


nødvendigt at inddrage en certificeret brandrådgiver. 


 


Vi forstår kravene til midlertidige campingområder således: 


Jf. dette forslag til bekendtgørelse vil det være gældende at: 


10. § 6 f affattes således 


Stk. 2 pkt. 2): Midlertidige campingområder til flere end 150 overnattende personer skal 


overholde bygningsreglementets kapitel 5, Brand, men kan etableres uden ansøgning om 


byggetilladelse. 


I kapitel 5 vil alene § 119 og § 120 være relevante for campingområder. 
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13. § 6 h, stk. 2, affattes således: »Midlertidige overnatninger, jf. § 152 a, skal meddeles til 


kommunalbestyrelsen senest 2 uger før første overnatningsdøgn.« 


Men midlertidige campingområder skal ikke opfylde § 152a, idet der ikke er tale om ”et bygningsafsnit”. 


Med ændringen af § 6f er der hermed intet klart krav om anmeldelse til kommunen eller beredskabet 


uanset størrelsen af campingområdet eller antallet af overnattende. 


Heller ikke såfremt man betragter § 152a som værende gældende for midlertidige campingområder, fordi 


afsnittet om anmeldelse i § 152a, nr. 8 ophæves: 37. § 152 a, nr. 8, ophæves. 


 


Den ansvarlige for arrangementet skal (39. § 157): 


* udarbejde en brand- og evakueringsinstruks. 


* udarbejde ordensregler om forebyggelse af brand. 


* Instruere ledere/personale i de udarbejdede ordensregler, brand- og evakueringsinstruks, placering og 


brug af håndslukningsudstyr og brandtekniske installationer. 


* Gennemgå og vurdere principperne i § 513 - § 514 - som kan være relevante for campingområder, mens 


de øvrige krav i kapitel 29-30 ikke er det. Imidlertid kræver det en god forestillingsevne at oversætte og 


anvende kravene til en brandstrategirapport for bygninger på en midlertidig campingplads – hvorfor 


konkrete og specifikke krav – f.eks. dele af § 513 ville være mere hensigtsmæssige. 


 


Indsamling og beskrivelse af disse informationer er til den ansvarliges egen brug, idet der ikke længere er 


krav om anmeldelse af midlertidige campingområder. 


64. I § 493 indsættes efter stk. 2 som stk. 3: »Stk. 3 Camping- og salgsområder er undtaget 


fra indplacering i brandklasser efter stk. 1. Det skal på baggrund af risikoen i tilfælde af brand 


vurderes om og i hvilket omfang: 1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages. 2) 


Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30.« 


Denne formulering er for uhåndterlig. En frivillig, der påtager sig at lave et arrangement indeholdende et 


midlertidigt campingområde kan ikke forventes at kunne vurdere risikoen i tilfælde af brand og om det er 


nødvendigt at inddrage en certificeret brandrådgiver. Her er brug for mere håndfast og konkret vejledning. 


65. § 493, stk. 6, affattes således: 


 »Stk. 6. Dokumentationen for overholdelse af stk. 3 og stk. 5 skal indsendes i forbindelse med 


ansøgning om byggetilladelse.« 


For campingområder giver dette ingen mening, idet disse jf. 10. § 6 f er undtaget fra byggetilladelse. 


Venlig hilsen 


Henrik Krebs, formand 


Jytte Jakobsen, sekretær 


tlf. 20673067, mail: jj@dfac.dk 







 
 

    
 

CVR: 37157430 

www.dfac.dk 

info@dfac.dk 

anmarks rie uto ampere 

.DK 

 Dato: 4. maj 2020 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, info@trafikstyrelsen.dk  

Cc: Mia Lee, mile@tbst.dk 

 

J.nr. BS0400-00256 

Høringssvar om ”Midlertidige campingområder” ifht BR18 5. marts 2020 

(Bekendtgørelse nr. 1399 af 12. december 2019 om bygningsreglement 2018 (BR18), som ændret ved 

bekendtgørelse nr. 182 af 5. marts 2020) 

Overordnet: 

Tak fordi vi er inviteret til at afgive høringssvar. Vi har alene betragtet forslaget ud fra, om det er 

anvendeligt i forhold til midlertidige campingområder. 

I forslaget til bekendtgørelse er der gjort et forsøg på at samle kravene til midlertidige salgs- og 

campingområder, men dette er ikke helt lykkedes. 

Arrangementer med midlertidige salgs- og campingområder arrangeres typisk af lægfolk og frivillige i 

foreninger, og der er brug for en endnu mere konkret, specifik og samlet anvisning på kravene til 

anmeldelse, brand- og sikkerhedsforhold.  

§493, Stk. 3 Camping- og salgsområder er undtaget fra indplacering i brandklasser efter stk. 1. Det skal på 

baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om og i hvilket omfang: 1) En certificeret brandrådgiver 

skal inddrages. 2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30 

Denne formulering er for uhåndterlig. En frivillig, der påtager sig at lave et arrangement, der indeholder et 

midlertidigt campingområde kan ikke forventes at kunne vurdere risikoen i tilfælde af brand og om det er 

nødvendigt at inddrage en certificeret brandrådgiver. 

 

Vi forstår kravene til midlertidige campingområder således: 

Jf. dette forslag til bekendtgørelse vil det være gældende at: 

10. § 6 f affattes således 

Stk. 2 pkt. 2): Midlertidige campingområder til flere end 150 overnattende personer skal 

overholde bygningsreglementets kapitel 5, Brand, men kan etableres uden ansøgning om 

byggetilladelse. 

I kapitel 5 vil alene § 119 og § 120 være relevante for campingområder. 

mailto:info@trafikstyrelsen.dk
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13. § 6 h, stk. 2, affattes således: »Midlertidige overnatninger, jf. § 152 a, skal meddeles til 

kommunalbestyrelsen senest 2 uger før første overnatningsdøgn.« 

Men midlertidige campingområder skal ikke opfylde § 152a, idet der ikke er tale om ”et bygningsafsnit”. 

Med ændringen af § 6f er der hermed intet klart krav om anmeldelse til kommunen eller beredskabet 

uanset størrelsen af campingområdet eller antallet af overnattende. 

Heller ikke såfremt man betragter § 152a som værende gældende for midlertidige campingområder, fordi 

afsnittet om anmeldelse i § 152a, nr. 8 ophæves: 37. § 152 a, nr. 8, ophæves. 

 

Den ansvarlige for arrangementet skal (39. § 157): 

* udarbejde en brand- og evakueringsinstruks. 

* udarbejde ordensregler om forebyggelse af brand. 

* Instruere ledere/personale i de udarbejdede ordensregler, brand- og evakueringsinstruks, placering og 

brug af håndslukningsudstyr og brandtekniske installationer. 

* Gennemgå og vurdere principperne i § 513 - § 514 - som kan være relevante for campingområder, mens 

de øvrige krav i kapitel 29-30 ikke er det. Imidlertid kræver det en god forestillingsevne at oversætte og 

anvende kravene til en brandstrategirapport for bygninger på en midlertidig campingplads – hvorfor 

konkrete og specifikke krav – f.eks. dele af § 513 ville være mere hensigtsmæssige. 

 

Indsamling og beskrivelse af disse informationer er til den ansvarliges egen brug, idet der ikke længere er 

krav om anmeldelse af midlertidige campingområder. 

64. I § 493 indsættes efter stk. 2 som stk. 3: »Stk. 3 Camping- og salgsområder er undtaget 

fra indplacering i brandklasser efter stk. 1. Det skal på baggrund af risikoen i tilfælde af brand 

vurderes om og i hvilket omfang: 1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages. 2) 

Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30.« 

Denne formulering er for uhåndterlig. En frivillig, der påtager sig at lave et arrangement indeholdende et 

midlertidigt campingområde kan ikke forventes at kunne vurdere risikoen i tilfælde af brand og om det er 

nødvendigt at inddrage en certificeret brandrådgiver. Her er brug for mere håndfast og konkret vejledning. 

65. § 493, stk. 6, affattes således: 

 »Stk. 6. Dokumentationen for overholdelse af stk. 3 og stk. 5 skal indsendes i forbindelse med 

ansøgning om byggetilladelse.« 

For campingområder giver dette ingen mening, idet disse jf. 10. § 6 f er undtaget fra byggetilladelse. 

Venlig hilsen 

Henrik Krebs, formand 

Jytte Jakobsen, sekretær 

tlf. 20673067, mail: jj@dfac.dk 



Fra: Dansk Arbejdsgiverforening
Til: Michelle Stubberup Jacobsen
Emne: SV: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST journalnr.

BS0400-00256
Dato: 30. marts 2020 11:51:21

Kære Michelle Stubberup Jacobsen
 
Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af d.d. vedrørende ovennævnte
skal vi oplyse, at sagen falder uden for DA’s virkefelt, og at vi under henvisning hertil
ikke ønsker at afgive bemærkninger.
 
Med venlig hilsen
 
Hjørdis de Stricker
Chefsekretær
 

Fra: Michelle Stubberup Jacobsen <mstu@tbst.dk> 
Sendt: 30. marts 2020 11:41
Til: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18),
TBST journalnr. BS0400-00256
 
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til mile@tbst.dk senest mandag
den 4. maj 2020, mærket j.nr. BS0400-00256.
 
Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på følgende link
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63836.
 
Med venlig hilsen
 
Michelle Stubberup Jacobsen
Fuldmægtig, cand.jur.
Kontor for byggeri
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V
 
Tlf.: +45 4178 0526
E-mail: mstu@tbst.dk
 

mailto:DA@da.dk
mailto:mstu@tbst.dk
mailto:info@tbst.dk
mailto:mile@tbst.dk
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63836
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Fra: Mia Lee
Til: Mia Lee
Emne: Dansk Byggeri - Høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018

(BR18) TBST journalnr. BS0400-00256
Dato: 5. maj 2020 09:28:54
Vedhæftede filer: Dansk Byggeri - Høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018

(BR18) TBST journalnr. BS0400-00256.pdf

Til Trafik, Bygge og Boligstyrelsen

Vedhæftet Dansk Byggeris høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
bygningsreglementet 2018 (BR18). TBST j.nr BS0400-00256

Venlig hilsen
Torben Hessing-Olsen,

Chefkonsulent, Erhvervs- og brancheservice Tlf. direkte: 72 16 01 95, Mobil: 23 41 46 13

Dansk Byggeri
Nørre Voldgade 106
1358 København K
www.danskbyggeri.dk
       

mailto:/O=TRAFIKSTYRELSEN/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=4505D9329B14451CAD7087A8443A2205-MIA LEE
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Afsender: 


Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1358 København K. 


Torben Hessing-Olsen, toh@danskbyggeri.dk – mobil 23414613 


 


Generelle bemærkninger:  


Dansk Byggeri takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar.  
 
Nedenstående findes vores kommentarer til de enkelte forslag. 


I tillæg til disse vil vi gerne henlede styrelsens opmærksomhed på, at der 


blandt vores medlemmer er en udtalt bekymring for, at der efter 1. juli 


2020 stadig ikke vil være tilstrækkeligt med certificerede statikere i for-


hold til byggeriets behov. 


Dansk Byggeri foreslår derfor, at overgangsordningen, hvorefter aner-


kendte statikere kan virke som certificerede statikere, forlænges frem til 


1. januar 2021. 


 


Tekstnære bemærkninger: 


Emne/ tekst: Væsentlige ombygninger – ændringsbekendtgørelse  til bygnings-


reglementer af 10. marts 2020 inkl. tilhørende vejledninger. 


Kommentar: Dansk Byggeri bakker fuldt op omkring intentionerne bag ændrin-


gen af 10. marts 2020. Vi må dog konstatere, at der (stadig) er en 


række problemer med at byggetilladelserne på ombygninger, der 


kan henføres til manglende forståelse / uens tolkninger af indholdet 


i ændringen. Dansk Byggeri har på denne baggrund – i samar-


bejde med udvalgte medlemmer – udarbejdet en række ændrings-


forslag til ”Vejledning om ombygning og brug af certificerede rådgi-


vere i relation til ændring af den 10. marts 2020” 


Forslagene er udarbejdet med et ønske om at anvende certifice-


rede rådgivere, hvor det skaber værdi og reel sikkerhed i forhold til 


brand og statik. 


Kommentering af: 


 


Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglemen-


tet 2018 (BR18)  



mailto:toh@danskbyggeri.dk





 


Side 2 (6) 


Notat 


 


Dansk Byggeri har i forbindelse med ombygninger identificeret to 


hoved områder som bør adresseres: Altaner og bærende vægge.  


Ved eksempler skal det klart fremgå 


 at åbne altaner, der ikke udvider etagearealet, skal betrag-


tes som en ombygning  


 at lukkede altaner der forøger etage arealet skal betragtes 


som en tilbygning 


 at man ved ombygninger, kun skal forholde sig / vurderer 


på de brandforhold der vedrører ombygningen og eftervise 


at sikkerhedsniveauet er uændret eller forbedret 


Bærende konstruktioner er normalt brandbeskyttet, og ombygnin-


ger der berører de bærende konstruktioner, vil derfor som hoved 


regel indebære, at man fjerne dele (hele) af de brandtekniske kon-


struktioner, for at kunne ombygge/renoverer den bærende kon-


struktion. Efterfølgende skal de brandtekniske konstriktioner natur-


ligvis reetableres.  


Dansk Byggeri finder det korrekt, at der ved denne type af ombyg-


ninger, skal anvendes en certificeret statikker med kompetencer 


svarende til konstruktionsklassen.  


Vi oplever, at indplaceres ombygningssagen statisk i KK2 eller hø-


jere, vil sagen brandmæssigt indplaceres i BK2 eller højere, hvor-


ved der skal tilknyttes en certificeret brand rådgiver til sagen.  


Mange sager er brandteknisk så simple, at det forekommer uforstå-


eligt, og vi oplever, at rådgiverhonorarerne ikke står i et rimeligt for-


hold til opgaven. 


Forslag til æn-


dring: 


Eksempelforslag for åbne altaner der ikke udvider etagearealet 


I et etageboligbyggeri med gulv i øverste etage højst 22 m over ter-


ræn, ønskes der monteret udvendige åbne altaner på bygningens 


facader. Da alterne er åbne vil der ikke udvider etagearealet og 


byggearbejdet kan derfor betragtes som en ombygning.  


Brandcelle- eller brandsektionsafgrænsende etagedæk er udført 


svarende til BD-konstruktion 60. 


Ved montage af altaner må der nødvendigvis udskiftes en mindre 


del af gulvet, da altaner fastgøres i eksisterende bjælkelag. Etage-


dækket genetableres og udføres svarende til en BD-konstruktion 


60. Altanen vil fremtidig udgøre den pågældende boligs rednings-


åbning og altanen er placeret således at der ikke ændres på de 


brandmæssige forhold for redning via. altan. 


Der ændres på de bærende konstruktioners virkemåde for mon-


tage og indgreb i etagedækket, hvorfor der skal anvendes en certi-
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Notat 


 


ficeret statiker, men ikke på forudsætningerne for de brandmæs-


sige forhold, hvorfor brandrådgiveren udelukkende skal forholde 


sig til brandforhold der vedrører de konstruktive indgreb. 


Eksempelforslag på mindre ombygning i en lejlighed, hvor der fjer-


nes en bærende væg. 


I et etageboligbyggeri med gulv i øverste etage højst 12 m over ter-


ræn, ønsker en beboer fjernet en bærende væg i mellem to rum i 


lejligheden. Etageadskillelserne er udført som en R60/A2-s1,d0 


bygningsdel (BD-60) 


Ved ombygningen oplægges en ståldrager, som erstatning for den 


bærende væg. Ståldrageren brandsikres som en R60/A2-s1,d0 


bygningsdel.  


Da der ændres på de bærende konstruktioners virkemåde, skal der 


anvendes en certificeret statikker til opgaven med kvalifikationer 


svarende til den konstruktionsklasse, hvor i bygningen skal indpla-


ceres. 


Ombygningen vil ikke ændre på forudsætningerne for brandmæs-


sige forhold og vurderes brandteknisk så simpel, at ombygningen 


brandteknisk kan indplaceres i BK1 (desuagtet at ejendommen 


som udgangspunkt vil være indplaceres i et højere brandklasse).  


Der skal således ikke tilknyttes en certificeret brandrådgiver til op-


gaven, men bygningsreglementets krav til brandbeskyttelse af eta-


geadskillelsen skal naturligvis overholdes. Den brandtekniske løs-


ning kan designes af den certificerede statiker på baggrund af en 


præ-accepterede løsninger. 


 


Forslag til nyt afsnit eller vejledning for mindre tilbygninger: 


Ligesom denne vejledning giver stor værdi for ombygningsarbejde, 


foreslås det, at der udarbejdes et afsnit eller en mindre vejledning, 


der på samme vis beskriver simple tilbygninger der udvider etage-


arealet. 


Mange mindre tilbygninger til eksisterende byggeri vil ikke have 


større statiske eller brandmæssige udfordringer end de beskrevne 


eksempler for ombygning og vil derved kunne hjælpe på manglen 


af certificerede rådgivere.  


Det foreslås at eksempler her, vil have samme begrænsninger som 


dem for ombygning og måske med en størrelsesbegrænsning. 


Dette kunne fx være: 


 Tilbygning til klasselokale med samme flugtvejsforhold, 


brandmæssige egenskaber på bygningsdele mm. 


 Tilbygning til kontor 







 


Side 4 (6) 


Notat 


 


 Montage af altaner der udvider etagearealet (lukkede alta-


ner). 


 


Emne/ tekst: Rettelse 16 - §43 stk. 4 


Kommentar: Ændringen har Dansk Byggeris fulde opbakning.  


 


Med det nuværende krav må en nybagt husejer ikke flytte ind i sit 


nye hus (selv om det er afleveret af entreprenøren), hvis der ikke 


foreligger en ibrugtagningstilladelse. Dette skaber stor utryghed/ 


usikkerhed omkring afleverings forretningen. I tillæg til dette, vil 


den nybagte husejer heller ikke kunne få afhentet dagrenovation 


og husejeren ikke have adgang til kommunale services som dag in-


stitutioner, skoler mv.  


Den nuværende situation er uholdbar. Den foreslåede ændring vil 


medføre at disse bekymringer fjernes. 


Forslag til æn-


dring: 


Ingen 


 


Emne/ tekst: Rettelse 20 - §98 


Kommentar: Opmærksom henledes på at ændringen kan få fatale konsekven-
ser og at den vil kunne opleves som en forringelse af bandsikker-
heden. Er man i et lokale bør man altid kunne komme ud uanset 
om man har ”lovligadgang” eller ikke. Man kan være ”fanget” i loka-
let ved en fejl.  


Forslag til æn-


dring: 


Nuværende tekst bibeholdes.  


 


Emne/ tekst: Rettelse 32 og 34 - §141 og § 143 


Kommentar: Præciseringer som vil medvirke til at forbedre sikkerheden uden 


væsentlige omkostninger.   


Forslag til æn-


dring: 


-  


 


Emne/ tekst: Rettelse 39 - §157 


Kommentar: Bedre og mere klar formulering 


Forslag til æn-


dring: 


-  
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Notat 


 


 


Emne/ tekst: Rettelse 42 - §214  


Kommentar: Ændringen giver god mening 


Forslag til æn-


dring: 


-  


 


Emne/ tekst: Rettelse 47 og 48 - §258 


Kommentar: Skærpelse af gældende krav (som varslet).  


Dansk Byggeri bakker op om rettelsen. 


Forslag til æn-


dring: 


-  


 


Emne/ tekst: Rettelse 52 - §359 


Kommentar: Dansk Byggeri har ingen egentlige kommentarer til selve rettelsen, 


men savner en baggrund / forklaring for rettelsen, der kan opfattes 


som en forringelse af sikkerheden. 


Forslag til æn-


dring: 


Bør uddybes i vejledningen til afsnittet.  


 


Emne/ tekst: Rettelse 54 - §373 


Kommentar: Dansk Byggeri bakker op om krav til støjniveau i sommerhuset. 


Men det gældende krav om, at man ikke må generer uden for hu-


set (genere naboer) bør også opretholdes.  


Forslag til æn-


dring: 


For sommerhuse gælder alene, at de tekniske installationer skal 


udformes på en sådan måde, at de personer, der opholder sig i 


bygningerne, ikke generes af lyd fra disse. Samt  at de tekniske in-


stallationer ikke må medføre at generende støjniveau umiddelbart 


uden for bebyggelsen. 


 


Emne/ tekst: Rettelse 62 - §493 


Kommentar: Der er uoverensstemmelse mellem kravteksten og teksten i den til-


hørende vejledning. Det bør tydeliggøres, at bygninger på samme 


grund, med en indbyrdes afstand på mere end 5 meter brandmæs-


sigt kan regnes som separate bygninger, når etagearealet skal be-


regnes.  







 


Side 6 (6) 


Notat 


 


Med den nuværende / foreslåede formulering skærpes sikkerheds-


niveauet i forhold til brand er skærpet med BR18, hvilket er i mod-


strid med styrelsens intention, se ”Vejledende udtalelse om byg-


ningsreglementets brandkrav efter 1. juli 2018” 


I vejledningsteksten til kap. 5 der bla. omhandler indplacering i 


brandklasser står der:  


 Der kan være flere fritliggende bygninger i brandklasse 1 på 


samme grund, såfremt det dokumenteres, at det samlede etage-


areal af bygningerne er højst 600 m², eller at bygningerne, som an-


ført i § 118, er placeret i en sådan afstand til hinanden, at brand-


spredning mellem bygningerne begrænses i den tid, som er nød-


vendig for evakuering og redningsberedskabets indsats. I de præ-


accepterede løsninger er der beskrevet afstandsforhold mellem 


bygningerne i relation til valg af ydervægge og tage, som kan an-


vendes ved bestemmelse af brandklassen 


Areal begrænsningen på 600 m2 er således ikke ultimativ i flg. vej-


ledningen, mens den er det jf. kravteksten. 


Til dette bemærkes, at vejledningsteksten er i (nogenlunde) over-


ensstemmelse med teksterne i ”Eksempelsamling om brandsikring 


af byggeri – 2016”.  


Dansk Byggeri vil dog anbefale at nedenstående tekst (fra Eksem-


pelsamling om brandsikring af byggeri – 2016 side 139) genindfø-


res, da den er langt mere præcis. 


Særlige forhold ved sammenbyggede enfamiliehuse.  


Vandret brandspredning.  


I brandmæssig henseende betragtes enfamiliehuse som sammen-


byggede, når de ligger med mindre indbyrdes afstand end 5,0 me-


ter.   


Forslag til æn-


dring: 


§ 493, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »ejendommen«: 


…såfremt det omfatter byggeri i anvendelseskategori 4. I brand-


mæssig henseende betragtes bygninger som sammenbyggede, 


når de ligger med mindre indbyrdes afstand end 5,0 meter. Såfremt 


bygningerne enkeltvis overholder gældende brandkrav.  
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Afsender: 


Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1358 København K. 


Torben Hessing-Olsen, toh@danskbyggeri.dk – mobil 23414613 


 


Generelle bemærkninger:  


Dansk Byggeri takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar.  
 
Nedenstående findes vores kommentarer til de enkelte forslag. 


I tillæg til disse vil vi gerne henlede styrelsens opmærksomhed på, at der 


blandt vores medlemmer er en udtalt bekymring for, at der efter 1. juli 


2020 stadig ikke vil være tilstrækkeligt med certificerede statikere i for-


hold til byggeriets behov. 


Dansk Byggeri foreslår derfor, at overgangsordningen, hvorefter aner-


kendte statikere kan virke som certificerede statikere, forlænges frem til 


1. januar 2021. 


 


Tekstnære bemærkninger: 


Emne/ tekst: Væsentlige ombygninger – ændringsbekendtgørelse  til bygnings-


reglementer af 10. marts 2020 inkl. tilhørende vejledninger. 


Kommentar: Dansk Byggeri bakker fuldt op omkring intentionerne bag ændrin-


gen af 10. marts 2020. Vi må dog konstatere, at der (stadig) er en 


række problemer med at byggetilladelserne på ombygninger, der 


kan henføres til manglende forståelse / uens tolkninger af indholdet 


i ændringen. Dansk Byggeri har på denne baggrund – i samar-


bejde med udvalgte medlemmer – udarbejdet en række ændrings-


forslag til ”Vejledning om ombygning og brug af certificerede rådgi-


vere i relation til ændring af den 10. marts 2020” 


Forslagene er udarbejdet med et ønske om at anvende certifice-


rede rådgivere, hvor det skaber værdi og reel sikkerhed i forhold til 


brand og statik. 


Kommentering af: 


 


Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglemen-


tet 2018 (BR18)  



mailto:toh@danskbyggeri.dk





 


Side 2 (6) 


Notat 


 


Dansk Byggeri har i forbindelse med ombygninger identificeret to 


hoved områder som bør adresseres: Altaner og bærende vægge.  


Ved eksempler skal det klart fremgå 


 at åbne altaner, der ikke udvider etagearealet, skal betrag-


tes som en ombygning  


 at lukkede altaner der forøger etage arealet skal betragtes 


som en tilbygning 


 at man ved ombygninger, kun skal forholde sig / vurderer 


på de brandforhold der vedrører ombygningen og eftervise 


at sikkerhedsniveauet er uændret eller forbedret 


Bærende konstruktioner er normalt brandbeskyttet, og ombygnin-


ger der berører de bærende konstruktioner, vil derfor som hoved 


regel indebære, at man fjerne dele (hele) af de brandtekniske kon-


struktioner, for at kunne ombygge/renoverer den bærende kon-


struktion. Efterfølgende skal de brandtekniske konstriktioner natur-


ligvis reetableres.  


Dansk Byggeri finder det korrekt, at der ved denne type af ombyg-


ninger, skal anvendes en certificeret statikker med kompetencer 


svarende til konstruktionsklassen.  


Vi oplever, at indplaceres ombygningssagen statisk i KK2 eller hø-


jere, vil sagen brandmæssigt indplaceres i BK2 eller højere, hvor-


ved der skal tilknyttes en certificeret brand rådgiver til sagen.  


Mange sager er brandteknisk så simple, at det forekommer uforstå-


eligt, og vi oplever, at rådgiverhonorarerne ikke står i et rimeligt for-


hold til opgaven. 


Forslag til æn-


dring: 


Eksempelforslag for åbne altaner der ikke udvider etagearealet 


I et etageboligbyggeri med gulv i øverste etage højst 22 m over ter-


ræn, ønskes der monteret udvendige åbne altaner på bygningens 


facader. Da alterne er åbne vil der ikke udvider etagearealet og 


byggearbejdet kan derfor betragtes som en ombygning.  


Brandcelle- eller brandsektionsafgrænsende etagedæk er udført 


svarende til BD-konstruktion 60. 


Ved montage af altaner må der nødvendigvis udskiftes en mindre 


del af gulvet, da altaner fastgøres i eksisterende bjælkelag. Etage-


dækket genetableres og udføres svarende til en BD-konstruktion 


60. Altanen vil fremtidig udgøre den pågældende boligs rednings-


åbning og altanen er placeret således at der ikke ændres på de 


brandmæssige forhold for redning via. altan. 


Der ændres på de bærende konstruktioners virkemåde for mon-


tage og indgreb i etagedækket, hvorfor der skal anvendes en certi-







 


Side 3 (6) 


Notat 


 


ficeret statiker, men ikke på forudsætningerne for de brandmæs-


sige forhold, hvorfor brandrådgiveren udelukkende skal forholde 


sig til brandforhold der vedrører de konstruktive indgreb. 


Eksempelforslag på mindre ombygning i en lejlighed, hvor der fjer-


nes en bærende væg. 


I et etageboligbyggeri med gulv i øverste etage højst 12 m over ter-


ræn, ønsker en beboer fjernet en bærende væg i mellem to rum i 


lejligheden. Etageadskillelserne er udført som en R60/A2-s1,d0 


bygningsdel (BD-60) 


Ved ombygningen oplægges en ståldrager, som erstatning for den 


bærende væg. Ståldrageren brandsikres som en R60/A2-s1,d0 


bygningsdel.  


Da der ændres på de bærende konstruktioners virkemåde, skal der 


anvendes en certificeret statikker til opgaven med kvalifikationer 


svarende til den konstruktionsklasse, hvor i bygningen skal indpla-


ceres. 


Ombygningen vil ikke ændre på forudsætningerne for brandmæs-


sige forhold og vurderes brandteknisk så simpel, at ombygningen 


brandteknisk kan indplaceres i BK1 (desuagtet at ejendommen 


som udgangspunkt vil være indplaceres i et højere brandklasse).  


Der skal således ikke tilknyttes en certificeret brandrådgiver til op-


gaven, men bygningsreglementets krav til brandbeskyttelse af eta-


geadskillelsen skal naturligvis overholdes. Den brandtekniske løs-


ning kan designes af den certificerede statiker på baggrund af en 


præ-accepterede løsninger. 


 


Forslag til nyt afsnit eller vejledning for mindre tilbygninger: 


Ligesom denne vejledning giver stor værdi for ombygningsarbejde, 


foreslås det, at der udarbejdes et afsnit eller en mindre vejledning, 


der på samme vis beskriver simple tilbygninger der udvider etage-


arealet. 


Mange mindre tilbygninger til eksisterende byggeri vil ikke have 


større statiske eller brandmæssige udfordringer end de beskrevne 


eksempler for ombygning og vil derved kunne hjælpe på manglen 


af certificerede rådgivere.  


Det foreslås at eksempler her, vil have samme begrænsninger som 


dem for ombygning og måske med en størrelsesbegrænsning. 


Dette kunne fx være: 


 Tilbygning til klasselokale med samme flugtvejsforhold, 


brandmæssige egenskaber på bygningsdele mm. 


 Tilbygning til kontor 
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Notat 


 


 Montage af altaner der udvider etagearealet (lukkede alta-


ner). 


 


Emne/ tekst: Rettelse 16 - §43 stk. 4 


Kommentar: Ændringen har Dansk Byggeris fulde opbakning.  


 


Med det nuværende krav må en nybagt husejer ikke flytte ind i sit 


nye hus (selv om det er afleveret af entreprenøren), hvis der ikke 


foreligger en ibrugtagningstilladelse. Dette skaber stor utryghed/ 


usikkerhed omkring afleverings forretningen. I tillæg til dette, vil 


den nybagte husejer heller ikke kunne få afhentet dagrenovation 


og husejeren ikke have adgang til kommunale services som dag in-


stitutioner, skoler mv.  


Den nuværende situation er uholdbar. Den foreslåede ændring vil 


medføre at disse bekymringer fjernes. 


Forslag til æn-


dring: 


Ingen 


 


Emne/ tekst: Rettelse 20 - §98 


Kommentar: Opmærksom henledes på at ændringen kan få fatale konsekven-
ser og at den vil kunne opleves som en forringelse af bandsikker-
heden. Er man i et lokale bør man altid kunne komme ud uanset 
om man har ”lovligadgang” eller ikke. Man kan være ”fanget” i loka-
let ved en fejl.  


Forslag til æn-


dring: 


Nuværende tekst bibeholdes.  


 


Emne/ tekst: Rettelse 32 og 34 - §141 og § 143 


Kommentar: Præciseringer som vil medvirke til at forbedre sikkerheden uden 


væsentlige omkostninger.   


Forslag til æn-


dring: 


-  


 


Emne/ tekst: Rettelse 39 - §157 


Kommentar: Bedre og mere klar formulering 


Forslag til æn-


dring: 


-  
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Notat 


 


 


Emne/ tekst: Rettelse 42 - §214  


Kommentar: Ændringen giver god mening 


Forslag til æn-


dring: 


-  


 


Emne/ tekst: Rettelse 47 og 48 - §258 


Kommentar: Skærpelse af gældende krav (som varslet).  


Dansk Byggeri bakker op om rettelsen. 


Forslag til æn-


dring: 


-  


 


Emne/ tekst: Rettelse 52 - §359 


Kommentar: Dansk Byggeri har ingen egentlige kommentarer til selve rettelsen, 


men savner en baggrund / forklaring for rettelsen, der kan opfattes 


som en forringelse af sikkerheden. 


Forslag til æn-


dring: 


Bør uddybes i vejledningen til afsnittet.  


 


Emne/ tekst: Rettelse 54 - §373 


Kommentar: Dansk Byggeri bakker op om krav til støjniveau i sommerhuset. 


Men det gældende krav om, at man ikke må generer uden for hu-


set (genere naboer) bør også opretholdes.  


Forslag til æn-


dring: 


For sommerhuse gælder alene, at de tekniske installationer skal 


udformes på en sådan måde, at de personer, der opholder sig i 


bygningerne, ikke generes af lyd fra disse. Samt  at de tekniske in-


stallationer ikke må medføre at generende støjniveau umiddelbart 


uden for bebyggelsen. 


 


Emne/ tekst: Rettelse 62 - §493 


Kommentar: Der er uoverensstemmelse mellem kravteksten og teksten i den til-


hørende vejledning. Det bør tydeliggøres, at bygninger på samme 


grund, med en indbyrdes afstand på mere end 5 meter brandmæs-


sigt kan regnes som separate bygninger, når etagearealet skal be-


regnes.  
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Notat 


 


Med den nuværende / foreslåede formulering skærpes sikkerheds-


niveauet i forhold til brand er skærpet med BR18, hvilket er i mod-


strid med styrelsens intention, se ”Vejledende udtalelse om byg-


ningsreglementets brandkrav efter 1. juli 2018” 


I vejledningsteksten til kap. 5 der bla. omhandler indplacering i 


brandklasser står der:  


 Der kan være flere fritliggende bygninger i brandklasse 1 på 


samme grund, såfremt det dokumenteres, at det samlede etage-


areal af bygningerne er højst 600 m², eller at bygningerne, som an-


ført i § 118, er placeret i en sådan afstand til hinanden, at brand-


spredning mellem bygningerne begrænses i den tid, som er nød-


vendig for evakuering og redningsberedskabets indsats. I de præ-


accepterede løsninger er der beskrevet afstandsforhold mellem 


bygningerne i relation til valg af ydervægge og tage, som kan an-


vendes ved bestemmelse af brandklassen 


Areal begrænsningen på 600 m2 er således ikke ultimativ i flg. vej-


ledningen, mens den er det jf. kravteksten. 


Til dette bemærkes, at vejledningsteksten er i (nogenlunde) over-


ensstemmelse med teksterne i ”Eksempelsamling om brandsikring 


af byggeri – 2016”.  


Dansk Byggeri vil dog anbefale at nedenstående tekst (fra Eksem-


pelsamling om brandsikring af byggeri – 2016 side 139) genindfø-


res, da den er langt mere præcis. 


Særlige forhold ved sammenbyggede enfamiliehuse.  


Vandret brandspredning.  


I brandmæssig henseende betragtes enfamiliehuse som sammen-


byggede, når de ligger med mindre indbyrdes afstand end 5,0 me-


ter.   


Forslag til æn-


dring: 


§ 493, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »ejendommen«: 


…såfremt det omfatter byggeri i anvendelseskategori 4. I brand-


mæssig henseende betragtes bygninger som sammenbyggede, 


når de ligger med mindre indbyrdes afstand end 5,0 meter. Såfremt 


bygningerne enkeltvis overholder gældende brandkrav.  
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Afsender: 

Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1358 København K. 

Torben Hessing-Olsen, toh@danskbyggeri.dk – mobil 23414613 

 

Generelle bemærkninger:  

Dansk Byggeri takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar.  
 
Nedenstående findes vores kommentarer til de enkelte forslag. 

I tillæg til disse vil vi gerne henlede styrelsens opmærksomhed på, at der 

blandt vores medlemmer er en udtalt bekymring for, at der efter 1. juli 

2020 stadig ikke vil være tilstrækkeligt med certificerede statikere i for-

hold til byggeriets behov. 

Dansk Byggeri foreslår derfor, at overgangsordningen, hvorefter aner-

kendte statikere kan virke som certificerede statikere, forlænges frem til 

1. januar 2021. 

 

Tekstnære bemærkninger: 

Emne/ tekst: Væsentlige ombygninger – ændringsbekendtgørelse  til bygnings-

reglementer af 10. marts 2020 inkl. tilhørende vejledninger. 

Kommentar: Dansk Byggeri bakker fuldt op omkring intentionerne bag ændrin-

gen af 10. marts 2020. Vi må dog konstatere, at der (stadig) er en 

række problemer med at byggetilladelserne på ombygninger, der 

kan henføres til manglende forståelse / uens tolkninger af indholdet 

i ændringen. Dansk Byggeri har på denne baggrund – i samar-

bejde med udvalgte medlemmer – udarbejdet en række ændrings-

forslag til ”Vejledning om ombygning og brug af certificerede rådgi-

vere i relation til ændring af den 10. marts 2020” 

Forslagene er udarbejdet med et ønske om at anvende certifice-

rede rådgivere, hvor det skaber værdi og reel sikkerhed i forhold til 

brand og statik. 

Kommentering af: 

 

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglemen-

tet 2018 (BR18)  

mailto:toh@danskbyggeri.dk
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Notat 

 

Dansk Byggeri har i forbindelse med ombygninger identificeret to 

hoved områder som bør adresseres: Altaner og bærende vægge.  

Ved eksempler skal det klart fremgå 

 at åbne altaner, der ikke udvider etagearealet, skal betrag-

tes som en ombygning  

 at lukkede altaner der forøger etage arealet skal betragtes 

som en tilbygning 

 at man ved ombygninger, kun skal forholde sig / vurderer 

på de brandforhold der vedrører ombygningen og eftervise 

at sikkerhedsniveauet er uændret eller forbedret 

Bærende konstruktioner er normalt brandbeskyttet, og ombygnin-

ger der berører de bærende konstruktioner, vil derfor som hoved 

regel indebære, at man fjerne dele (hele) af de brandtekniske kon-

struktioner, for at kunne ombygge/renoverer den bærende kon-

struktion. Efterfølgende skal de brandtekniske konstriktioner natur-

ligvis reetableres.  

Dansk Byggeri finder det korrekt, at der ved denne type af ombyg-

ninger, skal anvendes en certificeret statikker med kompetencer 

svarende til konstruktionsklassen.  

Vi oplever, at indplaceres ombygningssagen statisk i KK2 eller hø-

jere, vil sagen brandmæssigt indplaceres i BK2 eller højere, hvor-

ved der skal tilknyttes en certificeret brand rådgiver til sagen.  

Mange sager er brandteknisk så simple, at det forekommer uforstå-

eligt, og vi oplever, at rådgiverhonorarerne ikke står i et rimeligt for-

hold til opgaven. 

Forslag til æn-

dring: 

Eksempelforslag for åbne altaner der ikke udvider etagearealet 

I et etageboligbyggeri med gulv i øverste etage højst 22 m over ter-

ræn, ønskes der monteret udvendige åbne altaner på bygningens 

facader. Da alterne er åbne vil der ikke udvider etagearealet og 

byggearbejdet kan derfor betragtes som en ombygning.  

Brandcelle- eller brandsektionsafgrænsende etagedæk er udført 

svarende til BD-konstruktion 60. 

Ved montage af altaner må der nødvendigvis udskiftes en mindre 

del af gulvet, da altaner fastgøres i eksisterende bjælkelag. Etage-

dækket genetableres og udføres svarende til en BD-konstruktion 

60. Altanen vil fremtidig udgøre den pågældende boligs rednings-

åbning og altanen er placeret således at der ikke ændres på de 

brandmæssige forhold for redning via. altan. 

Der ændres på de bærende konstruktioners virkemåde for mon-

tage og indgreb i etagedækket, hvorfor der skal anvendes en certi-
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ficeret statiker, men ikke på forudsætningerne for de brandmæs-

sige forhold, hvorfor brandrådgiveren udelukkende skal forholde 

sig til brandforhold der vedrører de konstruktive indgreb. 

Eksempelforslag på mindre ombygning i en lejlighed, hvor der fjer-

nes en bærende væg. 

I et etageboligbyggeri med gulv i øverste etage højst 12 m over ter-

ræn, ønsker en beboer fjernet en bærende væg i mellem to rum i 

lejligheden. Etageadskillelserne er udført som en R60/A2-s1,d0 

bygningsdel (BD-60) 

Ved ombygningen oplægges en ståldrager, som erstatning for den 

bærende væg. Ståldrageren brandsikres som en R60/A2-s1,d0 

bygningsdel.  

Da der ændres på de bærende konstruktioners virkemåde, skal der 

anvendes en certificeret statikker til opgaven med kvalifikationer 

svarende til den konstruktionsklasse, hvor i bygningen skal indpla-

ceres. 

Ombygningen vil ikke ændre på forudsætningerne for brandmæs-

sige forhold og vurderes brandteknisk så simpel, at ombygningen 

brandteknisk kan indplaceres i BK1 (desuagtet at ejendommen 

som udgangspunkt vil være indplaceres i et højere brandklasse).  

Der skal således ikke tilknyttes en certificeret brandrådgiver til op-

gaven, men bygningsreglementets krav til brandbeskyttelse af eta-

geadskillelsen skal naturligvis overholdes. Den brandtekniske løs-

ning kan designes af den certificerede statiker på baggrund af en 

præ-accepterede løsninger. 

 

Forslag til nyt afsnit eller vejledning for mindre tilbygninger: 

Ligesom denne vejledning giver stor værdi for ombygningsarbejde, 

foreslås det, at der udarbejdes et afsnit eller en mindre vejledning, 

der på samme vis beskriver simple tilbygninger der udvider etage-

arealet. 

Mange mindre tilbygninger til eksisterende byggeri vil ikke have 

større statiske eller brandmæssige udfordringer end de beskrevne 

eksempler for ombygning og vil derved kunne hjælpe på manglen 

af certificerede rådgivere.  

Det foreslås at eksempler her, vil have samme begrænsninger som 

dem for ombygning og måske med en størrelsesbegrænsning. 

Dette kunne fx være: 

 Tilbygning til klasselokale med samme flugtvejsforhold, 

brandmæssige egenskaber på bygningsdele mm. 

 Tilbygning til kontor 
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 Montage af altaner der udvider etagearealet (lukkede alta-

ner). 

 

Emne/ tekst: Rettelse 16 - §43 stk. 4 

Kommentar: Ændringen har Dansk Byggeris fulde opbakning.  

 

Med det nuværende krav må en nybagt husejer ikke flytte ind i sit 

nye hus (selv om det er afleveret af entreprenøren), hvis der ikke 

foreligger en ibrugtagningstilladelse. Dette skaber stor utryghed/ 

usikkerhed omkring afleverings forretningen. I tillæg til dette, vil 

den nybagte husejer heller ikke kunne få afhentet dagrenovation 

og husejeren ikke have adgang til kommunale services som dag in-

stitutioner, skoler mv.  

Den nuværende situation er uholdbar. Den foreslåede ændring vil 

medføre at disse bekymringer fjernes. 

Forslag til æn-

dring: 

Ingen 

 

Emne/ tekst: Rettelse 20 - §98 

Kommentar: Opmærksom henledes på at ændringen kan få fatale konsekven-
ser og at den vil kunne opleves som en forringelse af bandsikker-
heden. Er man i et lokale bør man altid kunne komme ud uanset 
om man har ”lovligadgang” eller ikke. Man kan være ”fanget” i loka-
let ved en fejl.  

Forslag til æn-

dring: 

Nuværende tekst bibeholdes.  

 

Emne/ tekst: Rettelse 32 og 34 - §141 og § 143 

Kommentar: Præciseringer som vil medvirke til at forbedre sikkerheden uden 

væsentlige omkostninger.   

Forslag til æn-

dring: 

-  

 

Emne/ tekst: Rettelse 39 - §157 

Kommentar: Bedre og mere klar formulering 

Forslag til æn-

dring: 

-  
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Emne/ tekst: Rettelse 42 - §214  

Kommentar: Ændringen giver god mening 

Forslag til æn-

dring: 

-  

 

Emne/ tekst: Rettelse 47 og 48 - §258 

Kommentar: Skærpelse af gældende krav (som varslet).  

Dansk Byggeri bakker op om rettelsen. 

Forslag til æn-

dring: 

-  

 

Emne/ tekst: Rettelse 52 - §359 

Kommentar: Dansk Byggeri har ingen egentlige kommentarer til selve rettelsen, 

men savner en baggrund / forklaring for rettelsen, der kan opfattes 

som en forringelse af sikkerheden. 

Forslag til æn-

dring: 

Bør uddybes i vejledningen til afsnittet.  

 

Emne/ tekst: Rettelse 54 - §373 

Kommentar: Dansk Byggeri bakker op om krav til støjniveau i sommerhuset. 

Men det gældende krav om, at man ikke må generer uden for hu-

set (genere naboer) bør også opretholdes.  

Forslag til æn-

dring: 

For sommerhuse gælder alene, at de tekniske installationer skal 

udformes på en sådan måde, at de personer, der opholder sig i 

bygningerne, ikke generes af lyd fra disse. Samt  at de tekniske in-

stallationer ikke må medføre at generende støjniveau umiddelbart 

uden for bebyggelsen. 

 

Emne/ tekst: Rettelse 62 - §493 

Kommentar: Der er uoverensstemmelse mellem kravteksten og teksten i den til-

hørende vejledning. Det bør tydeliggøres, at bygninger på samme 

grund, med en indbyrdes afstand på mere end 5 meter brandmæs-

sigt kan regnes som separate bygninger, når etagearealet skal be-

regnes.  
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Med den nuværende / foreslåede formulering skærpes sikkerheds-

niveauet i forhold til brand er skærpet med BR18, hvilket er i mod-

strid med styrelsens intention, se ”Vejledende udtalelse om byg-

ningsreglementets brandkrav efter 1. juli 2018” 

I vejledningsteksten til kap. 5 der bla. omhandler indplacering i 

brandklasser står der:  

 Der kan være flere fritliggende bygninger i brandklasse 1 på 

samme grund, såfremt det dokumenteres, at det samlede etage-

areal af bygningerne er højst 600 m², eller at bygningerne, som an-

ført i § 118, er placeret i en sådan afstand til hinanden, at brand-

spredning mellem bygningerne begrænses i den tid, som er nød-

vendig for evakuering og redningsberedskabets indsats. I de præ-

accepterede løsninger er der beskrevet afstandsforhold mellem 

bygningerne i relation til valg af ydervægge og tage, som kan an-

vendes ved bestemmelse af brandklassen 

Areal begrænsningen på 600 m2 er således ikke ultimativ i flg. vej-

ledningen, mens den er det jf. kravteksten. 

Til dette bemærkes, at vejledningsteksten er i (nogenlunde) over-

ensstemmelse med teksterne i ”Eksempelsamling om brandsikring 

af byggeri – 2016”.  

Dansk Byggeri vil dog anbefale at nedenstående tekst (fra Eksem-

pelsamling om brandsikring af byggeri – 2016 side 139) genindfø-

res, da den er langt mere præcis. 

Særlige forhold ved sammenbyggede enfamiliehuse.  

Vandret brandspredning.  

I brandmæssig henseende betragtes enfamiliehuse som sammen-

byggede, når de ligger med mindre indbyrdes afstand end 5,0 me-

ter.   

Forslag til æn-

dring: 

§ 493, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »ejendommen«: 

…såfremt det omfatter byggeri i anvendelseskategori 4. I brand-

mæssig henseende betragtes bygninger som sammenbyggede, 

når de ligger med mindre indbyrdes afstand end 5,0 meter. Såfremt 

bygningerne enkeltvis overholder gældende brandkrav.  
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		Skabelon til høringssvar



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 (BR18)







		Afsender:

Dansk Center for Lys

Engholmvej 19

3660 Stenløse

Per Reinholdt – Telefon 2399 9013 – Mail pr@centerforlys.dk







Generelle bemærkninger: 



Tekstnære bemærkninger:



		Emne/ tekst:

		19.: §96



		Kommentar:

		Kommentar fra BPLS - Brancheforeningen for Producenter og Leverandører af Sikkerhedsbelysning: Det gælder vel for mange byggerier såsom f.eks. vuggestuer, børnehaver, plejehjem, kollegier, hoteller, pensionater, boliger for fysisk og psykiske handicappede mv.



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		53.: §360



		Kommentar:

		



		Forslag til ændring:

		Kommentar fra BPLS - Brancheforeningen for Producenter og Leverandører af Sikkerhedsbelysning: Der bør i disse lokaliteter også projekteres belysning iht. DS/EN12193 - Standsning af farlig aktivitet (I lighed med ridesport, cykelløb mv.)
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Afsender: 

Dansk Center for Lys 

Engholmvej 19 

3660 Stenløse 

Per Reinholdt – Telefon 2399 9013 – Mail pr@centerforlys.dk 

 

Generelle bemærkninger:  

 

Tekstnære bemærkninger: 

 

Emne/ 
tekst: 

19.: §96 

Kommentar: Kommentar fra BPLS - Brancheforeningen for Producenter og Le-
verandører af Sikkerhedsbelysning: Det gælder vel for mange 
byggerier såsom f.eks. vuggestuer, børnehaver, plejehjem, kolle-
gier, hoteller, pensionater, boliger for fysisk og psykiske handi-
cappede mv. 

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ tekst: 53.: §360 

Kommentar:  

Forslag til 
ændring: 

Kommentar fra BPLS - Brancheforeningen for Producenter og Le-
verandører af Sikkerhedsbelysning: Der bør i disse lokaliteter 
også projekteres belysning iht. DS/EN12193 - Standsning af farlig 
aktivitet (I lighed med ridesport, cykelløb mv.) 
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-
lementet 2018 (BR18) 



Fra: Mie Prehn Nygaard
Til: ts Info
Cc: Mia Lee; Kamilla Thingvad
Emne: Dansk Energi: Høringssvar på BR18
Dato: 4. maj 2020 16:15:07
Vedhæftede filer: 200504 Dansk Energi høringssvar BR18.pdf

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 
Dansk Energi vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar på de forestående
ændringer af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018.
 
Hermed fremsendes Dansk Energis bemærkninger.
 
Venlig hilsen
 

Med venlig hilsen

Mie Prehn Nygaard
Konsulent
+45 35 30 04 31 

Dansk Energis privatlivspolitik 
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Afsender: 


Dansk Energi, Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C 


Kontaktperson:  


Mie Prehn Nygaard 


mpn@danskenergi.dk 


+45 35 300 431 


 


 


Generelle bemærkninger:  


Dansk Energi vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar 


på de forestående ændringer af bekendtgørelse om bygningsreglement 


2018.  


Dansk Energi finder alene anledning til at kommentere på de dele af 


bekendtgørelsen der relateres til anvendelse af energi i bygningen.  


Generelt er Dansk Energi af den opfattelse, at krav til effektiv anven-


delse af energi i bygninger til en hver tid bør fastsættes så omkost-


ningseffektivt som muligt, således at boligejere og samfund ikke på-


lægges unødige og uforholdsmæssige store omkostninger ved nybyg-


geri, renovering og ombygning.  


Derfor bakker Dansk Energi også op om, at den frivillige lavenergiklasse 


ikke implementeres som krav i bygningsreglementet. Med det sagt har 


Dansk Energi forståelse for, at udviklingen af bygningsreglementet hi-


storisk har været baseret på samspil mellem frivillige energiklasser og 


energirammekrav til at drive innovation og udvikling af nye produkter. 


Bygningsreglementet har til hensigt at sikre omkostningseffektiv an-


vendelse af den grønne energi og kravene i Bygningsreglementet bør 


afspejle energisystemets udvikling og skal støtte op om den grønne 


omstilling herunder understøtte, eller som minimum ikke hindre, elek-


trificering af opvarmningen. 


 


Skabelon til høringssvar 


 


Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-


lementet 2018 (BR18) 
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Notat 


 


Tekstnære bemærkninger: 


 


Emne/ 


tekst: 


§ 258, nr. 1-2.   


Kommentar: Men henvisning til de generelle kommentarer kan Dansk Energi ac-


ceptere at de nye, skærpede krav til vinduer implementeres som 


komponentkrav i bygningsreglementet. 


Dansk Energi påpege, at det dog vil betyde en fordyrelse af bygge-


riet og i overvejende grad medføre, at vinduer med 2-lags glas ikke 


længere vil kunne leve op til bygningsreglementets krav. 


Dette fremgår blandt andet af energivinduer.dk, som samler ener-


gimærker på tværs af producenter.  


Forslag til 


ændring: 


Dansk Energi forslår ingen tekstnær ændring.  


 


Emne/ 


tekst: 


§ 290 


Kommentar: Direkte elvarme er en omkostningseffektiv opvarmningsform og 


særlig relevant for bygninger af midlertidig karakter eller lavt var-


meforbrug pga. lave installationsomkostninger.  


Der stilles krav til at den direkte elvarme erstattes af anden op-


varmning eller at der kompenseres ved etablering af tilsvarende 


produktion af vedvarende energi. Det mener Dansk Energi ikke er 


formålstjenstligt. Formålet med et sådan krav må være at sikre 


anvendelse af vedvarende energi og reduktion af CO2-emissioner.  


Kravet bør afspejle, at el i dag produceres overvejende på vedva-


rende energi, og at el i 2030 produceres alene på vedvarende 


energi.  


Som kravet er udformet i dag, vil der kunne etableres varme med 


fossile brændsler fx afbrænding af olie. Såfremt man ønsker at 


begrænse anvendelse af direkte elvarme bør kravet indrettes så-


ledes, at der fokuseres på effektiv opvarmning med vedvarende 


energi fx varmepumper. 


Forslag til 


ændring: 


50. § 290 affattes således: 


»For opstillinger efter §287 er det tilladt at anvende direkte el-


varme for midlertidige, flytbare pavilloner for opstillinger op til 2 


år. For opstillinger der opstilles mellem 2 og 5 år, skal direkte el-


varme erstattes af anden højeffektiv varmeforsyning med en 


samlet virkningsgrad over 150 %., eller der skal kompenseres 







 


Side 3 (3) 


Notat 


 


herfor ved etablering af tilsvarende produktion af vedvarende 


energi.« 


 


 


 


 


 


 







 

Side 1 (3) 

 

 

 

Afsender: 

Dansk Energi, Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C 

Kontaktperson:  

Mie Prehn Nygaard 

mpn@danskenergi.dk 

+45 35 300 431 

 

 

Generelle bemærkninger:  

Dansk Energi vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar 

på de forestående ændringer af bekendtgørelse om bygningsreglement 

2018.  

Dansk Energi finder alene anledning til at kommentere på de dele af 

bekendtgørelsen der relateres til anvendelse af energi i bygningen.  

Generelt er Dansk Energi af den opfattelse, at krav til effektiv anven-

delse af energi i bygninger til en hver tid bør fastsættes så omkost-

ningseffektivt som muligt, således at boligejere og samfund ikke på-

lægges unødige og uforholdsmæssige store omkostninger ved nybyg-

geri, renovering og ombygning.  

Derfor bakker Dansk Energi også op om, at den frivillige lavenergiklasse 

ikke implementeres som krav i bygningsreglementet. Med det sagt har 

Dansk Energi forståelse for, at udviklingen af bygningsreglementet hi-

storisk har været baseret på samspil mellem frivillige energiklasser og 

energirammekrav til at drive innovation og udvikling af nye produkter. 

Bygningsreglementet har til hensigt at sikre omkostningseffektiv an-

vendelse af den grønne energi og kravene i Bygningsreglementet bør 

afspejle energisystemets udvikling og skal støtte op om den grønne 

omstilling herunder understøtte, eller som minimum ikke hindre, elek-

trificering af opvarmningen. 

 

Skabelon til høringssvar 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-

lementet 2018 (BR18) 

mailto:mpn@danskenergi.dk


 

Side 2 (3) 

Notat 

 

Tekstnære bemærkninger: 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 258, nr. 1-2.   

Kommentar: Men henvisning til de generelle kommentarer kan Dansk Energi ac-

ceptere at de nye, skærpede krav til vinduer implementeres som 

komponentkrav i bygningsreglementet. 

Dansk Energi påpege, at det dog vil betyde en fordyrelse af bygge-

riet og i overvejende grad medføre, at vinduer med 2-lags glas ikke 

længere vil kunne leve op til bygningsreglementets krav. 

Dette fremgår blandt andet af energivinduer.dk, som samler ener-

gimærker på tværs af producenter.  

Forslag til 

ændring: 

Dansk Energi forslår ingen tekstnær ændring.  

 

Emne/ 

tekst: 

§ 290 

Kommentar: Direkte elvarme er en omkostningseffektiv opvarmningsform og 

særlig relevant for bygninger af midlertidig karakter eller lavt var-

meforbrug pga. lave installationsomkostninger.  

Der stilles krav til at den direkte elvarme erstattes af anden op-

varmning eller at der kompenseres ved etablering af tilsvarende 

produktion af vedvarende energi. Det mener Dansk Energi ikke er 

formålstjenstligt. Formålet med et sådan krav må være at sikre 

anvendelse af vedvarende energi og reduktion af CO2-emissioner.  

Kravet bør afspejle, at el i dag produceres overvejende på vedva-

rende energi, og at el i 2030 produceres alene på vedvarende 

energi.  

Som kravet er udformet i dag, vil der kunne etableres varme med 

fossile brændsler fx afbrænding af olie. Såfremt man ønsker at 

begrænse anvendelse af direkte elvarme bør kravet indrettes så-

ledes, at der fokuseres på effektiv opvarmning med vedvarende 

energi fx varmepumper. 

Forslag til 

ændring: 

50. § 290 affattes således: 

»For opstillinger efter §287 er det tilladt at anvende direkte el-

varme for midlertidige, flytbare pavilloner for opstillinger op til 2 

år. For opstillinger der opstilles mellem 2 og 5 år, skal direkte el-

varme erstattes af anden højeffektiv varmeforsyning med en 

samlet virkningsgrad over 150 %., eller der skal kompenseres 



 

Side 3 (3) 

Notat 

 

herfor ved etablering af tilsvarende produktion af vedvarende 

energi.« 
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Bygge- og trafikpolitisk udvalg 


ved Lars S. Pedersen, formand 


Tlf.: +45 30 47 35 50 / E-mail: lars.s.pedersen@gmail.com 


 


 


 


 Blekinge Boulevard 2  DK-2630 Taastrup  Telefon +45 39 29 35 55  E-mail dhf@danskhandicapforbund.dk 


www.danskhandicapforbund.dk  CVR 55 26 98 15  Danske Bank, reg.nr. 4180 kontonr. 600 3435 


 


Afsender:          Dansk Handicap Forbund, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup 


Kontaktperson: Bente Rødsgaard, e-mail bente@danskhandicapforbund.dk, tlf. 39 29 35 55 


 


Taastrup, den 3. maj 2020 


 


Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygnings-


reglementet 2018 (BR18) – J.nr. BS0400-00256 


____________________________________________________________________________ 


 


Generelle bemærkninger 


 


Dansk Handicap Forbund (DHF) har følgende kommentarer til ændringsforslaget vedr. bekendt-


gørelse om bygningsreglementet. 


 


DHF vurderer, at det er rigtig fint, at det præciseres, hvornår der er krav om indretning af toilet-


ter til personer med handicap for at undgå misforståelser. 


 


DHF noterer sig, at der stadig er krav om indretning af toiletter til personer med handicap i ny-


bygninger, ombygninger samt ved væsentlige anvendelsesændringer, såfremt der indrettes 


toiletter til offentlig brug eller til de ansatte i kontorer- og administrationsbygninger. 


 


Derfor anbefaler vi, at fastholde formuleringen ”at wc-rummet skal kunne bruges af alle brugere 


enten direkte eller via elevator, lift eller lignede”, hvilket også er forudsætningen i BR18. 


 


Det skal sikres, at når der er krav om indretning af toilet til personer med handicap, så skal toi-


letterne også kunne benyttes af ”alle brugere”, jf. de nye funktionskrav i bygningsreglementet. 


 


Vi vurderer, at de nye tilføjelser kan misfortolkes, så man tror, at man kan slippe for at indrette 


toiletter til personer med handicap, hvis der i forvejen ikke er niveaufri adgang. Det virker for os 


uklart. Det er vigtigt at pointere, at når der laves et offentligt tilgængeligt toilet, så skal der være 


et toilet, der opfylder kravene i § 214, stk. 2. 


 


Tekstnære bemærkninger 


 


Emne/tekst: Nr. 44. I § 216 indsættes som stk. 2: 


Kommentar: DHF foreslår, at der indsættes et ”, efter offentligt tilgængelige wc-rum.” 


Ved denne lille ændring fremstår ”i stueetagen eller på andre etager med 


adgang via elevator, lift eller lignende” som eksempel.” 


Det er selvfølgelig beklageligt, at § 216, stk. 2 indeholder dobbelt negation. 


Det må så understøttes af fortolkningsbidrag. 


Forslag til 


ændring: 


Teksten lyder herefter således (nr. 44. i § 216 indsættes som stk. 2: ): 


»Stk. 2. Såfremt der ved ombygning ikke indrettes offentligt tilgængelige wc-


rum, i stueetagen eller på andre etager med adgang via elevator, lift eller 


lignende, skal der ikke indrettes wc-rum efter § 214, stk. 2.« 


 


 


Med venlig hilsen 


 


Susanne Olsen, landsformand 
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Bygge- og trafikpolitisk udvalg 


ved Lars S. Pedersen, formand 


Tlf.: +45 30 47 35 50 / E-mail: lars.s.pedersen@gmail.com 
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Afsender:          Dansk Handicap Forbund, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup 


Kontaktperson: Bente Rødsgaard, e-mail bente@danskhandicapforbund.dk, tlf. 39 29 35 55 


 


Taastrup, den 3. maj 2020 


 


Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygnings-


reglementet 2018 (BR18) – J.nr. BS0400-00256 


____________________________________________________________________________ 


 


Generelle bemærkninger 


 


Dansk Handicap Forbund (DHF) har følgende kommentarer til ændringsforslaget vedr. bekendt-


gørelse om bygningsreglementet. 


 


DHF vurderer, at det er rigtig fint, at det præciseres, hvornår der er krav om indretning af toilet-


ter til personer med handicap for at undgå misforståelser. 


 


DHF noterer sig, at der stadig er krav om indretning af toiletter til personer med handicap i ny-


bygninger, ombygninger samt ved væsentlige anvendelsesændringer, såfremt der indrettes 


toiletter til offentlig brug eller til de ansatte i kontorer- og administrationsbygninger. 


 


Derfor anbefaler vi, at fastholde formuleringen ”at wc-rummet skal kunne bruges af alle brugere 


enten direkte eller via elevator, lift eller lignede”, hvilket også er forudsætningen i BR18. 


 


Det skal sikres, at når der er krav om indretning af toilet til personer med handicap, så skal toi-


letterne også kunne benyttes af ”alle brugere”, jf. de nye funktionskrav i bygningsreglementet. 


 


Vi vurderer, at de nye tilføjelser kan misfortolkes, så man tror, at man kan slippe for at indrette 


toiletter til personer med handicap, hvis der i forvejen ikke er niveaufri adgang. Det virker for os 


uklart. Det er vigtigt at pointere, at når der laves et offentligt tilgængeligt toilet, så skal der være 


et toilet, der opfylder kravene i § 214, stk. 2. 


 


Tekstnære bemærkninger 


 


Emne/tekst: Nr. 44. I § 216 indsættes som stk. 2: 


Kommentar: DHF foreslår, at der indsættes et ”, efter offentligt tilgængelige wc-rum.” 


Ved denne lille ændring fremstår ”i stueetagen eller på andre etager med 


adgang via elevator, lift eller lignende” som eksempel.” 


Det er selvfølgelig beklageligt, at § 216, stk. 2 indeholder dobbelt negation. 


Det må så understøttes af fortolkningsbidrag. 


Forslag til 


ændring: 


Teksten lyder herefter således (nr. 44. i § 216 indsættes som stk. 2: ): 


»Stk. 2. Såfremt der ved ombygning ikke indrettes offentligt tilgængelige wc-


rum, i stueetagen eller på andre etager med adgang via elevator, lift eller 


lignende, skal der ikke indrettes wc-rum efter § 214, stk. 2.« 


 


 


Med venlig hilsen 


 


Susanne Olsen, landsformand 
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Bygge- og trafikpolitisk udvalg 

ved Lars S. Pedersen, formand 

Tlf.: +45 30 47 35 50 / E-mail: lars.s.pedersen@gmail.com 
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Afsender:          Dansk Handicap Forbund, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup 

Kontaktperson: Bente Rødsgaard, e-mail bente@danskhandicapforbund.dk, tlf. 39 29 35 55 

 

Taastrup, den 3. maj 2020 

 

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygnings-

reglementet 2018 (BR18) – J.nr. BS0400-00256 

____________________________________________________________________________ 

 

Generelle bemærkninger 

 

Dansk Handicap Forbund (DHF) har følgende kommentarer til ændringsforslaget vedr. bekendt-

gørelse om bygningsreglementet. 

 

DHF vurderer, at det er rigtig fint, at det præciseres, hvornår der er krav om indretning af toilet-

ter til personer med handicap for at undgå misforståelser. 

 

DHF noterer sig, at der stadig er krav om indretning af toiletter til personer med handicap i ny-

bygninger, ombygninger samt ved væsentlige anvendelsesændringer, såfremt der indrettes 

toiletter til offentlig brug eller til de ansatte i kontorer- og administrationsbygninger. 

 

Derfor anbefaler vi, at fastholde formuleringen ”at wc-rummet skal kunne bruges af alle brugere 

enten direkte eller via elevator, lift eller lignede”, hvilket også er forudsætningen i BR18. 

 

Det skal sikres, at når der er krav om indretning af toilet til personer med handicap, så skal toi-

letterne også kunne benyttes af ”alle brugere”, jf. de nye funktionskrav i bygningsreglementet. 

 

Vi vurderer, at de nye tilføjelser kan misfortolkes, så man tror, at man kan slippe for at indrette 

toiletter til personer med handicap, hvis der i forvejen ikke er niveaufri adgang. Det virker for os 

uklart. Det er vigtigt at pointere, at når der laves et offentligt tilgængeligt toilet, så skal der være 

et toilet, der opfylder kravene i § 214, stk. 2. 

 

Tekstnære bemærkninger 

 

Emne/tekst: Nr. 44. I § 216 indsættes som stk. 2: 

Kommentar: DHF foreslår, at der indsættes et ”, efter offentligt tilgængelige wc-rum.” 

Ved denne lille ændring fremstår ”i stueetagen eller på andre etager med 

adgang via elevator, lift eller lignende” som eksempel.” 

Det er selvfølgelig beklageligt, at § 216, stk. 2 indeholder dobbelt negation. 

Det må så understøttes af fortolkningsbidrag. 

Forslag til 

ændring: 

Teksten lyder herefter således (nr. 44. i § 216 indsættes som stk. 2: ): 

»Stk. 2. Såfremt der ved ombygning ikke indrettes offentligt tilgængelige wc-

rum, i stueetagen eller på andre etager med adgang via elevator, lift eller 

lignende, skal der ikke indrettes wc-rum efter § 214, stk. 2.« 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Olsen, landsformand 
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Kære Trafik-, Bygge- og Boligstyrelse,
 
Hermed fremsendes Dansk Lives svar til høring over udkast til ændring af bygningsreglement.
 
Er der spørgsmål til fremsendte, står vi naturligvis til rådighed for en uddybning.
 
Med venlig hilsen
Michael Folmer Wessman
Medlemsansvarlig
+45 2046 4532 | michael@dansklive.dk
 
 

 
 
Dansk Live - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder
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Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 


Sendt til info@tbst.dk og cc. til mile@tbst.dk  


 


Mærket j.nr. BS0400-00256. 


Mandag d. 4. maj 2020 


 


Vedr. Svar til høring over udkast til ændring af bygningsreglement 


På vegne af de landets spillesteder og festivaler fremsender Dansk Live 
hermed svar til høring over udkast til ændringer af bygningsreglement. 


Overordnet vil Dansk Live gerne kvittere for de foreslåede ændringer til 
reglerne om camping- og salgsområder, der forventeligt vil give 
administrative lettelser til mange af landets festivaler – især de mindre – 
samt større udendørs koncertarrangører.  


Dog på et enkelt punkt mener vi, at der er behov for at udtale kritik.   


Til punkt 64 vedrørende §493 foreslås følgende formulering indført:  


“det skal på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om og i 
hvilket omfang 


1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages 


2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 
30” 


Ændringen er også uddybet i høringsbrevet, hvor der står følgende: 


”Endvidere præciseres det, at camping- og salgsområder er undtaget 
for indplacering i brandklasser, og at det skal vurderes, om der skal 
inddrages en certificeret brandrådgiver i forbindelse med 
udarbejdelse af den tekniske dokumentation. Såfremt vejledninger og 
præ-accepterede løsninger for camping- og salgsområder anvendes, 
vil det normalt ikke være nødvendigt at inddrage en certificeret 
brandrådgiver.” 


Vi mener ikke, at den foreslåede formulering til bekendtgørelsen 
entydigt følger den hensigt, der er tilkendegivet i høringsbrevet og som 
blev udtrykt af Boligminister Kaare Dybvad Bek til Folketingets 
Boligudvalg d. 6. december 2019 (se journalnummer 2019-7231).  


Som forslaget er formuleret i bekendtgørelsen, er det meget uklart, 
hvem der skal vurdere risikoen og ikke mindst hvordan der skal vurderes. 
Vi frygter at den upræcise formulering i bekendtgørelsen vil give 
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anledning til, at nogle sagsbehandlere kan eller vil vælge at følge 
formuleringen meget rigidt og derigennem se bort fra den hensigt der 
er angivet i høringsbrevet.  


Efter vores opfattelse, bør der kun undtagelsesvis være behov for 
inddragelse af certificeret brandrådgiver, og dette bør altid ske på 
baggrund af en forudgående og gennemarbejdet risikovurdering. Dette 
vil imidlertid ikke fremgå af bekendtgørelsen. 


Vi mener derfor at formuleringen bør ændres eller præciseres, så den er 
klar og stemmer overnes med ministerens udmelding og uddybningen i 
høringsbrevet.  


Giver ovenstående anledning til spørgsmål står Dansk Live naturligvis til 
rådighed for en uddybning.  


 


Med venlig hilsen 
Dansk Live 
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Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 

Sendt til info@tbst.dk og cc. til mile@tbst.dk  

 

Mærket j.nr. BS0400-00256. 

Mandag d. 4. maj 2020 

 

Vedr. Svar til høring over udkast til ændring af bygningsreglement 

På vegne af de landets spillesteder og festivaler fremsender Dansk Live 
hermed svar til høring over udkast til ændringer af bygningsreglement. 

Overordnet vil Dansk Live gerne kvittere for de foreslåede ændringer til 
reglerne om camping- og salgsområder, der forventeligt vil give 
administrative lettelser til mange af landets festivaler – især de mindre – 
samt større udendørs koncertarrangører.  

Dog på et enkelt punkt mener vi, at der er behov for at udtale kritik.   

Til punkt 64 vedrørende §493 foreslås følgende formulering indført:  

“det skal på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om og i 
hvilket omfang 

1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages 

2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 
30” 

Ændringen er også uddybet i høringsbrevet, hvor der står følgende: 

”Endvidere præciseres det, at camping- og salgsområder er undtaget 
for indplacering i brandklasser, og at det skal vurderes, om der skal 
inddrages en certificeret brandrådgiver i forbindelse med 
udarbejdelse af den tekniske dokumentation. Såfremt vejledninger og 
præ-accepterede løsninger for camping- og salgsområder anvendes, 
vil det normalt ikke være nødvendigt at inddrage en certificeret 
brandrådgiver.” 

Vi mener ikke, at den foreslåede formulering til bekendtgørelsen 
entydigt følger den hensigt, der er tilkendegivet i høringsbrevet og som 
blev udtrykt af Boligminister Kaare Dybvad Bek til Folketingets 
Boligudvalg d. 6. december 2019 (se journalnummer 2019-7231).  

Som forslaget er formuleret i bekendtgørelsen, er det meget uklart, 
hvem der skal vurdere risikoen og ikke mindst hvordan der skal vurderes. 
Vi frygter at den upræcise formulering i bekendtgørelsen vil give 
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anledning til, at nogle sagsbehandlere kan eller vil vælge at følge 
formuleringen meget rigidt og derigennem se bort fra den hensigt der 
er angivet i høringsbrevet.  

Efter vores opfattelse, bør der kun undtagelsesvis være behov for 
inddragelse af certificeret brandrådgiver, og dette bør altid ske på 
baggrund af en forudgående og gennemarbejdet risikovurdering. Dette 
vil imidlertid ikke fremgå af bekendtgørelsen. 

Vi mener derfor at formuleringen bør ændres eller præciseres, så den er 
klar og stemmer overnes med ministerens udmelding og uddybningen i 
høringsbrevet.  

Giver ovenstående anledning til spørgsmål står Dansk Live naturligvis til 
rådighed for en uddybning.  

 

Med venlig hilsen 
Dansk Live 



Fra: Freja Fokdal
Til: ts Info
Cc: Mia Lee; Peter Jeppesen
Emne: j.nr. BS0400-00256.
Dato: 29. april 2020 15:09:01
Vedhæftede filer: image001.png
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Kære rette vedkommende
 
Hermed fremsendes høringssvar på vegne af Dansk Ungdoms Fællesråd.
 
Med venlig hilsen

Freja Fokdal
Politisk konsulent

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd
Scherfigsvej 5, 2100 København Ø

Tlf.: 4141 6335

Web | Facebook | Twitter | Instagram
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Notat









		Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 (BR18)







		Afsender:

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 

Scherfigsvej 5

2100 København Ø

Freja Fokdal, Politisk Konsulent, frf@duf.dk









Generelle bemærkninger: 

DUF har haft lejlighed til at drøfte de foreslåede ændringer med Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark samt Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. 

Vi kan med tilfredshed konstatere at der har været lydhørhed overfor den rejste kritik i forbindelse med byggesagsbehandling af spejderlejre og herunder inddragelse af en certificeret brandrådgiver. 



Tekstnære bemærkninger:



		Emne/ tekst:

		§6 f



		Kommentar:

		Vi ser det som meget positivt at det generelle krav om byggesagsbehandling i forbindelse med campingområder på spejderlejre bortfalder.



		Forslag til ændring:

		Ingen







		Emne/ tekst:

		§ 493



		Kommentar:

		Her præciseres det, at camping- og salgsområder er undtaget for indplacering i brandklasser, og at det skal vurderes, om der skal inddrages en certificeret brandrådgiver i forbindelse med udarbejdelse af den tekniske dokumentation. 

Det fremgår ikke hvem der vurderer om der skal inddrages en certificeret brandrådgiver. Da der jf. ændringen i §6 ikke skal byggesagsbehandles i forbindelse med campingområder på spejderlejre, må det alene være arrangøren det vurderer dette.

I høringsbrevet fremgår det at hvis vejledninger og præ-accepterede løsninger for campingområder anvendes, vil det normalt ikke være nødvendigt at inddrage en certificeret brandrådgiver. 

Hvad angår vejledning skal vi henvise til ”Brandsikkerhed i teltlejre for spejdere og andre idébestemte børne- og ungdomsorganisationer” (udarbejdet af Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i samarbejde med Beredskabsstyrelsen). Vi anser stadig denne vejledning for værende anerkendt og gældende. Vejledningen skal naturligvis opdateret i forhold bekendtgørelsen.

I forhold til præ-accepterede løsninger er der behov for en brugbar definition på en. Dette kunne fx være at eksisterende planer der tidligere er myndighedsgodkendte eller godkendt af en certificeret rådgiver – også hvis dette er sket før 2018 – kan anvendes.





		Forslag til ændring:

		Ingen til bekendtgørelsen, men et par bemærkninger til den efterfølgende vejledning.
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Afsender: 

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)  
Scherfigsvej 5 
2100 København Ø 

Freja Fokdal, Politisk Konsulent, frf@duf.dk 

 

 

Generelle bemærkninger:  

DUF har haft lejlighed til at drøfte de foreslåede ændringer med Det 
Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark samt Frivilligt 
Drenge- og Pige-Forbund, FDF.  

Vi kan med tilfredshed konstatere at der har været lydhørhed overfor 
den rejste kritik i forbindelse med byggesagsbehandling af spejder-
lejre og herunder inddragelse af en certificeret brandrådgiver.  

 

Tekstnære bemærkninger: 

 

Emne/ 
tekst: 

§6 f 

Kommentar: Vi ser det som meget positivt at det generelle krav om bygge-
sagsbehandling i forbindelse med campingområder på spejderlejre 
bortfalder. 

Forslag til 
ændring: 

Ingen 

 

Emne/ 
tekst: 

§ 493 

Kommentar: Her præciseres det, at camping- og salgsområder er undtaget for 
indplacering i brandklasser, og at det skal vurderes, om der skal 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsregle-
mentet 2018 (BR18) 



 

Side 2 (2) 

Notat 

 

inddrages en certificeret brandrådgiver i forbindelse med udarbej-
delse af den tekniske dokumentation.  

Det fremgår ikke hvem der vurderer om der skal inddrages en 
certificeret brandrådgiver. Da der jf. ændringen i §6 ikke skal 
byggesagsbehandles i forbindelse med campingområder på spej-
derlejre, må det alene være arrangøren det vurderer dette. 

I høringsbrevet fremgår det at hvis vejledninger og præ-accepte-
rede løsninger for campingområder anvendes, vil det normalt ikke 
være nødvendigt at inddrage en certificeret brandrådgiver.  

Hvad angår vejledning skal vi henvise til ”Brandsikkerhed i telt-
lejre for spejdere og andre idébestemte børne- og ungdomsorga-
nisationer” (udarbejdet af Børne- og Ungdomsorganisationernes 
Samråd i samarbejde med Beredskabsstyrelsen). Vi anser stadig 
denne vejledning for værende anerkendt og gældende. Vejlednin-
gen skal naturligvis opdateret i forhold bekendtgørelsen. 

I forhold til præ-accepterede løsninger er der behov for en brug-
bar definition på en. Dette kunne fx være at eksisterende planer 
der tidligere er myndighedsgodkendte eller godkendt af en certifi-
ceret rådgiver – også hvis dette er sket før 2018 – kan anvendes. 

 

Forslag til 
ændring: 

Ingen til bekendtgørelsen, men et par bemærkninger til den efter-
følgende vejledning. 

 

 

 

 

 



Fra: Tine Weisshappel Holmboe
Til: ts Info
Cc: Mia Lee
Emne: Høringssvar vedr BR18
Dato: 4. maj 2020 14:53:19
Vedhæftede filer: Høringssvar BR18_20200504.pdf

Modtag venligst høringssvar.
 
Med venlig hilsen
 
Tine W. Holmboe
Chefkonsulent
 
 
Danske Arkitektvirksomheder
Vesterbrogade 1E, 2. sal
1620 København V
 
M 24 23 16 25
twh@danskeark.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jVaay-0002pm-
5j&i=57e1b682&c=ASmPTRAP2GEbX1ridEanM8SDCaXzsuUszpju-W2XFpqOtJlsWsd9_mQK30QPOv-
7iR9YDGW1dTvQPVHX3eVTNFh8iA_xlOwVfEczuZxkBQdCfmz7YPt3ZLksNiKVacRgLiN9Lz1DkQaSL_qSBojJfY95tj-
E3Lsp4BqEAa5CwGi0x3rTJ_V0zQhVNgqPl3exj_QUsgMXWhdlIJ5xjHM0Qg
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Afsender: 


Danske Arkitektvirksomheder, Vesterbrogade 1E, 2. sal, 1620 København V 


Kontaktperson: Tine W. Holmboe, twh@danskeark.dk, tlf. 24231625 


 


Generelle bemærkninger:  


Med henvisning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens (TBST) høring af 
30. marts 2020 over ændring af bygningsreglementet (BR18) følger 
her Danske Arkitektvirksomheders høringssvar. 


Danske Arkitektvirksomheder bakker op om de foreslåede ændringer 
og har ikke yderligere kommentarer. 


 


Høringssvar vedr. BR18 


 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-
lementet 2018 (BR18) 
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Afsender: 

Danske Arkitektvirksomheder, Vesterbrogade 1E, 2. sal, 1620 København V 

Kontaktperson: Tine W. Holmboe, twh@danskeark.dk, tlf. 24231625 

 

Generelle bemærkninger:  

Med henvisning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens (TBST) høring af 
30. marts 2020 over ændring af bygningsreglementet (BR18) følger 
her Danske Arkitektvirksomheders høringssvar. 

Danske Arkitektvirksomheder bakker op om de foreslåede ændringer 
og har ikke yderligere kommentarer. 

 

Høringssvar vedr. BR18 

 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-
lementet 2018 (BR18) 



Fra: Bjarne Nigaard
Til: ts Info
Cc: Mia Lee; Michelle Stubberup Jacobsen
Emne: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST journalnr.

BS0400-00256
Dato: 4. maj 2020 11:24:34
Vedhæftede filer: image001.png

Danske Beredskaber Høringssvar til ædring af BR 18_29042020.docx
DB_kommentering_BR18_BEK nr 182 af 29042020.docx

Under henvisning til den udsendte høring vedr. BR18, fremsendes hermed bemærkninger fra
Danske Beredskaber.
 
Med venlig hilsen
 
 
 
Bjarne Nigaard
Sekretariatschef
Tlf. 3137 8805
Danske Beredskaber
 

 
H. C. Andersens Boulevard 23, 3.
DK-1553 København V.
www.danskeberedskaber.dk
 
 
 

Fra: Michelle Stubberup Jacobsen <mstu@tbst.dk> 
Sendt: 30. marts 2020 11:41
Til: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18),
TBST journalnr. BS0400-00256
 
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til mile@tbst.dk senest mandag
den 4. maj 2020, mærket j.nr. BS0400-00256.
 
Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på følgende link
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63836.
 
Med venlig hilsen
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Notat









		Skabelon til høringssvar

Danske Beredskabers bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) med ikrafttrædelse 1. juli 2020









		Afsender:

Danske Beredskaber, H. C. Andersens Boulevard 23, 3, 1553 København V

Sekretariatschef Bjarne Nigaard









Generelle bemærkninger: 

Danske Beredskaber skal henlede opmærksomheden på, at kravene til bygningers brandsikkerhed har ændret sig væsentlig ved de seneste ændringer af bygningsreglementet, jf. formuleringen af de nedenfor nævnte formålsbestemmelser:

BR 15: Redningsberedskabet skal have forsvarlig mulighed for redning og slukning

BR 18 (jan 2018): Redningsberedskabet skal have forsvarlig mulighed for redning og begrænsning af brandspredning

BR 18 (juli 2018): Redningsberedskabet skal have forsvarlig mulighed for redning og begrænsning af brandspredning, der er nødvendig for personredning.

BR 18(juli 2020): Det sikres, at redningsberedskabet har forsvarlig mulighed for redning af personer og for at gennemføre det slukningsarbejde og den begrænsning af brandspredning, som er nødvendig herfor. 

Ændringerne svarer ikke til de krav, der stilles til redningsberedskabets opgaveløsning, jf. beredskabslovens § 1, stk. 1, hvorefter det kommunale redningsberedskabs opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger eller overhængende fare herfor. 

Beredskabsloven begrænser sig således ikke til personredning, men også til redning af værdier, herunder dyr og bygninger, hvilket ikke alene afspejler sig i reguleringen af de brand- og eksplosionsfarlige virksomheder men også i uddannelsen af redningsberedskabet.

Med de nye ændringer for salgsområder, der lægges op til i denne ændring af bygningsreglementet, vil der også opstå uoverensstemmelse med Beredskabsstyrelsens regler for brandsyn. Brandsynsbekendtgørelsen indeholder bl.a. et krav om, at det kommunale redningsberedskab skal foretage brandsyn af festival- og salgsområder på mere end 1000 m². Dette vil ikke længere kunne lade sig gøre, da hverken byggemyndighed eller beredskabet vil blive orienteret om etablering af sådanne områder.

Disse uoverensstemmelser mellem de to lovgivninger, som de kommunale redningsberedskaber tidligere har gjort opmærksom på, er ikke acceptable. Danske Beredskaber vil derfor kontakte KL og bede dem om at rejse sagen overfor de ansvarlige ministerier.

Endelig skal Danske Beredskaber påpege, at det af vejledningen om redningsberedskabets indsatsmuligheder, kap. 5, ikke fremgår, hvad der er indsatstaktisk traditionelt i forbindelse med udendørs arrangementer, herunder camping- og salgsområder.







Tekstnære bemærkninger:



		Emne/ tekst:

		Til § 1, nr. 2 

Ad ny § 6, nr. 7



		Kommentar:

		Det vurderes, at der sjældent foretages væsentlige ombygninger, der ikke influerer på brandforhold.

Der er en stor risiko for, at man som lægmand ikke vil kunne vurdere dette, hvorfor brandsikkerheden ikke vil blive tilgodeset i et nødvendigt omfang. 

Det er nødvendigt med en faglig vurdering af dette forhold.



		Forslag til ændring:

		Punktet bør slettes eller suppleres med en bestemmelse om en faglig vurdering fra kommunalbestyrelses side.









		Emne/ tekst:

		Til § 1, nr. 4

Ad § 6 a stk. 1, pkt. 1 og 2

Transportable konstruktioner ifm. byggeplads



		Kommentar:

		Bestemmelserne forudsætter, at bygningsreglementets krav, herunder afstandskrav er overholdt.



		Forslag til ændring:

		Vejledningen hertil bør indeholde konkrete afstandskrav, idet kravene er væsentlige i forhold til at undgå en evt. brandspredning og sikre personredning samt sikre redningsberedskabets adgangsmuligheder til eksisterende byggeri.







		Emne/ tekst:

		Til § 1, nr. 6

Ad § 6 b, stk. 1, nr. 1

Telte i 1 etage kun til privat brug



		Kommentar:

		Hvad med et privat arrangement f.eks. et bryllup med deltagelse af mange personer – over 150 personer. Er dette også undtaget?



		Forslag til ændring:

		Der bør være en maks. størrelse på telt eller maks. antal personer for private arrangementer, der er undtaget. 







		Emne/ tekst:

		

Til § 1, nr. 6



Ad § 6 b, stk. 1, nr. 7



”Følgende transportable konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:

….

7) Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen til deres operationer, øvelser mv.”





		Kommentar:

		Denne formulering giver ikke de kommunale redningsberedskaber samme mulighed for at opstille telte i forbindelse med indsatser, hvilket næppe har været hensigten. 

De kommunale redningsberedskaber må derfor også tilføjes.

  



		Forslag til ændring:

		§ 6 b, stk. 1, nr. 7: 



”Følgende transportable konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:

….

7) Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af Forsvaret, Beredskabsstyrelsen eller det kommunale redningsberedskab til deres operationer, øvelser mv.”











		Emne/ tekst:

		Til § 1, nr. 10

Ad ændringen af overskriften før § 6, f samt formuleringen 

af § 6 f, stk. 1:

”For midlertidige salgsområder med et samlet areal på over  5.000 m² skal ansøgning om byggetilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.”







		Kommentar:

		Det er vigtigt, at ordet festival bliver stående, idet ordets betydning, jf. Justitsministeriets og Kulturministeriets Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer, der referer til den danske ordbog er, et:



 ”større arrangement der som regel strækker sig over flere dage og samler mange mennesker om en række aktiviteter eller begivenheder inden for samme, som regel kunstneriske område, genre eller tema” 



Det er vigtigt, at ordet salgsområder af hensyn til forståelsen af ordet indgår i denne kontekst, idet et festivalområde, som det også er anført af styrelsen selv hovedsagelig består af salgs- og campingområder samt transportable konstruktioner, der er reguleret i bygningsreglementet.

 

Danske Beredskaber finder også, at 5.000 m2 er et meget stort areal, og der derfor bør fastsættes en grænse for personbelastningen. I modsat fald vil der kunne afholdes koncerter på de angivne kvadratmeter til 20.000 personer.



Det er desuden ikke muligt at kommentere på indsatsmulighederne på et salgsområde mv., idet dette forhold ikke fremgår af retningslinjerne for, hvad der er indsatstaktisk traditionelt. Ligesom det kommunale redningsberedskab ikke nødvendigvis vil være bekendt med arrangementets afholdelse, jf. de generelle bemærkninger.

 



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		Til § 1, nr. 10

Ad § 6 f, stk. 1 og 2 grænserne for ansøgning

”For midlertidige salgsområder med et samlet areal på over  5.000 m² skal ansøgning om byggetilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug. 

Stk. 2. Følgende midlertidige camping- og salgsområder skal overholde bygningsreglementets kapitel 5, men kan etableres uden ansøgning om byggetilladelse: 

1) Midlertidige campingområder til flere end 150 overnattende personer. 

2) Salgsområder, der er mindre end 5.000 m2 og til flere end 150 personer.”



		Kommentar:

		For midlertidige campingområder til flere end 150 personer og salgsområder på over 1000m² bør der ansøges om byggetilladelse af hensyn til sikring af de indsatstaktiske forhold. 

Derudover kan områder af denne størrelse også have væsentlig betydning for indsatsforholdene til omkringliggende områder/bygninger f.eks. ved afholdelse af et julemarked i byen, hvor det skal tilsikres, at redningsåbninger til eksisterende bygning samt adgangsforhold i øvrigt forsat er tilgængelige og mulige at benytte. 

Dette bør også gælde for festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende.

Arrangementer, som kan afvikles uden teknisk sagsbehandling eller brug af certificeret rådgiver, bør indskrænkes til et minimum. Personsikkerheden bør sidestilles med det niveau, som er fastlagt i de øvrige vejledninger til kap. 5 for almindeligt byggeri i anvendelse kategori 1-6 







		Forslag til ændring:

		”For midlertidige salgsområder, festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et samlet areal på over 1.000 m² og til flere end 150 personer, samt midlertidige campingområder til flere end 150 overnattende personer skal ansøgning om byggetilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug. 

Stk. 2. Salgsområder, festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende, der er mindre end 1.000 m² og til flere end 150 personer, skal overholde bygningsreglementets kapitel 5, men kan etableres uden ansøgning om byggetilladelse.

Stk. 3. Hvis der ikke er tilknyttet en certificeret rådgiver til den midlertidige camping-, festival-, spejder-, sports- og salgsområder, skal kommunalbestyrelsen foretage byggesagsbehandling af brandforhold, jf. kapitel 5.”









		Emne/ tekst:

		Til § 1, nr. 64

Ad § 493, stk. 3



		Kommentar:

		Det vurderes, at hensynet med indførelsen af en certificeringsordning også bør udmøntes på arrangementer, og undtagelsen herom kun skal tilgodese de mindre arrangører.  





		Forslag til ændring:

		Danske Beredskaber skal derfor foreslå, at der indføres et loft for, hvornår der skal tilknyttes en certificeret rådgiver på arrangementer.









		Emne/ tekst:

		Til § 1, nr. 16

Ad § 43, stk. 4



		Kommentar:

		Danske Beredskaber mener, at det bør tilføjes, at byggeriet skal være færdigt, installationer i drift (f.eks. røgalarmanlæg) og redningsforhold (f.eks. areal til håndstige*redning) færdiggjorte, inden ibrugtagning. Dette gælder ikke mindst rækkehuse.



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		Til § 1, nr. 18

Ad § 93, stk. 1 nr.5



		Kommentar:

		Danske Beredskaber skal pege på, at der er tale om en væsentlig forringelse af personsikkerhedsniveauet ved indførelsen af denne bestemmelse, idet man derved forsinker varslingen af personer i de enkelte soverum, indtil røgen allerede er nået ind, og dermed umuliggør flugt fra soverummet. 

Der peges i den forbindelse på, at der i Bilag 12, 5.4 om Røgalarmanlæg henvises til, at røgalarmer bør placeres i fordelingsgange.

Løsningen med kun at kræve røgalarmer i soverum og ikke andre steder kan kun anvendes, når soverummene har direkte adgang til terræn i det fri.



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		Til § 1, nr. 24

Ad § 117, nr. 4



		Kommentar:

		Der henvises til de generelle bemærkninger om redningsberedskabets opgaver efter beredskabsloven. 



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		Til § 1 nr. 25

Ad § 119:

”Camping- og salgsområder skal placeres, indrettes og bruges på en sådan måde, at en brand kan begrænses til det område, hvor branden er opstået. Brandspredning og røg til andre områder skal forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats.”



		Kommentar:

		Danske Beredskaber vurderer, at det vil være en væsentlig forringelse af sikkerhedsniveauet for arrangementet, hvis festivalområder fjernes fra dette punkt i forhold til tidligere, idet festivalområdet består af en række delområder blandt andet camping-, salgs-, scene-, koncert- og oplagsområder mv.

Derudover vil det med de angivne afstande være umuligt at forhindre røgudvikling til andre områder. Ordet ”Røg” bør derfor fjernes fra sætningen. 







		Emne/ tekst:

		Til § 1 nr. 26

Ad § 120



		Kommentar:

		Danske Beredskaber henviser til bemærkningen til § 1, nr. 25 og anbefaler, at festival ikke udgår af bestemmelsen. 



		Forslag til ændring:

		”I camping-, festival- og salgsområder skal der være brandslukningsmateriel i et sådant omfang, at tilstedeværende kan foretage en acceptabel indledende indsats.”











		Emne/ tekst:

		Til § 1, nr. 38

Ad § 156:

”Drift, kontrol og vedligehold af følgende skal ske på en sådan måde, at §§ 137-142 og § 157 til en hver tid er overholdt:

1) Transportable konstruktioner til flere end 150 personer.

2) Camping- og salgsområder til flere end 150 personer.”





		Kommentar:

		Det vil være en væsentlig forringelse af sikkerhedsniveauet at hæve grænsen for, hvornår drift, kontrol og vedligehold skal ske på en sådan måde, der tilsikrer, at de brandsikkerhedsmæssige forhold er overholdt til enhver tid. 





		Forslag til ændring:

		Bestemmelsen foreslås opretholdt uændret. 









		Emne/ tekst:

		Til § 1 nr. 39

Ad § 157:

”Der skal udarbejdes en drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan for det i § 156 nævnte, så det sikres, at: 

1) Der i forsamlingstelte til flere end 150 personer udarbejdes en driftsjournal og en pladsfor-delingsplan.”



		Kommentar:

		Bestemmelsen er ikke i overensstemmelse med ”Vejledning om pladsfordelingsplaner ved midlertidige opstillinger” der alene kræver pladsfordelingsplaner opsat, når lokalerne anvendes af over 150 personer.

Danske Beredskaber skal endvidere gøre opmærksom på, at samme problemstilling gør sig gældende med hensyn til den eksisterende bestemmelse i § 147, stk. 1.



		Forslag til ændring:

		Der må bringes overensstemmelse mellem vejledning og bestemmelsen







		Emne/ tekst:

		Til § 1, nr. 64 

Ad § 493, stk. 3.

”Stk. 3 Camping- og salgsområder er undtaget fra indplacering i brandklasser efter stk. 1. Det skal på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om og i hvilket omfang: 

1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages. 

2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30.” 



		Kommentar:

		Der henvises til kommentaren til § 6 f, stk. 1 og 2. 



		Forslag til ændring:

		”Stk. 3 Camping-, festival-, spejder-, sports- og salgsområder er undtaget fra indplacering i brandklasser efter stk. 1.”











		Emne/ tekst:

		Til § 1, nr. 65

Ad § 493, stk. 6.

”Stk. 6. Dokumentationen for overholdelse af stk. 3 og stk. 5 skal indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.”



		Kommentar:

		Der henvises til kommentaren til § 493, stk. 3. 



		Forslag til ændring:

		”Stk. 6. Dokumentationen for overholdelse stk. 5 skal indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.”







		Emne/ tekst:

		Til § 1, nr. 66

Ad § 506, stk. 2.

”Stk. 2. For byggeri, der indplaceres i brandklasse 1 eller 2, kan der fraviges fra de præaccepterede løsninger for brandtekniske installationer, som er angivet i bilag 12 til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, ved at det dokumenteres, at sikkerhedsniveauet for den enkelte fravigelse overholdes.”





		Kommentar:

		Hvis der fraviges fra de præaccepterede løsninger for brandtekniske installationer, bør dette gøres ud fra komparative analyser og brandteknisk dimensionering samt erfaring med anvendelse af metoderne for at sikre, at sikkerheden er tilstrækkelig. Det må derfor være en certificeret brandrådgiver til brandklasse 3 eller højere niveau, der udarbejder denne dokumentation.   

De brandtekniske installationer kræves installeret med henblik på at sikre en sikker evakuering af personer i og ved byggeri samt sikre, at redningsberedskabet har forsvarlig mulighed for redning af personer og for at gennemføre det slukningsarbejde og den begrænsning af brandspredning, som er nødvendig herfor. 

Hvis man fraviger fra de præaccepterede løsninger for de brandtekniske installationer, kan dette medføre, at bygningen ikke længere er indsatstaktisk traditionel. Dette kræver medvirken af og dokumentation fra en certificeret brandrådgiver til brandklasse 3 eller højere.  

Jf. Kapitel 1 Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand, kan en bygning kun forblive i brandklasse 2, hvis der ikke afviges fra brandtekniske installationer eller indsatstaktiske forhold.



		Forslag til ændring:

		Punktet bør slettes.
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Notat









		

Bygningsreglements til bekendtgørelse om ændringer til Bygningsreglement 2018 (BR18), udkast af 10. marts 2020





		Afsender:

Danske Beredskaber, H. C. Andersens Boulevard 23, 3, 1553 København V

Sekretariatschef Bjarne Nigaard









Generelle bemærkninger: 

Danske Beredskaber ønsker at pege på at svarfristen for høringssvar er meget kort og uacceptabel i forhold til betydningen af høringsudkastets ændringsforslag i forhold til særligt redningsberedskabets indsatsmuligheder.



Tekstnære bemærkninger:

		Emne/ tekst:

		 1. § 5, stk. 1, nr. 4, affattes således: 

»4) Ombygninger og andre forandringer i eksisterende byggeri, som ikke er omfattet af nr. 2 og 3, og som ikke ændrer de bærende konstruktioners virkemåde eller forudsætningerne for de brandmæssige forhold. Ombygningen eller forandringen må ikke medføre en væsentlig anvendelsesændring eller en udvidelse af etagearealet.«



		Kommentar:

		Det er uhensigtsmæssigt at der fortsat tales om ”væsentlig” anvendelsesændring. Det bør tydeliggøres med evt. med en vejledning hvad der ligger i ordet ”væsentlig” i denne sammenhæng, idet ændring ved normal praksis er underforstået til en anden anvendelseskategori f.eks. fra en erhvervsenhed til beboelse eller omvendt. 





		Forslag til ændring:

		»4) Ombygninger og andre forandringer i eksisterende byggeri, som ikke er omfattet af nr. 2 og 3, og som ikke ændrer de bærende konstruktioners virkemåde eller forudsætninger for de brandmæssige forhold. Ombygningen eller forandringen må ikke medføre ændring af anvendelseskategori eller en udvidelse af etagearealet.«







		Emne/ tekst:

		 2. § 10 affattes således: 

»… 

Stk. 2. En ansøgning om byggetilladelse skal, hvis det er relevant for byggearbejdet, indeholde:

…«



		Kommentar:

		Det fremgår ikke tydeligt, hvem der kan foretage den nødvendige vurdering/skøn af om noget er ”relevant” og hvad der skal lægges til grund for vurderingen.

Danske Beredskaber ønsker særligt at fremhæve punkterne 4, 5 og 6 i stk. 2 omkring brandklasser og redningsberedskabets indsatsmuligheder i ændringsforslaget. 

Forudsætningerne for de brandmæssige forhold afhænger af de på opførelsestidspunktet gældende krav i bygningsreglementet o.lign. samt evt. tekniske bytter og andre dokumentationsformer godkendt i den tekniske sagsbehandling, herunder forhold vedr. redningsberedskabets indsatsmuligheder.

Vurdering af om disse forhold er ”relevante” for byggearbejdet (såvel eksisterende som nyt byggeri) kræver en særlig ekspertise og teknisk forståelse for særligt de operative bindinger, der ligger i bygningsreglementerne igennem tiden, tekniske bytter givet ved tilladelser, brandteknisk dokumentationer indhold, BR18´s kap. 5 om redningsberedskabets indsatsmuligheder (ITT) mv. 

Hvis ikke ansøger for ombygningssager er opmærksom på eksisterende dokumentation og betydningen af ændringen på tidligere godkendte forhold, eller for nybyggeri sikrer det nødvendige indhold i byggeansøgning vedr. de indsatsmæssige forhold, kan manglende oplysning og dokumentation medfører, at beredskabet ikke kan foretage den forventede indsats med redning og slukning.

Hvis ikke det fremgår tydeligt, hvad der skal lægges til grund for vurdering af hvad der er ”relevant”, vil der desuden være en uhensigtsmæssig manglende ensartethed i oplysning og dokumentation af de angivne forhold under stk. 2.

Inden der foretages ændring af §10 for dette punkt, skal der derfor udarbejdes vejledning, som angiver, hvem der med hvilke kompetencer, og inden for hvilke risikoklasser i såvel ombygninger som nybyggeri, kan foretage vurderingen af om det er relevant for byggearbejdet at fremsende materiale vedrørende redningsberedskabets indsatsmuligheder samt angiver kriterierne for vurdering af om det er relevant for byggearbejdet. 



		Forslag til ændring:

		Teksten i §10, stk. 1, ændres ikke før ovennævnte vejledning foreligger omkring hvilke kompetencer og risikoklasser der kræves for vurdering af forholdene, idet følgende således fortsat fremgår af stk. 1: 

»… 

6) Oplysning om og dokumentation for, hvilken brandklasse byggeriet kan henføres til, jf. kapitel 27 om brandklasser og kapitel 29 om dokumentation af brandforhold. 

7) Oplysninger om og dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder §§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold, herunder hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt, jf. § 510…«









		Emne/ tekst:

		§ 10 En ansøgning om byggetilladelse skal indeholde:

”Stk. 2. En ansøgning om byggetilladelse skal, hvis det er relevant for byggearbejdet, indeholde:

….”



		Kommentar:

		Grundet undtagelsen om færdigmelding iht. §40 vurderes det, at det bør præciseres, hvad en ansøg som minimum skal indeholde for arrangementer. 





		Forslag til ændring:

		§ 10 En ansøgning om byggetilladelse skal indeholde:

”Stk. 2. En ansøgning om byggetilladelse skal, hvis det er relevant for byggearbejdet, indeholde:

7) For festivalområder med hertil hørende camping- og salgsområder skal der indsendes oplysning om følgende:

· Arrangementsplan med oplysning om:

· Arrangementsområdets størrelse, 

· Redningsberedskabets adgangs- og tilkørselsforhold i arrangementsområdet, 

· Aktivitetetsområders størrelse, anvendelse og indbyrdes afstande, 

· Brandslukningsudstyrs placering, 

· Antal personer, 

· Evt depoter og brandfarligt oplag.  

· Flugtvejs- og indsatsforhold for eventuel påvirkning af eksisterende byggeri, 

· Dokumentation overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser på arrangementet.”
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Michelle Stubberup Jacobsen
Fuldmægtig, cand.jur.
Kontor for byggeri
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Afsender: 

Danske Beredskaber, H. C. Andersens Boulevard 23, 3, 1553 København V 

Sekretariatschef Bjarne Nigaard 

 

 

Generelle bemærkninger:  

Danske Beredskaber skal henlede opmærksomheden på, at kravene til 
bygningers brandsikkerhed har ændret sig væsentlig ved de seneste 
ændringer af bygningsreglementet, jf. formuleringen af de nedenfor 
nævnte formålsbestemmelser: 

BR 15: Redningsberedskabet skal have forsvarlig mulighed for redning 
og slukning 

BR 18 (jan 2018): Redningsberedskabet skal have forsvarlig mulighed 
for redning og begrænsning af brandspredning 

BR 18 (juli 2018): Redningsberedskabet skal have forsvarlig mulighed 
for redning og begrænsning af brandspredning, der er nødvendig for 
personredning. 

BR 18(juli 2020): Det sikres, at redningsberedskabet har forsvarlig mu-
lighed for redning af personer og for at gennemføre det slukningsar-
bejde og den begrænsning af brandspredning, som er nødvendig herfor.  

Ændringerne svarer ikke til de krav, der stilles til redningsberedskabets 
opgaveløsning, jf. beredskabslovens § 1, stk. 1, hvorefter det kommu-
nale redningsberedskabs opgave er at forebygge, begrænse og af-
hjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og kata-
strofer, herunder terror- og krigshandlinger eller overhængende fare 
herfor.  

Beredskabsloven begrænser sig således ikke til personredning, men 
også til redning af værdier, herunder dyr og bygninger, hvilket ikke 
alene afspejler sig i reguleringen af de brand- og eksplosionsfarlige virk-
somheder men også i uddannelsen af redningsberedskabet. 

Skabelon til høringssvar 

Danske Beredskabers bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring 
af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) med ikrafttrædelse 1. 
juli 2020 
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Notat 

 

Med de nye ændringer for salgsområder, der lægges op til i denne æn-
dring af bygningsreglementet, vil der også opstå uoverensstemmelse 
med Beredskabsstyrelsens regler for brandsyn. Brandsynsbekendtgø-
relsen indeholder bl.a. et krav om, at det kommunale redningsbered-
skab skal foretage brandsyn af festival- og salgsområder på mere end 
1000 m². Dette vil ikke længere kunne lade sig gøre, da hverken byg-
gemyndighed eller beredskabet vil blive orienteret om etablering af så-
danne områder. 

Disse uoverensstemmelser mellem de to lovgivninger, som de kommu-
nale redningsberedskaber tidligere har gjort opmærksom på, er ikke 
acceptable. Danske Beredskaber vil derfor kontakte KL og bede dem 
om at rejse sagen overfor de ansvarlige ministerier. 

Endelig skal Danske Beredskaber påpege, at det af vejledningen om 
redningsberedskabets indsatsmuligheder, kap. 5, ikke fremgår, hvad 
der er indsatstaktisk traditionelt i forbindelse med udendørs arrange-
menter, herunder camping- og salgsområder. 

 

 

 

Tekstnære bemærkninger: 

 

Emne/ 
tekst: 

Til § 1, nr. 2  

Ad ny § 6, nr. 7 

Kommentar: Det vurderes, at der sjældent foretages væsentlige ombygninger, 
der ikke influerer på brandforhold. 

Der er en stor risiko for, at man som lægmand ikke vil kunne vur-
dere dette, hvorfor brandsikkerheden ikke vil blive tilgodeset i et 
nødvendigt omfang.  

Det er nødvendigt med en faglig vurdering af dette forhold. 

Forslag til 
ændring: 

Punktet bør slettes eller suppleres med en bestemmelse om en 
faglig vurdering fra kommunalbestyrelses side. 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Til § 1, nr. 4 

Ad § 6 a stk. 1, pkt. 1 og 2 

Transportable konstruktioner ifm. byggeplads 
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Notat 

 

Kommentar: Bestemmelserne forudsætter, at bygningsreglementets krav, her-
under afstandskrav er overholdt. 

Forslag til 
ændring: 

Vejledningen hertil bør indeholde konkrete afstandskrav, idet kra-
vene er væsentlige i forhold til at undgå en evt. brandspredning 
og sikre personredning samt sikre redningsberedskabets adgangs-
muligheder til eksisterende byggeri. 

 

Emne/ 
tekst: 

Til § 1, nr. 6 

Ad § 6 b, stk. 1, nr. 1 

Telte i 1 etage kun til privat brug 

Kommentar: Hvad med et privat arrangement f.eks. et bryllup med deltagelse 
af mange personer – over 150 personer. Er dette også undtaget? 

Forslag til 
ændring: 

Der bør være en maks. størrelse på telt eller maks. antal personer 
for private arrangementer, der er undtaget.  

 

Emne/ 
tekst: 

 
Til § 1, nr. 6 
 
Ad § 6 b, stk. 1, nr. 7 
 
”Følgende transportable konstruktioner skal overholde bygnings-
reglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilla-
delse: 

…. 

7) Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af For-
svaret eller Beredskabsstyrelsen til deres operationer, øvelser 
mv.” 

 

Kommentar: Denne formulering giver ikke de kommunale redningsberedskaber 
samme mulighed for at opstille telte i forbindelse med indsatser, 
hvilket næppe har været hensigten.  

De kommunale redningsberedskaber må derfor også tilføjes. 

   

Forslag til 
ændring: 

§ 6 b, stk. 1, nr. 7:  
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Notat 

 

”Følgende transportable konstruktioner skal overholde bygnings-
reglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilla-
delse: 

…. 

7) Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af For-
svaret, Beredskabsstyrelsen eller det kommunale redningsbered-
skab til deres operationer, øvelser mv.” 

 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Til § 1, nr. 10 

Ad ændringen af overskriften før § 6, f samt formuleringen  

af § 6 f, stk. 1: 

”For midlertidige salgsområder med et samlet areal på over  
5.000 m² skal ansøgning om byggetilladelse med oplysning om 
områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til 
kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.” 

 

 

Kommentar: Det er vigtigt, at ordet festival bliver stående, idet ordets betydning, jf. 
Justitsministeriets og Kulturministeriets Vejledning om sikkerhed ved 
udendørs musikarrangementer, der referer til den danske ordbog er, et: 
 
 ”større arrangement der som regel strækker sig over flere dage og samler 
mange mennesker om en række aktiviteter eller begivenheder inden for 
samme, som regel kunstneriske område, genre eller tema”  
 
Det er vigtigt, at ordet salgsområder af hensyn til forståelsen af ordet 
indgår i denne kontekst, idet et festivalområde, som det også er anført 
af styrelsen selv hovedsagelig består af salgs- og campingområder samt 
transportable konstruktioner, der er reguleret i bygningsreglementet. 
  
Danske Beredskaber finder også, at 5.000 m2 er et meget stort areal, og 
der derfor bør fastsættes en grænse for personbelastningen. I modsat 
fald vil der kunne afholdes koncerter på de angivne kvadratmeter til 
20.000 personer. 
 
Det er desuden ikke muligt at kommentere på indsatsmulighederne på 
et salgsområde mv., idet dette forhold ikke fremgår af retningslinjerne 
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for, hvad der er indsatstaktisk traditionelt. Ligesom det kommunale red-
ningsberedskab ikke nødvendigvis vil være bekendt med arrangemen-
tets afholdelse, jf. de generelle bemærkninger. 
  

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Til § 1, nr. 10 

Ad § 6 f, stk. 1 og 2 grænserne for ansøgning 

”For midlertidige salgsområder med et samlet areal på over  
5.000 m² skal ansøgning om byggetilladelse med oplysning om 
områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til 
kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.  
Stk. 2. Følgende midlertidige camping- og salgsområder skal 
overholde bygningsreglementets kapitel 5, men kan etableres 
uden ansøgning om byggetilladelse:  
1) Midlertidige campingområder til flere end 150 overnattende 
personer.  
2) Salgsområder, der er mindre end 5.000 m2 og til flere end 150 
personer.” 

Kommentar: For midlertidige campingområder til flere end 150 personer og 
salgsområder på over 1000m² bør der ansøges om byggetilladelse 
af hensyn til sikring af de indsatstaktiske forhold.  

Derudover kan områder af denne størrelse også have væsentlig 
betydning for indsatsforholdene til omkringliggende områder/byg-
ninger f.eks. ved afholdelse af et julemarked i byen, hvor det skal 
tilsikres, at redningsåbninger til eksisterende bygning samt ad-
gangsforhold i øvrigt forsat er tilgængelige og mulige at benytte.  

Dette bør også gælde for festivaler, spejderlejre, sportsarrange-
menter og lignende. 

Arrangementer, som kan afvikles uden teknisk sagsbehandling el-
ler brug af certificeret rådgiver, bør indskrænkes til et minimum. 
Personsikkerheden bør sidestilles med det niveau, som er fastlagt 
i de øvrige vejledninger til kap. 5 for almindeligt byggeri i anven-
delse kategori 1-6  
 
 

Forslag til 
ændring: 

”For midlertidige salgsområder, festivaler, spejderlejre, sportsar-
rangementer og lignende med et samlet areal på over 1.000 m² 
og til flere end 150 personer, samt midlertidige campingområder 
til flere end 150 overnattende personer skal ansøgning om bygge-
tilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og 
brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger 
før, området tages i brug.  
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Stk. 2. Salgsområder, festivaler, spejderlejre, sportsarrangemen-
ter og lignende, der er mindre end 1.000 m² og til flere end 150 
personer, skal overholde bygningsreglementets kapitel 5, men 
kan etableres uden ansøgning om byggetilladelse. 
Stk. 3. Hvis der ikke er tilknyttet en certificeret rådgiver til den 
midlertidige camping-, festival-, spejder-, sports- og salgsområ-
der, skal kommunalbestyrelsen foretage byggesagsbehandling af 
brandforhold, jf. kapitel 5.” 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Til § 1, nr. 64 

Ad § 493, stk. 3 

Kommentar: Det vurderes, at hensynet med indførelsen af en certificeringsord-
ning også bør udmøntes på arrangementer, og undtagelsen herom 
kun skal tilgodese de mindre arrangører.   

 

Forslag til 
ændring: 

Danske Beredskaber skal derfor foreslå, at der indføres et loft for, 
hvornår der skal tilknyttes en certificeret rådgiver på arrangemen-
ter. 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Til § 1, nr. 16 

Ad § 43, stk. 4 

Kommentar: Danske Beredskaber mener, at det bør tilføjes, at byggeriet skal 
være færdigt, installationer i drift (f.eks. røgalarmanlæg) og red-
ningsforhold (f.eks. areal til håndstige*redning) færdiggjorte, in-
den ibrugtagning. Dette gælder ikke mindst rækkehuse. 

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Til § 1, nr. 18 

Ad § 93, stk. 1 nr.5 

Kommentar: Danske Beredskaber skal pege på, at der er tale om en væsentlig 
forringelse af personsikkerhedsniveauet ved indførelsen af denne 
bestemmelse, idet man derved forsinker varslingen af personer i 
de enkelte soverum, indtil røgen allerede er nået ind, og dermed 
umuliggør flugt fra soverummet.  
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Der peges i den forbindelse på, at der i Bilag 12, 5.4 om Røg-
alarmanlæg henvises til, at røgalarmer bør placeres i fordelings-
gange. 

Løsningen med kun at kræve røgalarmer i soverum og ikke andre 
steder kan kun anvendes, når soverummene har direkte adgang 
til terræn i det fri. 

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Til § 1, nr. 24 

Ad § 117, nr. 4 

Kommentar: Der henvises til de generelle bemærkninger om redningsberedska-
bets opgaver efter beredskabsloven.  

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Til § 1 nr. 25 

Ad § 119: 

”Camping- og salgsområder skal placeres, indrettes og bruges på 
en sådan måde, at en brand kan begrænses til det område, hvor 
branden er opstået. Brandspredning og røg til andre områder skal 
forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og rednings-
beredskabets indsats.” 

Kommentar: Danske Beredskaber vurderer, at det vil være en væsentlig forrin-
gelse af sikkerhedsniveauet for arrangementet, hvis festivalområ-
der fjernes fra dette punkt i forhold til tidligere, idet festivalområ-
det består af en række delområder blandt andet camping-, salgs-, 
scene-, koncert- og oplagsområder mv. 

Derudover vil det med de angivne afstande være umuligt at for-
hindre røgudvikling til andre områder. Ordet ”Røg” bør derfor fjer-
nes fra sætningen.  

 

Emne/ 
tekst: 

Til § 1 nr. 26 

Ad § 120 

Kommentar: Danske Beredskaber henviser til bemærkningen til § 1, nr. 25 og 
anbefaler, at festival ikke udgår af bestemmelsen.  
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Forslag til 
ændring: 

”I camping-, festival- og salgsområder skal der være brandsluk-
ningsmateriel i et sådant omfang, at tilstedeværende kan foretage 
en acceptabel indledende indsats.” 

 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Til § 1, nr. 38 

Ad § 156: 

”Drift, kontrol og vedligehold af følgende skal ske på en sådan 
måde, at §§ 137-142 og § 157 til en hver tid er overholdt: 

1) Transportable konstruktioner til flere end 150 personer. 

2) Camping- og salgsområder til flere end 150 personer.” 

 

Kommentar: Det vil være en væsentlig forringelse af sikkerhedsniveauet at 
hæve grænsen for, hvornår drift, kontrol og vedligehold skal ske 
på en sådan måde, der tilsikrer, at de brandsikkerhedsmæssige 
forhold er overholdt til enhver tid.  

 

Forslag til 
ændring: 

Bestemmelsen foreslås opretholdt uændret.  

 

 

Emne/ 
tekst: 

Til § 1 nr. 39 

Ad § 157: 

”Der skal udarbejdes en drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan 
for det i § 156 nævnte, så det sikres, at:  

1) Der i forsamlingstelte til flere end 150 personer udarbejdes en 
driftsjournal og en pladsfor-delingsplan.” 

Kommentar: Bestemmelsen er ikke i overensstemmelse med ”Vejledning om 
pladsfordelingsplaner ved midlertidige opstillinger” der alene kræ-
ver pladsfordelingsplaner opsat, når lokalerne anvendes af over 
150 personer. 

Danske Beredskaber skal endvidere gøre opmærksom på, at 
samme problemstilling gør sig gældende med hensyn til den eksi-
sterende bestemmelse i § 147, stk. 1. 
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Forslag til 
ændring: 

Der må bringes overensstemmelse mellem vejledning og bestem-
melsen 

 

Emne/ 
tekst: 

Til § 1, nr. 64  

Ad § 493, stk. 3. 

”Stk. 3 Camping- og salgsområder er undtaget fra indplacering i 
brandklasser efter stk. 1. Det skal på baggrund af risikoen i til-
fælde af brand vurderes om og i hvilket omfang:  
1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages.  
2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 
29 og 30.”  

Kommentar: Der henvises til kommentaren til § 6 f, stk. 1 og 2.  

Forslag til 
ændring: 

”Stk. 3 Camping-, festival-, spejder-, sports- og salgsområder er 
undtaget fra indplacering i brandklasser efter stk. 1.” 
 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Til § 1, nr. 65 

Ad § 493, stk. 6. 

”Stk. 6. Dokumentationen for overholdelse af stk. 3 og stk. 5 skal 
indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.” 

Kommentar: Der henvises til kommentaren til § 493, stk. 3.  

Forslag til 
ændring: 

”Stk. 6. Dokumentationen for overholdelse stk. 5 skal indsendes i 
forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.” 

 

Emne/ 
tekst: 

Til § 1, nr. 66 

Ad § 506, stk. 2. 

”Stk. 2. For byggeri, der indplaceres i brandklasse 1 eller 2, kan 
der fraviges fra de præaccepterede løsninger for brandtekniske in-
stallationer, som er angivet i bilag 12 til Bygningsreglementets 
vejledning til kapitel 5 – Brand, ved at det dokumenteres, at sik-
kerhedsniveauet for den enkelte fravigelse overholdes.” 
 

Kommentar: Hvis der fraviges fra de præaccepterede løsninger for brandtekni-
ske installationer, bør dette gøres ud fra komparative analyser og 
brandteknisk dimensionering samt erfaring med anvendelse af 
metoderne for at sikre, at sikkerheden er tilstrækkelig. Det må 
derfor være en certificeret brandrådgiver til brandklasse 3 eller 
højere niveau, der udarbejder denne dokumentation.    
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De brandtekniske installationer kræves installeret med henblik på 
at sikre en sikker evakuering af personer i og ved byggeri samt 
sikre, at redningsberedskabet har forsvarlig mulighed for redning 
af personer og for at gennemføre det slukningsarbejde og den be-
grænsning af brandspredning, som er nødvendig herfor.  

Hvis man fraviger fra de præaccepterede løsninger for de brand-
tekniske installationer, kan dette medføre, at bygningen ikke læn-
gere er indsatstaktisk traditionel. Dette kræver medvirken af og 
dokumentation fra en certificeret brandrådgiver til brandklasse 3 
eller højere.   

Jf. Kapitel 1 Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand, kan 
en bygning kun forblive i brandklasse 2, hvis der ikke afviges fra 
brandtekniske installationer eller indsatstaktiske forhold. 

Forslag til 
ændring: 

Punktet bør slettes. 
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Til rette vedkommende
 
Tak for udsættelse af høringsfristen, - dette gjorde det muligt for at komme med et kvalificeret
høringssvar.
 
Vedlagt følger vores høringssvar.
 
Kontakt os gerne ved eventuelle spørgsmål.
 
Med venlig hilsen
 
 

Sekretariat for Danske Bygningskonsulenter
Elisabeth Dreier
Tlf.: 6543 1130
Læs mere om os på www.danskebygningskonsulenter.dk
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Kære Elisabeth
 
Hermed udsættelse af høringsfristen til den 6. maj 2020.
 
Med venlig hilsen
 
Mia Lee
Specialkonsulent
Kontor for byggeri
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
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Afsender: 


Organisation/Navn og Adresse  
Brancheforeningen Danske Bygningskonsulenter 
Bredbjergvej 44 
5230 Odense M. 
 


Kontaktperson og kontaktoplysninger 
Vivi Gilsager (strategisk formand) 
Tlf.: 40172345 
vivi@trykproevning.dk 


 


 


Generelle bemærkninger:  


Særligt vedr. ændring om reglerne om ibrugtagningstilladelse 
til enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse 
 


Danske Bygningskonsulenter protesterer kraftigt imod 
fjernelse af ibrugtagningstilladelsen, idet: 


• Kommunerne udviser stor fleksibilitet og samarbejdsvillighed. 
Vi genkender dermed ikke det billede, som nogle typehus- 
firmaerne gengiver med lange sagsbehandlingstider. Kommu-
nernes sagsbehandlingstid ønskes belyst, inden TBST overvejer 
at foretage ændring af BR18, så beslutningen træffes på et or-
dentlig grundlag. 


• Det er et salgsargument og en reklame fra enkelte store type-
husfirmaer, når de først modtager betaling, når ibrugtagnings-
tilladelsen foreligger. Det er direkte konkurrenceforvridende, 
hvis TBST som en offentlig myndighed lader sig påvirke af en-
kelte store typehusfirmaer til på den måde at give store type-
husproducenter en større fordel frem for de mindre og mellem-
store.  


Skabelon til høringssvar 


 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-
lementet 2018 (BR18) 
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• Andre typehusproducenter end de store modtager betaling i  
rater, - det er de offentlige myndigheder uvedkommende, 
hvordan enkelte typehusfirmaer vælger at markedsføre sig. 


• Konsekvensen af en sådan konkurrenceforvridning vil være, at 
de store typehusfirmaers markedsandel bliver større, og de 
små og mellemstore typehusfirmaers andel vil blive mindre. 
TBST bør og skal ikke foretage ændringer, der har betydning 
for fordelingen af markedsandele. 


• Konsekvenserne af forslaget er vidtrækkende og indgribende, 
idet der ikke foreligger nogen tanker omkring sanktionsmulig-
heder i de tilfælde, hvor boligejeren har ibrugtaget ejendom-
men, og det viser sig, at dokumentationen ikke er tilstrække-
lig. 


• Forslaget stiller husejerne i en meget dårligere situation, hvis 
bygningen må ibrugtages, før en tilladelse foreligger. Det er 
langt mere omstændig proces for husejeren at få medhold, når 
først ejendommen er ibrugtaget.   


• Forholder det sig således, som typehusfirmaerne påstår, indbe-
rettes et stort antal energimærker for nybyggeri som eksiste-
rende byggerier. Dette er ikke tilfældet. Vi foreslår, at TBST 
kontakter Energistyrelsen for at få fakta oplyst. 


• Rambølls analyse viser, at der foreligger fyldestgørende doku-
mentation for bygningens tæthed mod jord i 49 pct. af sagerne 
og for de energimæssige forhold i 27% af sagerne. 49% og 
27% kan ikke betragtes som værende tilfredsstillende og giver 
god grund til at fastholde kravet om ibrugtagningstilladelsen. 


• Ændringer til BR foretages desværre til tider ofte forhastet og 
baseret på dialog med få parter i byggeriet. Danske Bygnings-
konsulenter foreslår en bredere dialog med flere af byggeriets 
parter, inden der foreslås ændringer. Jo flere løbende ændrin-
ger til BR, jo større er sandsynligheden for fejl – både af myn-
digheder og byggeriets parter.  


• Ibrugtagningstilladelsen er med til at sikre, at der bliver udar-
bejdet den nødvendige dokumentation som f.eks. energimær-
ker, statiske ingeniørberegninger, tæthedsprøver mm. Danske 
Bygningskonsulenter anser det for meget sandsynligt, at den 
nødvendige dokumentation dermed ikke vil blive tilvejebragt, 
og dermed at byggerierne fremadrettet i meget mindre grad vil 
leve op til Bygningsreglementet. 


• Byggeskadesforsikringen er selvfølgelig også med til at sikre, 
at dokumentationen foreligger – dog fravælges byggeskades-
forsikringer i mange tilfælde – og især når byggeriet udføres i 
fagentreprise. 


• Det er uhensigtsmæssigt at imødekomme store typehusfirmaer 
ønske om fjernelse af ibrugtagningstilladelsen, når det har så 
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omfattende konsekvenser for både husejere, udførende virk-
somheder og myndigheder. 


Tekstnære bemærkninger: 


 


Emne/ 
tekst: 


16. § 43, stk. 4, affattes således:  
»Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt ga-
rager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyg-
gelse, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og 
lignende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor tages i brug 
uden tilladelse.« 


Kommentar: Forslaget er konkurrenceforvridende og stiller husejerne dårligere 
end tidligere. 


Forslag til 
ændring: 


Ændringen foretages ikke. 


 


Emne/ 
tekst: 


 


Kommentar:  


Forslag til 
ændring: 


 


 


Emne/ 
tekst: 


 


Kommentar:  


Forslag til 
ændring: 


 


 


Emne/ 
tekst: 


 


Kommentar:  


Forslag til 
ændring: 


 


 


Emne/ 
tekst: 
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Kommentar:  


Forslag til 
ændring: 


 


 


Emne/ 
tekst: 


 


Kommentar:  


Forslag til 
ændring: 


 


 


Emne/ 
tekst: 


 


Kommentar:  


Forslag til 
ændring: 


 


 







Tlf.: +45 7221 8800
mile@tbst.dk
www.tbst.dk
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Afsender: 

Organisation/Navn og Adresse  
Brancheforeningen Danske Bygningskonsulenter 
Bredbjergvej 44 
5230 Odense M. 
 

Kontaktperson og kontaktoplysninger 
Vivi Gilsager (strategisk formand) 
Tlf.: 40172345 
vivi@trykproevning.dk 

 

 

Generelle bemærkninger:  

Særligt vedr. ændring om reglerne om ibrugtagningstilladelse 
til enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse 
 

Danske Bygningskonsulenter protesterer kraftigt imod 
fjernelse af ibrugtagningstilladelsen, idet: 

• Kommunerne udviser stor fleksibilitet og samarbejdsvillighed. 
Vi genkender dermed ikke det billede, som nogle typehus- 
firmaerne gengiver med lange sagsbehandlingstider. Kommu-
nernes sagsbehandlingstid ønskes belyst, inden TBST overvejer 
at foretage ændring af BR18, så beslutningen træffes på et or-
dentlig grundlag. 

• Det er et salgsargument og en reklame fra enkelte store type-
husfirmaer, når de først modtager betaling, når ibrugtagnings-
tilladelsen foreligger. Det er direkte konkurrenceforvridende, 
hvis TBST som en offentlig myndighed lader sig påvirke af en-
kelte store typehusfirmaer til på den måde at give store type-
husproducenter en større fordel frem for de mindre og mellem-
store.  

Skabelon til høringssvar 

 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-
lementet 2018 (BR18) 
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• Andre typehusproducenter end de store modtager betaling i  
rater, - det er de offentlige myndigheder uvedkommende, 
hvordan enkelte typehusfirmaer vælger at markedsføre sig. 

• Konsekvensen af en sådan konkurrenceforvridning vil være, at 
de store typehusfirmaers markedsandel bliver større, og de 
små og mellemstore typehusfirmaers andel vil blive mindre. 
TBST bør og skal ikke foretage ændringer, der har betydning 
for fordelingen af markedsandele. 

• Konsekvenserne af forslaget er vidtrækkende og indgribende, 
idet der ikke foreligger nogen tanker omkring sanktionsmulig-
heder i de tilfælde, hvor boligejeren har ibrugtaget ejendom-
men, og det viser sig, at dokumentationen ikke er tilstrække-
lig. 

• Forslaget stiller husejerne i en meget dårligere situation, hvis 
bygningen må ibrugtages, før en tilladelse foreligger. Det er 
langt mere omstændig proces for husejeren at få medhold, når 
først ejendommen er ibrugtaget.   

• Forholder det sig således, som typehusfirmaerne påstår, indbe-
rettes et stort antal energimærker for nybyggeri som eksiste-
rende byggerier. Dette er ikke tilfældet. Vi foreslår, at TBST 
kontakter Energistyrelsen for at få fakta oplyst. 

• Rambølls analyse viser, at der foreligger fyldestgørende doku-
mentation for bygningens tæthed mod jord i 49 pct. af sagerne 
og for de energimæssige forhold i 27% af sagerne. 49% og 
27% kan ikke betragtes som værende tilfredsstillende og giver 
god grund til at fastholde kravet om ibrugtagningstilladelsen. 

• Ændringer til BR foretages desværre til tider ofte forhastet og 
baseret på dialog med få parter i byggeriet. Danske Bygnings-
konsulenter foreslår en bredere dialog med flere af byggeriets 
parter, inden der foreslås ændringer. Jo flere løbende ændrin-
ger til BR, jo større er sandsynligheden for fejl – både af myn-
digheder og byggeriets parter.  

• Ibrugtagningstilladelsen er med til at sikre, at der bliver udar-
bejdet den nødvendige dokumentation som f.eks. energimær-
ker, statiske ingeniørberegninger, tæthedsprøver mm. Danske 
Bygningskonsulenter anser det for meget sandsynligt, at den 
nødvendige dokumentation dermed ikke vil blive tilvejebragt, 
og dermed at byggerierne fremadrettet i meget mindre grad vil 
leve op til Bygningsreglementet. 

• Byggeskadesforsikringen er selvfølgelig også med til at sikre, 
at dokumentationen foreligger – dog fravælges byggeskades-
forsikringer i mange tilfælde – og især når byggeriet udføres i 
fagentreprise. 

• Det er uhensigtsmæssigt at imødekomme store typehusfirmaer 
ønske om fjernelse af ibrugtagningstilladelsen, når det har så 
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omfattende konsekvenser for både husejere, udførende virk-
somheder og myndigheder. 

Tekstnære bemærkninger: 

 

Emne/ 
tekst: 

16. § 43, stk. 4, affattes således:  
»Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt ga-
rager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyg-
gelse, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og 
lignende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor tages i brug 
uden tilladelse.« 

Kommentar: Forslaget er konkurrenceforvridende og stiller husejerne dårligere 
end tidligere. 

Forslag til 
ændring: 

Ændringen foretages ikke. 

 

Emne/ 
tekst: 

 

Kommentar:  

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

 

Kommentar:  

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

 

Kommentar:  

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 
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Kommentar:  

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

 

Kommentar:  

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

 

Kommentar:  

Forslag til 
ændring: 
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Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 
Vedhæftet er Danske Handicaporganisationers høringssvar til udkast til ændring af
bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18).
 
Med venlig hilsen
 
Maria Holsaae
Chefkonsulent
 
Mobil: +45 61671152
E-mail: mmh@handicap.dk
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Danske Handicaporganisationer (DH) arbejder for, at mennesker med handicap kan leve et liv som alle andre: Deltage,
bidrage og være en del af fællesskabet. DH er fælles talerør for 35 handicaporganisationer og repræsenterer alle typer
handicap.
 
Vi behandler personoplysninger om dig. Se her vores databeskyttelsespolitik
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		Skabelon til høringssvar



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 (BR18)







		Afsender:

Danske Handicaporganisationer

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

På vegne af Thorkild Olesen, formand – chefkonsulent Maria Holsaae, mmh@handicap.dk 









Generelle bemærkninger: 

DH vil gerne understrege vigtigheden af, at der kontinuerligt arbejdes for at øge tilgængeligheden i samfundet, herunder også tilgængeligheden til toiletter i offentligt tilgængelige bygninger. 

DH har grundlæggende forståelse for behovet for en præcisering, på baggrund af en uklarhed i branchen og i kommunerne om, at der ved renovering af offentligt tilgængelige bygninger, er krav om at etablere et handicapegnet toilet til kunderne, uanset om der er niveaufri adgang hen til dette toilet.

DH mener derfor ikke, at kravet om tilgængelige toiletter skal bortfade, selvom der ikke er niveaufri adgang til toilettet. Dette er der flere grunde til:

· Mennesker med et andet fysisk handicap end kørestolsbrugere, har stor gavn af et handicaptoilet. Det kan fx være mennesker der er dårligt gående og bruger krykker eller rollator. 

· Herudover er der kørestolsbrugere der kan gå enkelte skridt, som ville kunne benytte et handicapegnet toilet, selvom der ikke er niveufri adgang. 

· Et større handicapegnet toilet kan med fordel også benyttes af en forælder med et barn.

· Et handicapegnet toilet kan være en fremtidssikret løsning for en evt. senere tilkommende niveaufri adgang og generelt virke som inspiration for at tænke tilgængelighed med i ombygningen i videst muligt omfang.

DH mener, at der ved renovering af offentligt tilgængelige bygninger bør arbejdes med en målsætning om universelt design, så borgere med mange forskellige behov kan få adgang til deltagelse i samfundet.



Tekstnære bemærkninger:



		Emne/ tekst:

		[Her bedes angivet, hvilket afsnit der konkret afgives kommentar(er) til (fx ”§ 420, stk. 2”). 

I det omfang et konkret tekstafsnit foreslås erstattet eller ændret, bedes afsnittet fra høringsudgaven indsættes her.]



		Kommentar:

		[Her bedes konkrete kommentarer til afsnittet i høringsudgaven anført.]



		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:

		Følgende afsnit kommenteres: Præcisering af reglerne om evakuering og redning af personer



		Kommentar:

		Røgalarmer skal udformes, så også døve og hørehandicappede alarmeres, hvilket betyder, at der bør være krav om visuelle eller taktile (vibrationer) alarmer.



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		Følgende afsnit kommenteres: §§ 214, stk. 2, og 223, stk. 2.

(Iht. BR 18, kapitel 9, bygningernes indretning, § 196 - §214)



Udklip fra høringsbrev:

Reglerne for wc-krav for offentlig tilgængelige bygninger præciseres, således at det tydeligere fremgår, at når der ved ombygning

ikke indrettes offentligt tilgængelige wc-rum i stueetagen eller på

andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende, er der

ikke krav om, at der skal indrettes wc-rum efter bygningsreglementets §§ 214, stk. 2, og 223, stk. 2.



Udklip fra: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om

bygningsreglement 2018 (BR18)

I § 216 indsættes som stk. 2: »Stk. 2. Såfremt der ved ombygning ikke indrettes offentligt tilgængelige wc-rum i stueetagen eller på andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende,

skal der ikke indrettes wc-rum efter § 214, stk. 2.«



		Kommentar:

		DH mener ikke at kravet om etablering af et handicapegnet

wc-rum bør bortfalde, selvom der evt. ikke er niveaufri adgang hen til dette toilet jf. DH’s generelle bemærkninger.



		Forslag til ændring:

		Uddybning af det den nuværende BR 18 paragraf. § 216



Wc-rum omfattet af § 214 skal ved ombygning indrettes, så det

kan benyttes af alle brugere af bygningen. Mindst et wc-rum, der er indrettet efter § 214, skal indrettes i stueetagen eller andre

etager med adgang via elevator, lift eller lignende, uanset om der

kan etableres niveaufri adgang til dette wc-rum, for at sikre en inkluderende løsning som tilgodeser flest mulige behov.



Forslag til nyt § 216 stk. 2, droppes. 
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Afsender: 

Danske Handicaporganisationer 

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup 

På vegne af Thorkild Olesen, formand – chefkonsulent Maria Holsaae, 
mmh@handicap.dk  

 

 

Generelle bemærkninger:  

DH vil gerne understrege vigtigheden af, at der kontinuerligt arbejdes 
for at øge tilgængeligheden i samfundet, herunder også tilgængelig-
heden til toiletter i offentligt tilgængelige bygninger.  

DH har grundlæggende forståelse for behovet for en præcisering, på 
baggrund af en uklarhed i branchen og i kommunerne om, at der ved 
renovering af offentligt tilgængelige bygninger, er krav om at etablere 
et handicapegnet toilet til kunderne, uanset om der er niveaufri ad-
gang hen til dette toilet. 

DH mener derfor ikke, at kravet om tilgængelige toiletter skal bortfa-
de, selvom der ikke er niveaufri adgang til toilettet. Dette er der flere 
grunde til: 

• Mennesker med et andet fysisk handicap end kørestolsbrugere, 
har stor gavn af et handicaptoilet. Det kan fx være mennesker 
der er dårligt gående og bruger krykker eller rollator.  

• Herudover er der kørestolsbrugere der kan gå enkelte skridt, 
som ville kunne benytte et handicapegnet toilet, selvom der ik-
ke er niveufri adgang.  

• Et større handicapegnet toilet kan med fordel også benyttes af 
en forælder med et barn. 

• Et handicapegnet toilet kan være en fremtidssikret løsning for 
en evt. senere tilkommende niveaufri adgang og generelt virke 
som inspiration for at tænke tilgængelighed med i ombygnin-
gen i videst muligt omfang. 

Skabelon til høringssvar 

 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-
lementet 2018 (BR18) 

mailto:mmh@handicap.dk
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DH mener, at der ved renovering af offentligt tilgængelige bygninger 
bør arbejdes med en målsætning om universelt design, så borgere 
med mange forskellige behov kan få adgang til deltagelse i samfun-
det. 

 

Tekstnære bemærkninger: 

 

Emne/ 
tekst: 

[Her bedes angivet, hvilket afsnit der konkret afgives kommen-
tar(er) til (fx ”§ 420, stk. 2”).  

I det omfang et konkret tekstafsnit foreslås erstattet eller ændret, 
bedes afsnittet fra høringsudgaven indsættes her.] 

Kommentar: [Her bedes konkrete kommentarer til afsnittet i høringsudgaven 
anført.] 

Forslag til 
ændring: 

[Her bedes angivet konkrete forslag til tekst, som efter hørings-
partens opfattelse bør erstatte/ supplere/ uddybe teksten i hø-
ringsudgaven. 

Er der behov for yderligere kommentarfelter, kan de blot kopieres 
og indsættes nederst.] 

 

Emne/ 
tekst: 

Følgende afsnit kommenteres: Præcisering af reglerne om evaku-
ering og redning af personer 

Kommentar: Røgalarmer skal udformes, så også døve og hørehandicappede 
alarmeres, hvilket betyder, at der bør være krav om visuelle eller 
taktile (vibrationer) alarmer. 

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Følg e n d e  a fs n it  kom m e n te re s :  § §  2 1 4 ,  s tk.  2 ,  og  2 2 3 ,  s tk.  2 .  
( Ih t .  BR 1 8 ,  ka p it e l 9 ,  b yg n in g e rn e s  in d re tn in g ,  §  1 9 6  -  § 2 1 4 )  
 
Ud klip  fra  h ørin g s b re v:  
Re g le rn e  fo r wc-kra v for  offe n t lig  t ilg æ n g e lig e  b yg n in g e r p ræ cis e -
re s ,  s å le d e s  a t  d e t  t yd e lig e re  fre m g å r,  a t  n å r  d e r ve d  om b yg n in g  
ikke  in d re t t e s  offe n t lig t  t ilg æ n g e lig e  wc- ru m  i s t u e e ta g e n  e lle r  p å  
a n d re  e t a g e r m e d  a d g a n g  via  e le va tor,  lift  e lle r  lig n e n d e ,  e r d e r  
ikke  kra v om ,  a t  d e r s ka l in d re t t e s  wc- ru m  e ft e r b yg n in g s re g le -
m e n te t s  § §  2 1 4 ,  s tk.  2 ,  og  2 2 3 ,  s tk.  2 .  
 
Ud klip  fra :  Be ke n d tg øre ls e  om  æ n d rin g  a f b e ke n d tg øre ls e  om  
b yg n in g s re g le m e n t  2 0 1 8  (BR1 8 )  
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I  §  2 1 6  in d s æ t t e s  s om  s tk.  2 :  » S tk.  2 .  S å fre m t  d e r  ve d  om b yg -
n in g  ikke  in d re t t e s  offe n t lig t  t ilg æ n g e lig e  wc- ru m  i s tu e e ta g e n  e l-
le r p å  a n d re  e t a g e r m e d  a d g a n g  via  e le va t or ,  lift  e lle r lig n e n d e ,  
s ka l d e r ikke  in d re t t e s  wc- ru m  e ft e r  §  2 1 4 ,  s tk .  2 .«  

Kommentar: DH m e n e r ik k e  a t  kra ve t  om  e ta b le rin g  a f e t  h a n d ica p e g n e t  
wc- ru m  b ør  b ort fa ld e ,  s e lvom  d e r e vt .  ikke  e r n ive a u fri a d g a n g  
h e n  t il d e t t e  t o ile t  jf.  DH’s  g e n e re lle  b e m æ rkn in g e r.  

Forslag til 
ændring: 

Ud d yb n in g  a f d e t  d e n  n u væ re n d e  BR 1 8  p a ra g ra f.  §  2 1 6  
 
Wc- ru m  om fa t t e t  a f §  2 1 4  s ka l ve d  om b yg n in g  in d re t t e s ,  s å  d e t  
ka n  b e n yt t e s  a f a lle  b ru g e re  a f b yg n in g e n .  Min d s t  e t  wc- ru m ,  d e r 
e r  in d re t t e t  e ft e r §  2 1 4 ,  s ka l in d re t t e s  i s tu e e ta g e n  e lle r  a n d re  
e t a g e r m e d  a d g a n g  via  e le va tor,  lift  e lle r lig n e n d e ,  u a n s e t  om  d e r  
ka n  e t a b le re s  n ive a u fri a d g a n g  t il d e t t e  wc- ru m ,  for  a t  s ikre  e n  
in klu d e re n d e  løs n in g  s om  t ilg od e s e r fle s t  m u lig e  b e h ov.  
 
Fors la g  t il n yt  §  2 1 6  s tk.  2 ,  d rop p e s .   

 



Fra: Marianne Bentsen DK
Til: ts Info
Cc: Mia Lee
Emne: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST j.nr. BS0400-

00256
Dato: 30. april 2020 10:10:58

Til  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 
Danske Kloakmestre takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende udkast til ændring af
bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST .nr. BS0400-00256.
 
Danske Kloakmestre har ingen kommentarer til høringen.
 
Venlig hilsen
Marianne Bentsen
Sekretær, Danske Kloakmestre 
Tlf. direkte: 72 16 02 07

Sekretariat:
Nørre Voldgade 106 · 1358 København K
www.danskekloakmestre.dk
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Kære Michelle Stubberup Jacobsen.
 
Jeg fremsender hermed høringssvar fra DBI vedrørende ”Høring over udkast til ændring af
bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018”, dateret den 30. marts 2020.
 
DBI uddyber og supplerer gerne vores kommentarer, hvis TBST måtte ønske dette.
 
 
Med venlig hilsen
 

Brian V. Jensen
Afdelingsleder Brandrådgivning

Civilingeniør

Mobil: +45 61 20 16 63

Mail: bvj@brandogsikring.dk

Skype: bvj.dbi

 

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Jernholmen 12 
2650 Hvidovre
Tlf.: +45 36 34 90 00

 

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) er en uafhængig, selvejende non-profit virksomhed og er Danmarks førende
videncenter indenfor brandsikkerhed og sikring.
Vi opbygger ny viden gennem forsknings- og udviklingsaktiviteter, vi løser opgaver for private og offentlige virksomheder,
institutioner samt myndigheder.
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		Skabelon til høringssvar



Bekendtgørelse om ændring af bygningsreglementet 2018 (BR18)







		Afsender:								      04-05-2020

DBI

Jernholmen 12

2650 Hvidovre

Kontaktperson: Ib Bertelsen & Brian V. Jensen







Generelle bemærkninger: 

DBI takker for muligheden for at kommentere på høringen over ændringen af bygningsreglement 2018, jf. høringsbrev dateret 30-03-2020.



Det er rigtigt positivt at konstatere, at styrelsen under bygningsreglementets administrative bestemmelser præciserer, at eksisterende brandmæssige forhold, der ved væsentlige ombygninger ikke direkte influeres fortsat kan benyttes uændret i overensstemmelse med reglerne på opførelsestidspunktet, så dette fremgår utvetydigt.





DBI bifalder, at der foreslås indført bestemmelser om, at hvis det akkrediterede inspektionsorgan ved funktionsafprøvning og systemintegrationstest af brandtekniske installationer bliver opmærksom på, at anlæg er behæftet med fejl, der kan medføre risiko for konkret personskade i tilfælde af brand, skal der fremadrettet ske meddelelse herom til kommunalbestyrelsen, §§ 141, stk. 6 og 142, stk. 5.

Styrelsen opfordres til på vejledningsniveau at beskrive, hvordan indberetningen kan ske, fx via inspektionsorganernes eksisterende rapporteringssystemer, hvorfra der kan sendes notifikationer, og som de kommunale redningsberedskaber allerede er tilknyttet og kender eller via Byg og Miljø (BOM).





DBI har efter styrelsens tilføjelse til bygningsreglementets § 493, stk. 1, nr.1, om at ”byggeriets samlede etageareal ikke må overstige 600 m2 på ejendommen” i brandklasse 1 (BK1) mødt en del kommentarer om og forundring over behovet for denne begrænsning. Opfattelsen er, at hensynet bag burde kunne sikret opfyldt ved uddybende beskrivelser og præ-accepterede løsninger på vejledningsniveau. Det er på den baggrund positivt, at bestemmelsen indskrænkes med ”såfremt det omfatter byggeri i anvendelseskategori 4”. Der ses så et behov for på vejledningsniveau at præcisere, om der i op til de 600 m2 alene medregnes etageareal henført til anvendelseskategori 4 på ejendommen eller om, det stadigvæk er bruttoareal af alle bygninger, så snart der er et mindre afsnit i anvendelseskategori 4 på ejendommen. Umiddelbart læses bestemmelsen som det sidst beskrevne.



I forlængelse af tilføjelsen til § 493, stk. 1, nr. 1 mht. til anvendelseskategori 4, bør dette tilsvarende tilføjes i note a) til BR18, Bilag 1, Tabel 3: ”a) Brandklasse 1 er begrænset til byggeri, der har et etageareal på højst 600 m2 på ejendommen såfremt det omfatter byggeri i anvendelseskategori 4. Der må kun anvendes simple brandtekniske installationer, f.eks. røgalarmanlæg, simpelt håndslukningsudstyr som håndslukkere og lignende.” 

DBI læser den foreslåede ændring mht. definitionen af brandklasse 3 (BK3) i § 493, stk. 1, nr. 3 således, at det præciseres at komparative analyser kan ske både med udgangspunkt i løsningerne i de generelle kapitler i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand og bilagene til vejledningen, de præ-accepterede løsninger. DBI læser med den ændrede formulering af beskrivelsen af BK3, at der vil være metodefrihed i forhold til, hvordan den komparative analyse udføres. Dvs. at den ikke nødvendigvis behøves, at udføres efter den metode og de principper, som er beskrevet i kapitel 8 om eftervisning i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Dette sammenholdt med, at det først og kun fremgår direkte af BR18, Bilag 1, Tabel 1, jf. note b) til tabellen, at ”den brandtekniske dokumentation må alene omfatte brandteknisk dimensionering som anført i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand”. Tilsvarende note er ikke angivet for den komparative analyse i tabellen.

Hvis DBI har læst den tiltænkte ændring af § 493, stk. 1, nr. 3 korrekt, bør § 492, stk. 1, nr. 2.”Komparative analyse med udgangspunkt i præ-accepterede løsninger”, for at undgå tvivlsspørgsmål omformuleres. Det kunne være ved at korte den ned til blot ”Komparative analyse”, hvorved der er god overensstemmelse med Bilag 1, Tabel 1 eller alternativt ved konsekvensrettelse i forhold til § 493: ”komparative analyser med udgangspunkt i løsningerne beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, herunder de præ-accepterede løsninger”.

Det kan konstateres, at der for risikoklasse 1 i BR18, Bilag 1, Tabel 2 tilføjes ”fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse med højst 3 etager over terræn og højst 1 etage under terræn hvis etagearealet ikke overstiger 150 m2”. Det bør på vejledningsniveau beskrives, hvorledes de ”150 m2” skal forstås, om opdelingen af byggeriet på højst 150 m2 kan ske efter konceptet med bygningsafsnit enten opdelt efter princippet med brandsektionsadskillelse eller ved at holde afstand mellem flere bygninger på samme grund. Begrænsningen omkring etagearealet bør evt. omformuleres til ”hvis etageareal ikke må overstige 150 m2” eller ”og etagearealet må højst være 150 m2” for at følge samme formuleringer, som i øvrigt anvendes i tabellen. Det må endvidere formodes, at styrelsen på sigt påtænker at udarbejde præ-accepterede løsninger for denne type byggeri for, at tilføjelsen i risikoklasse 1 er operationel.



Med tilføjelsen projektering og udførelse af brandsikringstiltag af mindstekrav til niveau af kontrol af den brandtekniske dokumentation afhængigt af brandklassen i BR18, bilag 3, tabel 4. Bør niveauet ”Stik.” [stikprøvekontrol] tilføjes i § 527, stk. 2. Der bør ligeledes ses på om noteforklaringen til kontroltyper, jf. §526, stk. 2/Bilag 3, Tabel fortsat er korrekt og dækkende mht. uafhængig kontrol i brandklasse 2:

”For byggerier i brandklasse 2 skal der foretages uafhængig kontrol af dokumentationen vedrørende:

– indplacering i brandklasse,

– dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder §§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold,

– brandstrategirapporten og

– kontrolplanen, jf. §§ 510-512 og § 518.

For den øvrige del af dokumentationen kan kontrollen udføres af personer, der ikke har medvirket ved udarbejdelsen af dokumentationen af den pågældende del af byggeriet, men som har medvirket i designet af byggeriet”.

Der tænkes her på byggeri i risikoklasse 2 og 3, som indplaceres i brandklasse 2, og hvor der er krav om, at funktionsafprøvningen og systemintegrationstesten for visse brandtekniske installationer udføres af et akkrediteret inspektionsorgan. Noten kan måske til dels forsvares med, at den dokumentation, der omtales går på dokumentation i designfasen, men så bør det tilføjes og præciseres.

I tabeloverskriften til Bilag 3, Tabel 4 bør overvejes at ændre ”brandtekniske dokumentation” til dokumentation af brandforhold i tråd med overskriften til kapitel 30 og referencen til tabellen i § 527, stk. 1.

DBI vil afslutningsvis gerne anerkende styrelsens løbende arbejde med tilpasning af bestemmelserne i BR18, bl.a. i forhold til de praktiske erfaringer med brugen af det, men også samtidig opfordre styrelsen til frem mod næste revision og ændring af bygningsreglementet, at gennemgå dette i forhold til om de samme begreber, det kan være et dokument som skal udarbejdes, er formuleret enslydende. Det kunne fx være området vedrørende kontrol af dokumentation af brandforhold, som går på tværs af flere kapitler og bilag i reglementet. Det er DBI’s opfattelse, at der på tværs af reglementet er nuanceforskelle i, hvordan det samme begreb beskrives, hvilket giver anledning til unødvendige tvivlsspørgsmål, hvordan og på hvilken måde bestemmelserne i bygningsreglementet skal dokumenteres og opfyldes. Der er dels i foranstående afsnit og i de tekstnære bemærkninger, som ikke er en del af høringen omkring ændringen af bekendtgørelsen givet et par eksempler herpå.



DBI uddyber og supplerer gerne vores kommentarer, hvis TBST måtte ønske dette.






Tekstnære bemærkninger:



		Paragraf/ tekst:

		§ 492

Metode for dokumentation af brandsikkerhed skal fastlægges ud fra én af følgende kategorier:

2. Komparativ analyse med udgangspunkt i præ-accepterede løsninger.



		Kommentar:

		§ 492, stk. 1, nr. 2 konsekvensændres i forhold til den foreslåede ændring af § 493, stk. 1, nr. 3, som tidligere beskrevet.



		Forslag til ændring:

		§ 492

Metode for dokumentation af brandsikkerhed skal fastlægges ud fra én af følgende kategorier:

2. Komparativ analyse med udgangspunkt i præ-accepterede løsninger.







		Paragraf/ tekst:

		§518

Den brandtekniske kontrolplan skal beskrive de krav, der er til kontrol af dokumentation, projektering og udførelse af brandsikringstiltag. For alle kontroller angives type, niveau, omfang og dokumentationskrav samt de organisationer og personer, der udfører kontrollen.



		Kommentar:

		I BR18, § 518 bør tilføjes i første sætning efter dokumentation ”i designfasen”, hvis der skal være skal være sammenhæng med den foreslåede ændring af § 519.



		Forslag til ændring:

		§518

Den brandtekniske kontrolplan skal beskrive de krav, der er til kontrol af dokumentation i designfasen, projektering og udførelse af brandsikringstiltag. For alle kontroller angives type, niveau, omfang og dokumentationskrav samt de organisationer og personer, der udfører kontrollen.







		Paragraf/ tekst:

		Bilag 3, Tabel 4 

”Tabel 4 – Mindstekrav til niveau af kontrol af den brandtekniske dokumentation afhængig af brandklassen, jf. § 527”



		Kommentar:

		I overskriften til tabellen bør ”brandtekniske dokumentation” ændres til ”dokumentation af brandforhold”, jf. kapitel 30 og § 527, stk. 1



		Forslag til ændring:

		Bilag 3, Tabel 4 

”Tabel 4 – Mindstekrav til niveau af kontrol af dokumentation af brandforhold afhængig af brandklassen, jf. § 527”







		Paragraf/ tekst:

		Bilag 3, Tabel 4 

”Brandplaner og situationsplan” (5 række i tabellen) 

”Brandteknisk kontrolplan” (9 række i tabellen)



		Kommentar:

		”Situationsplan” fremgår ikke som selvstændigt ”dokument” i BR18, § 513, bør slettes.

I ”brandteknisk” bør tilføjes et ”e”, som benyttes i BR18, § 518.



		Forslag til ændring:

		Bilag 3, Tabel 4 

”Brandplaner” og situationsplan” (5 række i tabellen) 

”Brandtekniske kontrolplan” (9 række i tabellen)









Tekstnære bemærkninger, som ikke er en del af høringen.

		Paragraf/ tekst:

		§ 508

Starterklæring skal udarbejdes af den certificerede brandrådgiver og skal angive:

4. At der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og 

kontrolrapport i overensstemmelse med kontroltyper, jf. bilag 3, tabel 1, og kontrolniveauer, jf. bilag 3, tabel 4, for design, projektering og udførelse af den brandtekniske dokumentation svarende til projektets stadie. For design af byggeriets brandforhold udarbejdes dokumentation svarende til den brandklasse, som byggeriet er indplaceret i. For projektering og udførelse af byggeriets brandforhold udarbejdes dokumentation svarende til den brandklasse, som det enkelte bygningsafsnit er indplaceret i.





		Kommentar:

		Det kan konstateres, at ”projektering og udførelse af brandsikringstiltag tilføjes” i tabel BR18, Bilag 3, Tabel 4 – Mindstekrav til niveau af kontrol af den brandtekniske dokumentation afhængig af brandklassen, jf. § 527 med samme mindstekrav til niveau af kontrol af den brandtekniske dokumentation for alle brandklasser BK2, BK3 og BK4. På vejledningsniveau (til BR18 kapitel 30) ses umiddelbart heller ingen differentiering mellem i forhold til kontrol af den dokumentation for projektering og udførelse som skal udarbejdes. 

Det er på den baggrund uklart, hvad der menes med det understregede afsnit i § 508, stk. nr. 4 i forhold til brugen af ”brandklasse” i sætningen. DBI kan læse, at der på vejledningsniveau differentieres mellem omfang af ”stikprøver” i forhold til risikoklasserne og i bestemmelserne i BR18 omkring funktionsafprøvning og systemintegrationstest af brandtekniske installationer differentieres også i forhold til risikoklasserne.

Det ville give mere mening, hvis ”brandklasse” i understregede sætning i §508, stk. 1, nr. 4 ændres til ”risikoklasse”.



		Forslag til ændring:

		§ 508

Starterklæring skal udarbejdes af den certificerede brandrådgiver og skal angive:

4. At der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og 

kontrolrapport i overensstemmelse med kontroltyper, jf. bilag 3, tabel 1, og kontrolniveauer, jf. bilag 3, tabel 4, for design, projektering og udførelse af den brandtekniske dokumentation svarende til projektets stadie. For design af byggeriets brandforhold udarbejdes dokumentation svarende til den brandklasse, som byggeriet er indplaceret i. For projektering og udførelse af byggeriets brandforhold udarbejdes dokumentation svarende til den risikoklasse, som det enkelte bygningsafsnit er indplaceret i.







		Paragraf/ tekst:

		§510

Ved oplysning om og dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt, skal det dokumenteres, at byggeriet er udført i overensstemmelse med Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, vedrørende redningsberedskabets indsatsmuligheder.

   Stk. 2. For byggeri, som ikke er indsatstaktisk traditionelt, skal det på anden vis dokumenteres, at bestemmelserne i bygningsreglementets kapitel 5 §§ 126-133 er opfyldt.



		Kommentar:

		§510 Foreslås ændret i overensstemmelse med § 10, stk. 2, nr. 6) så der er bedre genkendelighed mellem bestemmelserne, også i forhold til at bestemmelsen omfatter brandklasse 1, hvor der ikke er krav om brug af certificeret brandrådgiver, og så udgangspunktet for dokumentation af det indsatstaktiske byggeri tillige er §§ 126-133, og ikke kun nu er for byggeri, som ikke er indsatstaktisk traditionelt, jf. §510, stk. 2.



		Forslag til ændring:

		§510

Dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder §§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold kan udføres efter principperne i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold, eller så det på anden vis dokumenteres, at tilsvarende niveau opnås.

Stk. 2 Ved oplysning om og dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt, skal det dokumenteres hvorvidt byggeriet vil blive udført i overensstemmelse med Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold.







		Paragraf/ tekst:

		§511, stk. 2, nr. 4, bogstav d og e.

d) Koncept for sikring mod brand- og røgspredning, herunder valg af indvendige overflader, brandmæssig opdeling af byggeriet, afstand mellem bygninger samt valg af udvendige beklædninger og brandtekniske installationer, der underbygger sikring mod brand- og røgspredning.

e) Redningsberedskabets indsatsmuligheder, herunder behov for redning af personer, tilkørselsforhold til byggeriet, adgangsveje til byggeriet, indsatsveje i byggeriet og brandtekniske installationer, der underbygger sikring mod brand- og røgspredning.



		Kommentar:

		Det understregede i bogstav e) mht. redningsberedskabets indsatsmuligheder virker som en ”copy-paste”-fejl fra bogstav d) 



		Forslag til ændring:

		e) Redningsberedskabets indsatsmuligheder, herunder behov for redning af personer, tilkørselsforhold til byggeriet, adgangsveje til byggeriet, indsatsveje i byggeriet og brandtekniske installationer, der understøtter redningsberedskabets indsatsmuligheder.







		Paragraf/ tekst:

		§514

For rum, der er beregnet til 150 personer eller mere, skal der udarbejdes pladsfordelingsplaner, der viser placeringen af inventar, mobile scener, tribuner og tilsvarende under hensyn til udlægning af flugtveje og passager. Placering af slangevinder og brandslukningsmateriel skal fremgå af pladsfordelingsplanen.



		Kommentar:

		I forhold til afgræsningen af, hvornår der skal udarbejdes pladsfordelingsplan, andre steder i BR18 (§§ 147-148) og i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand bør der i § 514 ændres til ”flere end 150 personer”



		Forslag til ændring:

		§514

For rum, der er beregnet til flere end 150 personer eller mere, skal der udarbejdes pladsfordelingsplaner, der viser placeringen af inventar, mobile scener, tribuner og tilsvarende under hensyn til udlægning af flugtveje og passager. Placering af slangevinder og brandslukningsmateriel skal fremgå af pladsfordelingsplanen.







		Paragraf/ tekst:

		§518

Den brandtekniske kontrolplan skal beskrive de krav, der er til kontrol af dokumentation, projektering og udførelse af brandsikringstiltag. For alle kontroller angives type, niveau, omfang og dokumentationskrav samt de organisationer og personer, der udfører kontrollen.



		Kommentar:

		I § 518 bør, såfremt DBI læser der foreslåede ændring af § 519 korrekt, tilføjes ”i designfasen” efter dokumentation i første sætning.



		Forslag til ændring:

		Den brandtekniske kontrolplan skal beskrive de krav, der er til kontrol af dokumentation i designfasen, projektering og udførelse af brandsikringstiltag. For alle kontroller angives type, niveau, omfang og dokumentationskrav samt de organisationer og personer, der udfører kontrollen.







		Paragraf/ tekst:

		§ 550a

Den i brandklasse 3 certificerede brandrådgivers ydelser i relation til fravigelser omfattet af § 506, stk. 3, omfatter som minimum, at:



		Kommentar:

		I § 550a, stk. 1, første sætning, ændres »3« til »2«



		Forslag til ændring:

		Den i brandklasse 3 certificerede brandrådgivers ydelser i relation til fravigelser omfattet af § 506, stk. 2, omfatter som minimum, at:
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Afsender:              04-05-2020 

DBI 

Jernholmen 12 

2650 Hvidovre 

Kontaktperson: Ib Bertelsen & Brian V. Jensen 

 

Generelle bemærkninger:  
DBI takker for muligheden for at kommentere på høringen over æn-
dringen af bygningsreglement 2018, jf. høringsbrev dateret 30-03-
2020. 
 
Det er rigtigt positivt at konstatere, at styrelsen under bygningsregle-
mentets administrative bestemmelser præciserer, at eksisterende 
brandmæssige forhold, der ved væsentlige ombygninger ikke direkte 
influeres fortsat kan benyttes uændret i overensstemmelse med reg-
lerne på opførelsestidspunktet, så dette fremgår utvetydigt. 
 
 
DBI bifalder, at der foreslås indført bestemmelser om, at hvis det ak-
krediterede inspektionsorgan ved funktionsafprøvning og systeminte-
grationstest af brandtekniske installationer bliver opmærksom på, at 
anlæg er behæftet med fejl, der kan medføre risiko for konkret person-
skade i tilfælde af brand, skal der fremadrettet ske meddelelse herom 
til kommunalbestyrelsen, §§ 141, stk. 6 og 142, stk. 5. 

Styrelsen opfordres til på vejledningsniveau at beskrive, hvordan ind-
beretningen kan ske, fx via inspektionsorganernes eksisterende rappor-
teringssystemer, hvorfra der kan sendes notifikationer, og som de kom-
munale redningsberedskaber allerede er tilknyttet og kender eller via 
Byg og Miljø (BOM). 

 

 

Skabelon til høringssvar 

 
Bekendtgørelse om ændring af bygningsreglementet 2018 (BR18) 
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Notat 

 

 

DBI har efter styrelsens tilføjelse til bygningsreglementets § 493, stk. 
1, nr.1, om at ”byggeriets samlede etageareal ikke må overstige 600 
m2 på ejendommen” i brandklasse 1 (BK1) mødt en del kommentarer 
om og forundring over behovet for denne begrænsning. Opfattelsen er, 
at hensynet bag burde kunne sikret opfyldt ved uddybende beskrivelser 
og præ-accepterede løsninger på vejledningsniveau. Det er på den bag-
grund positivt, at bestemmelsen indskrænkes med ”såfremt det omfat-
ter byggeri i anvendelseskategori 4”. Der ses så et behov for på vejled-
ningsniveau at præcisere, om der i op til de 600 m2 alene medregnes 
etageareal henført til anvendelseskategori 4 på ejendommen eller om, 
det stadigvæk er bruttoareal af alle bygninger, så snart der er et mindre 
afsnit i anvendelseskategori 4 på ejendommen. Umiddelbart læses be-
stemmelsen som det sidst beskrevne. 

 

I forlængelse af tilføjelsen til § 493, stk. 1, nr. 1 mht. til anvendelses-
kategori 4, bør dette tilsvarende tilføjes i note a) til BR18, Bilag 1, Tabel 
3: ”a) Brandklasse 1 er begrænset til byggeri, der har et etageareal på 
højst 600 m2 på ejendommen såfremt det omfatter byggeri i anvendel-
seskategori 4. Der må kun anvendes simple brandtekniske installatio-
ner, f.eks. røgalarmanlæg, simpelt håndslukningsudstyr som håndsluk-
kere og lignende.”  

DBI læser den foreslåede ændring mht. definitionen af brandklasse 3 
(BK3) i § 493, stk. 1, nr. 3 således, at det præciseres at komparative 
analyser kan ske både med udgangspunkt i løsningerne i de generelle 
kapitler i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand og bila-
gene til vejledningen, de præ-accepterede løsninger. DBI læser med 
den ændrede formulering af beskrivelsen af BK3, at der vil være meto-
defrihed i forhold til, hvordan den komparative analyse udføres. Dvs. at 
den ikke nødvendigvis behøves, at udføres efter den metode og de prin-
cipper, som er beskrevet i kapitel 8 om eftervisning i Bygningsregle-
mentets vejledning til kapitel 5 – Brand. Dette sammenholdt med, at 
det først og kun fremgår direkte af BR18, Bilag 1, Tabel 1, jf. note b) 
til tabellen, at ”den brandtekniske dokumentation må alene omfatte 
brandteknisk dimensionering som anført i Bygningsreglementets vej-
ledning til kapitel 5 – Brand”. Tilsvarende note er ikke angivet for den 
komparative analyse i tabellen. 

Hvis DBI har læst den tiltænkte ændring af § 493, stk. 1, nr. 3 korrekt, 
bør § 492, stk. 1, nr. 2.”Komparative analyse med udgangspunkt i præ-
accepterede løsninger”, for at undgå tvivlsspørgsmål omformuleres. 
Det kunne være ved at korte den ned til blot ”Komparative analyse”, 
hvorved der er god overensstemmelse med Bilag 1, Tabel 1 eller alter-
nativt ved konsekvensrettelse i forhold til § 493: ”komparative analyser 
med udgangspunkt i løsningerne beskrevet i Bygningsreglementets vej-
ledning til kapitel 5 – Brand, herunder de præ-accepterede løsninger”. 
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Notat 

 

 

Det kan konstateres, at der for risikoklasse 1 i BR18, Bilag 1, Tabel 2 
tilføjes ”fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommer-
huse med højst 3 etager over terræn og højst 1 etage under terræn 
hvis etagearealet ikke overstiger 150 m2”. Det bør på vejledningsniveau 
beskrives, hvorledes de ”150 m2” skal forstås, om opdelingen af byg-
geriet på højst 150 m2 kan ske efter konceptet med bygningsafsnit en-
ten opdelt efter princippet med brandsektionsadskillelse eller ved at 
holde afstand mellem flere bygninger på samme grund. Begrænsningen 
omkring etagearealet bør evt. omformuleres til ”hvis etageareal ikke 
må overstige 150 m2” eller ”og etagearealet må højst være 150 m2” for 
at følge samme formuleringer, som i øvrigt anvendes i tabellen. Det må 
endvidere formodes, at styrelsen på sigt påtænker at udarbejde præ-
accepterede løsninger for denne type byggeri for, at tilføjelsen i risiko-
klasse 1 er operationel. 

 

Med tilføjelsen projektering og udførelse af brandsikringstiltag af mind-
stekrav til niveau af kontrol af den brandtekniske dokumentation af-
hængigt af brandklassen i BR18, bilag 3, tabel 4. Bør niveauet ”Stik.” 
[stikprøvekontrol] tilføjes i § 527, stk. 2. Der bør ligeledes ses på om 
noteforklaringen til kontroltyper, jf. §526, stk. 2/Bilag 3, Tabel fortsat 
er korrekt og dækkende mht. uafhængig kontrol i brandklasse 2: 

”For byggerier i brandklasse 2 skal der foretages uafhængig kontrol af 
dokumentationen vedrørende: 
– indplacering i brandklasse, 
– dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder §§ 126-133 vedrø-
rende redningsberedskabets indsatsforhold, 
– brandstrategirapporten og 
– kontrolplanen, jf. §§ 510-512 og § 518. 
For den øvrige del af dokumentationen kan kontrollen udføres af per-
soner, der ikke har medvirket ved udarbejdelsen af dokumentationen 
af den pågældende del af byggeriet, men som har medvirket i designet 
af byggeriet”. 

Der tænkes her på byggeri i risikoklasse 2 og 3, som indplaceres i 
brandklasse 2, og hvor der er krav om, at funktionsafprøvningen og 
systemintegrationstesten for visse brandtekniske installationer udføres 
af et akkrediteret inspektionsorgan. Noten kan måske til dels forsvares 
med, at den dokumentation, der omtales går på dokumentation i de-
signfasen, men så bør det tilføjes og præciseres. 

I tabeloverskriften til Bilag 3, Tabel 4 bør overvejes at ændre ”brand-
tekniske dokumentation” til dokumentation af brandforhold i tråd med 
overskriften til kapitel 30 og referencen til tabellen i § 527, stk. 1. 



 

Side 4 (9) 

Notat 

 

 

DBI vil afslutningsvis gerne anerkende styrelsens løbende arbejde med 
tilpasning af bestemmelserne i BR18, bl.a. i forhold til de praktiske er-
faringer med brugen af det, men også samtidig opfordre styrelsen til 
frem mod næste revision og ændring af bygningsreglementet, at gen-
nemgå dette i forhold til om de samme begreber, det kan være et do-
kument som skal udarbejdes, er formuleret enslydende. Det kunne fx 
være området vedrørende kontrol af dokumentation af brandforhold, 
som går på tværs af flere kapitler og bilag i reglementet. Det er DBI’s 
opfattelse, at der på tværs af reglementet er nuanceforskelle i, hvordan 
det samme begreb beskrives, hvilket giver anledning til unødvendige 
tvivlsspørgsmål, hvordan og på hvilken måde bestemmelserne i byg-
ningsreglementet skal dokumenteres og opfyldes. Der er dels i foran-
stående afsnit og i de tekstnære bemærkninger, som ikke er en del af 
høringen omkring ændringen af bekendtgørelsen givet et par eksempler 
herpå. 

 

DBI uddyber og supplerer gerne vores kommentarer, hvis TBST måtte 
ønske dette. 
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Tekstnære bemærkninger: 

 

Paragraf/ 
tekst: 

§ 492 

Metode for dokumentation af brandsikkerhed skal fastlægges ud 
fra én af følgende kategorier: 

2. Komparativ analyse med udgangspunkt i præ-accepterede løs-
ninger. 

Kommentar: § 492, stk. 1, nr. 2 konsekvensændres i forhold til den foreslåede 
ændring af § 493, stk. 1, nr. 3, som tidligere beskrevet. 

Forslag til 
ændring: 

§ 492 

Metode for dokumentation af brandsikkerhed skal fastlægges ud 
fra én af følgende kategorier: 

2. Komparativ analyse med udgangspunkt i præ-accepterede 
løsninger. 

 

Paragraf/ 
tekst: 

§518 

Den brandtekniske kontrolplan skal beskrive de krav, der er til 
kontrol af dokumentation, projektering og udførelse af brandsik-
ringstiltag. For alle kontroller angives type, niveau, omfang og do-
kumentationskrav samt de organisationer og personer, der udfø-
rer kontrollen. 

Kommentar: I BR18, § 518 bør tilføjes i første sætning efter dokumentation ”i 
designfasen”, hvis der skal være skal være sammenhæng med 
den foreslåede ændring af § 519. 

Forslag til 
ændring: 

§518 

Den brandtekniske kontrolplan skal beskrive de krav, der er til 
kontrol af dokumentation i designfasen, projektering og udfø-
relse af brandsikringstiltag. For alle kontroller angives type, ni-
veau, omfang og dokumentationskrav samt de organisationer og 
personer, der udfører kontrollen. 

 

Paragraf/ 
tekst: 

Bilag 3, Tabel 4  

”Tabel 4 – Mindstekrav til niveau af kontrol af den brandtekniske 
dokumentation afhængig af brandklassen, jf. § 527” 

Kommentar: I overskriften til tabellen bør ”brandtekniske dokumentation” æn-
dres til ”dokumentation af brandforhold”, jf. kapitel 30 og § 527, 
stk. 1 
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Forslag til 
ændring: 

Bilag 3, Tabel 4  

”Tabel 4 – Mindstekrav til niveau af kontrol af dokumentation af 
brandforhold afhængig af brandklassen, jf. § 527” 

 

Paragraf/ 
tekst: 

Bilag 3, Tabel 4  

”Brandplaner og situationsplan” (5 række i tabellen)  
”Brandteknisk kontrolplan” (9 række i tabellen) 

Kommentar: ”Situationsplan” fremgår ikke som selvstændigt ”dokument” i 
BR18, § 513, bør slettes. 

I ”brandteknisk” bør tilføjes et ”e”, som benyttes i BR18, § 518. 

Forslag til 
ændring: 

Bilag 3, Tabel 4  

”Brandplaner” og situationsplan” (5 række i tabellen)  
”Brandtekniske kontrolplan” (9 række i tabellen) 

 
 
Tekstnære bemærkninger, som ikke er en del af høringen. 

Paragraf/ 
tekst: 

§ 508 

Starterklæring skal udarbejdes af den certificerede brandrådgiver 
og skal angive: 

4. At der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og  
kontrolrapport i overensstemmelse med kontroltyper, jf. bilag 3, 
tabel 1, og kontrolniveauer, jf. bilag 3, tabel 4, for design, pro-
jektering og udførelse af den brandtekniske dokumentation sva-
rende til projektets stadie. For design af byggeriets brandfor-
hold udarbejdes dokumentation svarende til den brandklasse, 
som byggeriet er indplaceret i. For projektering og udførelse af 
byggeriets brandforhold udarbejdes dokumentation svarende til 
den brandklasse, som det enkelte bygningsafsnit er indplace-
ret i. 

 

Kommentar: Det kan konstateres, at ”projektering og udførelse af brandsik-
ringstiltag tilføjes” i tabel BR18, Bilag 3, Tabel 4 – Mindstekrav til 
niveau af kontrol af den brandtekniske dokumentation afhængig 
af brandklassen, jf. § 527 med samme mindstekrav til niveau af 
kontrol af den brandtekniske dokumentation for alle brandklasser 
BK2, BK3 og BK4. På vejledningsniveau (til BR18 kapitel 30) ses 
umiddelbart heller ingen differentiering mellem i forhold til kontrol 
af den dokumentation for projektering og udførelse som skal ud-
arbejdes.  



 

Side 7 (9) 

Notat 

 

 

Det er på den baggrund uklart, hvad der menes med det under-
stregede afsnit i § 508, stk. nr. 4 i forhold til brugen af ”brand-
klasse” i sætningen. DBI kan læse, at der på vejledningsniveau 
differentieres mellem omfang af ”stikprøver” i forhold til risiko-
klasserne og i bestemmelserne i BR18 omkring funktionsafprøv-
ning og systemintegrationstest af brandtekniske installationer dif-
ferentieres også i forhold til risikoklasserne. 

Det ville give mere mening, hvis ”brandklasse” i understregede 
sætning i §508, stk. 1, nr. 4 ændres til ”risikoklasse”. 

Forslag til 
ændring: 

§ 508 

Starterklæring skal udarbejdes af den certificerede brandrådgiver 
og skal angive: 

4. At der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og  
kontrolrapport i overensstemmelse med kontroltyper, jf. bilag 3, 
tabel 1, og kontrolniveauer, jf. bilag 3, tabel 4, for design, pro-
jektering og udførelse af den brandtekniske dokumentation sva-
rende til projektets stadie. For design af byggeriets brandfor-
hold udarbejdes dokumentation svarende til den brandklasse, 
som byggeriet er indplaceret i. For projektering og udførelse af 
byggeriets brandforhold udarbejdes dokumentation svarende til 
den risikoklasse, som det enkelte bygningsafsnit er indplaceret 
i. 

 

Paragraf/ 
tekst: 

§510 

Ved oplysning om og dokumentation for, hvorvidt byggeriet er 
indsatstaktisk traditionelt, skal det dokumenteres, at byggeriet er 
udført i overensstemmelse med Bygningsreglementets vejledning 
til kapitel 5 – Brand, vedrørende redningsberedskabets indsats-
muligheder. 

   Stk. 2. For byggeri, som ikke er indsatstaktisk traditionelt, skal 
det på anden vis dokumenteres, at bestemmelserne i bygnings-
reglementets kapitel 5 §§ 126-133 er opfyldt. 

Kommentar: §510 Foreslås ændret i overensstemmelse med § 10, stk. 2, nr. 
6) så der er bedre genkendelighed mellem bestemmelserne, også 
i forhold til at bestemmelsen omfatter brandklasse 1, hvor der 
ikke er krav om brug af certificeret brandrådgiver, og så udgangs-
punktet for dokumentation af det indsatstaktiske byggeri tillige er 
§§ 126-133, og ikke kun nu er for byggeri, som ikke er indsats-
taktisk traditionelt, jf. §510, stk. 2. 
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Forslag til 
ændring: 

§510 

Dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder §§ 126-133 ved-
rørende redningsberedskabets indsatsforhold kan udføres efter 
principperne i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – 
Brand, vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold, eller så 
det på anden vis dokumenteres, at tilsvarende niveau opnås. 

Stk. 2 Ved oplysning om og dokumentation for, hvorvidt byggeriet 
er indsatstaktisk traditionelt, skal det dokumenteres hvorvidt byg-
geriet vil blive udført i overensstemmelse med Bygningsreglemen-
tets vejledning til kapitel 5 – Brand, vedrørende redningsbered-
skabets indsatsforhold. 

 

Paragraf/ 
tekst: 

§511, stk. 2, nr. 4, bogstav d og e. 

d) Koncept for sikring mod brand- og røgspredning, herunder valg 
af indvendige overflader, brandmæssig opdeling af byggeriet, af-
stand mellem bygninger samt valg af udvendige beklædninger og 
brandtekniske installationer, der underbygger sikring mod brand- 
og røgspredning. 

e) Redningsberedskabets indsatsmuligheder, herunder behov for 
redning af personer, tilkørselsforhold til byggeriet, adgangsveje til 
byggeriet, indsatsveje i byggeriet og brandtekniske installationer, 
der underbygger sikring mod brand- og røgspredning. 

Kommentar: Det understregede i bogstav e) mht. redningsberedskabets ind-
satsmuligheder virker som en ”copy-paste”-fejl fra bogstav d)  

Forslag til 
ændring: 

e) Redningsberedskabets indsatsmuligheder, herunder behov for 
redning af personer, tilkørselsforhold til byggeriet, adgangsveje til 
byggeriet, indsatsveje i byggeriet og brandtekniske installationer, 
der understøtter redningsberedskabets indsatsmuligheder. 

 

Paragraf/ 
tekst: 

§514 

For rum, der er beregnet til 150 personer eller mere, skal der ud-
arbejdes pladsfordelingsplaner, der viser placeringen af inventar, 
mobile scener, tribuner og tilsvarende under hensyn til udlægning 
af flugtveje og passager. Placering af slangevinder og brandsluk-
ningsmateriel skal fremgå af pladsfordelingsplanen. 

Kommentar: I forhold til afgræsningen af, hvornår der skal udarbejdes plads-
fordelingsplan, andre steder i BR18 (§§ 147-148) og i Bygnings-
reglementets vejledning til kapitel 5 – Brand bør der i § 514 æn-
dres til ”flere end 150 personer” 
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Forslag til 
ændring: 

§514 

For rum, der er beregnet til flere end 150 personer eller mere, 
skal der udarbejdes pladsfordelingsplaner, der viser placeringen af 
inventar, mobile scener, tribuner og tilsvarende under hensyn til 
udlægning af flugtveje og passager. Placering af slangevinder og 
brandslukningsmateriel skal fremgå af pladsfordelingsplanen. 

 

Paragraf/ 
tekst: 

§518 

Den brandtekniske kontrolplan skal beskrive de krav, der er til 
kontrol af dokumentation, projektering og udførelse af brandsik-
ringstiltag. For alle kontroller angives type, niveau, omfang og do-
kumentationskrav samt de organisationer og personer, der udfø-
rer kontrollen. 

Kommentar: I § 518 bør, såfremt DBI læser der foreslåede ændring af § 519 
korrekt, tilføjes ”i designfasen” efter dokumentation i første sæt-
ning. 

Forslag til 
ændring: 

Den brandtekniske kontrolplan skal beskrive de krav, der er til 
kontrol af dokumentation i designfasen, projektering og udfø-
relse af brandsikringstiltag. For alle kontroller angives type, ni-
veau, omfang og dokumentationskrav samt de organisationer og 
personer, der udfører kontrollen. 

 

Paragraf/ 
tekst: 

§ 550a 

Den i brandklasse 3 certificerede brandrådgivers ydelser i relation 
til fravigelser omfattet af § 506, stk. 3, omfatter som minimum, 
at: 

Kommentar: I § 550a, stk. 1, første sætning, ændres »3« til »2« 

Forslag til 
ændring: 

Den i brandklasse 3 certificerede brandrådgivers ydelser i relation 
til fravigelser omfattet af § 506, stk. 2, omfatter som minimum, 
at: 

 

 

 

 



Fra: Jakob Orbesen
Til: ts Info
Cc: Mia Lee
Emne: j.nr. BS0400-00256.
Dato: 1. maj 2020 11:54:35
Vedhæftede filer: image001.png

image002.png
DI Byg_bemærkninger til høring vedr. ændring til bygningsreglementet_j.nr. BS0400-00256.pdf

Kære rette vedkommende
 
Hermed fremsendes DI Bygs bemærkninger til j.nr. BS0400-00256.
 
DI Byg står naturligvis til rådighed, såfremt fremsendte giver anledning til spørgsmål.
 
Med venlig hilsen

Jakob Orbesen
Chefkonsulent

(+45) 3377 3304
(+45) 2132 0321 (Mobil)
jaor@di.dk
byg.di.dk
 

 
Følg DI Byg på LinkedIn til mailsignatur

 
Læs, hvordan DI behandler og beskytter 
persondata i DI’s Privatlivspolitik
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DI Bygs bemærkninger til høring over udkast til ændring af 
bygningsreglement 
 


DI Byg takker for muligheden for, at måtte afgive bemærkninger til nævnte høring over 


udkast til ændring af bygningsreglement (j.nr. BS0400-00256).  


 


For DI Byg er det grundlæggende vigtigt, at bygningsreglementets krav fremgår tydeligt, 


så byggeriets parter kan anvende det med mindst muligt individuel fortolkning.  


 


Derfor finder DI Byg det meget positivt, at der er i denne ændring foretages en række 


væsentlige præciseringer af bygningsreglementets krav.  


 


Derudover finder DI Byg det særlig positivt, at de tidligere udmeldte ændringer til 


vinduer, glasvægge, ovenlysvinduer og glastage gennemføres med dette forslag til ændring 


af bygningsreglementet. Det har stor betydning for de omfattede producenter, at de fortsat 


kan producere / produktudvikle i henhold til de krav, som tidligere blev meldt ud, og som 


de har investeret i henhold til.  


 


Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, stiller DI Byg sig naturligvis til 


rådighed.  


 


Med venlig hilsen 


 


Jakob Orbesen 


Chefkonsulent, DI Byg 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 


Att.:  Specialkonsulent Mia Lee 


Carsten Niebuhrs Gade 43 


1577 København V 


1. maj 2020 


 







 

 

DI Bygs bemærkninger til høring over udkast til ændring af 
bygningsreglement 
 

DI Byg takker for muligheden for, at måtte afgive bemærkninger til nævnte høring over 

udkast til ændring af bygningsreglement (j.nr. BS0400-00256).  

 

For DI Byg er det grundlæggende vigtigt, at bygningsreglementets krav fremgår tydeligt, 

så byggeriets parter kan anvende det med mindst muligt individuel fortolkning.  

 

Derfor finder DI Byg det meget positivt, at der er i denne ændring foretages en række 

væsentlige præciseringer af bygningsreglementets krav.  

 

Derudover finder DI Byg det særlig positivt, at de tidligere udmeldte ændringer til 

vinduer, glasvægge, ovenlysvinduer og glastage gennemføres med dette forslag til ændring 

af bygningsreglementet. Det har stor betydning for de omfattede producenter, at de fortsat 

kan producere / produktudvikle i henhold til de krav, som tidligere blev meldt ud, og som 

de har investeret i henhold til.  

 

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, stiller DI Byg sig naturligvis til 

rådighed.  

 

Med venlig hilsen 

 

Jakob Orbesen 

Chefkonsulent, DI Byg 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

Att.:  Specialkonsulent Mia Lee 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

1. maj 2020 
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Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 
Høringssvar vedr. udkast til ændring af bygningsreglement 2018 (BR18) – J.nr. 0400-00256
 
Jeg skal hermed meddele DOVISTA Gruppens høringssvar vedr. ændring af bygningsreglement
2018 (BR18) – J.nr. 0400-00256.
DOVISTA Gruppen er Danmarks største vindues- og dørproducent, og inkluderer bl.a.
varemærkerne og selskaberne VELFAC, Rationel Vinduer, Krone Vinduer og OH Industri.
Moderselskabet DOVISTA A/S er 100% ejet af VKR Holding A/S.
Vi har læst ændringsbekendtgørelsen, med særligt fokus på de ændrede energikrav til døre og
vinduer.
 
Vi kan bekræfte Styrelsens oplysninger om, at de ændrede energikrav til døre og vinduer blev
udmeldt tilbage i 2011 og, at de løbende er blevet politisk konfirmeret frem til i dag. Det er på
dette grundlag, vi har foretaget vores massive investeringer og omfattende produktudvikling
over de sidste 10 år.
Vi har i DOVISTA Gruppen gennemført en gennemgribende produktomstilling for at være godt
forberedt til de annoncerede stramninger – med virkning fra 1. juli 2020, og fuld indfasning fra 1.
januar 2021. 
Vi har i praksis været klar med vores produktplatforme siden 2015 – i tillid til at dette sidste trin
på beslutningen fra 2011, vil blive fuldt implementeret i løbet af 2020.
 
DOVISTA Gruppen støtter og anbefaler således bekendtgørelsens ændrede og skærpede krav til
døre og vinduers energiperformance.
DOVISTA Gruppen støtter og anbefaler også, at bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2020, med
afslutning af overgangsperiode 31.12.2020.
Det er i forventning om disse krav og denne tidplan, at vi har foretaget vores dispositioner.
 
Med venlig hilsen / Kind regards
 
DOVISTA Gruppen
 
Finn Jespersen
Senior Vice President
 
Cell phone         +45 6155 4444
E-mail             fj@dovista.com
 
DOVISTA · Islevdalvej 98 · DK-2610 Rødovre · Tel. +45 70 110 200 · WWW.DOVISTA.com
 
Read our privacy policy at http://www.dovista.com/privacy/
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Energistyrelsen 


 


Carsten Niebuhrs Gade 43 


1577 København V 


 


T: +45 3392 6700 


E: ens@ens.dk 


 


www.ens.dk 


Energistyrelsens høringssvar til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens 


høring over ændringer til BR18 


 


Energistyrelsen takker for muligheden for at komme med bemærkninger til 


nærværende høring. Nedenfor følger tekstnære bemærkninger og forslag til 


ændringer. 


 


Bemærkninger til BR18 § 5, stk. 1, nr. 11 


Med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 af 11. 


december 2018 om oprettelse af et europæisk kodeks for elektronisk 


kommunikation (omarbejdning) indføres med artikel 57 regler for drift og 


udrulning af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde (såkaldte small 


cells).  


Reglerne indebærer, at kompetente myndigheder ikke uberettiget må 


begrænse udrulning af sådanne trådløse adgangspunkter. De kompetente 


myndigheder må navnlig ikke underkaste udrulning af sådanne trådløse 


adgangspunkter forudgående individuelle tilladelser. 


Reglerne indebærer også, at udbydere af elektroniske kommunikationsnet 


eller -tjenester har ret til at få adgang til fysisk infrastruktur, herunder 


bygninger og gadeinventar, som fx lysmaster, gadeskilte, trafiklys, 


reklameskilte samt busstoppesteder, der kontrolleres af offentlige 


myndigheder, og som er teknisk egnet til at være vært for trådløse 


adgangspunkter med lille rækkevidde, eller som er nødvendig for at forbinde 


sådanne trådløse adgangspunkter med et transportnet.  


Trådløst adgangspunkt med lille rækkevidde er defineret i direktivets artikel 


2, stk. 23. Med direktivets artikel 57, stk. 2, er Europa-Kommissionen 


bemyndiget til via gennemførelsesretsakter at angive de fysiske og tekniske 


karakteristika såsom maksimumstørrelse, vægt og, hvis det er relevant, 


udstrålingseffekt for sådanne trådløse adgangspunkter, der skal være omfattet 


af de ovennævnte lempeligere regler for udrulning. Europa-Kommissionen 


kan løbende i takt med den teknologiske udvikling vedtage 


gennemførelsesretsakter.  


Energistyrelsen er i gang med at implementere direktivets bestemmelser om 


drift og udrulning af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde. Forslag 


til ændringslov forventes fremsat oktober I 2020. Som led i implementeringen 


foreslås indført en definition af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde 


i [§ 1, stk. 5], i lov om etablering og fælles udnyttelse af master til 


radiokommunikationsformål m.v.  


 
Kontor/afdeling 
Jura 
 
Dato 
4. maj 2020 
 
J nr. 2020 - 6483 
 
/BEO/ACM/HBB/RBW 
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Energistyrelsen har tidligere haft møde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 


om ovenstående. Energistyrelsen ser nærværende høring som en kærkommen 


lejlighed til at præcisere BR18 § 5, stk. 1, nr. 11, således, at det fremgår, at 


trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde er omfattet af bestemmelsen 


om, at antennesystemer, der anvendes til radiokommunikation i elektroniske 


kommunikationsnet, skal overholde bygningsreglementet, men kan opsættes 


uden ansøgning om byggetilladelse. 


Alternativt bør det tilføjes i vejledningen til BR18, at trådløse adgangspunkter 


med lille rækkevidde er omfattet af den gældende bestemmelse i BR18 § 5, 


stk. 1, nr. 11. 


Da implementeringsfristen i direktivet er 21. december 2020, og idet 


Energistyrelsen er i gang med implementeringen af direktivets bestemmelser 


med ikrafttrædelse denne dato, bør den foreslåede ændring af BR18 § 5, stk. 


1, nr. 11, træde i kraft på denne dato.  


Forslag til ændring: 


BR18 § 5, stk. 1, nr. 11: 


”Følgende typer af byggearbejder skal overholde bygningsreglementet, men 


kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse: 


11) Antennesystemer, der anvendes til radiokommunikation i elektroniske 


kommunikationsnet, jf. § 2, nr. 4 og 5, i lov om elektroniske 


kommunikationsnet og tjenester, herunder radiofrekvens- eller kabelbaseret 


teleinfrastruktur og trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, jf. § 1, stk. 


5, i lov om etablering og fælles udnyttelse af master til 


radiokommunikationsformål m.v.” 


 


Bemærkninger til § 1, nr. 51 


I forhold til nr. 51 ser det ud som om, at virkningsgradskrav til kedler på op 


til 500 kW helt udgår (med undtagelse af kedler der anvender biomasse der 


ikke stammer fra træ). Det mener Energistyrelsen umiddelbart er 


uhensigtsmæssigt, medmindre det er flyttet til et andet sted i lovgivningen. 


Derudover fremgår det som om, at det lave krav til virkningsgrad (klasse 3 


isf. klasse 5, som tidligere gjaldt) er udvidet fra kun at gælde halmkedler under 


1 MW til nu også at gælde anden biomasse, der ikke stammer fra træ (fx 


biogas). Energistyrelsen kan ikke umiddelbart se en årsag til, hvorfor en kedel 


der fyres med biogas, skal stilles lavere krav til virkningsgrad. 
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Bemærkninger til ændring af reglerne om ibrugtagningstilladelse til 


enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse 


Energistyrelsen er betænkelig ved, at ibrugtagningstilladelse fjernes for 


enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse. Grunden er for det første, at 


analysen udarbejdet af Rambøll1 overordnet viser, at et fåtal af byggesagerne 


indeholder fyldestgørende dokumentation. For det andet, viser tidligere års 


kvalitetskontroller for energimærkning af bygninger2, at der er problemer med 


tilstrækkelig dokumentation i forhold til overholdelse af de energimæssige 


krav ved energimærkning af nye bygninger. Dette understøttes af vores 


igangværende risikobaseret tilsyn med fokus på energimærkning af nye 


bygninger.  


 


Energistyrelsen kan på nuværende tidspunkt ikke bifalde, at der lempes på 


reglerne til fordel for It-programmer, der endnu ikke er implementerede og 


veldokumenterede som effektive værktøjer til sikring af, at den krævede 


dokumentation foreligger. Energistyrelsen er betænkelig ved om det 


foreslåede tiltag understøtter bygningsdirektivets formål om 


energieffektivisering og energibesparelser.  


 


Vi anser ovennævnte argumenter som tungvejende. Vi opfordrer derfor til, at 


I genovervejer beslutningen om at fjerne krav om ibrugtagningstilladelse for 


enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse, indtil ændring af It-systemer er 


sket, samt at der foreligger en dokumenteret effekt for, at det er et effektiv 


redskab mod manglende dokumentation.  


 


Det bemærkes, at energimærkningen er et redskab for kommunerne til at 


vurdere, om de energimæssige krav til bygningen er overholdt. Der 


udarbejdes årligt knap 10.000 energimærkninger af nye bygninger. Det 


nuværende krav om ibrugtagningstilladelse og kontrol gennem 


energimærkningen giver et stærk incitament til, at eventuelle fejl og mangler 


i forhold til de energimæssige krav i bygningen bliver rettet. 


 


Efter § 11 i lovbekendtgørelse nr. 841 af 21. august 2019 om fremme af 


energibesparelser i bygninger, skal der ske energimærkning af nye bygninger 


og ved omfattende ombygninger. Ejeren skal sende energimærkningen til den 


kommunale byggemyndighed senest ved færdigmelding. Derudover er det en 


betingelse for ibrugtagning, at energimærkning er afleveret til 


bygningsmyndigheden.  


 


                                                      
1 Analysen som I henviser til i høringsbrevet.  
2 Kvalitetskontrollerne er foretaget af Energistyrelsen, link: 
https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/viden-og-vaerktoejer-0 



https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/viden-og-vaerktoejer-0
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Bestemmelsen er ikke strafbelagt. Begrundelsen er, at sanktioneringen sker 


gennem byggelovgivningen. Således kan kommunen ikke afslutte 


byggesagen, før der foreligger en energimærkning der viser, at bygningen 


lever op til energikravene i bygningsreglementet. Hvis ejer alligevel tager 


bygningen i brug, selv om byggesagen ikke er afsluttet, kan kommunen give 


påbud til ejer om at ophøre hermed, og herefter kan ejer straffes i henhold til 


byggelovgivningen, hvis ejer heller ikke efterkommer påbuddet3.  


 


Energistyrelsen har fået oplyst af jer, at kommunen fortsat vil skulle 


håndhæve krav om energimærkning af nye bygninger. Dette sker gennem et 


særskilt krav i byggetilladelsen, som kommunen skal sikre er overholdt ved 


færdigmelding af bygningen.  


 


Ved at anvende ibrugtagningstilladelse, antager Energistyrelsen, at der er 


større sikkerhed for, at energimærkning foreligger og dermed dokumentation 


for, at bygningsreglements energikrav er opfyldt, inden bygningen tages i 


brug.  


 


Kravet om energimærkning inden bygningen tages i brug bliver således med 


de gældende regler understøttet gennem kravet om ibrugtagningstilladelse. 


Her til bemærkeres det, at enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse, ikke ses 


at være omfattet af bygningsreglementets krav om stikprøvekontrol.  


 


I er meget velkomne til at kontakte os, såfremt I har spørgsmål til ovenstående. 


 


Med venlig hilsen 


 


Rasmus Blume Wind 


                                                      
3Jf. forarbejderne til lov nr. 389 af 2. maj 2012 om ændring af lov om fremme af energibesparelser i 
bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven. Link til forarbejderne: 
https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201112L00084 



https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201112L00084






 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018
(BR18)

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til mile@tbst.dk senest
mandag den 4. maj 2020, mærket j.nr. BS0400-00256.
 
Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på følgende link
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63836.
 
Med venlig hilsen
 
Michelle Stubberup Jacobsen
Fuldmægtig, cand.jur.
Kontor for byggeri
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V
 
Tlf.: +45 4178 0526
E-mail: mstu@tbst.dk
 

mailto:info@tbst.dk
mailto:mile@tbst.dk
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63836
mailto:mstu@tbst.dk
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Energistyrelsen 

 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

 

T: +45 3392 6700 

E: ens@ens.dk 

 

www.ens.dk 

Energistyrelsens høringssvar til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens 

høring over ændringer til BR18 

 

Energistyrelsen takker for muligheden for at komme med bemærkninger til 

nærværende høring. Nedenfor følger tekstnære bemærkninger og forslag til 

ændringer. 

 

Bemærkninger til BR18 § 5, stk. 1, nr. 11 

Med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 af 11. 

december 2018 om oprettelse af et europæisk kodeks for elektronisk 

kommunikation (omarbejdning) indføres med artikel 57 regler for drift og 

udrulning af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde (såkaldte small 

cells).  

Reglerne indebærer, at kompetente myndigheder ikke uberettiget må 

begrænse udrulning af sådanne trådløse adgangspunkter. De kompetente 

myndigheder må navnlig ikke underkaste udrulning af sådanne trådløse 

adgangspunkter forudgående individuelle tilladelser. 

Reglerne indebærer også, at udbydere af elektroniske kommunikationsnet 

eller -tjenester har ret til at få adgang til fysisk infrastruktur, herunder 

bygninger og gadeinventar, som fx lysmaster, gadeskilte, trafiklys, 

reklameskilte samt busstoppesteder, der kontrolleres af offentlige 

myndigheder, og som er teknisk egnet til at være vært for trådløse 

adgangspunkter med lille rækkevidde, eller som er nødvendig for at forbinde 

sådanne trådløse adgangspunkter med et transportnet.  

Trådløst adgangspunkt med lille rækkevidde er defineret i direktivets artikel 

2, stk. 23. Med direktivets artikel 57, stk. 2, er Europa-Kommissionen 

bemyndiget til via gennemførelsesretsakter at angive de fysiske og tekniske 

karakteristika såsom maksimumstørrelse, vægt og, hvis det er relevant, 

udstrålingseffekt for sådanne trådløse adgangspunkter, der skal være omfattet 

af de ovennævnte lempeligere regler for udrulning. Europa-Kommissionen 

kan løbende i takt med den teknologiske udvikling vedtage 

gennemførelsesretsakter.  

Energistyrelsen er i gang med at implementere direktivets bestemmelser om 

drift og udrulning af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde. Forslag 

til ændringslov forventes fremsat oktober I 2020. Som led i implementeringen 

foreslås indført en definition af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde 

i [§ 1, stk. 5], i lov om etablering og fælles udnyttelse af master til 

radiokommunikationsformål m.v.  

 
Kontor/afdeling 
Jura 
 
Dato 
4. maj 2020 
 
J nr. 2020 - 6483 
 
/BEO/ACM/HBB/RBW 
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Energistyrelsen har tidligere haft møde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

om ovenstående. Energistyrelsen ser nærværende høring som en kærkommen 

lejlighed til at præcisere BR18 § 5, stk. 1, nr. 11, således, at det fremgår, at 

trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde er omfattet af bestemmelsen 

om, at antennesystemer, der anvendes til radiokommunikation i elektroniske 

kommunikationsnet, skal overholde bygningsreglementet, men kan opsættes 

uden ansøgning om byggetilladelse. 

Alternativt bør det tilføjes i vejledningen til BR18, at trådløse adgangspunkter 

med lille rækkevidde er omfattet af den gældende bestemmelse i BR18 § 5, 

stk. 1, nr. 11. 

Da implementeringsfristen i direktivet er 21. december 2020, og idet 

Energistyrelsen er i gang med implementeringen af direktivets bestemmelser 

med ikrafttrædelse denne dato, bør den foreslåede ændring af BR18 § 5, stk. 

1, nr. 11, træde i kraft på denne dato.  

Forslag til ændring: 

BR18 § 5, stk. 1, nr. 11: 

”Følgende typer af byggearbejder skal overholde bygningsreglementet, men 

kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse: 

11) Antennesystemer, der anvendes til radiokommunikation i elektroniske 

kommunikationsnet, jf. § 2, nr. 4 og 5, i lov om elektroniske 

kommunikationsnet og tjenester, herunder radiofrekvens- eller kabelbaseret 

teleinfrastruktur og trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, jf. § 1, stk. 

5, i lov om etablering og fælles udnyttelse af master til 

radiokommunikationsformål m.v.” 

 

Bemærkninger til § 1, nr. 51 

I forhold til nr. 51 ser det ud som om, at virkningsgradskrav til kedler på op 

til 500 kW helt udgår (med undtagelse af kedler der anvender biomasse der 

ikke stammer fra træ). Det mener Energistyrelsen umiddelbart er 

uhensigtsmæssigt, medmindre det er flyttet til et andet sted i lovgivningen. 

Derudover fremgår det som om, at det lave krav til virkningsgrad (klasse 3 

isf. klasse 5, som tidligere gjaldt) er udvidet fra kun at gælde halmkedler under 

1 MW til nu også at gælde anden biomasse, der ikke stammer fra træ (fx 

biogas). Energistyrelsen kan ikke umiddelbart se en årsag til, hvorfor en kedel 

der fyres med biogas, skal stilles lavere krav til virkningsgrad. 
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Bemærkninger til ændring af reglerne om ibrugtagningstilladelse til 

enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse 

Energistyrelsen er betænkelig ved, at ibrugtagningstilladelse fjernes for 

enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse. Grunden er for det første, at 

analysen udarbejdet af Rambøll1 overordnet viser, at et fåtal af byggesagerne 

indeholder fyldestgørende dokumentation. For det andet, viser tidligere års 

kvalitetskontroller for energimærkning af bygninger2, at der er problemer med 

tilstrækkelig dokumentation i forhold til overholdelse af de energimæssige 

krav ved energimærkning af nye bygninger. Dette understøttes af vores 

igangværende risikobaseret tilsyn med fokus på energimærkning af nye 

bygninger.  

 

Energistyrelsen kan på nuværende tidspunkt ikke bifalde, at der lempes på 

reglerne til fordel for It-programmer, der endnu ikke er implementerede og 

veldokumenterede som effektive værktøjer til sikring af, at den krævede 

dokumentation foreligger. Energistyrelsen er betænkelig ved om det 

foreslåede tiltag understøtter bygningsdirektivets formål om 

energieffektivisering og energibesparelser.  

 

Vi anser ovennævnte argumenter som tungvejende. Vi opfordrer derfor til, at 

I genovervejer beslutningen om at fjerne krav om ibrugtagningstilladelse for 

enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse, indtil ændring af It-systemer er 

sket, samt at der foreligger en dokumenteret effekt for, at det er et effektiv 

redskab mod manglende dokumentation.  

 

Det bemærkes, at energimærkningen er et redskab for kommunerne til at 

vurdere, om de energimæssige krav til bygningen er overholdt. Der 

udarbejdes årligt knap 10.000 energimærkninger af nye bygninger. Det 

nuværende krav om ibrugtagningstilladelse og kontrol gennem 

energimærkningen giver et stærk incitament til, at eventuelle fejl og mangler 

i forhold til de energimæssige krav i bygningen bliver rettet. 

 

Efter § 11 i lovbekendtgørelse nr. 841 af 21. august 2019 om fremme af 

energibesparelser i bygninger, skal der ske energimærkning af nye bygninger 

og ved omfattende ombygninger. Ejeren skal sende energimærkningen til den 

kommunale byggemyndighed senest ved færdigmelding. Derudover er det en 

betingelse for ibrugtagning, at energimærkning er afleveret til 

bygningsmyndigheden.  

 

                                                      
1 Analysen som I henviser til i høringsbrevet.  
2 Kvalitetskontrollerne er foretaget af Energistyrelsen, link: 
https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/viden-og-vaerktoejer-0 

https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/viden-og-vaerktoejer-0
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Bestemmelsen er ikke strafbelagt. Begrundelsen er, at sanktioneringen sker 

gennem byggelovgivningen. Således kan kommunen ikke afslutte 

byggesagen, før der foreligger en energimærkning der viser, at bygningen 

lever op til energikravene i bygningsreglementet. Hvis ejer alligevel tager 

bygningen i brug, selv om byggesagen ikke er afsluttet, kan kommunen give 

påbud til ejer om at ophøre hermed, og herefter kan ejer straffes i henhold til 

byggelovgivningen, hvis ejer heller ikke efterkommer påbuddet3.  

 

Energistyrelsen har fået oplyst af jer, at kommunen fortsat vil skulle 

håndhæve krav om energimærkning af nye bygninger. Dette sker gennem et 

særskilt krav i byggetilladelsen, som kommunen skal sikre er overholdt ved 

færdigmelding af bygningen.  

 

Ved at anvende ibrugtagningstilladelse, antager Energistyrelsen, at der er 

større sikkerhed for, at energimærkning foreligger og dermed dokumentation 

for, at bygningsreglements energikrav er opfyldt, inden bygningen tages i 

brug.  

 

Kravet om energimærkning inden bygningen tages i brug bliver således med 

de gældende regler understøttet gennem kravet om ibrugtagningstilladelse. 

Her til bemærkeres det, at enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse, ikke ses 

at være omfattet af bygningsreglementets krav om stikprøvekontrol.  

 

I er meget velkomne til at kontakte os, såfremt I har spørgsmål til ovenstående. 

 

Med venlig hilsen 

 

Rasmus Blume Wind 

                                                      
3Jf. forarbejderne til lov nr. 389 af 2. maj 2012 om ændring af lov om fremme af energibesparelser i 
bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven. Link til forarbejderne: 
https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201112L00084 

https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201112L00084
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Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 
Erhvervsministeriet har følgende bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18):
 
Se venligst vedhæftede.
 
Med venlig hilsen
 
Titel: SD_Logo

 
 

METTE SLOTH HEDEGAARD  
Direktionssekretær 

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
meshed@em.dk
Tlf.   33 92 33 50
Mobil   91 33 70 46

      
EAN 5798000026001
______________________________
 
Erhvervsministeriet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine
personoplysninger på vores hjemmeside https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jVaNZ-000LzP-
4g&i=57e1b682&c=LqyaKxjvTPiVIBW2GKhuNMD_Tj4f1XXeTlM3AAdessYOFRej8a3JRIKnHC4_Ts9MmDFXnpoG90eSSaFojFmPRSgEDslRX1R8_PA-
PUsE1ImjI84EOwmDROvE57By5uayunfT3wHUIbRe2coifA3tTC7xzOv9VO0AyILGSHwP0LpA3wSR9WBip4L5-
8VhuAqLNMjr9FHT7Yzyn82cQ09Ga9fXLVRtRVV625DeM-hV778.
 
Erhvervsministeriet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du ikke er den tilsigtede modtager, bedes du
straks underrette afsenderen ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, skal vi gøre klart,
at enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail kan være ulovlig.
 
 
 

Fra: Michelle Stubberup Jacobsen <mstu@tbst.dk> 
Sendt: 30. marts 2020 11:41
Til: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST journalnr. BS0400-
00256
 
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til mile@tbst.dk senest mandag den 4. maj 2020,
mærket j.nr. BS0400-00256.
 
Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på følgende link https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63836.
 
Med venlig hilsen
 
Michelle Stubberup Jacobsen
Fuldmægtig, cand.jur.
Kontor for byggeri
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Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgø-


relse om bygningsreglement 2018 (BR18) 


 


Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget be-


kendtgørelsesudkastet i høring.  


 


OBR har følgende vurdering af udkastets administrative konsekvenser for 


erhvervslivet samt bemærkninger til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 


vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering. 


 


Administrative konsekvenser 


OBR har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for 


erhvervslivet.  


 


OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konse-


kvenser for erhvervslivet. Disse konsekvenser vurderes at være under 4 


mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere. 


 


Principper for agil erhvervsrettet regulering 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i forbindelse med præhøringen af 


bekendtgørelsesudkastet vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet 


regulering ikke er relevante for de konkrete ændringer i bekendtgørelses-


udkastet. OBR har ingen yderligere bemærkninger hertil. 


 


Kontaktperson vedr. ovenstående bemærkninger: 


 


Lotte Dalgaard 


Specialkonsulent 


Tlf. direkte 3529 1660 


E-post LotDal@erst.dk 


 


 


Erhvervsstyrelsens område for Landsplanlægning og tilsyn har modtaget 


bekendtgørelsesudkastet i høring. Område for Landsplanlægning og tilsyn 


har følgende bemærkninger:  


 


Generelle bemærkninger:  


Med ændringen af § 287 lægges op til en udvidelse af omfanget af midler-


tidige, flytbare pavilloner, som er undtaget fra visse energikrav. 


3. maj 2020 


/CATRUD-erst 
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Dahlerups Pakhus 


Langelinie Allé 17 


2100 København Ø 
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erst@erst.dk 
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Ændringen er relevant set i sammenhæng med et lovforslag om ændring af 


planlovens § 5 u om midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge, 


der forventes fremsat den 6. maj 2020. 


Gældende regler i § 5 u giver kommunerne mulighed for at fravige visse 


af planlovens almindelige regler med henblik på etablering af midlertidige 


opholdssteder til nyankomne flygtninge. Sådanne opholdssteder kan være 


oprettet som midlertidige, flytbare pavilloner. Kommunerne kan kun give 


tilladelse efter § 5 u for en tidsbegrænset periode og højest med en varighed 


på 5 år.  


Med lovforslaget, der er udarbejdet i dialog med bl.a. Transport- og Bolig-


ministeriet, lægges der op til, at kommunerne skal kunne forlænge varig-


heden af tilladelser efter § 5 u med op til 2 år. Det fremgår af lovforslaget, 


at dette skal give kommunerne mere fleksible rammer for fortsat at sikre 


midlertidige opholdssteder til flygtninge.    


Det er i lovforslaget fremhævet (almindelige bemærkninger afsnit 25.2), at 


den nævnte ændring ikke indebærer ændringer af andre love end planloven, 


og som eksempel på anden lovgivning, der kan være relevant i forbindelse 


med en forlængelse, er nævnt byggelovgivningen. Videre er det anført, at 


det forventes, at også bygningsreglementet vil blive ændret for at give 


kommunerne mere fleksible rammer for fortsat at kunne sikre midlertidige 


opholdssteder til flygtninge.  


Det er på den baggrund Erhvervsstyrelsens opfattelse, at der er en forvent-


ning om, at ændringerne i bygningsreglementet reelt kan medvirke til at 


muliggøre en forlængelse af de midlertidige opholdssteder, som ønsket af 


kommunerne, og som foreslået i det nævnte lovforslag.  


For så vidt de foreslåede ændringer af bygningsreglementets § 287 imøde-


kommer den forventning, har Erhvervsstyrelsen ikke bemærkninger i an-


ledning af høringen.  


 


Tekstnære bemærkninger: 


 


Emne/ tekst: [I det omfang et konkret tekstafsnit foreslås erstattet eller ændret, be-


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.] 


 


Kontaktperson vedr. ovenstående bemærkninger: 


 


Rasmus Thougaard Svendsen 


Chefkonsulent 


Tlf. direkte 3529 1187 


E-post rastho@erst.dk  
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Med venlig hilsen 


 


 


 


 


 


 


 


 


Catharina Rude 


Stud.jur., Team Jura 


 


ERHVERVSSTYRELSEN 


Team Jura 


 


Telefon: 35 29 19 92 


Mail: catrud@erst.dk  
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Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V
 
Tlf.: +45 4178 0526
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Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgø-

relse om bygningsreglement 2018 (BR18) 

 

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget be-

kendtgørelsesudkastet i høring.  

 

OBR har følgende vurdering af udkastets administrative konsekvenser for 

erhvervslivet samt bemærkninger til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering. 

 

Administrative konsekvenser 

OBR har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for 

erhvervslivet.  

 

OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konse-

kvenser for erhvervslivet. Disse konsekvenser vurderes at være under 4 

mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere. 

 

Principper for agil erhvervsrettet regulering 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i forbindelse med præhøringen af 

bekendtgørelsesudkastet vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet 

regulering ikke er relevante for de konkrete ændringer i bekendtgørelses-

udkastet. OBR har ingen yderligere bemærkninger hertil. 

 

Kontaktperson vedr. ovenstående bemærkninger: 

 

Lotte Dalgaard 

Specialkonsulent 

Tlf. direkte 3529 1660 

E-post LotDal@erst.dk 

 

 

Erhvervsstyrelsens område for Landsplanlægning og tilsyn har modtaget 

bekendtgørelsesudkastet i høring. Område for Landsplanlægning og tilsyn 

har følgende bemærkninger:  

 

Generelle bemærkninger:  

Med ændringen af § 287 lægges op til en udvidelse af omfanget af midler-

tidige, flytbare pavilloner, som er undtaget fra visse energikrav. 

3. maj 2020 

/CATRUD-erst 
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Ændringen er relevant set i sammenhæng med et lovforslag om ændring af 

planlovens § 5 u om midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge, 

der forventes fremsat den 6. maj 2020. 

Gældende regler i § 5 u giver kommunerne mulighed for at fravige visse 

af planlovens almindelige regler med henblik på etablering af midlertidige 

opholdssteder til nyankomne flygtninge. Sådanne opholdssteder kan være 

oprettet som midlertidige, flytbare pavilloner. Kommunerne kan kun give 

tilladelse efter § 5 u for en tidsbegrænset periode og højest med en varighed 

på 5 år.  

Med lovforslaget, der er udarbejdet i dialog med bl.a. Transport- og Bolig-

ministeriet, lægges der op til, at kommunerne skal kunne forlænge varig-

heden af tilladelser efter § 5 u med op til 2 år. Det fremgår af lovforslaget, 

at dette skal give kommunerne mere fleksible rammer for fortsat at sikre 

midlertidige opholdssteder til flygtninge.    

Det er i lovforslaget fremhævet (almindelige bemærkninger afsnit 25.2), at 

den nævnte ændring ikke indebærer ændringer af andre love end planloven, 

og som eksempel på anden lovgivning, der kan være relevant i forbindelse 

med en forlængelse, er nævnt byggelovgivningen. Videre er det anført, at 

det forventes, at også bygningsreglementet vil blive ændret for at give 

kommunerne mere fleksible rammer for fortsat at kunne sikre midlertidige 

opholdssteder til flygtninge.  

Det er på den baggrund Erhvervsstyrelsens opfattelse, at der er en forvent-

ning om, at ændringerne i bygningsreglementet reelt kan medvirke til at 

muliggøre en forlængelse af de midlertidige opholdssteder, som ønsket af 

kommunerne, og som foreslået i det nævnte lovforslag.  

For så vidt de foreslåede ændringer af bygningsreglementets § 287 imøde-

kommer den forventning, har Erhvervsstyrelsen ikke bemærkninger i an-

ledning af høringen.  

 

Tekstnære bemærkninger: 

 

Emne/ tekst: [I det omfang et konkret tekstafsnit foreslås erstattet eller ændret, be-

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.] 

 

Kontaktperson vedr. ovenstående bemærkninger: 

 

Rasmus Thougaard Svendsen 

Chefkonsulent 

Tlf. direkte 3529 1187 

E-post rastho@erst.dk  
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Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Rude 

Stud.jur., Team Jura 

 

ERHVERVSSTYRELSEN 

Team Jura 

 

Telefon: 35 29 19 92 

Mail: catrud@erst.dk  
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ETA DK høringssvar BR18.pdf

Kære Mia,
 
Tak for muligheden for at læse, og kommentere på ændringerne til BR18, vedhæftet finder du
ETA-Danmark’s høringssvar.
 
Har i spørgsmål til dokumentet er i velkomne til at kontakte undertegnede.
 
Med venlig hilsen | Best regards
Pia Ohrt Thomsen
Konsulent | Consultant

D: 72245974 | M: 61928226
ETA-Danmark| www.etadanmark.dk
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Afsender: 


ETA-Danmark A/S 


Pia Thomsen, pth@etadanmark.dk 


Tlf. 61928226 


Generelle bemærkninger:  


Det er generelt meget positivt, at der til stadighed arbejdes med at sikre at Byg-
ningsreglementet bliver så entydigt som muligt.  


Den nye udvidelse Risikoklasse 1, så sammenbyggede enfamiliehuse, sommer-
huse undtages for krav om inddragelse af certificeret brandrådgiver, hvis de præ-
accepterede løsninger anvendes giver god mening, og vil på sigt åbne for flere 
byggerier i den kategori. Specielt hvis det også fremhæves, som ved §506, at do-
kumenterede løsninger kan anvendes hvis man ønsker at fravige de præ-accepte-
rede løsninger. 


   


Tekstnære bemærkninger: 


Emne/ 
tekst: 


§ 493, stk. 1, nr. 3, affattes således: »3) Brandklasse 3 (BK3), 
som omfatter byggeri i risikoklasse 1-3. De tekniske løsninger kan 
udføres i overensstemmelse med præ-accepterede løsninger, 
komparative analyser med udgangspunkt i løsningerne beskrevet i 
Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, herunder 
de præ-accepterede løsninger, brandteknisk dimensionering eller 
ved anvendelse af en kombination af metoderne.« 


Kommentar: ETA-Danmark har i mange år arbejdet med godkendelser af byg-
gematerialers brandtekniske egenskaber via MK-godkendelse og 
Teknisk Godkendelse til Anvendelsen. Så længe, at begge godken-
delsesordninger er anerkendt som en del af alment teknisk fælles-
eje. For at imødekomme nye, innovative løsninger, som samtidigt 
har dokumenterede brandegenskaber svarende til de præ-accep-
terede løsninger, anbefaler vi at der skrives et krav om dokumen-
tation ind i Bygningsreglementet.  


Skabelon til høringssvar 


 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-
lementet 2018 (BR18) 







 


Side 2 (2) 


Notat 


 


Forslag til 
ændring: 


De tekniske løsninger kan udføres i overensstemmelse med præ-
accepterede løsninger, elle løsninger der på anden måde har 
dokumenterede brandegenskaber, som er egnede til an-
vendelsen komparative analyser med udgangspunkt i løsnin-
gerne beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – 
Brand, herunder de præ-accepterede løsninger, brandteknisk di-
mensionering eller ved anvendelse af en kombination af meto-
derne 


 


Emne/ 
tekst: 


§ 506, stk. 2, affattes således: »Stk. 2. For byggeri, der indplace-
res i brandklasse 1 eller 2, kan der fraviges fra de præ-accepte-
rede løsninger for brandtekniske installationer, som er angivet i 
bilag 12 til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, 
ved at det dokumenteres, at sikkerhedsniveauet for den enkelte 
fravigelse overholdes.« 


Kommentar:  


Forslag til 
ændring: 


§ 506, stk. 2, affattes således: »Stk. 2. For byggeri, der indplace-
res i brandklasse 1 eller 2, kan der fraviges fra de præ-accepte-
rede løsninger for brandtekniske installationer, som er angivet i 
bilag 12 til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, 
ved at det dokumenteres, at sikkerhedsniveauet for den enkelte 
fravigelse overholdes, dette kan f.eks. være ved en MK-god-
kendelse eller en Teknisk Godkendelse til Anvendelsen.« 


 


Emne/ 
tekst: 


§ 100  


Stk. 2. Anvendes et naturligt brandforløb i medfør af § 100, skal 
det dokumenteres, at konstruktionen kan modstå det fulde brand-
forløb.« 


Kommentar:  


Forslag til 
ændring: 


§ 100  Stk. 2. Anvendes et naturligt brandforløb i medfør af § 
100, skal det dokumenteres, at konstruktionen kan modstå det 
fulde brandforløb, dette kan f.eks. være ved en MK-godken-
delse eller en Teknisk Godkendelse til Anvendelsen.« 
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Afsender: 

ETA-Danmark A/S 

Pia Thomsen, pth@etadanmark.dk 

Tlf. 61928226 

Generelle bemærkninger:  

Det er generelt meget positivt, at der til stadighed arbejdes med at sikre at Byg-
ningsreglementet bliver så entydigt som muligt.  

Den nye udvidelse Risikoklasse 1, så sammenbyggede enfamiliehuse, sommer-
huse undtages for krav om inddragelse af certificeret brandrådgiver, hvis de præ-
accepterede løsninger anvendes giver god mening, og vil på sigt åbne for flere 
byggerier i den kategori. Specielt hvis det også fremhæves, som ved §506, at do-
kumenterede løsninger kan anvendes hvis man ønsker at fravige de præ-accepte-
rede løsninger. 

   

Tekstnære bemærkninger: 

Emne/ 
tekst: 

§ 493, stk. 1, nr. 3, affattes således: »3) Brandklasse 3 (BK3), 
som omfatter byggeri i risikoklasse 1-3. De tekniske løsninger kan 
udføres i overensstemmelse med præ-accepterede løsninger, 
komparative analyser med udgangspunkt i løsningerne beskrevet i 
Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, herunder 
de præ-accepterede løsninger, brandteknisk dimensionering eller 
ved anvendelse af en kombination af metoderne.« 

Kommentar: ETA-Danmark har i mange år arbejdet med godkendelser af byg-
gematerialers brandtekniske egenskaber via MK-godkendelse og 
Teknisk Godkendelse til Anvendelsen. Så længe, at begge godken-
delsesordninger er anerkendt som en del af alment teknisk fælles-
eje. For at imødekomme nye, innovative løsninger, som samtidigt 
har dokumenterede brandegenskaber svarende til de præ-accep-
terede løsninger, anbefaler vi at der skrives et krav om dokumen-
tation ind i Bygningsreglementet.  

Skabelon til høringssvar 

 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-
lementet 2018 (BR18) 



 

Side 2 (2) 

Notat 

 

Forslag til 
ændring: 

De tekniske løsninger kan udføres i overensstemmelse med præ-
accepterede løsninger, elle løsninger der på anden måde har 
dokumenterede brandegenskaber, som er egnede til an-
vendelsen komparative analyser med udgangspunkt i løsnin-
gerne beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – 
Brand, herunder de præ-accepterede løsninger, brandteknisk di-
mensionering eller ved anvendelse af en kombination af meto-
derne 

 

Emne/ 
tekst: 

§ 506, stk. 2, affattes således: »Stk. 2. For byggeri, der indplace-
res i brandklasse 1 eller 2, kan der fraviges fra de præ-accepte-
rede løsninger for brandtekniske installationer, som er angivet i 
bilag 12 til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, 
ved at det dokumenteres, at sikkerhedsniveauet for den enkelte 
fravigelse overholdes.« 

Kommentar:  

Forslag til 
ændring: 

§ 506, stk. 2, affattes således: »Stk. 2. For byggeri, der indplace-
res i brandklasse 1 eller 2, kan der fraviges fra de præ-accepte-
rede løsninger for brandtekniske installationer, som er angivet i 
bilag 12 til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, 
ved at det dokumenteres, at sikkerhedsniveauet for den enkelte 
fravigelse overholdes, dette kan f.eks. være ved en MK-god-
kendelse eller en Teknisk Godkendelse til Anvendelsen.« 

 

Emne/ 
tekst: 

§ 100  

Stk. 2. Anvendes et naturligt brandforløb i medfør af § 100, skal 
det dokumenteres, at konstruktionen kan modstå det fulde brand-
forløb.« 

Kommentar:  

Forslag til 
ændring: 

§ 100  Stk. 2. Anvendes et naturligt brandforløb i medfør af § 
100, skal det dokumenteres, at konstruktionen kan modstå det 
fulde brandforløb, dette kan f.eks. være ved en MK-godken-
delse eller en Teknisk Godkendelse til Anvendelsen.« 

 

 



Fra: Finanstilsynet - Ministerbetjening
Til: Michelle Stubberup Jacobsen
Cc: Ministerbetjening (FT)
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Kære Michelle
 
Finanstilsynet har ingen bemærkninger til denne høring.
 
Med venlig hilsen
 

Mia Isabella Paaby Porsager
 

Fuldmægtig

Juridisk kontor
Nationalt Team
______________________________________________ ____

Århusgade 110, 2100 København Ø 
Tlf.: +45 33 55 82 82 / Fax: +45 33 55 82 00 
Direkte tlf.: +45 61 93 08 04 
mailto: mipa@ftnet.dk 
www.finanstilsynet.dk 

 
 
 

Fra: Michelle Stubberup Jacobsen <mstu@tbst.dk> 
Sendt: 30. marts 2020 11:41
Til: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18),
TBST journalnr. BS0400-00256
 
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til mile@tbst.dk senest mandag
den 4. maj 2020, mærket j.nr. BS0400-00256.
 
Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på følgende link
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63836.
 
Med venlig hilsen
 
Michelle Stubberup Jacobsen
Fuldmægtig, cand.jur.
Kontor for byggeri
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Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V
 
Tlf.: +45 4178 0526
E-mail: mstu@tbst.dk
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Fra: FES-JPS07 Jensen, Rasmus
Til: ts Info
Cc: Mia Lee
Emne: J.nr. BS0400-00256 - Høringssvar over udkast til ændring af bygningsreglement - FES j.nr. 2020/004237 [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
Dato: 30. april 2020 15:31:21

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,
 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse meddeler herved på vegne af Forsvarsministeriet ikke at have bemærkninger til:
 

·        Høring over udkast til ændring af bygningsreglement
 
Med venlig hilsen
 
Rasmus Jensen
Cand.jur.
Fuldmægtig
 
FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Juridisk Afdeling, Jura- og Policysektionen
Arsenalvej 55, 9800 Hjørring
Telefon + 45 7281 3284 / Mobil + 45 2480 1022
E-mail: fes-jps07@mil.dk / Fiin: fes-jps07@fiin.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jU9Hb-00014p-51&i=57e1b682&c=eAY3xLDn6P_zUwr0IfH3zUZUAFaIRBtT-PoXZrF75Z8nLzASFdBJEUkuTQBNTWgMkD8YL-
cyVF8Qub52CSjsBasmb_uGXcaBgVsxZPRmVb4xo3reKDGtzvy4Inj4TxODrfmARv4KTscJYrVP3yowMk7_qrh9-efu3d2kAGMUKKuZ5ByNThh0JR7987XRg0HfD16Vtd3-Qcr0kaAAiWx2TaK0NaXLAw4kNgUZ_ndY2N0

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

 

Vi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for modtageren. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i nogen
sammenhaeng og vi beder dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier af e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den.
Selvom e-mailen og enhvert vedhaeftet fil efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan paavirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og laeses, aabnes den paa modtagerens
eget ansvar. Vi paatager os ikke noget ansvar for tab eller skade, som er opstaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du har problemer med at aabne vedhaeftede filer, kan du finde
information paa dette link https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jU9Hb-00014p-
51&i=57e1b682&c=2_Bszo6dn8fjkB1m8uiMnoIBmSIbl9Wi7MCsP0VFsI8xxpaoSwnQdU2sGEHtjKO_CTYSABSIe5cLQ__ZDUBqGgRpGUJWb_1HZK2dnD12jks7btMzfhUrVIMF1O22jmLOmKTcvMQ4C4C18qZN-
0e1ssqIVunczE8QUiHRs3LJ7PSPCGzo8X6VSxfGYSfIy3FBoWAN2nVaUC5_PqkK1_Jzthun3N1p82aWl5FaDZYXcsZwbLNmKr5-PTczk1wlO3ua.

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the message from
your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT
system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message. If you are
having trouble opening attached files, you can get further information via this link https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jU9Hb-00014p-
51&i=57e1b682&c=2_Bszo6dn8fjkB1m8uiMnoIBmSIbl9Wi7MCsP0VFsI8xxpaoSwnQdU2sGEHtjKO_CTYSABSIe5cLQ__ZDUBqGgRpGUJWb_1HZK2dnD12jks7btMzfhUrVIMF1O22jmLOmKTcvMQ4C4C18qZN-
0e1ssqIVunczE8QUiHRs3LJ7PSPCGzo8X6VSxfGYSfIy3FBoWAN2nVaUC5_PqkK1_Jzthun3N1p82aWl5FaDZYXcsZwbLNmKr5-PTczk1wlO3ua.
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Fra: Inge Ebbensgaard
Til: ts Info
Cc: Mia Lee; Inge Ebbensgaard
Emne: FRI"s høringssvar vedr BR18 - j.nr. BS0400-00256
Dato: 4. maj 2020 21:21:54
Vedhæftede filer: image001.jpg
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Hermed fremsendes FRI’s høringssvar til BR18.
 
Vi står naturligvis altid til disposition hvis der spørgsmål eller andet som vi kan bidrage med.
 
 
Med venlig hilsen
 
Inge Ebbensgaard
Informationschef og chef for byggeri og byggepolitik
 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI
Vesterbrogade 1E, 3. sal
1620  KBH V
 
Mob +45 6077 6094
Mail ime@frinet.dk
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Notat









		FRI’s høringssvar BR18 - j.nr. BS0400-00256



Att. info@tbst.dk cc mile@tbst.dk 







		Afsender:

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. 

Kontaktperson: Inge Ebbensgaard, ime@frinet.dk, 6077 6094









Generelle bemærkninger: 

FRI takker for muligheden for at afgive høringssvar. Overordnet set er de fleste af de foreslåede ændringer uproblematiske. Vi har nedenfor kommenteret direkte til det udsendte høringsudkast og peget på en række andre problematiske emner i Bygningsreglementet.  

Flaskehals i forhold til certificerede statiker

I FRI har vi fulgt med i antallet af certificerede statikere og certificerede brandrådgivere. Vi er rimelig fortrøstningsfulde i forhold til at antallet af certificerede brandrådgivere kan dække behovet på dette område. På statik siden er vi derimod bekymrede for at der ved udgangen af juni 2020 stadig ikke er et tilstrækkeligt antal certificerede statikere til at dække behovet. Vi ved positivt, at der er lang ventetid hos certificeringsorganerne og at en række virksomheder har store problemer med at få de rette kompetencer. Der er naturligvis stadig tid til 30. juni, men vi frygter, at der til den tid stadig ikke er et tilstrækkeligt antal certificerede statikere, hvorfor vi foreslår, at den nuværende midlertidige ordning med anerkendte statikere forlænges i 6 måneder. Vi gør dog samtidig opmærksom på at FRI fuldt ud ser certificeringsordningerne, som den rigtige løsning på sigt. 

Generelle problemer på brandområdet

FRI hører ofte om en række udfordringer som vores medlemmer møder i relation til samarbejdet med kommuner og beredskaber specielt i forbindelse med brand. Nogle af de udfordringer som gør sig gældende er tilladelser som ikke følger ITT-vejledningen, hvor medlemmer i visse tilfælde får at vide, at man kun kan godkende byggeri som er dækket af ITT. Samtidig handler det også om vilkår i forbindelse med ombygninger og lignende emner. Vi ved der er mange emner som skal finde sit rette niveau og vi vil derfor gerne rose TBST for at have taget udfordringerne op i de sparringsgrupper som er nedsat for hhv. brand og konstruktion. Det er FRI’s opfattelse at der stadig hersker usikkerhed nogle steder om forståelsen af de nye ordninger. 

Flere præaccepterede løsninger

Der efterspørges generelt flere præaccepterede løsninger for brand fx i forbindelse med altanopsætninger. FRI har også modtaget forespørgsler om muligheden for præaccepterede løsninger på konstruktionssiden. 

Er niveauet på KK2-4 sat rigtigt?

og desuden en drøftelse af om niveauet for KK2-4 er fastsat hensigtsmæssigt. De facto ender mange byggerier i høje konstruktionsklasser, hvilket så vidt vides ikke har været hensigten. 



Tekstnære bemærkninger:

		Emne/ tekst:

		§6, punkt 6



		Kommentar:

		Ordet væsentligt opfattes meget forskelligt, hvorfor det er uhensigtsmæssigt at anvende det i en lovgivningstekst.

Det er vigtigt, at anvendte begreber er entydige og målbare, så der er en fælles opfattelse af betydningen. Netop anvendelse af ord som væsentligt, kan give anledning til mange dyrebare og uhensigtsmæssige diskussioner, fx med bygningsmyndigheder.

Der er et problem ved at alene at betragte bærende konstruktioners virkemåde (er det i øvrigt statisk?). Fx har en søjle en bestemt virkemåde, men det siger ikke noget om størrelsen af den last, der virker på søjlen. Man kan også udskifte en søjle uden at ændre virkemåden. Vil det så betyde, at man ikke behøver at lave en statisk dokumentation, herunder kontrol af projektering og udførelse af denne?

Som ovenfor er det vigtigt, at anvendte bestemmelser er entydige og målbare.

Der er fejl i nogle af de tidligere normer. Hvem har ansvaret, når man ændrer i en konstruktion, og der sker noget alvorligt, fx pga. en velkendt fejl i en tidligere norm? Det er derfor vigtigt, at der er en klar og entydig afgrænsning i forhold til, hvornår en fornyet statisk dokumentation er påkrævet.



		Forslag til ændring:

		Eksisterende konstruktionsmæssige forhold, hvor der ved ombygninger ikke:

· ændres på anvendelse, jf. anvendelseskategorier i DS/EN 1991-1-1, Tabel 6.1,

· ændres på etagearealet, 

· sker større udskiftning eller reparation af bærende konstruktioner

· ændres mere end 5 % på størrelsen af laster

· ændres på de bærende konstruktioners statiske virkemåde

kan disse fortsat benyttes i overensstemmelse med reglerne på opførelsestidspunktet.







		Emne/ tekst:

		§6 nummer 7

7) Eksisterende brandmæssige forhold, der ved væsentlige ombygninger ikke direkte influeres. Disse kan fortsat benyttes uændret i overensstemmelse med reglerne på opførelsestidspunktet.«



		Kommentar:

		Begrebet ”Influeres” er nyt og skal måske derfor forklares i en vejledning, evt. med beskrivelse af hvordan det afklares om et byggearbejde influerer og hvordan dette dokumenteres (f.eks ud fra afvigelsestyper i INSTA950).

Det vil være væsentligt at begrebet ”brandmæssige” defineres nærmere så det fremgår om f.eks. indsatsmæssige forhold er omfattet (hvilket klart anbefales)

Sidste sætning er meget åben. Modsat statikken kan den brandmæssige anvendelse meget let have ændret sig væsentligt siden opførelsestidspunktet, og sikkerhedsniveauet vil i mange tilfælde være meget lavt. F.eks. i historiske bygninger i det indre København. Det anbefales at fortsat benyttelse baseres på seneste myndighedsgodkendte forudsætninger og krav.



		Forslag til ændring:

		7) Eksisterende brand- og indsatsmæssige forhold, der ved væsentlige ombygninger ikke direkte influeres. Disse kan fortsat benyttes uændret i overensstemmelse med reglerne på det tidspunkt, hvor der senest er meddelt byggetilladelse til forholdene samt i overensstemmelse med de forudsætninger, hvorpå den seneste byggetilladelse er givet.







		Emne/ tekst:

		BR 18 Kap. 1 §24-§29

(ikke direkte til høringen)



		Kommentar:

		Overgangsordning for anerkendte statikere. Her er anført at disse skal anvende den gamle SBI223 til nye sager, isf. for den nye SBI271. Det giver unødigt meget bøvl, at de skal bruge den gamle SBI223 til nye sager. Bl.a. ift. andre afsnitsprojekterende, leverandørberegninger etc. som alle har omstillet sig til SBI 271, og leverer dokumentation til SBI 271 format. Det forhindrer også medarbejderskift mellem en anerkendt statiker og en certificeret statiker.



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		25., §119 



		Kommentar:

		Brandspredning og røg til andre områder skal forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats. Det er ret svært at undgå røg uden i det fri som ved et camping- og salgsområde.



		Forslag til ændring:

		Røg udgår af ovenstående.







		Emne/ tekst:

		§135 stk 2

§141 stk 5



		Kommentar:

		Midlertidige anlæg kan med fordel også benyttes under byggearbejdet f.eks. byggeplads-ABA med varsling. Dette er særligt væsentligt på byggerier hvor flugtvej-og redningsforhold kan være udfordret f.eks. højhuse designet med en trappe. 



		Forslag til ændring:

		Brandtekniske installationer som opstilles midlertidigt på byggepladser og ved transportable konstruktioner, jf. § 6 b, stk. x, er ikke omfattet af stk. X.







		Emne/ tekst:

		§163 



		Kommentar:

		Det bør præciseres f.eks. i en vejledningstekst om der kræves to flugtveje fra bygningsafsnit under byggearbejdet. Dette er særligt væsentligt på byggerier hvor flugtvej-og redningsforhold kan være udfordret f.eks. højhuse designet med en trappe.



		Forslag til ændring:

		-







		Emne/ tekst:

		§493 stk. 1 nr. 3

»3) Brandklasse 3 (BK3), som omfatter byggeri i risikoklasse 1-3. De tekniske løsninger kan udføres i overensstemmelse med:

1. præ-accepterede løsninger,

2. komparative analyser med udgangspunkt i løsningerne beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, herunder de præ-accepterede løsninger, 

3. brandteknisk dimensionering eller 

4. ved anvendelse af en kombination af metoderne.«



		Kommentar:

		Det bør specificeres mere klart om der med de ”præaccepterede løsninger” menes løsninger i Vejledninger og Bilag til vejledninger eller kun det sidste.

BR18 siger i dag det første (for både BK2 og BK3) mens Vejl. til Kap 5 – kapitel 1.6.1 og 1.6.3 (s. 14 og 16) og kapitel 8.1.2 siger det sidste.

Det sidste anses at være det rigtige. Med de nødvendige kompetencer og kvalifikationer som kræves for at blive certificeret til BK3/BK4 bør det være muligt at designe en bygning direkte ud fra kravene i BR18 og de tilhørende vejledninger til kap. 5. Det bør ikke kræve en 3.part at følge BR18.

Ændret formulering omfatter dermed også punkt 2) i §493.



		Forslag til ændring:

		2) Brandklasse 2 (BK2), som omfatter byggeri i risikoklasse 1 - 3. De tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i Bilag 1-11 til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.

»3) Brandklasse 3 (BK3), som omfatter byggeri i risikoklasse 1-3. De tekniske løsninger kan udføres i overensstemmelse med præ-accepterede løsninger i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand og herunder Bilag 1-11, komparative analyser med udgangspunkt i præ-accepterede løsninger i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand og herunder Bilag 1-11, brandteknisk dimensionering eller ved anvendelse af en kombination af metoderne.«



Alternativt hvis TBST ønsker at begrebet præaccepterede løsninger kun refererer til Bilag 1-11.

2) Brandklasse 2 (BK2), som omfatter byggeri i risikoklasse 1 - 3. De tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i Bilag 1-11 til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.

»3) Brandklasse 3 (BK3), som omfatter byggeri i risikoklasse 1-3. De tekniske løsninger kan udføres i overensstemmelse med præ-accepterede løsninger i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand og herunder Bilag 1-11, komparative analyser med udgangspunkt i præ-accepterede løsninger i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand og herunder Bilag 1-11, brandteknisk dimensionering eller ved anvendelse af en kombination af metoderne.«







		Emne/ tekst:

		64. §493, stk 3



		Kommentar:

		Det skal vurderes hvorvidt der skal inddrages en certificeret brandrådgiver



		Forslag til ændring:

		Hvem afgør om der skal inddrages en certificeret brandrådgiver? Dette forhold bør ikke være til diskussion.







		Emne/ tekst:

		Tabel 3



		Kommentar:

		Specificer om de præaccepterede løsninger i vejledningen kan anvendes på BK3/BK4 byggerier



		Forslag til ændring:

		Bag X ved præaccepterede løsninger for BK3 sættes note d)

d): Omfatter både præaccepterede løsninger i Vejl til Kap 5 samt tilhørende Bilag 1-11







		Emne/ tekst:

		Bilag 1 tabel 2 Risikoklasser



		Kommentar:

		Det vil være formålstjenstligt hvis etageantal i brandsammenhæng defineres ud fra etager med fast eller længerevarende personophold.

Det er uhensigtsmæssigt at udnyttelige tagrum og tekniketager øverst regnes med ved fastsættelse af risikoklasse for brand. Etageantal defineres jf. Spørgsmål/Svar til BR18 Kap 8  

Hvorfor skal et plejehjem (AK6) i to (reelle) etager samt kælder og udnyttet tagrum til ventilation dog henføres til BK4, når det i øvrigt kan løses efter de præaccepterede løsninger?

Det bør kunne beskrives så forholdet kan afklares uden forhåndsdialog på helt traditionelle byggerier.



		Forslag til ændring:

		”Etager” ændres til ”etager med personophold”

Hvis hensynet er redningsberedskabets indsatsforhold kan det sikres ved to tagadgange på bygninger hvor taget ikke kan nås med drejestige.







		Emne/ tekst:

		Bilag 1, tabel 3

Note a) om byggeri i brandklasse 1



		Kommentar:

		TBST præciserer, at maksimumgrænsen for arealet af et byggeri i brandklasse 1 er "højst 600 m² på ejendommen". Det er ulogisk, at spørgsmålet om indplacering i brandklasse 1 skal afhænge af byggeriets ejerforhold.

Eksempel:

En almennyttig boligforening har én ejendom (ét matrikelnr.) med 100 rækkehuse, der tilsammen overstiger 600 m² eller et 100 m2 cykelskur til en beboelsesejendom. Byggeriet kan så ikke indplaceres i brandklasse 1, men skal anvende certificeret brandrådgiver.

Men hvis nøjagtig samme bebyggelse udmatrikuleres i 100 enkeltstående ejendomme (med 100 matrikelnumre), så kan hver enkelt rækkehus indplaceres i brandklasse 1 og kræver ingen certificeret brandrådgiver.

Brandforholdene og brandsikkerheden er nøjagtig den samme.

Baggrunden for at tilføje "på ejendommen" er svær at forstå. Der bør ikke være forskel på, i hvilken grad man skal beskytte (og dokumentere beskyttelsen i sagsbehandlingen) sine naboer mod brandspredning, afhængigt af, om det er individuelle ejerboliger eller det er lejeboliger.

Hvis ønsket er at forhindre spekulation i, at man opfører en lille del af en samlet bebyggelse først, og dermed uden certificeret brandrådgiver, og dernæst yderligere en lille del osv., så kan man vel formulere bestemmelsen på en sådan måde, at de 600 m² skal beregnes som det samlede areal af alle eksisterende og nye bygninger, som ikke er fritliggende i brandmæssig forstand, det vil sige ikke opfylder præ-accepterede løsninger om indbyrdes afstand eller indbyrdes adskillelse med brandvæg.





		Forslag til ændring:

		Da baggrunden for ændringen ikke forstås, er det ikke muligt at komme med et forslag til en anden formulering.
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Afsender: 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.  

Kontaktperson: Inge Ebbensgaard, ime@frinet.dk, 6077 6094 

 

 

Generelle bemærkninger:  

FRI takker for muligheden for at afgive høringssvar. Overordnet set er 
de fleste af de foreslåede ændringer uproblematiske. Vi har nedenfor 
kommenteret direkte til det udsendte høringsudkast og peget på en 
række andre problematiske emner i Bygningsreglementet.   

Flaskehals i forhold til certificerede statiker 

I FRI har vi fulgt med i antallet af certificerede statikere og certifice-
rede brandrådgivere. Vi er rimelig fortrøstningsfulde i forhold til at an-
tallet af certificerede brandrådgivere kan dække behovet på dette om-
råde. På statik siden er vi derimod bekymrede for at der ved udgan-
gen af juni 2020 stadig ikke er et tilstrækkeligt antal certificerede sta-
tikere til at dække behovet. Vi ved positivt, at der er lang ventetid hos 
certificeringsorganerne og at en række virksomheder har store proble-
mer med at få de rette kompetencer. Der er naturligvis stadig tid til 
30. juni, men vi frygter, at der til den tid stadig ikke er et tilstrække-
ligt antal certificerede statikere, hvorfor vi foreslår, at den nuværende 
midlertidige ordning med anerkendte statikere forlænges i 6 måneder. 
Vi gør dog samtidig opmærksom på at FRI fuldt ud ser certificerings-
ordningerne, som den rigtige løsning på sigt.  

Generelle problemer på brandområdet 

FRI hører ofte om en række udfordringer som vores medlemmer mø-
der i relation til samarbejdet med kommuner og beredskaber specielt i 
forbindelse med brand. Nogle af de udfordringer som gør sig gæl-
dende er tilladelser som ikke følger ITT-vejledningen, hvor medlem-
mer i visse tilfælde får at vide, at man kun kan godkende byggeri som 
er dækket af ITT. Samtidig handler det også om vilkår i forbindelse 

FRI’s høringssvar BR18 - j.nr. BS0400-00256 

 
Att. info@tbst.dk cc mile@tbst.dk  

mailto:ime@frinet.dk
mailto:Att.%20info@tbst.dk
mailto:mile@tbst.dk
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Notat 

 

med ombygninger og lignende emner. Vi ved der er mange emner 
som skal finde sit rette niveau og vi vil derfor gerne rose TBST for at 
have taget udfordringerne op i de sparringsgrupper som er nedsat for 
hhv. brand og konstruktion. Det er FRI’s opfattelse at der stadig her-
sker usikkerhed nogle steder om forståelsen af de nye ordninger.  

Flere præaccepterede løsninger 

Der efterspørges generelt flere præaccepterede løsninger for brand fx 
i forbindelse med altanopsætninger. FRI har også modtaget fore-
spørgsler om muligheden for præaccepterede løsninger på konstrukti-
onssiden.  

Er niveauet på KK2-4 sat rigtigt? 

og desuden en drøftelse af om niveauet for KK2-4 er fastsat hensigts-
mæssigt. De facto ender mange byggerier i høje konstruktionsklasser, 
hvilket så vidt vides ikke har været hensigten.  

 

Tekstnære bemærkninger: 

Emne/ 
tekst: 

§6, punkt 6 

Kommentar: Ordet væsentligt opfattes meget forskelligt, hvorfor det er uhen-
sigtsmæssigt at anvende det i en lovgivningstekst. 

Det er vigtigt, at anvendte begreber er entydige og målbare, så 
der er en fælles opfattelse af betydningen. Netop anvendelse af 
ord som væsentligt, kan give anledning til mange dyrebare og 
uhensigtsmæssige diskussioner, fx med bygningsmyndigheder. 

Der er et problem ved at alene at betragte bærende konstruktio-
ners virkemåde (er det i øvrigt statisk?). Fx har en søjle en be-
stemt virkemåde, men det siger ikke noget om størrelsen af den 
last, der virker på søjlen. Man kan også udskifte en søjle uden at 
ændre virkemåden. Vil det så betyde, at man ikke behøver at lave 
en statisk dokumentation, herunder kontrol af projektering og ud-
førelse af denne? 

Som ovenfor er det vigtigt, at anvendte bestemmelser er entydige 
og målbare. 

Der er fejl i nogle af de tidligere normer. Hvem har ansvaret, når 
man ændrer i en konstruktion, og der sker noget alvorligt, fx pga. 
en velkendt fejl i en tidligere norm? Det er derfor vigtigt, at der er 
en klar og entydig afgrænsning i forhold til, hvornår en fornyet 
statisk dokumentation er påkrævet. 
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Forslag til 
ændring: 

Eksisterende konstruktionsmæssige forhold, hvor der ved ombyg-
ninger ikke: 

- ændres på anvendelse, jf. anvendelseskategorier i DS/EN 
1991-1-1, Tabel 6.1, 

- ændres på etagearealet,  
- sker større udskiftning eller reparation af bærende kon-

struktioner 
- ændres mere end 5 % på størrelsen af laster 
- ændres på de bærende konstruktioners statiske virkemåde 

kan disse fortsat benyttes i overensstemmelse med reglerne på 
opførelsestidspunktet. 

 

Emne/ 
tekst: 

§6 nummer 7 

7) Eksisterende brandmæssige forhold, der ved væsentlige om-
bygninger ikke direkte influeres. Disse kan fortsat benyttes uæn-
dret i overensstemmelse med reglerne på opførelsestidspunktet.« 

Kommentar: Begrebet ”Influeres” er nyt og skal måske derfor forklares i en 
vejledning, evt. med beskrivelse af hvordan det afklares om et 
byggearbejde influerer og hvordan dette dokumenteres (f.eks ud 
fra afvigelsestyper i INSTA950). 

Det vil være væsentligt at begrebet ”brandmæssige” defineres 
nærmere så det fremgår om f.eks. indsatsmæssige forhold er om-
fattet (hvilket klart anbefales) 

Sidste sætning er meget åben. Modsat statikken kan den brand-
mæssige anvendelse meget let have ændret sig væsentligt siden 
opførelsestidspunktet, og sikkerhedsniveauet vil i mange tilfælde 
være meget lavt. F.eks. i historiske bygninger i det indre Køben-
havn. Det anbefales at fortsat benyttelse baseres på seneste 
myndighedsgodkendte forudsætninger og krav. 

Forslag til 
ændring: 

7) Eksisterende brand- og indsatsmæssige forhold, der ved væ-
sentlige ombygninger ikke direkte influeres. Disse kan fortsat be-
nyttes uændret i overensstemmelse med reglerne på det tids-
punkt, hvor der senest er meddelt byggetilladelse til forholdene 
samt i overensstemmelse med de forudsætninger, hvorpå den se-
neste byggetilladelse er givet. 

 

Emne/ 
tekst: 

BR 18 Kap. 1 §24-§29 

(ikke direkte til høringen) 

Kommentar: Overgangsordning for anerkendte statikere. Her er anført at disse 
skal anvende den gamle SBI223 til nye sager, isf. for den nye 
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SBI271. Det giver unødigt meget bøvl, at de skal bruge den gamle 
SBI223 til nye sager. Bl.a. ift. andre afsnitsprojekterende, leve-
randørberegninger etc. som alle har omstillet sig til SBI 271, og 
leverer dokumentation til SBI 271 format. Det forhindrer også 
medarbejderskift mellem en anerkendt statiker og en certificeret 
statiker. 

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

25., §119  

Kommentar: Brandspredning og røg til andre områder skal forhindres i den tid, 
som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets ind-
sats. Det er ret svært at undgå røg uden i det fri som ved et cam-
ping- og salgsområde. 

Forslag til 
ændring: 

Røg udgår af ovenstående. 

 

Emne/ 
tekst: 

§135 stk 2 

§141 stk 5 

Kommentar: Midlertidige anlæg kan med fordel også benyttes under byggear-
bejdet f.eks. byggeplads-ABA med varsling. Dette er særligt væ-
sentligt på byggerier hvor flugtvej-og redningsforhold kan være 
udfordret f.eks. højhuse designet med en trappe.  

Forslag til 
ændring: 

Brandtekniske installationer som opstilles midlertidigt på byggepladser og 

ved transportable konstruktioner, jf. § 6 b, stk. x, er ikke omfattet af stk. X. 

 

Emne/ 
tekst: 

§163  

Kommentar: Det bør præciseres f.eks. i en vejledningstekst om der kræves to 
flugtveje fra bygningsafsnit under byggearbejdet. Dette er særligt 
væsentligt på byggerier hvor flugtvej-og redningsforhold kan 
være udfordret f.eks. højhuse designet med en trappe. 

Forslag til 
ændring: 

- 
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Emne/ 
tekst: 

§493 stk. 1 nr. 3 

»3) Brandklasse 3 (BK3), som omfatter byggeri i risikoklasse 1-3. 
De tekniske løsninger kan udføres i overensstemmelse med: 

1. præ-accepterede løsninger, 
2. komparative analyser med udgangspunkt i løsningerne be-

skrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – 
Brand, herunder de præ-accepterede løsninger,  

3. brandteknisk dimensionering eller  
4. ved anvendelse af en kombination af metoderne.« 

Kommentar: Det bør specificeres mere klart om der med de ”præaccepterede 
løsninger” menes løsninger i Vejledninger og Bilag til vejledninger 
eller kun det sidste. 

BR18 siger i dag det første (for både BK2 og BK3) mens Vejl. til 
Kap 5 – kapitel 1.6.1 og 1.6.3 (s. 14 og 16) og kapitel 8.1.2 siger 
det sidste. 

Det sidste anses at være det rigtige. Med de nødvendige kompe-
tencer og kvalifikationer som kræves for at blive certificeret til 
BK3/BK4 bør det være muligt at designe en bygning direkte ud fra 
kravene i BR18 og de tilhørende vejledninger til kap. 5. Det bør 
ikke kræve en 3.part at følge BR18. 

Ændret formulering omfatter dermed også punkt 2) i §493. 

Forslag til 
ændring: 

2) Brandklasse 2 (BK2), som omfatter byggeri i risikoklasse 1 - 3. De tekni-

ske løsninger skal udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede 

løsninger, som er beskrevet i Bilag 1-11 til Bygningsreglementets vejled-

ning til kapitel 5 - Brand. 

»3) Brandklasse 3 (BK3), som omfatter byggeri i risikoklasse 1-3. 
De tekniske løsninger kan udføres i overensstemmelse med præ-
accepterede løsninger i Bygningsreglementets vejledning til kapi-
tel 5 – Brand og herunder Bilag 1-11, komparative analyser med 
udgangspunkt i præ-accepterede løsninger i Bygningsreglemen-
tets vejledning til kapitel 5 – Brand og herunder Bilag 1-11, 
brandteknisk dimensionering eller ved anvendelse af en kombina-
tion af metoderne.« 

 

Alternativt hvis TBST ønsker at begrebet præaccepterede løsnin-
ger kun refererer til Bilag 1-11. 

2) Brandklasse 2 (BK2), som omfatter byggeri i risikoklasse 1 - 3. De tekni-

ske løsninger skal udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede 

løsninger, som er beskrevet i Bilag 1-11 til Bygningsreglementets vejled-

ning til kapitel 5 - Brand. 



 

Side 6 (7) 

Notat 

 

»3) Brandklasse 3 (BK3), som omfatter byggeri i risikoklasse 1-3. 
De tekniske løsninger kan udføres i overensstemmelse med præ-
accepterede løsninger i Bygningsreglementets vejledning til kapi-
tel 5 – Brand og herunder Bilag 1-11, komparative analyser med 
udgangspunkt i præ-accepterede løsninger i Bygningsreglemen-
tets vejledning til kapitel 5 – Brand og herunder Bilag 1-11, 
brandteknisk dimensionering eller ved anvendelse af en kombina-
tion af metoderne.« 

 

Emne/ 
tekst: 

64. §493, stk 3 

Kommentar: Det skal vurderes hvorvidt der skal inddrages en certificeret 
brandrådgiver 

Forslag til 
ændring: 

Hvem afgør om der skal inddrages en certificeret brandrådgiver? 
Dette forhold bør ikke være til diskussion. 

 

Emne/ 
tekst: 

Tabel 3 

Kommentar: Specificer om de præaccepterede løsninger i vejledningen kan an-
vendes på BK3/BK4 byggerier 

Forslag til 
ændring: 

Bag X ved præaccepterede løsninger for BK3 sættes note d) 

d): Omfatter både præaccepterede løsninger i Vejl til Kap 5 samt 
tilhørende Bilag 1-11 

 

Emne/ 
tekst: 

Bilag 1 tabel 2 Risikoklasser 

Kommentar: Det vil være formålstjenstligt hvis etageantal i brandsammenhæng 
defineres ud fra etager med fast eller længerevarende personop-
hold. 

Det er uhensigtsmæssigt at udnyttelige tagrum og tekniketager 
øverst regnes med ved fastsættelse af risikoklasse for brand. Eta-
geantal defineres jf. Spørgsmål/Svar til BR18 Kap 8   

Hvorfor skal et plejehjem (AK6) i to (reelle) etager samt kælder 
og udnyttet tagrum til ventilation dog henføres til BK4, når det i 
øvrigt kan løses efter de præaccepterede løsninger? 

Det bør kunne beskrives så forholdet kan afklares uden forhånds-
dialog på helt traditionelle byggerier. 
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Forslag til 
ændring: 

”Etager” ændres til ”etager med personophold” 

Hvis hensynet er redningsberedskabets indsatsforhold kan det sik-
res ved to tagadgange på bygninger hvor taget ikke kan nås med 
drejestige. 

 

Emne/ 
tekst: 

Bilag 1, tabel 3 

Note a) om byggeri i brandklasse 1 

Kommentar: TBST præciserer, at maksimumgrænsen for arealet af et byggeri i 
brandklasse 1 er "højst 600 m² på ejendommen". Det er ulogisk, 
at spørgsmålet om indplacering i brandklasse 1 skal afhænge af 
byggeriets ejerforhold. 

Eksempel: 

En almennyttig boligforening har én ejendom (ét matrikelnr.) med 
100 rækkehuse, der tilsammen overstiger 600 m² eller et 100 m2 
cykelskur til en beboelsesejendom. Byggeriet kan så ikke indpla-
ceres i brandklasse 1, men skal anvende certificeret brandrådgi-
ver. 

Men hvis nøjagtig samme bebyggelse udmatrikuleres i 100 enkelt-
stående ejendomme (med 100 matrikelnumre), så kan hver en-
kelt rækkehus indplaceres i brandklasse 1 og kræver ingen certifi-
ceret brandrådgiver. 

Brandforholdene og brandsikkerheden er nøjagtig den samme. 

Baggrunden for at tilføje "på ejendommen" er svær at forstå. Der 
bør ikke være forskel på, i hvilken grad man skal beskytte (og do-
kumentere beskyttelsen i sagsbehandlingen) sine naboer mod 
brandspredning, afhængigt af, om det er individuelle ejerboliger 
eller det er lejeboliger. 

Hvis ønsket er at forhindre spekulation i, at man opfører en lille 
del af en samlet bebyggelse først, og dermed uden certificeret 
brandrådgiver, og dernæst yderligere en lille del osv., så kan man 
vel formulere bestemmelsen på en sådan måde, at de 600 m² 
skal beregnes som det samlede areal af alle eksisterende og nye 
bygninger, som ikke er fritliggende i brandmæssig forstand, det 
vil sige ikke opfylder præ-accepterede løsninger om indbyrdes af-
stand eller indbyrdes adskillelse med brandvæg. 

 

Forslag til 
ændring: 

Da baggrunden for ændringen ikke forstås, er det ikke muligt at 
komme med et forslag til en anden formulering. 
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Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Spørgsmål om ibrugtagningstilladelse til sekundære småbygninger som
forudsætter byggetilladelse.

Sekundære småbygninger forudsætter byggetilladelse hvis arealet det samlede areal
overstiger 50 m2, eller hvis der skal foretages en helhedsvurdering.

Ifølge Bygningsreglement 2018, § 43, stk. 1, kræves der ibrugtagningstilladelse til alle
byggearbejder, som forudsætter byggetilladelse.
Ifølge § 43, stk. 4, er garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære
bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende,
imidlertid ikke omfattet af § 43, stk. 1 (dvs. kravet om byggetilladelse), og kan derfor
tages i brug uden tilladelse.
Efter bestemmelsens ordlyd kræver sådanne bygninger altså aldrig byggetilladelse,
hvilket er i strid med § 7, stk. 1 (dog § 5, stk. 1, nr. 1) og § 5, stk. 2.

Jeg formoder, at det var hensigten, at undtagelsen i § 43, stk. 4 alene skulle omfatte
småbygninger, som er omfattet af undtagelsen fra kravet om byggetilladelse i medfør af
§ 5, stk. 2?
Alternativt skal § 5, stk. 1, nr. 1 og § 5, stk. 2 omformuleres.
§ 43, stk. 4 bør under alle omformuleres, således det entydigt fremgår, under hvilke
omstændigheder de omhandlede småbygninger er undtaget fra kravet om
ibrugtagningstilladelse.
Hvis det alternativt er meningen, at småbygninger som forudsætter byggetilladelse ikke
skal indsende dokumentation ved færdigmeldingen som fastsat i § 40, stk. 2, kan der
tilføjes et nyt stk. 4 herom.
I så fald bør der dog tilsvarende indføjes en undtagelse fra § 10, stk. 2 (OBS. der er
allerede indføjet en undtagelse fra eftervisning af styrke og stabilitetsforhold under § 6,
stk. 1, nr. 1)
Med venlig hilsen 

Anders Tjørnelunde Pedersen 
Byggesagsbehandler 

Telefon direkte: 76292578 
Mail: atjp@horsens.dk

Teknik og Miljø 
Byg, Erhverv og BBR 
Rådhustorvet 4 
8700 Horsens

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne for databeskyttelse. Læs mere her
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Kære TBST,
 
Hermed følger høringssvar på udkast til ændring af BR18 fra Hørsholm Kommune.
 
 
Venlig hilsen
 
Pernille Johnsen
Byggesagsbehandler
 
Center for By og Miljø
Team Byg
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm
 
Direkte tlf. 4849 2461
 
signaturelogo_1

 

Skal du på rådhuset?
Som led i den nationale indsats for at bryde Corona-smittekæden, har Hørsholm Rådhus lukket for
ekspeditioner frem til og med 10. maj 2020. Læs mere på horsholm.dk/corona.
OPLYSNING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
For at Hørsholm Kommune kan behandle din sag og levere en god service, har vi brug for at behandle
personoplysninger om dig. Personoplysningerne kan stamme fra dig selv eller andre, herunder andre
myndigheder eller offentligt tilgængelige kilder. Hørsholm Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de
personoplysninger, som vi modtager om dig. På vores hjemmeside www.horsholm.dk/persondata kan du læse
mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse. Du kan
også læse om, hvordan du kontakter Hørsholm Kommunes databeskyttelsesrådgiver, som kan vejlede dig om
dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
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mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:mile@tbst.dk
mailto:rmc@horsholm.dk
file:////c/www.horsholm.dk/persondata




 


Side 1 (3) 


 


 


 


Afsender: 


Hørsholm Kommune, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm  


Att: Pernille Grubbe Johnsen, pjo@horsholm.dk, tlf. 48492461 


 


 


Generelle bemærkninger:  


Ingen generelle bemærkninger 


 


Tekstnære bemærkninger: 


 


Emne/ 


tekst: 


§ 43, stk. 4 ”Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommer-


huse samt garager og carporte, der ikke er integrerede i den pri-


mære bebyggelse, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede 


terrasser og lignende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor ta-


ges i brug uden tilladelse” 


Kommentar: I formuleringen ovenfor kan det opfattes som om, at garager og 


carporte, der er integrerede i den primære bebyggelse fortsat 


kræver ibrugtagningstilladelse, hvilket formentlig ikke er hensig-


ten med ændringen. 


Forslag til 


ændring: 


”Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt gara-


ger og carporte (både fritstående og integrerede i den primære 


bebyggelse), udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terras-


ser og lignende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor tages i 


brug uden tilladelse” 


 


 


Skabelon til høringssvar 


 


Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-


lementet 2018 (BR18) 



mailto:pjo@horsholm.dk
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Notat 


 


Emne/ 


tekst: 


§ 43, stk. 4 ”Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommer-


huse samt garager og carporte, der ikke er integrerede i den pri-


mære bebyggelse, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede 


terrasser og lignende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor ta-


ges i brug uden tilladelse” 


Kommentar: I høringsbrevet redegør TBST for baggrunden for ændringsforsla-


get med henvisning til analyse fra Rambøll, der undersøger pro-


portionalitet mellem byrderne i fbm ibrugtagningstilladelse og pro-


blemerne med utilstrækkelig dokumentation. Det antages, at det 


er rapport fra Rambøll af 27.02.2020 med titlen ”Hovedtendenser 


fra gennemgang af byggesager - Overordnede og forholdsspeci-


fikke resultater vedrørende dokumentation i byggesager” (der er i 


høringsbrevet ikke henvist specifikt til hvilken analyse, der er tale 


om).  


I denne analyse konkluderes overordnet, at der generelt indsen-


des mangelfuldt materiale ved færdigmelding. F.eks. konkluderes 


det, at kun i 4 % af sagerne er den indsendte dokumentation fyl-


destgørende i forhold til brand og kun 25 % i forhold til konstruk-


tionsmæssige forhold. I høringsbrevet anføres det derimod at 


”analysen viser, at indsendelse af dokumentation efter reglerne i 


BR15 i overvejende grad overholdes i forbindelse med nybygge-


rier”. Hørsholm Kommune finder det misvisende og fejlagtigt at 


sige, at den indsendte dokumentation overvejende overholder 


reglerne, når rapporten tydeligt siger noget andet. Det er muligt, 


at det at benytte ibrugtagningstilladelse som håndtag lovgivnings-


mæssigt ikke kan løse problemet om mangelfuld dokumentation, 


men det kan ikke bruges som argumentation, at der i overvejende 


grad ikke er et problem. 


Det kan i øvrigt bemærkes, at Hørsholm Kommune generelt i vo-


res sagsbehandling kan genkende de konklusioner, som Rambøll 


ridser op i deres analyse. 


Forslag til 


ændring: 


Det vil fremme kvaliteten af dokumentationen med de tiltag, der 


foreslås i ændringsforslaget. Vejledningerne skal være målrettet 


enfamiliehuse mm. Disse bør foreligge før ”håndtaget” med ibrug-


tagningstilladelse fjernes. 
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Notat 


 


Emne/ 


tekst: 


§ 216: 


Wc-rum omfattet af § 214 skal ved ombygning indrettes, så det 
kan benyttes af alle brugere af bygningen. Mindst et wc-rum, der 


er indrettet efter § 214, skal indrettes i stueetagen eller andre 
etager med adgang via elevator, lift eller lignende. 


 


I § 216 indsættes som stk. 2:  


»Stk. 2. Såfremt der ved ombygning ikke indrettes offentligt til-


gængelige wc-rum i stueetagen eller på andre etager med adgang 


via elevator, lift eller lignende, skal der ikke indrettes wc-rum ef-


ter § 214, stk. 2.« 


Kommentar: Hørsholm Kommune tror, at det vil fremme forståelsen, hvis man 


logisk deler paragrafferne op i for det første detailkrav til et han-


dicaptoilet og dernæst hvornår, der skal etableres et sådant.  


F.eks. starte med en paragraf X:  


”Såfremt der er krav om etablering af offentligt tilgængeligt wc-


rum, skal dette overholde følgende krav: 1) Der skal være niveau-


fri adgang, osv.”.  


Dernæst følger paragraf Y:  


”Mindst ét wc-rum skal ved nybyggeri opfylde paragraf X og pla-


ceres i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift 


eller lignende”.  


Endelig en paragraf Z:  


”Ved ombygning, hvor der indrettes offentligt tilgængeligt wc-


rum, skal wc-rum opfylde krav iht. paragraf X, såfremt wc-rum-


met ligger i stueetagen eller på andre etager med adgang via ele-


vator, lift eller lignende.” 


 


Gælder bekendtgørelse 1250 af 13/12/2004 fortsat? Ifølge retsin-


formation gør den. Jævnfør denne, skal der ved ombygning af of-


fentligt tilgængelige bygninger generelt etableres handicaptoilet 


afhængig af 9 %-reglen, hvilket strider mod præcisering af be-


stemmelsen i BR18. 


 


Forslag til 


ændring: 


Se princip for ændringsforslag ovenfor. 


Derudover bør der tilføjes et ”stk. 2” efter ”indrettet efter § 214” i 


§216, stk. 1 (på samme vis som i § 215). 
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Afsender: 

Hørsholm Kommune, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm  

Att: Pernille Grubbe Johnsen, pjo@horsholm.dk, tlf. 48492461 

 

 

Generelle bemærkninger:  

Ingen generelle bemærkninger 

 

Tekstnære bemærkninger: 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 43, stk. 4 ”Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommer-

huse samt garager og carporte, der ikke er integrerede i den pri-

mære bebyggelse, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede 

terrasser og lignende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor ta-

ges i brug uden tilladelse” 

Kommentar: I formuleringen ovenfor kan det opfattes som om, at garager og 

carporte, der er integrerede i den primære bebyggelse fortsat 

kræver ibrugtagningstilladelse, hvilket formentlig ikke er hensig-

ten med ændringen. 

Forslag til 

ændring: 

”Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt gara-

ger og carporte (både fritstående og integrerede i den primære 

bebyggelse), udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terras-

ser og lignende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor tages i 

brug uden tilladelse” 

 

 

Skabelon til høringssvar 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-

lementet 2018 (BR18) 

mailto:pjo@horsholm.dk
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Notat 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 43, stk. 4 ”Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommer-

huse samt garager og carporte, der ikke er integrerede i den pri-

mære bebyggelse, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede 

terrasser og lignende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor ta-

ges i brug uden tilladelse” 

Kommentar: I høringsbrevet redegør TBST for baggrunden for ændringsforsla-

get med henvisning til analyse fra Rambøll, der undersøger pro-

portionalitet mellem byrderne i fbm ibrugtagningstilladelse og pro-

blemerne med utilstrækkelig dokumentation. Det antages, at det 

er rapport fra Rambøll af 27.02.2020 med titlen ”Hovedtendenser 

fra gennemgang af byggesager - Overordnede og forholdsspeci-

fikke resultater vedrørende dokumentation i byggesager” (der er i 

høringsbrevet ikke henvist specifikt til hvilken analyse, der er tale 

om).  

I denne analyse konkluderes overordnet, at der generelt indsen-

des mangelfuldt materiale ved færdigmelding. F.eks. konkluderes 

det, at kun i 4 % af sagerne er den indsendte dokumentation fyl-

destgørende i forhold til brand og kun 25 % i forhold til konstruk-

tionsmæssige forhold. I høringsbrevet anføres det derimod at 

”analysen viser, at indsendelse af dokumentation efter reglerne i 

BR15 i overvejende grad overholdes i forbindelse med nybygge-

rier”. Hørsholm Kommune finder det misvisende og fejlagtigt at 

sige, at den indsendte dokumentation overvejende overholder 

reglerne, når rapporten tydeligt siger noget andet. Det er muligt, 

at det at benytte ibrugtagningstilladelse som håndtag lovgivnings-

mæssigt ikke kan løse problemet om mangelfuld dokumentation, 

men det kan ikke bruges som argumentation, at der i overvejende 

grad ikke er et problem. 

Det kan i øvrigt bemærkes, at Hørsholm Kommune generelt i vo-

res sagsbehandling kan genkende de konklusioner, som Rambøll 

ridser op i deres analyse. 

Forslag til 

ændring: 

Det vil fremme kvaliteten af dokumentationen med de tiltag, der 

foreslås i ændringsforslaget. Vejledningerne skal være målrettet 

enfamiliehuse mm. Disse bør foreligge før ”håndtaget” med ibrug-

tagningstilladelse fjernes. 
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Notat 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 216: 

Wc-rum omfattet af § 214 skal ved ombygning indrettes, så det 
kan benyttes af alle brugere af bygningen. Mindst et wc-rum, der 

er indrettet efter § 214, skal indrettes i stueetagen eller andre 
etager med adgang via elevator, lift eller lignende. 

 

I § 216 indsættes som stk. 2:  

»Stk. 2. Såfremt der ved ombygning ikke indrettes offentligt til-

gængelige wc-rum i stueetagen eller på andre etager med adgang 

via elevator, lift eller lignende, skal der ikke indrettes wc-rum ef-

ter § 214, stk. 2.« 

Kommentar: Hørsholm Kommune tror, at det vil fremme forståelsen, hvis man 

logisk deler paragrafferne op i for det første detailkrav til et han-

dicaptoilet og dernæst hvornår, der skal etableres et sådant.  

F.eks. starte med en paragraf X:  

”Såfremt der er krav om etablering af offentligt tilgængeligt wc-

rum, skal dette overholde følgende krav: 1) Der skal være niveau-

fri adgang, osv.”.  

Dernæst følger paragraf Y:  

”Mindst ét wc-rum skal ved nybyggeri opfylde paragraf X og pla-

ceres i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift 

eller lignende”.  

Endelig en paragraf Z:  

”Ved ombygning, hvor der indrettes offentligt tilgængeligt wc-

rum, skal wc-rum opfylde krav iht. paragraf X, såfremt wc-rum-

met ligger i stueetagen eller på andre etager med adgang via ele-

vator, lift eller lignende.” 

 

Gælder bekendtgørelse 1250 af 13/12/2004 fortsat? Ifølge retsin-

formation gør den. Jævnfør denne, skal der ved ombygning af of-

fentligt tilgængelige bygninger generelt etableres handicaptoilet 

afhængig af 9 %-reglen, hvilket strider mod præcisering af be-

stemmelsen i BR18. 

 

Forslag til 

ændring: 

Se princip for ændringsforslag ovenfor. 

Derudover bør der tilføjes et ”stk. 2” efter ”indrettet efter § 214” i 

§216, stk. 1 (på samme vis som i § 215). 

 

 



Fra: £Lovkvalitetskontoret (951s08)
Til: Michelle Stubberup Jacobsen
Emne: SV: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST journalnr.

BS0400-00256
Dato: 31. marts 2020 08:01:00
Vedhæftede filer: image001.gif

Justitsministeriet har 30. marts 2020 modtaget Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens høring over
udkast til bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18).
 
Justitsministeriet kan ikke umiddelbart konstatere, at udkastet giver anledning til spørgsmål
vedrørende Justitsministeriets område. Hvis der imidlertid er bestemte spørgsmål i relation til
udkastet, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ønsker, at Justitsministeriet forholder sig til, bedes
dette snarest muligt præciseret over for Justitsministeriet.
 
Justitsministeriet foretager sig på det foreliggende grundlag ikke yderligere i anledning af
høringen.
 
Med venlig hilsen  

Lovkvalitetskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K  
Tlf.: 7226 8400  
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
 

Fra: Michelle Stubberup Jacobsen <mstu@tbst.dk> 
Sendt: 30. marts 2020 11:41
Til: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18),
TBST journalnr. BS0400-00256
 
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til mile@tbst.dk senest mandag
den 4. maj 2020, mærket j.nr. BS0400-00256.
 
Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på følgende link
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63836.
 
Med venlig hilsen
 
Michelle Stubberup Jacobsen
Fuldmægtig, cand.jur.
Kontor for byggeri

mailto:Lovkvalitetskontoret@jm.dk
mailto:mstu@tbst.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jJ9xJ-0003jL-4m&i=57e1b682&c=oJxEqD1NfUx2LGnoaMeErpl95sQGFAKfF_-yHxly0sFaQP8rjRzw4lq8aIhoXsQw4YjgDnIAPOrKRv-jc5CdD0QBXzv_p36A5H8Md-cau5lvojY0n2tFQxssW8da2Xel_F7-KMIXT6a2mCzvWQsnoqFbo_X7QpuI9wpGhhB4q-1G3fVWWKqfILdFMeU-NnpAKhq_GsHp3Lo3aTPeoWg8vfAVPrdRWvHE_dT4d4QNb8Hb-uy5zM4RpxZYOGq3l0MB
mailto:jm@jm.dk
mailto:info@tbst.dk
mailto:mile@tbst.dk
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63836



 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V
 
Tlf.: +45 4178 0526
E-mail: mstu@tbst.dk
 

mailto:mstu@tbst.dk


Fra: Tine Holm
Til: ts Info
Cc: Mia Lee
Emne: TBST journalnr. BS0400-00256: KEA svar på høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement

2018 (BR18)
Dato: 27. april 2020 10:09:07
Vedhæftede filer: image003.png

Høringsbrev.pdf
UDKAST Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18).pdf
Høringsliste.pdf
Skabelon til høringssvar BR18.docx

 
Vedr. høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST
journalnr. BS0400-00256
 
Københavns Erhvervsakademi (KEA) har ingen bemærkninger.
 
 
 
 
Med venlig hilsen
 
 
 
Tine Holm
Specialkonsulent - Ledelsessekretariatet
 
KEA – Københavns Erhvervsakademi
Copenhagen School of Design and Technology
Guldbergsgade 29N
DK 2200 København N
 
Direkte:  46460007
Mobil:    51238258
Mail:       tiho@kea.dk
 

 
 
 
 
 
 

Fra: Michelle Stubberup Jacobsen <mstu@tbst.dk> 
Sendt: 30. marts 2020 11:41
Til: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST
journalnr. BS0400-00256
 
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:
 

mailto:tiho@kea.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:mile@tbst.dk
mailto:tiho@kea.dk
mailto:mstu@tbst.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
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Carsten  Niebuhrs Gade 43 


1577 København V 


Telefon 7221 8800 


Fax 7262 6790 


info@tbst.dk 


tbst.dk 


 


Notat 


BS0400-00256  


30-03-2020 


 


Til høringsparterne 


 


Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 
 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til ændring af 


bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18). 


 


Høringsfristen er den 4. maj 2020 


 


Bekendtgørelsen indeholder ændringer, som bl.a. sikrer, at EU-retlige 


forpligtelser overholdes. Endvidere ændres bestemmelser flere steder i 


bekendtgørelsen. 


 


Bekendtgørelsen præciserer reglerne for: 


• Væsentlige ombygninger. 


• Evakuering og redning af personer. 


• Bærende konstruktioners bæreevne. 


• Bebyggelsesregulerende bestemmelse vedrørende sommer-


huse. 


• WC-krav for offentligt tilgængelige bygninger. 


Bekendtgørelsen ændrer reglerne for: 


• Sanitetsbygninger med et areal på 25 m2. 


• Transportable konstruktioner på byggepladser. 


• Camping- og salgsområder.  


• Ibrugtagningstilladelse for enfamiliehuse, dobbelthuse, række-


huse og sommerhuse. 


• Brand vedrørende drift, kontrol og vedligehold og driftsmæssige 


tiltag. 


• Brandværnsforanstaltninger under udførelsen af et byggear-


bejde.   


• Energikrav til vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glas-


tage. 


• Centralvarmekedler. 


• Skateboardbaner, parkourredskaber mv. 
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• Udformningen af tekniske installationer for sommerhuse.  


• Vandinstallationers udformning og vandtemperatur.  


Bekendtgørelsen udvider omfanget af: 


• Midlertidige, flytbare pavilloner, som er undtaget fra visse ener-


gikrav. 


• Risikoklasse 1. 


Nedenfor beskrives de væsentligste forslag til ændringer nærmere.  


Præcisering af reglerne om væsentlige ombygninger 


Den 10. marts 2020 trådte en ændringsbekendtgørelse af bygningsreg-


lementet i kraft, som ændrede reglerne i § 5 vedrørende ombygninger. 


Ændringen medfører, at der ikke skal ansøges om byggetilladelse for at 


lave ombygninger: 


• Der ikke ændrer konstruktionernes virkemåde. 


• Der ikke ændrer forudsætningerne for de brandmæssige for-


hold. 


Det er en forudsætning, at ombygningen heller ikke indebærer en an-


vendelsesændring eller en udvidelse af etagearealet. 


Ændringsbekendtgørelsen, der trådte i kraft den 10. marts 2020, havde 


en usædvanlig kort høringsperiode. Nærværende høring giver derfor 


mulighed for også at give høringssvar til ændringsbekendtgørelsen af 


10. marts, som derfor er vedhæftet.  


Med nærværende forslag til ændring af bygningsreglementet præcise-


res bygningsreglementets § 6, så det utvetydigt fremgår, at i de til-


fælde, hvor en ombygning kræver byggetilladelse, er det kun de for-


hold, der ændres, der skal opfylde kravene i gældende bygningsregle-


ment (BR 18). De dele af bygningen, som ikke ændres, kan benyttes 


uændret, og kravene til bl.a. konstruktions- og brandsikkerhed er de 


krav, der gjaldt på opførelsestidspunktet.  


Ændring af reglerne for sanitetsbygninger 


Der indføres en undtagelse vedrørende sanitetsbygninger med et areal 


på højst 25 m2. Disse kan fremover opføres uden krav om byggetilla-


delse. Undtagelsen indføres som følge af efterspørgsel fra branchen for 


små toiletbygninger, som er færdigproduceret og omfattet af en lang 


række produktkrav.  


Ændring af reglerne for transportable konstruktioner 


Reglerne for transportable konstruktioner grupperes efter, om de står 


på byggepladser eller uden for byggepladser. Dermed bliver det lettere 


at finde de relevante paragraffer. 
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Det præciseres, at det ikke er krav om byggetilladelse for transportable 


konstruktioner, der opsættes i tilknytning til en byggeplads, samt hvilke 


transportable konstruktioner på en byggeplads, der betragtes som væ-


rende til brug for udførelsen af et byggearbejde, som kun skal opfylde 


kravene i: 


• Kapitel 7 vedrørende indretning af byggepladser og udførelse af 


byggearbejder.  


• Kapitel 15 vedrørende konstruktioner. 


Transportable konstruktioner på en byggeplads, der benyttes til andet 


end selve udførelsen af byggearbejdet, skal tillige opfylde kravene i: 


• Kapitel 5 vedrørende brandforhold. 


• Kapitel 11 vedrørende energiforbrug. 


Ændring af reglerne om camping- og salgsområder 


De administrative regler for camping- og salgsområder samles i én be-


stemmelse. Festivalområder udgår af bestemmelsen, og bestemmelsen 


omfatter nu camping- og salgsområder. Festivalområder udgår, da et 


festivalområde hovedsageligt består af salgs- og campingområder samt 


transportable konstruktioner, der er reguleret i bygningsreglementet. 


For campingområder udgår kravet om byggetilladelse, men kravet om 


overholdelse af bygningsreglementets kapitel 5 bibeholdes, hvis der 


overnatter mere end 150 personer. 


For salgsområder øges kvadratmetergrænsen for, hvornår der er krav 


om, at ansøgning om byggetilladelse indsendes til kommunalbestyrel-


sen fra 1.000 m2 til 5.000 m2. For salgsområder mindre end 5.000 m2, 


men hvor der forventes mere end 150 personer, skal bygningsregle-


mentets kapitel 5 overholdes. 


Kvadratmetergrænsen er i bestemmelsen ændret fra 1.000 m2 til 5.000 


m2, fordi det er fundet mere hensigtsmæssigt, da det dermed vil være 


muligt at kunne etablere mindre salgsområder, herunder mindre kræm-


mermarkeder, loppemarkeder, julemarkeder m.v. uden at skulle søge 


om byggetilladelse. 


Endvidere præciseres det, at camping- og salgsområder er undtaget for 


indplacering i brandklasser, og at det skal vurderes, om der skal ind-


drages en certificeret brandrådgiver i forbindelse med udarbejdelse af 


den tekniske dokumentation. Såfremt vejledninger og præ-accepterede 


løsninger for camping- og salgsområder anvendes, vil det normalt ikke 


være nødvendigt at inddrage en certificeret brandrådgiver. 
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Ændring om reglerne om ibrugtagningstilladelse til enfamiliehuse, dob-


belthuse, rækkehuse og sommerhuse 


Krav om ibrugtagningstilladelse for enfamiliehuse, dobbelthuse, ræk-


kehuse og sommerhuse blev indført med BR18, fordi kommunerne op-


levede, at de ofte ikke modtog den rette dokumentation ved afslutnin-


gen af et byggeprojekt. Kravet om ibrugtagningstilladelse betyder, at 


byggeriet ikke kan tages i brug, før dokumentationen er indsendt til og 


godkendt af kommunen.  


TBST været i dialog med byggebranchen, hvor særligt typehusfirmaer 


har oplevet, at processen med ibrugtagningstilladelser er tung og ufor-


udsigelig i visse kommuner. Der er eksempler på sager, hvor familier 


har skullet vente flere måneder på at flytte ind i deres færdige hus, 


fordi ibrugtagningstilladelsen var længe undervejs. Derudover presses 


virksomhederne på likviditeten, fordi betalingen for et nyt hus først fal-


der, når ibrugtagningstilladelsen foreligger. Disse forhold vurderes 


samlet set at fordyre byggeriet. 


TBST har på den baggrund fået udarbejdet en analyse af Rambøll, som 


kan findes på styrelsens hjemmeside, der undersøger hvorvidt proble-


merne med utilstrækkelig dokumentation ved nybyggeri er proportio-


nalt med de byrder, som kravet om ibrugtagningstilladelse har medført. 


Analysen viser, at indsendelse af dokumentation efter reglerne i BR15 


i overvejende grad overholdes i forbindelse med nybyggerier.  


På ovenstående baggrund ophæves reglerne om ibrugtagningstilladelse 


for enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse. Der vil 


som erstatning blive udarbejdet målrettet vejledning, så kravene om 


dokumentation bliver tydelige. 


Reglerne medfører en risiko for, at nogle nybyggerier og større ombyg-


ninger ikke vil være fyldestgørende dokumenteret i kommunens arki-


ver. Det er dog TBSTs opfattelse, at dette problem ikke kan løses lov-


givningsmæssigt på en hensigtsmæssig måde. Derimod kunne proces-


sen for indsendelse af dokumentation til kommunen formentlig tilpas-


ses, f.eks. via en ændret IT-løsning, så indsendelse af dokumentation 


automatisk blev håndteret i forbindelse med færdigmelding.  


Præcisering af reglerne om evakuering og redning af personer 


Det præciseres i § 93, at det kun er i selve soverummene, der skal 


installeres røgalarmanlæg, såfremt man benytter muligheden for ude-


ladelse af varslingsanlæg. Det tydeliggøres hermed, at det ikke er nød-


vendigt at installere røgalarmanlæg i tilknyttede toiletter, gangareal, 


depotrum eller lignende.  


Endvidere præciseres det i § 96, at udover soverum skal der også være 


direkte udgang til der fri fra samtlige opholdsrum, før at flugtvejs- og 


panikbelysning kan undlades. Det betyder, at der f.eks. i børnehaver, 
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hvor der ikke er soverum, skal være direkte udgang til det fri fra samt-


lige opholdsrum for at flugtvejs- og panikbelysning kan undlades.  


Ændring af reglerne om brand vedrørende drift, kontrol og vedligehold 


og driftsmæssige tiltag 


Der sættes krav til at, såfremt det akkrediterede inspektionsorgan ved 


funktionsafprøvning eller systemintegrationstest bliver opmærksom på, 


at et anlæg er behæftet med fejl, der kan medføre konkret risiko for 


personskade i tilfælde af brand, skal der ske meddelelse herom til kom-


munalbestyrelsen. 


Ændring af reglerne for brandværnsforanstaltninger under udførelsen 


af et byggearbejde   


§ 6 a, stk. 1, nr. 1, justeres, så det tydeliggøres, at der må foregå 


almindeligt kontorarbejde i forbindelse med byggepladsen, uden at 


dette udløser brandkravene i kapitel 5 og energikravene i kapitel 11. 


Det er styrelsens vurdering, at dette hele tiden har været gældende, 


men bliver fortolket forskelligt i kommunerne. 


På baggrund heraf tilføjes der krav i § 163 om, at der fra disse trans-


portable konstruktioner kan ske en sikker evakuering af personer, og 


disse transportable konstruktioner har tilstrækkelig bæreevne i tilfælde 


af brand. Disse kontorer i transportable konstruktioner på byggepladser 


skal dermed ikke længere opfylde de generelle krav til brand, som an-


givet i kap 5. Der vil i forbindelse med udstedelsen af denne ændrings-


bekendtgørelse pr. 1. juli 2020 tillige blive udstedt en vejledning om 


”brandværnsforanstaltninger for transportable konstruktioner på byg-


gepladser”.  


Præcisering vedrørende bærende konstruktioners bæreevne 


Det præciseres, at det også med hensyn af valg af brandforløb er muligt 


at anvende en anden metode, hvis det dokumenteres at sikkerhedsni-


veauet er opretholdt. 


Præcisering af bebyggelsesregulerende bestemmelse vedrørende som-


merhuse. 


Ændringen er en præcisering af, at der på sommerhusgrunde ikke må 


opføres sekundær bebyggelse i en afstand af 0-5 meter fra skel mod 


vej.  


Præcisering af wc-krav for offentligt tilgængelige bygninger 


Reglerne for wc-krav for offentlig tilgængelige bygninger præciseres, 


således at det tydeligere fremgår, at når der ved ombygning ikke ind-


rettes offentligt tilgængelige wc-rum i stueetagen eller på andre etager 


med adgang via elevator, lift eller lignende, er der ikke krav om, at der 


skal indrettes wc-rum efter bygningsreglementets §§ 214, stk. 2, og 


223, stk. 2. 
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Præciseringen sker på baggrund af en uklarhed i branchen og i kom-


munerne om, at der ved renovering af offentligt tilgængelige bygninger 


er krav om at etablere et handicapegnet toilet til kunderne, uanset om 


der er niveaufri adgang hen til dette toilet. 


Ændring af energikrav til vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og 


glastage 


Reglerne for energikrav til vinduer og ovenlys, yderdøre og ventilation 


skærpes. Energikravene skal overholdes, når der bygges nyt eller ved 


udskiftninger af bygningskomponenterne.  


De ændrede energikrav til vinduer og ovenlys, yderdøre og ventilation 


blev allerede udmeldt i 2011 i energimærkningsordningen for vinduer, 


og industrien har haft en lang årrække til at forberede sig på de kom-


mende krav. De ændrede krav gælder pr. 1. januar 2021. Ændringerne 


har været forelagt energiforligskredsen flere gange før, senest i 2017, 


hvor det blev besluttet at energikravene til nye bygninger ikke alligevel 


skulle strammes i 2020. Det blev dog besluttet at de allerede udmeldte 


energikrav til industriproducerede byggekomponenter som ventilation, 


vinduer og døre, fastholdes da byggematerialeindustrien allerede har 


forberedt sin produktion på indførelsen af kravene.  


Udvidelse af omfanget af midlertidige, flytbare pavilloner, som er und-


taget fra visse energikrav 


Omfanget af § 287 udvides til også at omfatte midlertidige, flytbare 


pavilloner, der opstilles uden tilknytning til et eksisterende byggeri. 


Disse kan fremover opstilles i op til 2 år.  


Ændring af krav til centralvarmekedler 


Kravene til centralvarmekedler opdateres som følge af EU-direktivet om 


EcoDesign (Direktiv 2009/125/EF). Produkter omfattet af reglerne skal 


overholde mindstekrav til energieffektivitet, krav vedrørende andre væ-


sentlige miljøforhold samt eventuelt krav til funktion og kvalitet.  


Ændring reglerne om skateboardbaner, parkourredskaber mv. 


Bestemmelsen flyttes, da DS/EN 15312 Frit tilgængeligt multisportud-


styr ikke er en del af DS/EN 1176-series om legepladsredskaber og -


underlag, som der ellers udelukkende henvises til i § 359, stk. 1. Mul-


tisport er ikke at sammenligne med legeredskaber, men betragtes mere 


som en fritidsaktivitet på niveau med f.eks. skateboardbaner og par-


kourredskaber, som der henvises til i § 360. 


Opdatering af krav til udformningen af tekniske installationer for som-


merhuse 


Kravene til udformning af tekniske installationer for sommerhuse opda-


teres, så de tekniske installationer skal udformes på en sådan måde, at 


de personer, der opholder sig i bygningerne, ikke generes af lyd fra 
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disse. I dag er der krav til støjniveau uden for sommerhuset. Dette krav 


ophæves, da det ikke findes hensigtsmæssigt. Formuleringen af det nye 


krav er en tilbageførsel til kravet i BR15.  


Ændring af krav til vandinstallationers udformning og vandtemperatur 


Kravene til vandinstallationernes udformning og vandtemperatur opda-


teres, så bygningsreglementets § 411 eksplicit nævner kravene til 


varmtvands temperaturer, som er indeholdt i DS 439.  


Af hensyn til sundhed findes det nødvendigt at indskrive de allerede 


eksisterende krav fra DS 439. Ændringen udgør således en tydeliggø-


relse af, hvilke krav der gælder til temperaturen på varmt vand.  


Udvidelse af risikoklasse 1 


Risikoklasse 1 udvides, så der fremadrettet kan opføres fritliggende og 


sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse med højst 3 etager 


over terræn og højst 1 etage under terræn, hvis etagearealet ikke over-


stiger 150 m2. Udvidelsen betyder, at det fremadrettet er muligt at op-


føre eksempelvis rækkehuse med et samlet etageareal på 150 m2, uden 


at der skal inddrages en certificeret brandrådgiver, hvis de præ-accep-


terede løsninger anvendes. 


 


Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv og 


borgere) 


Bekendtgørelsesændringen vurderes at have administrative konse-


kvenser for erhvervslivet i form af lettelser for så vidt angår. lempelse 


af krav til ansøgninger om byggetilladelse for salgsområder, jf. ændrin-


gen i § 6 f. Det vurderes, at der vil være tale om mindre væsentlige 


administrative lettelser for erhvervslivet, da det primært er frivillige or-


ganisationer, der afholder arrangementer, hvori salgsområderne ind-


går.   


Erhvervsstyrelsen har vurderet, at bekendtgørelsesudkastet medfører 


administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse konsekvenser vur-


deres at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere. 


Bekendtgørelsen vurderes endvidere at have efterlevelseskonsekven-


ser for borgere og erhvervsliv som følge af ændringer, der medfører 


udgifter eller besparelser som følge af reguleringsmæssige krav.  


Der forventes at være efterlevelseskonsekvenser i form af omstillings-


udgifter for så vidt angår skærpede energikrav til vinduer, ovenlys, 


yderdøre og ventilation. Det er krav, der skal overholdes, når der byg-


ges nyt eller ved udskiftninger af bygningskomponenterne. Ændrin-


gerne i krav vil dog medføre en energibesparelse. Samlet set er det 
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styrelsens vurdering, at ændringerne af krav ikke medfører varige om-


kostninger, da stramningerne af kravene er totaløkonomisk fordelag-


tige.  


Der forventes derudover at være efterlevelseskonsekvenser i form af 


besparelser for så vidt angår udvidelse af omfanget af midlertidige, flyt-


bare pavilloner, som er undtaget fra visse energikrav.  


 


Principper for agil erhvervsrettet regulering 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har vurderet, at principperne for agil 


erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de konkrete ændringer i 


bekendtgørelsesudkastet. Erhvervsstyrelsen har ingen bemærkninger 


hertil. 


 


Ikrafttrædelse, høringsfrist m.v. 


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


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


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


mile@tbst.dk senest den 4. maj 2020, mærket j.nr. BS0400-00256. 


Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Mia Lee pr. mail 


mile@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. 


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


terer hørte parter, når en bekendtgørelse er blevet udstedt. 


Den udstedte bekendtgørelse 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 


Mia Lee 


Specialkonsulent 
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 


(BR18) 


 


   I bekendtgørelse nr. 1399 af 12. december 2019 om bygningsreglement 2018 (BR18), som ændret ved bekendtgørelse 


nr. 182 af 5. marts 2020, foretages følgende ændringer: 


 


§ 1 


 


1. I § 5, stk. 1, indsættes efter nr. 14 som nummer 15:  


   »15) Sanitetsbygninger med et areal på højst 25 m2.« 


 


2. I § 6 indsættes efter nr. 5 som nummer 6 og 7: 


   »6) Eksisterende konstruktionsmæssige forhold, hvor der ved væsentlige ombygninger ikke ændres på de bærende 


konstruktioners virkemåde. Disse kan fortsat benyttes i overensstemmelse med bestemmelserne gældende på 


opførelsestidspunktet. 


7) Eksisterende brandmæssige forhold, der ved væsentlige ombygninger ikke direkte influeres. Disse kan fortsat 


benyttes uændret i overensstemmelse med reglerne på opførelsestidspunktet.« 


 


3. Overskriften før § 6 a affattes således: 


   »Transportable konstruktioner på byggepladser« 


 


4. § 6 a affattes således: 


   »Følgende konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men kan opstilles i længere tid end 6 uger uden 


særskilt ansøgning om byggetilladelse: 


1) Transportable konstruktioner, der opsættes i tilknytning til en byggeplads og anvendes til brug for udførelsen af et       


byggearbejde, herunder byggepladsledelse, tilsynskontor og mødelokaler. Konstruktionerne må ikke anvendes til       


overnatning. 


2) Transportable konstruktioner, der opsættes i tilknytning til en byggeplads og som anvendes til andre formål end     


selve udførelsen, herunder konstruktioner, hvori der udføres tegnestuearbejde, kontorarbejde eller lignende, der ikke    


er egentligt byggearbejde, og som anvendes som en fast arbejdsplads. Konstruktionerne må ikke anvendes til   


overnatning. 


   Stk. 2. Konstruktionerne nævnt i stk. 1, nr. 1, er omfattet af følgende krav i det omfang, de er relevante: 


1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7.  


2) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15. 


   Stk. 3. Konstruktionerne nævnt i stk. 1, nr. 2, er omfattet af følgende krav i det omfang, de er relevante: 


1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7. 


2) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15. 


3) Brandforhold i kapitel 5. 


4) Energiforbrug i §§ 287-292.« 


 


5. Før § 6 b indsættes som ny overskrift: 


   »Transportable konstruktioner« 


 


6 § 6 b affattes således: 


   »Følgende transportable konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om 


byggetilladelse: 


1) Telte i 1 etage kun til privat brug. 


2) Telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 50 m². 


3) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er højst 1,0 m i    


højden og uden overdækning. 


4) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden og uden overdækning. 


5) Gangbroer m.v. der er højst 1,0 m over terræn og uden overdækning. 


6) Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af fast materiale, som ikke opsættes og 


anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads. Bestemmelsen gælder, uanset om 


konstruktionen er på hjul eller ej. Konstruktionen må ikke anvendes til overnatning. 







7) Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen til deres operationer, 


øvelser mv. 


   Stk. 2. Følgende transportable konstruktioner må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, hvis de er 


certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til 


overnatning: 


1) Alle telte i mere end 1 etage. 


2) Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal på mere end 50 m². 


3) Transportable konstruktioner i mere end 1 etage, dog undtaget konstruktioner nævnt i § 6 a, stk. 1, nr. 1 og 2. 


4) Scener, herunder automobilscener, der er mere end 1,0 m i højden uanset om scenen opstilles indendørs eller 


udendørs. 


5) Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m². 


6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1,0 m i højden. 


7) Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m². 


8) Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan 


være risiko for væsentlig personskade. 


9) Gangbroer, der er over 1,0 m i højden og med eller uden færdsel under gangbroen, uanset om gangbroen er med eller 


uden overdækning. 


10) Alle overdækninger over gangbroer. 


11) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, 


placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade. 


12) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for 


væsentlig personskade. 


   Stk. 3. De transportable konstruktioner nævnt i stk. 1 og stk. 2, er omfattet af følgende krav: 


1) Byggeret i kapitel 8. Bestemmelserne i kapitel 8 gælder kun for konstruktioner, der opstilles med en varighed på     


over 6 uger. 


2) Adgangsforhold ved bygningen i §§ 51-54. 


3) Værn i §§ 58-60. 


4) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15. 


5) Brandforhold i kapitel 5. 


   Stk. 4. Stk. 2 omfatter også modulopbyggede konstruktioner, hvis udformning og størrelse medfører, at 


konstruktionen overstiger de i stk. 2 anførte grænser. 


   Stk. 5. Konstruktioner, der opstilles midlertidigt, er ikke omfattet af §§ 40, 43 og 46.« 


 


7. I § 6 c ændres »§ 6 a, stk. 1, nr. 3-9, eller stk. 2« til »§ 6 b, stk. 1, nr. 1-7 eller § 6 b, stk. 3« 


 


8.  I § 6 d ændres »§ 6 a, stk. 2« til: »§ 6 b, stk. 3« 


 


9. Overskriften før § 6 f affattes således:  


   »Camping- og salgsområder« 


 


10. § 6 f affattes således: 


   »For midlertidige salgsområder med et samlet areal på over 5.000 m² skal ansøgning om byggetilladelse med 


oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, 


området tages i brug. 


   Stk. 2. Følgende midlertidige camping- og salgsområder skal overholde bygningsreglementets kapitel 5, men kan 


etableres uden ansøgning om byggetilladelse: 


1) Midlertidige campingområder til flere end 150 overnattende personer. 


2) Salgsområder, der er mindre end 5.000 m2 og til flere end 150 personer.« 


 


11. § 6 g ophæves. 


 


12. Overskriften før § 6 h affattes således:   


   »Pladsfordelingsplaner og midlertidig overnatning« 


 


13. § 6 h, stk. 2, affattes således: 


   »Midlertidige overnatninger, jf. § 152 a, skal meddeles til kommunalbestyrelsen senest 2 uger før første 


overnatningsdøgn.« 


 







14. I § 19, stk. 1, ændres »byggeri« til: »byggearbejde« 


 


15. I § 23, stk. 1, ændres »byggeri« til: »byggearbejde« 


 


16. § 43, stk. 4, affattes således: 


   »Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære 


bebyggelse, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor 


tages i brug uden tilladelse.« 


 


17. I § 92, nr. 2, ændres »bygningen« til: »byggeriet« 


 


18. I § 93, stk. 1, nr. 5, ændres »rum« til: »soverum« 


 


19. I § 96, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »soverum«: »og opholdsrum« 


 


20. I § 98, nr. 4, indsættes efter »personer«: », som har lovlig adgang,« 


 


21. § 100 affattes således: 


   »Brandmodstandsevnen for bærende bygningsdele bestemmes enten ved standardbrandpåvirkning eller ved 


anvendelse af et naturligt brandforløb, som beskrevet i DS/EN 1991-1-2 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner – 


Del 1-2: Generelle laster – Brandlast og DS/EN 1991-1-2 DK NA Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker 


– Del 1-2: Generelle laster – Brandlaster. 


   Stk. 2. Anvendes et naturligt brandforløb i medfør af § 100, skal det dokumenteres, at konstruktionen kan modstå det 


fulde brandforløb.« 


 


22. § 101 affattes således: 


   »§100 kan fraviges, hvis det på anden vis sikres og dokumenteres, at en afvigelse er forsvarlig, og der opnås et 


sikkerhedsniveau, som beskrevet i §§ 82 og 344, stk. 2, nr. 1.« 


 


23. § 111 affattes således:  


   »Byggeri kan opdeles i flere brandmæssige enheder. Opdelingen i brandmæssige enheder skal sikre, at flugtvejene 


kan anvendes i den tid, der er nødvendig for evakuering og redning af personer i et byggeri, og så der ikke sker 


væsentlig brandspredning.« 


 


24. I § 117, nr. 4, indsættes efter »personer«: »i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets 


redningsindsats« 


 


25. § 119 affattes således:  


   »Camping- og salgsområder skal placeres, indrettes og bruges på en sådan måde, at en brand kan begrænses til det 


område, hvor branden er opstået. Brandspredning og røg til andre områder skal forhindres i den tid, som er nødvendig 


for evakuering og redningsberedskabets indsats.« 


 


26. I § 120 udgår »festival« 


 


27. I § 135 ændres »en virksomhed« til: »et akkrediteret inspektionsorgan« 


 


28. I § 135, stk. 2, ændres »§ 6 a« til: »§ 6 b« 


 


29. I § 136, stk. 2, ændres »en virksomhed« til: »et akkrediteret inspektionsorgan« 


 


30. I § 141, stk. 3, ændres »en virksomhed« til: »et akkrediteret inspektionsorgan« 


 


31. I § 141, stk. 5, ændres »§ 6 a« til: »§ 6 b« 


 


32. I § 141 indsættes efter stk. 5 som stk. 6: 


   »Stk. 6. Bliver det akkrediterede inspektionsorgan ved en funktionsafprøvning opmærksom på, at anlæg er behæftet 


med fejl, der kan medføre risiko for konkret personskade i tilfælde af brand, skal der ske meddelelse herom til 


kommunalbestyrelsen.« 







 


33. I § 142, stk. 3, ændres »en virksomhed« til: »et akkrediteret inspektionsorgan« 


 


34. I § 142 indsættes efter stk. 4 som stk. 5: 


»Stk. 5. Bliver det akkrediterede inspektionsorgan ved en systemintegrationstest opmærksom på, at anlæg er behæftet 


med fejl, der kan medføre risiko for konkret personskade i tilfælde af brand, skal der ske meddelelse herom til 


kommunalbestyrelsen.« 


 


35. I § 148, nr. 4, ændres »håndslukningsmateriel« til: »håndslukningsudstyr« 


 


36. § 148, nr. 8, affattes således: 


   »8) Der i soverumsafsnit, som er omfattet af § 147, stk. 1, nr. 3, er udarbejdet og ophængt opslag til brugerne om 


alarmering og evakuering. Opslagene skal placeres synligt på alle værelser og i fællesarealer.« 


 


37. § 152 a, nr. 8, ophæves. 


 


38. § 156 affattes således:  


   »Drift, kontrol og vedligehold af følgende skal ske på en sådan måde, at §§ 137-142 og § 157 til en hver tid er 


overholdt: 


1) Transportable konstruktioner til flere end 150 personer. 


2) Camping- og salgsområder til flere end 150 personer.« 


 


39. § 157 affattes således: 


   »Der skal udarbejdes en drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan for det i §156 nævnte, så det sikres, at: 


1) Der i forsamlingstelte til flere end 150 personer udarbejdes en driftsjournal og en pladsfor-delingsplan.  


2) Der udarbejdes en brand- og evakueringsinstruks.  


3) Der udarbejdes ordensregler om forebyggelse af brand. 


4) Personalet er instrueret i de udarbejdede ordensregler, brand- og evakueringsinstruks, placering og brug af 


håndslukningsudstyr og brandtekniske installationer.« 


 


40. I § 163 indsættes efter nr. 1 som nye numre: 


   »2) Der kan ske en sikker evakuering af personer i og ved byggeriet, herunder i transportable konstruktioner der 


anvendes i forbindelse med byggeriet. 


  3) Transportable konstruktioner, der anvendes i forbindelse med byggeriet, har tilstrækkelig bæreevne i tilfælde af 


brand.« 


   Nr. 2-6 bliver herefter nr. 4-8.  


 


41. I § 183, nr. 2, udgår »vej« 


 


42. § 214, stk. 2, affattes således: 


   »Stk. 2. Såfremt der etableres offentligt tilgængelige wc-rum, skal der på samme etage indrettes mindst ét wc-rum, der 


overholder følgende krav: 


1) Der skal være niveaufri adgang frem til wc-rum. 


2) Den fri passagebredde i dør til wc-rum skal være mindst 0,77 m. 


3) Håndvask og wc skal placeres over et hjørne på hver sin sammenstødende væg, så håndvask kan nås af person            


siddende på wc’et. 


4) Der skal være en fri afstand på mindst 0,90 m ved den side af wc’et, der vender bort fra håndvask. Væggen ved   


siden af wc’et, der vender bort fra håndvasken, skal friholdes fra fastmonteret inventar. 


5) Der skal være et frit manøvreareal med en diameter på 1,5 m foran wc’et og fri af dørens opslagsareal. 


6) Toiletsæde skal placeres i en højde på 0,48 m. 


7) Der skal være opklappelige armstøtter i en højde på 0,80 m på begge sider af wc’et. 


8) Håndvask skal placeres i en højde på ca. 0,80 m med afløb under vask trukket tilbage.« 


 


43. I § 215 indsættes efter »§ 214 «: »stk. 2,« 


 


44. I § 216 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. Såfremt der ved ombygning ikke indrettes offentligt tilgængelige wc-rum i stueetagen eller på andre etager 


med adgang via elevator, lift eller lignende, skal der ikke indrettes wc-rum efter § 214, stk. 2.« 







 


45. § 223 affattes således: 


   »Såfremt der indrettes offentligt tilgængelige wc-rum til brug for andre end de beskæftigede i en bygning samt i 


kontor- og administrationsbygninger, skal der på samme etage indrettes mindst ét wc-rum, der opfylder følgende krav: 


1) Der skal være niveaufri adgang frem til wc-rum. 


2) Den fri passagebredde i dør til wc-rum skal være mindst 0,77 m. 


3) Håndvask og wc skal placeres over et hjørne på hver sin sammenstødende væg, så håndvask kan nås af person 


siddende på wc’et. 


4) Der skal være en fri afstand på mindst 0,90 m ved den side af wc’et, der vender bort fra håndvask. Væggen ved siden 


af wc’et, der vender bort fra håndvasken, skal friholdes fra fastmonteret inventar. 


5) Der skal være et frit manøvreareal med en diameter på 1,5 m foran wc’et og fri af dørens opslagsareal. 


6) Toiletsæde skal placeres i en højde på 0,48 m. 


7) Der skal være opklappelige armstøtter i en højde på 0,80 m på begge sider af wc’et. 


8) Håndvask skal placeres i en højde på ca. 0,80 m, med afløb under vask trukket tilbage.« 


 


46. I § 224 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. Såfremt der ved ombygning ikke indrettes offentligt tilgængelige wc-rum i stueetagen eller på andre etager 


med adgang via elevator, lift eller lignende, skal der ikke indrettes wc-rum efter § 223.« 


 


47. I § 258, nr. 1, indsættes efter sidst pkt.:  


   »Fra 1. januar 2021 må energibalancen for referencevinduet ikke være mindre end 0 kWh/m2 pr. år.« 


 


48. I § 258, nr. 2, indsættes efter sidste pkt.:  


   »Fra 1. januar 2021 må energibalancen for referencevinduet ikke være mindre end 10 kWh/m2 pr. år.« 


 


49. § 287 affattes således: 


   »Midlertidige, flytbare pavilloner skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås under hensyn til pavillonernes 


anvendelse.  


   Stk. 2. Midlertidige flytbare pavilloner, der opstilles i tilknytning til eksisterende byggeri, kan opstilles i op til 5 år, 


f.eks. som led i renovering af en skole, en børneinstitution eller en kontorbygning eller for at løse et akut pladsbehov, 


herunder genhusning. 


   Stk. 3. Midlertidige, flytbare pavilloner, der opstilles uden tilknytning til et eksisterende byggeri, kan opstilles i op til 


2 år. 


   Stk. 4. Permanente pavilloner eller pavilloner, der benyttes udover opstillingsperioderne i stk. 2 og 3, skal opfylde de 


gældende krav til nybyggeriet.« 


 


50. § 290 affattes således: 


   »For opstillinger efter §287 er det tilladt at anvende direkte elvarme for midlertidige, flytbare pavilloner for 


opstillinger op til 2 år. For opstillinger der opstilles mellem 2 og 5 år, skal direkte elvarme erstattes af anden 


varmeforsyning, eller der skal kompenseres herfor ved etablering af tilsvarende produktion af vedvarende energi.« 


 


51. § 306 affattes således: 


   »Kedler på op til 500 kW til fyring med fast brændsel, der installeres i eller i tilknytning til bygninger, skal mindst 


have et sikkerhedsniveau svarende til DS/EN 303-5 Central-varmekedler til fast brændsel, manuelt eller automatisk 


fyrede med en nominel varmeeffekt på op til 500 kW, Terminologi, krav, prøvning og mærkning. 


   Stk. 2. Kedler til fyring med biomasse, der ikke stammer fra træ, på op til 1 MW skal mindst opfylde kravene 


svarende til virkningsgrad for kedelklasse 3 i DS/EN 303-5 Centralvarmekedler til fast brændsel, manuelt eller 


automatisk fyrede med en nominel varmeeffekt på op til 500 kW - Terminologi, krav, prøvning og mærkning. 


   Stk. 3. Stk. 2, gælder ikke for kedler til fyring med halm med en indfyret effekt på under 130 kW, der er beregnet til 


fyring med småballer.« 


 


52. § 359, stk. 2, ophæves. 


 


53. § 360 affattes således: 


   »Skateboardbaner, parkourredskaber og frit tilgængelige multisportudstyr skal projekteres i overensstemmelse med: 


1) DS/EN 14974 + A1 Sportsudstyr - Faciliteter for brugere af rullesportsudstyr (f.eks. inlinere, rulleskøjter, skateboard, 


BMX-cykler) - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. 


2) DS/EN 16899 Sport- og fritidsudstyr – Parkourredskaber – Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.  







3) DS/EN 15312 + A1 Frit tilgængeligt multisportsudstyr – Krav, herunder sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.« 


 


54. § 373 affattes således: 


   »For sommerhuse gælder alene, at de tekniske installationer skal udformes på en sådan måde, at de personer, der 


opholder sig i bygningerne, ikke generes af lyd fra disse.« 


 


55. § 361 affattes således: 


   »Oppustelige legeredskaber skal projekteres og udføres i overensstemmelse med DS/EN 14960-1 Oppustelige 


legeredskaber – Del 1: Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. 


   Stk. 2. Oppustelige hoppepuder skal projekteres og udføres i overensstemmelse med DS/EN 14960-2 Oppustelige 


legeredskaber – Del 2: Yderligere sikkerhedskrav til oppustelige hoppepuder beregnet til permanent installation.« 


 


56. § 411 affattes således: 


   »Vandinstallationen skal udformes, så temperaturen på det fremførte vand i alle dele af vandinstallationen under den 


forudsatte brug ikke falder til under 50 °C. Ved spidsbelastning, som ikke er omfattet af den forudsatte brug, må 


vandtemperaturen ikke falde til under 45 °C. Der skal samtidig tages hensyn til bakteriebekæmpende tiltag, hvilket kan 


anses som opfyldt ved at følge Rørcenteranvisning 017 Legionella – Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder.« 


 


57. I § 436, nr. 1, indsættes efter »luftydelse.«: »Fra 1. januar 2021 1.500 J/m³ udeluft.« 


 


58. I § 436, nr. 2, indsættes efter »luftydelse.«: »Fra 1. januar 2021 1.800 J/m³ udeluft.«  


 


59. I § 436, nr. 3, indsættes efter »etageboliger. «: »Fra 1. januar 2021 1.200 J/m³.« 


 


60. § 489, stk. 3, affattes således: 


   »Stk. 3. Camping- og salgsområder er undtaget fra indplacering i konstruktionsklasser efter stk. 1.« 


 


61. I § 489 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke: 


   »Stk. 6. Dokumentationen for overholdelse af stk. 5 skal indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.« 


 


62. I § 493, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »ejendommen«: », såfremt det omfatter byggeri i anvendelseskategori 4« 


 


63. § 493, stk. 1, nr. 3, affattes således: 


   »3) Brandklasse 3 (BK3), som omfatter byggeri i risikoklasse 1-3. De tekniske løsninger kan udføres i 


overensstemmelse med præ-accepterede løsninger, komparative analyser med udgangspunkt i løsningerne beskrevet i 


Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, herunder de præ-accepterede løsninger, brandteknisk 


dimensionering eller ved anvendelse af en kombination af metoderne.« 


 


64. I § 493 indsættes efter stk. 2 som stk. 3: 


   »Stk. 3 Camping- og salgsområder er undtaget fra indplacering i brandklasser efter stk. 1. Det skal på baggrund af 


risikoen i tilfælde af brand vurderes om og i hvilket omfang: 


1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages. 


2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30.« 


Stk. 3-5 bliver herefter til stk. 4-6.   


  


65. § 493, stk. 6, affattes således: 


    »Stk. 6. Dokumentationen for overholdelse af stk. 3 og stk. 5 skal indsendes i forbindelse med ansøgning om 


byggetilladelse.« 


 


66. § 506, stk. 2, affattes således: 


   »Stk. 2. For byggeri, der indplaceres i brandklasse 1 eller 2, kan der fraviges fra de præ-accepterede løsninger for 


brandtekniske installationer, som er angivet i bilag 12 til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, ved at 


det dokumenteres, at sikkerhedsniveauet for den enkelte fravigelse overholdes.« 


 


67.  I § 509, stk. 1, nr. 5, ændres »3« til »2« 


 


68. § 519, stk. 1, affattes således: 


   »De brandtekniske kontrolrapporter omfatter de gennemførte kontroller. Der skal udarbejdes kontrolrapporter for: 







1) Dokumentation for kontrol af den brandtekniske dokumentation i designfasen. 


2) Dokumentation for kontrol af brandsikringstiltag i projekteringsfasen. 


3) Dokumentation for kontrol af brandsikringstiltag i udførelsesfasen.« 


 


69. I § 550, stk. 1, nr. 2, ændres »§§ 540 og 542« til »§§ 548 og 549«. 


 


70. Bilag 1, tabel 2, affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 


71. Bilag 1, tabel 3, affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse. 


72. Bilag 2, tabel 1, affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse. 


73. Bilag 3, tabel 4, affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse.  


74. Bilag 3, tabel 5, affattes som bilag 5 til denne bekendtgørelse. 


 


§ 2 


 


   Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.   


   Stk. 2. § 258, nr. 1 og 2, § 436, nr. 1-3, og bilag 2, tabel 1 for så vidt angår yderdøre med eller uden glas samt skyde- 


og foldedøre, træder i kraft den 1. januar 2021.  


   Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på ansøgninger om byggetilladelse, der er indsendt før 


bekendtgørelsens ikrafttræden. Bekendtgørelsen finder endvidere ikke anvendelse på byggearbejder, 


som ikke kræver tilladelse, hvis byggearbejdet er påbegyndt før bekendtgørelsens ikrafttræden. 


 


»Bilag 1 


Bilag 1 


Tabel 2 – Risikoklasser 


Risikoklasse Bygningsafsnit i 


anvendelses- kategori 


Bygningens udformning, samlet antal personer i bygningsafsnit med fælles 


flugtveje og brandbelastning 


1 1  


Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn 


 


og 


 


Brandbelastningen i bygningsafsnittet må ikke overstige 1.600 MJ/m² gulvareal 


 







4  


Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn 


 


eller 


 


Fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse med højst 2 


etager over terræn og højst 1 etage under terræn 


 


eller 


 


Fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse med højst 3 


etager over terræn og højst 1 etage under terræn hvis etagearealet ikke 


overstiger 150 m2 


2 1  


Bygninger med gulv i øverste etage højst 9,6 m over terræn og højst 1 etage 


under terræn 


 


eller 


 


Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn, hvor 


brandbelastningen i bygningsafsnittet kan være større end 1.600 MJ/m² gulvareal 


4  


Bygninger med gulv i øverste etage højst 9,6 m over terræn og højst 1 etage 


under terræn 


2, 5, 6  


Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn 


3  


Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn 


 


og 


 


Antallet af personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje må højst være 1000 


3 1 og 4  


Bygninger med gulv i øverste etage mellem 9,6 m og 45 m over terræn og højst 1 


etage under terræn 







2 og 5  


Bygninger med gulv i øverste etage er højst 22 m over terræn og højst 1 etage 


under terræn 


3  


Bygninger med gulv i øverste etage højst 22 m over terræn, højst 1 etage under 


terræn, og højst 150 personer i bygningsafsnittet 


 


eller 


 


Bygninger med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn, og højst 


1000 personer i bygningsafsnittet 


6  


Bygninger med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn 


4 1 til 6  


Bygninger, der ikke er omfattet af risikoklasse 1 - 3 


« 


»Bilag 2 


Bilag 1 


Tabel 3 – Indplacering i brandklasser 


Brandklasser 


Risikoklasse Metoder til dokumentation Brandklasse 


Præaccepterede 


løsninger 


Komparativ analyse Brandteknisk 


dimensionering 


1 X   1a) 


2 X   2 


3 X   


1-3 X X Xb) 3 


1-4 X X X 4c) 







a) Brandklasse 1 er begrænset til byggeri, der har et etageareal på højst 600 m2 på ejendommen. Der må kun anvendes 


simple brandtekniske installationer, f.eks. røgalarmanlæg, simpelt håndslukningsudstyr som håndslukkere og lignende. 


b) Den brandtekniske dokumentation må alene omfatte brandteknisk dimensionering som anført i Bygningsreglementets 


vejledning til kapitel 5 – Brand. 


c) Benyttes brandprøvning, der ikke vedrører brandteknisk klassifikation af byggevarer ved dokumentationen af 


brandforholdene, indplaceres byggeriet i brandklasse 4. 


« 


»Bilag 3 


Bilag 2 


Tabel 1 – Generelle mindstekrav til klimaskærm 


Bygningsdel U-værdi 


[W/m²K] 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere 0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum 0,20 


Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede 0,50 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag 0,20 


Yderdøre uden glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m 


- Fra 1. januar 2021. Branddøre dog 1,4 W/m²K. 


1,4 


0,8 


Yderdøre med glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m 


- Fra 1. januar 2021. Alternativt en energibalance på 0 kWh/m² pr. år. 


1,5 


1,0 


For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede samt glasvægge og vinduer mod rum 


opvarmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere 


1,8 


Ovenlyskupler 1,4 







Isolerede partier i glasydervægge. Kravet er til center- U-værdi 0,60 


Etageadskillelser og vægge mod fryserum 0,15 


Etageadskillelser og vægge mod kølerum 0,25 


Skyde- og foldedøre. Referencestørrelse er 2,50 m x 2,18 m i henholdsvis 2 og 3 fag 


- Fra 1. januar 2021. Alternativt en energibalance på 0 kWh/m² pr. år. 


1,5 


1,0 


Lystunneler eller lignende 2,0 


Bygningsdel Linjetab 


[W/mK] 


Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5 °C 0,40 


Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,06 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,20 


« 


»Bilag 4 


Bilag 3 


Tabel 4 – Mindstekrav til niveau af kontrol af den brandtekniske dokumentation afhængig af brandklassen, jf. § 527 


Emne BK2 BK3 BK4 


Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) 
Max. Max. Max. 


Dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder §§ 126-


133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold 
Max. Max. Max. 


Brandstrategirapport Max. Max. Max. 


Brandplaner og situationsplan Udv. Max. Max. 


Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner Udv. Udv. Udv. 


Brandteknisk dimensionering - Udv. Max. 


Funktionsbeskrivelse Udv. Max. Max. 


Brandteknisk kontrolplan Max. Max. Max. 


Brandtekniske kontrolrapporter - - - 







Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan Udv. Udv. Max. 


Projektering af brandsikringstiltag Udv. Udv. Udv. 


Udførelse af brandsikringstiltag Stik.  Stik.  Stik.  


« 


»Bilag 5 


Bilag 3 


Tabel 4 - Mindstekrav til niveau af tredjepartskontrol af den brandtekniske dokumentation for brandklasse 4, jf. § 527 


Emne Tredjepart 


Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Max. 


Dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder §§ 126-133 vedrørende 


redningsberedskabets indsatsforhold 


Max. 


Brandstrategirapport Udv. 


Brandplaner og situationsplan Max. 


Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner Udv. 


Brandteknisk dimensionering Udv. 


Funktionsbeskrivelse Udv. 


Brandteknisk kontrolplan Max. 


Brandtekniske kontrolrapporter - 


Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan Udv. 


Projektering af brandsikringstiltag - 


Udførelse af brandsikringstiltag - 


« 








Side 1 (7) 


 


 


 


 


 


  


 


                                                                                                            30. marts 2020 


Høringsliste 


 


Advokatrådet - Advokatsamfundet 


Akademisk Arkitektforening 


Altinex Oil Denmark A/S 


Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) 


Ankenævnet på Energiområdet 


TEKNIQ Arbejdsgiverne 


Astma-Allergi Danmark 


Banedanmark 


BAT-Kartellet 


Bips-Byggeri, Informationsteknologi, Produktivitet og Samarbejde 


BL – Danmarks Almene Boliger  


BCK (Branchen for Kaffe- og Convenienceløsninger) 


BOSAM - Boligforeningernes Sammenslutning i Danmark 


Brancheforeningen Danske Byggecentre 


Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Brancheforeningen for Storkøkkenudstyr (BFS) 


Kooperationen   


Byggeriets Evaluerings Center 


Byggeskadefonden 


Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse 


Byggesocietet 


Bygherreforeningen 


 


 


 


Carsten Niebuhrs Gade 43 


1577 København V 


Telefon 7221 8800 


Fax 7262 6790 


info@tbst.dk 


www.tbst.dk 
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Bygningsfredningsforeningen (BYFO) 


Center for Indeklima og Sundhed i Boliger 


Connect Sport 


Dabyfo – Forum for Danske Bygningsmyndigheder 


DANAK 


Dancert – Teknologisk Institut 


Danmark Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg 


Danmarks Lejerforening 


Danmarks Tekniske Universitet 


Dansk Arbejdsgiverforening 


Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut 


Dansk Byggeri 


Dansk Center for Lys 


Dansk Ejendomsmæglerforening 


Dansk Energi 


Dansk Erhverv 


Dansk Fjernvarme 


Dansk Gasteknisk Center 


Dansk Industri 


Dansk Metal 


Dansk Miljøteknologi 


Dansk Standard 


Dansk Teater 


Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 


Dansk Varme Service, DVS 


Dansk Ventilation Service 


Danske Advokater 


Danske Arkitektvirksomheder 


Danske Beredskaber 


Danske Handicaporganisationer 


Danske Kloakmestre 


Danske Lejere  
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Danske Regioner 


Danske Udlejere 


DANVA 


Datatilsynet 


Den Danske Landinspektørforening 


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 


Det Økologiske Råd 


DHI Danmark 


DI Byg 


DI Digital 


DI Energi 


DI Fødevarer 


DI Handel 


DI Rådgiverne 


Ørsted 


E.On Denmark A/S 


Ejendomsforeningen Danmark 


Drivkraft Danmark 


Energiforum Danmark 


Energiservice A/S 


Energitjenesten 


Erhvervslejernes Landsorganisation 


ETA Danmark A/S 


Eurofins 


Evida 


FABA 


APPLIA Danmark 


Finans Danmark 


Forbrugerrådet TÆNK 


Forbundet Arkitekter og Designere 
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Forbundet Træ- Industri-Byg i Danmark (3F) 


FORCE Technology 


Foreningen af Danske Kraftvarmemærker 


Foreningen af Rådgivende Ingeniører 


Foreningen af Slutbrugere af Energi 


Forsikring og Pension 


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 


FSR Danske Revisorer 


Glasindustrien 


God Adgang 


Grundfos 


HE-sekretariatet 


Hofor 


Horesta 


Hovedstadens Beredskab 


SMVdanmark 


Ingeniørforeningen Danmark 


Kommunernes Landsforening 


Konstruktørforeningen 


KTC - Kommunalteknisk Chefforening 


Københavns Erhvervsakademi 


Landbrug & Fødevarer 


Landsbyggefonden 


Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur 


Lejernes Landsorganisation 


LO 


Maskinmestrenes Foreningen 


Molio – Byggeriets Videncenter 


NGF Nature Energy 
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30. marts 2020 Nævnenes Hus 


Nævnenes Hus - Byggeklageenheden 


Nævnenes Hus – Planklagenævnet 


Parcelhusejernes Landsforening 


Plan Energi 


Plastindustrien 


Praktiserende Landinspektørers Forening 


Realdania 


Rørforeningen 


Byens Ejendom 


Seges 


SikkerhedsBranchen 


Skorstensfejerlauget 


Statens Byggeforskningsinstitut 


Statikeranerkendelsesudvalget 


Stålcentrum 


SYD Energi 


Syddansk Universitet 


Tekniq Installatørernes Organisation 


Teknologisk Institut 


Teleindustrien 


Træinformation 


Frie Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Varmepumpefabrikantforeningen 


VELTEK 


Vindmølleindustrien 


Vinduesindustrien – Wind Denmark 


Aalborg Universitet 


Aarhus Universitet 


Ministerielle høringsparter 
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30. marts 2020 Arbejdstilsynet 


Beredskabsstyrelsen 


Beskæftigelsesministeriet 


Børne- og Undervisningsministeriet 


Bygningsstyrelsen 


Domstolsstyrelsen 


Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 


Energiklagenævnet 


Energinet 


Energistyrelsen 


Erhvervsministeriet 


Erhvervsstyrelsen 


Finansministeriet 


Finanstilsynet 


Fiskeristyrelsen 


Fødevarestyrelsen 


Forsvarsministeriet 


Forsyningstilsynet 


Justitsministeriet 


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 


Kulturministeriet 


Landbrugsstyrelsen 


Ligestillingsafdelingen 


Miljø- og Fødevareklagenævnet 


Miljø- og Fødevareministeriet 


Miljøstyrelsen 


Naturstyrelsen 


Sikkerhedsstyrelsen 


Skatteministeriet 


Slots- og Kulturstyrelsen 
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30. marts 2020 Social- og Indenrigsministeriet 


Statsministeriet 


Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 


Sundheds- og Ældreministeriet 


Sundhedsstyrelsen 


Uddannelses- og Forskningsministeriet 


Udlændinge- og Integrationsministeriet 


 








Notat









		Skabelon til høringssvar



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 (BR18)







		Afsender:

Organisation/Navn og Adresse 

Kontaktperson og kontaktoplysninger









Generelle bemærkninger: 

[Her bedes angivet generelle/overordnede kommentarer til høringen. 

For at undgå gentagelser og mulige uklarheder bedes tekstnære kommentarer angives i kommentarfelterne nedenfor.]



Tekstnære bemærkninger:



		Emne/ tekst:

		[Her bedes angivet, hvilket afsnit der konkret afgives kommentar(er) til (fx ”§ 420, stk. 2”). 

I det omfang et konkret tekstafsnit foreslås erstattet eller ændret, bedes afsnittet fra høringsudgaven indsættes her.]



		Kommentar:

		[Her bedes konkrete kommentarer til afsnittet i høringsudgaven anført.]



		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.]
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til mile@tbst.dk senest mandag den 4.
maj 2020, mærket j.nr. BS0400-00256.
 
Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på følgende link
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63836.
 
Med venlig hilsen
 
Michelle Stubberup Jacobsen
Fuldmægtig, cand.jur.
Kontor for byggeri
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V
 
Tlf.: +45 4178 0526
E-mail: mstu@tbst.dk
 

mailto:info@tbst.dk
mailto:mile@tbst.dk
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63836
mailto:mstu@tbst.dk


Fra: Lone Johannsen
Til: ts Info
Cc: Byggeri; Mia Lee
Emne: KL høringssvar BR18 og certificeringsordninger 4. maj 2020.pdf
Dato: 4. maj 2020 08:43:53
Vedhæftede filer: KL høringssvar BR18 og certificeringsordninger 4. maj 2020.pdf

 

mailto:LJO@kl.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:byggeri@tbst.dk
mailto:mile@tbst.dk
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Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
info@tbst.dk, byggeri@tbst.dk, mile@tbst.dk


J.nr. BS0400-00256
J.nr. BS0203-00031


KL høringssvar til ændring af BR18 og udkast til 
bekendtgørelse om certificeringsordninger maj 2020
Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har sendt ændring af bekendtgørelse om 
bygningsreglementet 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordninger 
for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet i høring. KL 
takker for muligheden for at afgive høringssvar. Vi har følgende 
bemærkninger, og gør opmærksom på, at høringssvaret fremsendes med 
forbehold for politisk godkendelse. 


Ændring af bygningsreglementet 2018
Indledningsvist vil vi fra kommunal side gerne gøre opmærksom på, at 
det er væsentligt, at styrelsen fastholder en høj prioritering af arbejdet 
med vejledninger. Kommunerne efterlyser bl.a. lovede vejledninger om 
byggeret/helhedsvurdering samt dokumentation ved færdigmelding. 


Af mere konkrete bemærkninger har vi følgende: 


Ad) Væsentlige ombygninger
§ 6 er præciseret, men kan fortsat efterlade tvivl om fortolkningen. Fx: 
Hvis der opføres en tilbygning til en eksisterende lagerbygning, hvor 
tilbygningen ikke sektioneres fra det eksisterende. Udløser det så krav til 
brandmodstandsevnen for de bærende bygningsdele i den eksisterende 
bygning eller er det alene den nye tilbygning, der skal opfylde kravet, til 
trods for den manglende brandmæssige adskillelse? Det foreslås derfor, 
at der følges op med eksempler på afgrænsning i en eksisterende 
vejledning. 


Ad) Transportable konstruktioner
Med bestemmelsen er alle byggepladskonstruktioner nu fritaget for 
byggetilladelse. Kontorer til byggepladsledelse, tilsynskontorer og 
mødelokaler er ikke omfattet af kapitel 5 om brand. Det betyder, at 
bygherre selv skal sikre, at personer kan reddes og evakueres. I og med, 
der ikke sker en forudgående byggesagsbehandling, kan KL foreslå, at 
beredskaberne får tilsendt materiale, der kan understøtte deres arbejde 
ved behovet for redning og evakuering. 


Ad) Camping- og salgsområder
Campingområder undtages fra krav om byggetilladelse, men skal 
overholde kapitel 5, hvis der overnatter >500 personer. Salgsområder < 
5000 m2 undtages fra krav om byggetilladelse, men skal overholde 
kapitel 5, hvis der er flere end 500 personer. Disse ændringer indebærer, 



mailto:info@tbst.dk
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at arrangører af fx jule- og loppemarkeder selv skal stå for 
brandsikkerhed, idet der ikke er krav om certificeret rådgiver. KL vil derfor 
foreslå, at styrelsen udarbejder en lille informationspjece, der henvender 
sig til arrangører af sådanne events.


Bestemmelsen kan desuden med fordel præcisere definitionen på et 
salgsområde. Er der fx tale om en festivalplads eller et salgsområde, når 
der på en plads er en koncertscene omkranset af øltelte samt mad- og 
salgsboder?  


Ad) Ibrugtagningstilladelse til enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og 
sommerhuse
Det er KL’s opfattelse, at dokumentationen på et byggeri, herunder at det 
er opført i overensstemmelse med bygningsreglementet, tjener centrale 
samfundshensyn. Dokumentationen omfatter fx funktionsafprøvning, 
brandsikring, ventilation, lysforhold, afløb, drifts- og 
vedligeholdelsesplaner mv. Dokumenterne på ejendommen er derfor ikke 
kun relevante for den første bygherre, men også for fremtidige ejere, 
ejendomsmæglere ved salg, kloakmestre og vandforsyning i tilfælde, 
hvor der er brud på stikledninger, behov for klimasikring mv, for 
beredskaberne ifbm. brand osv. Kommunerne arkiverer derfor 
dokumenterne på ejendommen, så der er offentlig adgang til dem. 
Forbrugerbeskyttelsen rækker ud over den første bygherre. 


KL skal beklage, at TBST ikke deler denne opfattelse, selvom styrelsen 
erkender, at reglerne medfører risiko for, at nogle byggerier og større 
ombygninger ikke vil være fyldestgørende dokumenteret i kommunernes 
arkiver. 


Det fremgår, at TBST har eksempler på sager, hvor familier har skullet 
vente i flere måneder på at flytte ind i deres færdige hus, fordi 
ibrugtagningstilladelsen var længe undervejs. Dette undrer KL, og vi skal 
derfor bede om styrelsens dokumentation herfor. 


For KL er det afgørende, at der i bygningsreglementet fastholdes et 
incitament til, at dokumentationsmaterialet sendes ind. Vi vil foreslå, at 
reglen formuleres, så huset kan tages i brug, efter der er indberettet 
færdigmelding med den fornødne dokumentation, men uden forudgående 
tilladelse.


Det skal også understreges, at det er nødvendigt, at den målrettede 
vejledning, styrelsen annoncerer, foreligger, inden regelændringen 
træder i kraft. Der er stor usikkerhed om, hvad dokumentationen skal 
indeholde. Et konkret eksempel herpå er, at kommunen beder om 
dokumentation for varmeinstallation, drifts- og vedligeholdelsesplan. 
Byggeherre indsender besked om, at ”der er radiator i to værelser og 
gulvvarme i badeværelset”. KL forudser, at kommunerne fremfor at 
behandle nye byggeansøgninger, skal bruge øget tid på at rykke for at få 
dokumentationen ind. 
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Ad) Brand – drift, kontrol og vedligehold
Det fremgår, at certificeringsorganet skal underrette kommunen ved fejl i 
funktionsafprøvninger. Kommunerne efterlyser i den forbindelse vejledning 
til, hvordan lovliggørelsesprocessen skal forløbe, når der er tale om 
sikkerhedsmæssige forhold, der potentielt er til fare, og hvor der skal 
handles hurtigt.


Bekendtgørelse om certificeringsordninger
KL vil gerne kvittere for, at der nu skabes hjemmel til at oprette en 
database, hvor der kan findes oplysninger om certificerede 
brandrådgivere og statikere. Det er en væsentlig forudsætning for 
gennemsigtighed på markedet og for, at kommunerne kan vejlede 
ansøgere i at finde en certificeret rådgiver. KL anbefaler, at en 
rådgiveroversigt bliver formidlet i Byg og Miljø, så den er tilgængelig ved 
indgangen til en byggeansøgning.


Med bekendtgørelsen lægges også op til at lempe kvalifikationskravene 
til de certificerede rådgivere. KL finder, at argumentet herfor fremstår 
uklart, og finder det bekymrende, at rådgiverne ikke længere skal 
dokumentere, at de kender byggereglerne. Det er KL’s oplevelse, at der 
med omlægningen af bygningsreglementet i 2018 er sket så store 
ændringer af regelgrundlaget, at der fortsat er en del uklarhed om 
fortolkningen af reglerne. At man derfor allerede nu, hvor 
certificeringsordningerne ikke har virket ret længe, lægger op til en 
lempelse af kvalifikationskravene, er bemærkelsesværdigt. 


Med venlig hilsen


Lone Johannsen





		KL høringssvar til ændring af BR18 og udkast til bekendtgørelse om certificeringsordninger maj 2020
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Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
info@tbst.dk, byggeri@tbst.dk, mile@tbst.dk

J.nr. BS0400-00256
J.nr. BS0203-00031

KL høringssvar til ændring af BR18 og udkast til 
bekendtgørelse om certificeringsordninger maj 2020
Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har sendt ændring af bekendtgørelse om 
bygningsreglementet 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordninger 
for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet i høring. KL 
takker for muligheden for at afgive høringssvar. Vi har følgende 
bemærkninger, og gør opmærksom på, at høringssvaret fremsendes med 
forbehold for politisk godkendelse. 

Ændring af bygningsreglementet 2018
Indledningsvist vil vi fra kommunal side gerne gøre opmærksom på, at 
det er væsentligt, at styrelsen fastholder en høj prioritering af arbejdet 
med vejledninger. Kommunerne efterlyser bl.a. lovede vejledninger om 
byggeret/helhedsvurdering samt dokumentation ved færdigmelding. 

Af mere konkrete bemærkninger har vi følgende: 

Ad) Væsentlige ombygninger
§ 6 er præciseret, men kan fortsat efterlade tvivl om fortolkningen. Fx: 
Hvis der opføres en tilbygning til en eksisterende lagerbygning, hvor 
tilbygningen ikke sektioneres fra det eksisterende. Udløser det så krav til 
brandmodstandsevnen for de bærende bygningsdele i den eksisterende 
bygning eller er det alene den nye tilbygning, der skal opfylde kravet, til 
trods for den manglende brandmæssige adskillelse? Det foreslås derfor, 
at der følges op med eksempler på afgrænsning i en eksisterende 
vejledning. 

Ad) Transportable konstruktioner
Med bestemmelsen er alle byggepladskonstruktioner nu fritaget for 
byggetilladelse. Kontorer til byggepladsledelse, tilsynskontorer og 
mødelokaler er ikke omfattet af kapitel 5 om brand. Det betyder, at 
bygherre selv skal sikre, at personer kan reddes og evakueres. I og med, 
der ikke sker en forudgående byggesagsbehandling, kan KL foreslå, at 
beredskaberne får tilsendt materiale, der kan understøtte deres arbejde 
ved behovet for redning og evakuering. 

Ad) Camping- og salgsområder
Campingområder undtages fra krav om byggetilladelse, men skal 
overholde kapitel 5, hvis der overnatter >500 personer. Salgsområder < 
5000 m2 undtages fra krav om byggetilladelse, men skal overholde 
kapitel 5, hvis der er flere end 500 personer. Disse ændringer indebærer, 

mailto:info@tbst.dk
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at arrangører af fx jule- og loppemarkeder selv skal stå for 
brandsikkerhed, idet der ikke er krav om certificeret rådgiver. KL vil derfor 
foreslå, at styrelsen udarbejder en lille informationspjece, der henvender 
sig til arrangører af sådanne events.

Bestemmelsen kan desuden med fordel præcisere definitionen på et 
salgsområde. Er der fx tale om en festivalplads eller et salgsområde, når 
der på en plads er en koncertscene omkranset af øltelte samt mad- og 
salgsboder?  

Ad) Ibrugtagningstilladelse til enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og 
sommerhuse
Det er KL’s opfattelse, at dokumentationen på et byggeri, herunder at det 
er opført i overensstemmelse med bygningsreglementet, tjener centrale 
samfundshensyn. Dokumentationen omfatter fx funktionsafprøvning, 
brandsikring, ventilation, lysforhold, afløb, drifts- og 
vedligeholdelsesplaner mv. Dokumenterne på ejendommen er derfor ikke 
kun relevante for den første bygherre, men også for fremtidige ejere, 
ejendomsmæglere ved salg, kloakmestre og vandforsyning i tilfælde, 
hvor der er brud på stikledninger, behov for klimasikring mv, for 
beredskaberne ifbm. brand osv. Kommunerne arkiverer derfor 
dokumenterne på ejendommen, så der er offentlig adgang til dem. 
Forbrugerbeskyttelsen rækker ud over den første bygherre. 

KL skal beklage, at TBST ikke deler denne opfattelse, selvom styrelsen 
erkender, at reglerne medfører risiko for, at nogle byggerier og større 
ombygninger ikke vil være fyldestgørende dokumenteret i kommunernes 
arkiver. 

Det fremgår, at TBST har eksempler på sager, hvor familier har skullet 
vente i flere måneder på at flytte ind i deres færdige hus, fordi 
ibrugtagningstilladelsen var længe undervejs. Dette undrer KL, og vi skal 
derfor bede om styrelsens dokumentation herfor. 

For KL er det afgørende, at der i bygningsreglementet fastholdes et 
incitament til, at dokumentationsmaterialet sendes ind. Vi vil foreslå, at 
reglen formuleres, så huset kan tages i brug, efter der er indberettet 
færdigmelding med den fornødne dokumentation, men uden forudgående 
tilladelse.

Det skal også understreges, at det er nødvendigt, at den målrettede 
vejledning, styrelsen annoncerer, foreligger, inden regelændringen 
træder i kraft. Der er stor usikkerhed om, hvad dokumentationen skal 
indeholde. Et konkret eksempel herpå er, at kommunen beder om 
dokumentation for varmeinstallation, drifts- og vedligeholdelsesplan. 
Byggeherre indsender besked om, at ”der er radiator i to værelser og 
gulvvarme i badeværelset”. KL forudser, at kommunerne fremfor at 
behandle nye byggeansøgninger, skal bruge øget tid på at rykke for at få 
dokumentationen ind. 
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Ad) Brand – drift, kontrol og vedligehold
Det fremgår, at certificeringsorganet skal underrette kommunen ved fejl i 
funktionsafprøvninger. Kommunerne efterlyser i den forbindelse vejledning 
til, hvordan lovliggørelsesprocessen skal forløbe, når der er tale om 
sikkerhedsmæssige forhold, der potentielt er til fare, og hvor der skal 
handles hurtigt.

Bekendtgørelse om certificeringsordninger
KL vil gerne kvittere for, at der nu skabes hjemmel til at oprette en 
database, hvor der kan findes oplysninger om certificerede 
brandrådgivere og statikere. Det er en væsentlig forudsætning for 
gennemsigtighed på markedet og for, at kommunerne kan vejlede 
ansøgere i at finde en certificeret rådgiver. KL anbefaler, at en 
rådgiveroversigt bliver formidlet i Byg og Miljø, så den er tilgængelig ved 
indgangen til en byggeansøgning.

Med bekendtgørelsen lægges også op til at lempe kvalifikationskravene 
til de certificerede rådgivere. KL finder, at argumentet herfor fremstår 
uklart, og finder det bekymrende, at rådgiverne ikke længere skal 
dokumentere, at de kender byggereglerne. Det er KL’s oplevelse, at der 
med omlægningen af bygningsreglementet i 2018 er sket så store 
ændringer af regelgrundlaget, at der fortsat er en del uklarhed om 
fortolkningen af reglerne. At man derfor allerede nu, hvor 
certificeringsordningerne ikke har virket ret længe, lægger op til en 
lempelse af kvalifikationskravene, er bemærkelsesværdigt. 

Med venlig hilsen

Lone Johannsen
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Bemærkninger fra Konstruktørforeningen til
 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18).
 
 
AD:
16. § 43, stk. 4, affattes således:
»Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt garager og carporte, der
ikke er integrerede i den primære bebyggelse, udhuse, hønsehuse, drivhuse,
overdækkede terrasser og lignende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor tages i
brug uden tilladelse.«
 
Bemærkning:
Hvem har ansvaret for at bygningen er opført i overensstemmelse med BR18, der er
bekymring for om nogle byggefirmaer efterlader huskøbere og –ejere med huse der er
ikke opført korrekt. Den i høringsbrevet omtalte IT-løsning burde også kunne
understøtte en smidigere sagsgang mht. at udstede en ibrugtagningstilladelse for at
fastholde dette krav.
 
AD:
54. § 373 affattes således:
»For sommerhuse gælder alene, at de tekniske installationer skal udformes på en sådan
måde, at de personer, der opholder sig i bygningerne, ikke generes af lyd fra disse.
 
Bemærkning:
Hvordan sikres det, at installationer ikke generer naboer?
 
 
AD:
64. I § 493 indsættes efter stk. 2 som stk. 3:
»Stk. 3 Camping- og salgsområder er undtaget fra indplacering i brandklasser efter stk.
1. Det skal på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om og i hvilket omfang:
1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages.
2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30.«
Stk. 3-5 bliver herefter til stk. 4-6.
Bemærkning:
Hvem skal vurdere, hvilke kompetencer den person, der vurderer i hvilket omfang 1 og
2 skal i anvendelse, skal have, er det formanden for arrangementet, er det tvivlsomt
hvor faglig den vurdering bliver. Der skal en god vejledning til, hvis den model skal virke
i praksis for at opnå det sikkerhedsniveau som BR18 udstikker.
 
 
Med venlig hilsen / Kind regards
Jette Leth Fejerskov Djælund
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Til TBST
Hermed høringssvar til BR18.
Beklager forsinkelsen – håber vores bemærkninger stadig kan komme i betragtning – bekræft
venligst.
Forsag god dag.
 
Venlig hilsen

Kenneth Poulsen
Byggechef, cand.agro.
HusdyrInnovation
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SEGES er en del af Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
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Afsender: 


Landbrug & Fødevarer, SEGES  


Axelborg, Axeltorv 3, DK 1609 København V 


 


Kontaktpersoner:  


Byggechef Kenneth Poulsen, mail: kepo@seges.dk, tlf. nr. 21222032. 


Chefkonsulent, Helle Lachmann, mail: hgl@lf.dk, tlf. nr. 30582159 


 


Generelle bemærkninger:  


Landbrug & Fødevarer, SEGES takker for muligheden for at afgive be-


mærkninger til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 


2018 (BR18) 


 


Tekstnære bemærkninger: 


 


Emne/ 


tekst: 


Pkt. 16.  


§ 43, stk. 4, affattes således: 


»Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt ga-


rager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyg-


gelse, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og 


lignende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor tages i brug 


uden tilladelse.« 


Kommentar: Kravet om ibrugtagningstilladelse for landbrugets Avls- og drifts-


bygninger, er som tidligere nævnt en markant opstamning af 


BR18 i forhold til BR15.  


Landbrug & Fødevarer, SEGES, gjorde allerede i første hørings-


svar til BR18, 4 maj. 2018 opmærksom på at dette ikke alene vil 


besværliggøre opstarten af husdyrproduktionen, idet dyr er bestilt 


Skabelon til høringssvar 


29. april 2020 


 


Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-


lementet 2018 (BR18) 







 


Side 2 (4) 


Notat 


 


før byggeriet er gået i gang, men også risikere driftstab som følge 


af sagsbehandlingstid i kommunen.  


Kravet har ikke været begrundet i det foreliggende høringsmateri-


ale, og det har efter vores opfattelse ikke været hensigten at 


BR18 skulle indholde en stramning på dette punkt. Landbrug & 


Fødevarer, SEGES er derfor forsat uforstående over for, at denne 


øgede sagsbehandlingstid er nødvendig.  


Af høringsbrevet dateret d. 30. marts 2020, fremgår det at TBST 


været i dialog med byggebranchen, hvor særligt typehusfirmaer 


har oplevet, at processen med ibrugtagningstilladelser er tung og 


uforudsigelig i visse kommuner. Der er eksempler på sager, hvor 


familier har skullet vente flere måneder på at flytte ind i deres 


færdige hus, fordi ibrugtagningstilladelsen var længe undervejs. 


Derudover presses virksomhederne på likviditeten, fordi betalin-


gen for et nyt hus først falder, når ibrugtagningstilladelsen forelig-


ger. Disse forhold vurderes samlet set at fordyre byggeriet. 


Det samme gør sig i høj grad gældende i Landbruget. Kravet om 


ibrugtagningstilladelse betyder, at byggeriet ikke kan tages i brug, 


før dokumentationen er indsendt til og godkendt af kommunen. 


Det vil sige at investeringen, som er ti til femten gange større end 


den for et typehus, ikke kan producere fra den dag byggeriet står 


færdigt, og endvidere umuliggør planlægning af igangsætningen 


af produktionen. Dette rammer likviditeten hos både virksomhe-


den/det enkelte landbrug, som entreprenørerne, der ikke opnår 


betaling før ibrugtagningstilladelsen er givet. Dernæst er det for-


bundet med betydelige omkostninger, såfremt avlsdyr ikke kan 


modtages til aftalt tid.  


 


Forslag til 


ændring: 


§ 43, stk. 4 


»Landbrugets Avls- og driftsbygninger, enfamiliehuse, dobbelt-


huse, rækkehuse, sommerhuse samt garager og carporte, der 


ikke er integrerede i den primære bebyggelse, udhuse, hønse-


huse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, er ikke om-


fattet af stk. 1, og kan derfor tages i brug uden tilladelse.« 


 


Emne/ 


tekst: 


Bilag 1  


Tabel 3 – Indplacering i brandklasser 


a) Brandklasse 1 er begrænset til byggeri, der har et etageareal 


på højst 600 m2 på ejendommen. Der må kun anvendes simple 


brandtekniske installationer, f.eks. røgalarmanlæg, simpelt hånd-


slukningsudstyr som håndslukkere og lignende.  


 







 


Side 3 (4) 


Notat 


 


Kommentar: Som konsekvens af tilføjelsen i §493 (pkt. 62), », såfremt det 


omfatter byggeri i anvendelseskategori 4« 


Forslag til 


ændring: 


a) Brandklasse 1 er begrænset til byggeri, der har et etageareal 


på højst 600 m2 på ejendommen såfremt det omfatter byggeri i 


anvendelseskategori 4. Der må kun anvendes simple brandtekni-


ske installationer, f.eks. røgalarmanlæg, simpelt håndsluknings-


udstyr som håndslukkere og lignende.  


 


 


Emne/ tekst: Pkt. 62.  


I § 493, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »ejendommen«: », såfremt 


det omfatter byggeri i anvendelseskategori 4« 


Kommentar: Der ønskes afklaring af hvad der menes med ”byggeri” i denne 


sidst tilføjede sætning. Henviser man til det aktuelle byggeri som 


der søges om at opføre, eller til alle bygninger på ejendommen.  


Menes der det aktuelle byggeri der opføres, bifalder L&F denne 


lempelse i Brandklasse 1.  


Menes der derimod alle bygninger på ejendommen, stilles land-


brugsejendommenes stuehus ringere end eksempelvis traditio-


nelle parcelhuse, idet der på landbrugs ejendomme er typisk er 


avls- og driftsbygninger på samme ejendom som beboelsen. 


Dette vil fx medføre at en tilbygning af en udestue på få kvm. re-


sultere i krav om Brandklasse 2 (BK1).  


Endvidere er tilføjelsen af ordene ”på ejendommen” indsat i BR18 


i løbet af foråret 2020, uden forudgående høring. Som skrevet til 


TBST pr. mail d. 27. feb. 2020, er der her reelt tale om en prak-


sisstramning og ikke en præcisering. Praksisstramninger skal 


meldes ud i god tid til berørte parter, så de har mulighed for at 


indrette sig efter dem/og kommentere på dem. Slutteligt er der 


her tale om en opstramning i relation til bestemmelserne i BR15. 


 


Forslag til 


ændring: 


Specificer at det omhandler det ansøgte/aktuelle byggeri.  


 


Emne/ 


tekst: 


Pkt. 66. § 506, stk. 2, affattes således:  


»Stk. 2. For byggeri, der indplaceres i brandklasse 1 eller 2, kan 


der fraviges fra de præ-accepterede løsninger for brandtekniske 


installationer, som er angivet i bilag 12 til Bygningsreglementets 


vejledning til kapitel 5 – Brand, ved at det dokumenteres, at sik-


kerhedsniveauet for den enkelte fravigelse overholdes.« 
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Notat 


 


Kommentar: Dette stemmer ikke overens med bestemmelserne i vejledningen 


til Kap 5 - brand, kap. 1.6.3 ”mindre afvigelser …..” pkt. 3 første 


bullet. 


Forslag til 


ændring: 


Bør afstemmes. 
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Afsender: 

Landbrug & Fødevarer, SEGES  

Axelborg, Axeltorv 3, DK 1609 København V 

 

Kontaktpersoner:  

Byggechef Kenneth Poulsen, mail: kepo@seges.dk, tlf. nr. 21222032. 

Chefkonsulent, Helle Lachmann, mail: hgl@lf.dk, tlf. nr. 30582159 

 

Generelle bemærkninger:  

Landbrug & Fødevarer, SEGES takker for muligheden for at afgive be-

mærkninger til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 

2018 (BR18) 

 

Tekstnære bemærkninger: 

 

Emne/ 

tekst: 

Pkt. 16.  

§ 43, stk. 4, affattes således: 

»Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt ga-

rager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyg-

gelse, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og 

lignende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor tages i brug 

uden tilladelse.« 

Kommentar: Kravet om ibrugtagningstilladelse for landbrugets Avls- og drifts-

bygninger, er som tidligere nævnt en markant opstamning af 

BR18 i forhold til BR15.  

Landbrug & Fødevarer, SEGES, gjorde allerede i første hørings-

svar til BR18, 4 maj. 2018 opmærksom på at dette ikke alene vil 

besværliggøre opstarten af husdyrproduktionen, idet dyr er bestilt 

Skabelon til høringssvar 

29. april 2020 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-

lementet 2018 (BR18) 



 

Side 2 (4) 

Notat 

 

før byggeriet er gået i gang, men også risikere driftstab som følge 

af sagsbehandlingstid i kommunen.  

Kravet har ikke været begrundet i det foreliggende høringsmateri-

ale, og det har efter vores opfattelse ikke været hensigten at 

BR18 skulle indholde en stramning på dette punkt. Landbrug & 

Fødevarer, SEGES er derfor forsat uforstående over for, at denne 

øgede sagsbehandlingstid er nødvendig.  

Af høringsbrevet dateret d. 30. marts 2020, fremgår det at TBST 

været i dialog med byggebranchen, hvor særligt typehusfirmaer 

har oplevet, at processen med ibrugtagningstilladelser er tung og 

uforudsigelig i visse kommuner. Der er eksempler på sager, hvor 

familier har skullet vente flere måneder på at flytte ind i deres 

færdige hus, fordi ibrugtagningstilladelsen var længe undervejs. 

Derudover presses virksomhederne på likviditeten, fordi betalin-

gen for et nyt hus først falder, når ibrugtagningstilladelsen forelig-

ger. Disse forhold vurderes samlet set at fordyre byggeriet. 

Det samme gør sig i høj grad gældende i Landbruget. Kravet om 

ibrugtagningstilladelse betyder, at byggeriet ikke kan tages i brug, 

før dokumentationen er indsendt til og godkendt af kommunen. 

Det vil sige at investeringen, som er ti til femten gange større end 

den for et typehus, ikke kan producere fra den dag byggeriet står 

færdigt, og endvidere umuliggør planlægning af igangsætningen 

af produktionen. Dette rammer likviditeten hos både virksomhe-

den/det enkelte landbrug, som entreprenørerne, der ikke opnår 

betaling før ibrugtagningstilladelsen er givet. Dernæst er det for-

bundet med betydelige omkostninger, såfremt avlsdyr ikke kan 

modtages til aftalt tid.  

 

Forslag til 

ændring: 

§ 43, stk. 4 

»Landbrugets Avls- og driftsbygninger, enfamiliehuse, dobbelt-

huse, rækkehuse, sommerhuse samt garager og carporte, der 

ikke er integrerede i den primære bebyggelse, udhuse, hønse-

huse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, er ikke om-

fattet af stk. 1, og kan derfor tages i brug uden tilladelse.« 

 

Emne/ 

tekst: 

Bilag 1  

Tabel 3 – Indplacering i brandklasser 

a) Brandklasse 1 er begrænset til byggeri, der har et etageareal 

på højst 600 m2 på ejendommen. Der må kun anvendes simple 

brandtekniske installationer, f.eks. røgalarmanlæg, simpelt hånd-

slukningsudstyr som håndslukkere og lignende.  
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Notat 

 

Kommentar: Som konsekvens af tilføjelsen i §493 (pkt. 62), », såfremt det 

omfatter byggeri i anvendelseskategori 4« 

Forslag til 

ændring: 

a) Brandklasse 1 er begrænset til byggeri, der har et etageareal 

på højst 600 m2 på ejendommen såfremt det omfatter byggeri i 

anvendelseskategori 4. Der må kun anvendes simple brandtekni-

ske installationer, f.eks. røgalarmanlæg, simpelt håndsluknings-

udstyr som håndslukkere og lignende.  

 

 

Emne/ tekst: Pkt. 62.  

I § 493, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »ejendommen«: », såfremt 

det omfatter byggeri i anvendelseskategori 4« 

Kommentar: Der ønskes afklaring af hvad der menes med ”byggeri” i denne 

sidst tilføjede sætning. Henviser man til det aktuelle byggeri som 

der søges om at opføre, eller til alle bygninger på ejendommen.  

Menes der det aktuelle byggeri der opføres, bifalder L&F denne 

lempelse i Brandklasse 1.  

Menes der derimod alle bygninger på ejendommen, stilles land-

brugsejendommenes stuehus ringere end eksempelvis traditio-

nelle parcelhuse, idet der på landbrugs ejendomme er typisk er 

avls- og driftsbygninger på samme ejendom som beboelsen. 

Dette vil fx medføre at en tilbygning af en udestue på få kvm. re-

sultere i krav om Brandklasse 2 (BK1).  

Endvidere er tilføjelsen af ordene ”på ejendommen” indsat i BR18 

i løbet af foråret 2020, uden forudgående høring. Som skrevet til 

TBST pr. mail d. 27. feb. 2020, er der her reelt tale om en prak-

sisstramning og ikke en præcisering. Praksisstramninger skal 

meldes ud i god tid til berørte parter, så de har mulighed for at 

indrette sig efter dem/og kommentere på dem. Slutteligt er der 

her tale om en opstramning i relation til bestemmelserne i BR15. 

 

Forslag til 

ændring: 

Specificer at det omhandler det ansøgte/aktuelle byggeri.  

 

Emne/ 

tekst: 

Pkt. 66. § 506, stk. 2, affattes således:  

»Stk. 2. For byggeri, der indplaceres i brandklasse 1 eller 2, kan 

der fraviges fra de præ-accepterede løsninger for brandtekniske 

installationer, som er angivet i bilag 12 til Bygningsreglementets 

vejledning til kapitel 5 – Brand, ved at det dokumenteres, at sik-

kerhedsniveauet for den enkelte fravigelse overholdes.« 



 

Side 4 (4) 

Notat 

 

Kommentar: Dette stemmer ikke overens med bestemmelserne i vejledningen 

til Kap 5 - brand, kap. 1.6.3 ”mindre afvigelser …..” pkt. 3 første 

bullet. 

Forslag til 

ændring: 

Bør afstemmes. 

 

 

 



Fra: Birger R. Kristensen
Til: Landsbyggefonden; ts Info
Cc: Mia Lee
Emne: SV: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST journalnr.

BS0400-00256
Dato: 4. maj 2020 10:23:34
Vedhæftede filer: image688733.jpg
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Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 
 
 
 

Med venlig hilsen

Birger R. Kristensen
Sekretariatschef
Direktion

Landsbyggefonden
Studiestræde 50
1554 København V

Telefon: 3376 2000
Telefax: 3376 2005
Direkte telefon: 3376 2112
Email: brk@lbf.dk

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er oprettet ved lov. Læs mere på
www.lbf.dk

Fra: Michelle Stubberup Jacobsen <mstu@tbst.dk> 
Sendt: 30. marts 2020 11:41
Til: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18),
TBST journalnr. BS0400-00256
 
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til mile@tbst.dk senest mandag
den 4. maj 2020, mærket j.nr. BS0400-00256.
 
Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på følgende link
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63836.
 
Med venlig hilsen
 
Michelle Stubberup Jacobsen
Fuldmægtig, cand.jur.
Kontor for byggeri
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

mailto:brk@lbf.dk
mailto:lbf@lbf.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:mile@tbst.dk
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mailto:brk@lbf.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jVWM5-0005ct-4o&i=57e1b682&c=-iFZPe2X56f5fb1Bkb0M6U7AwI1mVM3QJ4xHG3AOA_qFBoanLWFLcBwFeCCoNcqOMLfKg1pV_TWl1wTxrhmv2gWh_-qgzB2qzYdN7H_zQecnwKBPtBPjevm88P1g6t15H0CsfekvbDalclRfN7EU7l-J2n9umC0KSTMV9jr5He8Cpb0oakv1nlQbvyT3vQSMzFIcubUHWZvh28Vc9oNo3w
mailto:mstu@tbst.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:info@tbst.dk
mailto:mile@tbst.dk
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63836




Notat









		Skabelon til høringssvar



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 (BR18)







		Afsender:

Landsbyggefonden, Studiestræde 50, 1554 København V

Sekretariatschef Birger R. Kristensen, brk@lbf.dk, 3376 2112









Generelle bemærkninger: 

Landsbyggefonden har alene kommenteret bestemmelser, der vedrører fondens virke, almene boliger mv.



Tekstnære bemærkninger:



		Emne/ tekst:

		[Her bedes angivet, hvilket afsnit der konkret afgives kommentar(er) til (fx ”§ 420, stk. 2”). 

I det omfang et konkret tekstafsnit foreslås erstattet eller ændret, bedes afsnittet fra høringsudgaven indsættes her.]



		Kommentar:

		[Her bedes konkrete kommentarer til afsnittet i høringsudgaven anført.]



		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:

		Præcisering af reglerne om væsentlige ombygninger



		Kommentar:

		Der henvises til Landsbyggefondens besvarelse af 24. februar 2020



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		Ændring af reglerne om ibrugtagningstilladelse til enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse

Reglerne som indført med BR18 om ibrugtagningstilladelse for nævnte byggerier ophæves igen



		Kommentar:

		Landsbyggefonden bifalder ophævelsen af bestemmelsen, idet forsinket indflytning ikke står mål med sen fremsendelse og godkendelse af ibrugtagningstilladelse 



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		Ændring af reglerne for brandværnsforanstaltninger under udførelsen af et byggearbejde



		Kommentar:

		Landsbyggefonden finder det hensigtsmæssigt, at der senere udarbejdes retningslinjer for eksempelvis midlertidige kontorpladser under udførelse af byggearbejde således, at de almindelige brandkrav i kapitel 5 ikke tages i anvendelse



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		Ændring af energikrav til vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage



		Kommentar:

		Landsbyggefonden er enig i, at producenterne allerede kan levere komponenter der opfylder kravene gældende pr. 1. januar 2021, og at kravene dermed skal opfyldes ved nybyggeri og ved udskiftning af de enkelte komponenter. Landsbyggefonden finder det samtidig væsentligt at nævne, at disse komponenter har et særligt æstetisk udtryk, hvilket medfører at fritagelsesmulighederne for fredede og bevaringsværdige bygninger skal opretholdes.



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		Udvidelse af Risikoklasse 1



		Kommentar:

		Landsbyggefonden har ingen indvendinger imod, at fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, eksempelvis rækkehuse, med et samlet etageareal på under 150 m² kan opføres uden brandcertificeret rådgiver, hvis præ-accepterede løsninger anvendes. Omkostningerne kan dermed reduceres i et beskedent omfang, og sager vedr. nye almene boliger er altid tilknyttet teknisk rådgivning, som kan kontrollere de valgte løsninger. 



		Forslag til ændring:

		







		Emne/ tekst:

		



		Kommentar:

		



		Forslag til ændring:
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Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V
 
Tlf.: +45 4178 0526
E-mail: mstu@tbst.dk
 

mailto:mstu@tbst.dk


 

Side 1 (3) 

 

 

 

Afsender: 

Landsbyggefonden, Studiestræde 50, 1554 København V 

Sekretariatschef Birger R. Kristensen, brk@lbf.dk, 3376 2112 

 

 

Generelle bemærkninger:  

Landsbyggefonden har alene kommenteret bestemmelser, der vedrører 
fondens virke, almene boliger mv. 

 

Tekstnære bemærkninger: 

 

Emne/ 
tekst: 

[Her bedes angivet, hvilket afsnit der konkret afgives kommen-
tar(er) til (fx ”§ 420, stk. 2”).  

I det omfang et konkret tekstafsnit foreslås erstattet eller ændret, 
bedes afsnittet fra høringsudgaven indsættes her.] 

Kommentar: [Her bedes konkrete kommentarer til afsnittet i høringsudgaven 
anført.] 

Forslag til 
ændring: 

[Her bedes angivet konkrete forslag til tekst, som efter hørings-
partens opfattelse bør erstatte/ supplere/ uddybe teksten i hø-
ringsudgaven. 

Er der behov for yderligere kommentarfelter, kan de blot kopieres 
og indsættes nederst.] 

 

Emne/ 
tekst: 

Præcisering af reglerne om væsentlige ombygninger 

Kommentar: Der henvises til Landsbyggefondens besvarelse af 24. februar 
2020 

Skabelon til høringssvar 

 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-
lementet 2018 (BR18) 

mailto:brk@lbf.dk


 

Side 2 (3) 

Notat 

 

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Ændring af reglerne om ibrugtagningstilladelse til enfamiliehuse, 
dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse 

Reglerne som indført med BR18 om ibrugtagningstilladelse for 
nævnte byggerier ophæves igen 

Kommentar: Landsbyggefonden bifalder ophævelsen af bestemmelsen, idet 
forsinket indflytning ikke står mål med sen fremsendelse og god-
kendelse af ibrugtagningstilladelse  

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Ændring af reglerne for brandværnsforanstaltninger under udfø-
relsen af et byggearbejde 

Kommentar: Landsbyggefonden finder det hensigtsmæssigt, at der senere ud-
arbejdes retningslinjer for eksempelvis midlertidige kontorpladser 
under udførelse af byggearbejde således, at de almindelige brand-
krav i kapitel 5 ikke tages i anvendelse 

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Ændring af energikrav til vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer 
og glastage 

Kommentar: Landsbyggefonden er enig i, at producenterne allerede kan levere 
komponenter der opfylder kravene gældende pr. 1. januar 2021, 
og at kravene dermed skal opfyldes ved nybyggeri og ved udskift-
ning af de enkelte komponenter. Landsbyggefonden finder det 
samtidig væsentligt at nævne, at disse komponenter har et sær-
ligt æstetisk udtryk, hvilket medfører at fritagelsesmulighederne 
for fredede og bevaringsværdige bygninger skal opretholdes. 

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

Udvidelse af Risikoklasse 1 



 

Side 3 (3) 

Notat 

 

Kommentar: Landsbyggefonden har ingen indvendinger imod, at fritliggende og 
sammenbyggede enfamiliehuse, eksempelvis rækkehuse, med et 
samlet etageareal på under 150 m² kan opføres uden brandcertifi-
ceret rådgiver, hvis præ-accepterede løsninger anvendes. Om-
kostningerne kan dermed reduceres i et beskedent omfang, og 
sager vedr. nye almene boliger er altid tilknyttet teknisk rådgiv-
ning, som kan kontrollere de valgte løsninger.  

Forslag til 
ændring: 

 

 

Emne/ 
tekst: 

 

Kommentar:  

Forslag til 
ændring: 

 

 



Fra: Trine Brønsgaard
Til: ts Info; Mia Lee
Cc: Rie Christiansen
Emne: BS0400-00256 Høringssvar
Dato: 4. maj 2020 08:36:36
Vedhæftede filer: image001.jpg

Lolland Kommune har følgende bemærkninger til udsendte udkast
 
Pkt. 10
”for midlertidige salgsområder med et samlet…”
 
Vi må antage at det er campingområder ifm. sportsarrangementer, spejderlejre som beskrevet i
gældende reglement under §6f. Denne tekst bør også fremgå af ændring. Generelt vækker det
undren og bekymring, at grænsen for at skulle søge, hæves fra i dag 1000m² (3000m² for
camping) til 5000m², da disse arrangementer ofte arrangeres af ikke-professionelle. Ligeledes
vækker det undren, at kravet om overholdelse af kap. 5 for campingplads tilsyneladende alene
afgøres af antallet af overnattende og at krav om byggetilladelse for campingpladser bortfalder.
 
Det bemærkes, at vi også undrer os over, at der i reglementet (stadig) fastsættes frist for
indsendelse af ansøgning til 4 uger før arrangementet, da der på andre byggeansøgninger ikke er
sat frist på, hvor længe byggemyndighederne har til behandling af sagen.
 
Pkt. 62
§ 493, stk. 1 i forhold til den tilføjede ”såfremt det omfatter byggeri i anvendelseskategori 4”,
ønskes præciseret, om 600m2 og anvendelseskategori 4 vedrører allerede opført bebyggelse
eller det ansøgte.
Bestemmelsen har – også i sin nuværende udformning - uhensigtsmæssige konsekvenser for
bl.a. storparceller og landbrugsejendomme, hvor der ofte i forvejen vil være byggeri på 600m2,
og også ofte byggeri i anvendelseskategori 4, og hvor der også ganske ofte er sekundær
bebyggelse på mere end 50m2.
 
§ 493 stk. 1 sammenholdt med stk. 2 medfører i disse tilfælde (hvis forudsætningen om
anvendelseskategori 4 også omhandler eksisterende bebyggelse), at al efterfølgende bebyggelse,
også bebyggelse, der efter § 493, stk. 2 er undtaget fra indplacering i brandklasser op til 50m2,
skal indplaceres, men ikke er omfattet af brandklasse 1. I de nævnte sager kan eksempelvis
drivhuse, carporte m.v., ikke indplaceres i brandklasse 1, men brandklasse 2, og dermed
omfattet af krav om certificerede.
 
Det fremgår af det af vejledningsteksten fremgår ” Der kan være flere fritliggende bygninger i
brandklasse 1 på samme grund, såfremt det dokumenteres, at det samlede etageareal af
bygningerne er højst 600 m², eller at bygningerne, som anført i § 118, er placeret i en sådan
afstand til hinanden, at brandspredning mellem bygningerne begrænses i den tid, som er
nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats. I de præ-accepterede løsninger er
der beskrevet afstandsforhold mellem bygningerne i relation til valg af ydervægge og tage, som
kan anvendes ved bestemmelse af brandklassen.” Tilsyneladende giver vejledningsteksten
mulighed for bebyggelse på mere end 600m2 samlet, hvis det dokumenteres, at bygningerne er
placeret og udført så brandspredning begrænses i den tid, som er nødvendig for evakuering og
redningsberedskabets indsats.  
 

mailto:trbrn@lolland.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:mile@tbst.dk
mailto:richr@lolland.dk



Der synes at være uoverensstemmelse imellem vejledningsteksten og bestemmelsens ordlyd, og
at vejledningen rummer en umiddelbart uhjemlet undtagelse.
 
 
Pkt. 64
§493, stk. 3. ”Camping- og salgsområder er undtaget for indplacering i brandklasser efter stk. 1.
Det skal på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om og i hvilket omfang
-en certificeret brandrådgiver skal inddrages
-dokumentation skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30”
 
Hvem skal foretage denne vurdering? Ansøger?
 
 

Trine Brønsgaard 
Jurist
Tlf. 5467 6469 
trbrn@lolland.dk

Lolland Kommune • Teknik- og Miljømyndighed • Byggeri og Ejendomme • Fruegade 7 • 4970 Rødby •
www.lolland.dk

 

mailto:trbrn@lolland.dk
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Fra: Lykke Nielsen
Til: Michelle Stubberup Jacobsen
Cc: Mette Bæk Sørensen
Emne: Sv: TBST - Michelle Stuberup Jacobsen - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST journalnr. BS0400-

00256 (MFVM Id nr.: 5050045)
Dato: 7. maj 2020 14:06:10

Til Trafikstyrelsen
 
Miljø- og Fødevareministeriet har ingen bemærkninger til høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
bygningsreglement 2018 (BR18).
 
Høringen er dog sendt til ministeriets styrelser, Fiskeristyrelsen, Fødevarestyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen,
jf. høringslisten, og hvis styrelserne har bemærkninger, vil styrelserne svare direkte til Trafikstyrelsen.
 
Jeg beklager det sene svar.

Venlig hilsen

Lykke Nielsen
Student | Koncern Jura
+45 51 35 95 73 | lynie@mfvm.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Departementet | Slotsholmsgade 12 | 1216 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | mfvm@mfvm.dk | www.mfvm.dk
Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn

 

Til: Styrelse: Trafikstyrelsen (info@trafikstyrelsen.dk)
Fra: Michelle Stubberup Jacobsen (mstu@tbst.dk)
Titel: TBST - Michelle Stuberup Jacobsen - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18),

TBST journalnr. BS0400-00256
E-mailtitel: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST journalnr. BS0400-00256
Sendt: 30-03-2020 11:40:39

Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til mile@tbst.dk senest mandag den 4. maj 2020, mærket j.nr. BS0400-
00256.
 
Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på følgende link https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63836.
 
Med venlig hilsen
 
Michelle Stubberup Jacobsen
Fuldmægtig, cand.jur.
Kontor for byggeri
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V
 
Tlf.: +45 4178 0526
E-mail: mstu@tbst.dk
 

mailto:lynie@mfvm.dk
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https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jWfHz-0000yw-5m&i=57e1b682&c=G3k7xoHmTNnjUiKA5YYFzqYYZQyRa39MJyifZU1yFWz1qRXLq5F-Kve-BN9sL0YXwWs8W3EMnZbRFHZGEbJQBeOOFFmSINhAarhpfzLHoeTuTRsIwmHy9_2RhOSpYZNGh708M7Mob9jIKTvyGwDUq8pP1hfsKiagVU0e5rKl9tjIQAHalJGs0nTHukjQDzuPlazt_-ugvtlxB4EeQI2dZjYm3Bxy2a0Ho-cW5VWo_JM
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jWfHz-0000yw-5m&i=57e1b682&c=X3helO2oPZzX8w2mZ3gTvFCOpQaVw5DtcmBC0G97fN_haILn8fHLWtcdjwEG07pQRNb0BUsPO4k_uGfT8_dxjm416eK4e1GGouIrnNbD-Q2gPjba9RgTBe9wJ4Sn3rD6iL2-OIcwFapF1od89F8OSp2rEYEaXWWMaS9NNTFwLH835po5SFyIFO7eRvK4kT-9ib3fcZxR1QsEBaPyMwGugGggTpH5cjs1qa7S7ErElZE
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jWfHz-0000yw-5m&i=57e1b682&c=dOOJKZBIT2s3KxF3_pgs-o9WLaJNtIb1vbGxp7xquA0TsWWhvnNSrgIPOxsqwAY3tMCCNFTk2XC7zhAHj_Bb4d0zttVtmRnqJZGL7VwBUWICIu-Zjgl2ozjLzBruCs2XRgauKjVTWbqFbdd5C3ELJueqIJD2ph4moC3RpOM6ceCkwyq7g38lX9lZkJq4dzqlv1jOXuW9R-fBoABfKvf6uWfwIDj__6vKpujimY2taPgMPtJQ_SE-BICZRNuRyXY5x2iX0p6mUFzaKqvON0RnrA
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Fra: Helle Ina Elmer
Til: Michelle Stubberup Jacobsen; Lykke Nielsen; ts Info; Mia Lee
Emne: Sv: TBST - Michelle Stuberup Jacobsen - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST journalnr. BS0400-

00256 (MFVM Id nr.: 5039712)
Dato: 4. maj 2020 09:34:00

Kære TBST
 
Natur- og Klimatilpasning i Miljø- og Fødevareministeriets departement har ikke bemærkninger til udkastet til ændringerne af
bygningsreglementet.
 
Venlig hilsen

Helle Ina Elmer
Specialkonsulent, cand.jur., Ph.D. | Natur og klimatilpasning
+45 93 58 79 94 | +45 93 58 79 94 | hinel@mfvm.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Departementet | Holmens Kanal 42 | 1216 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | mfvm@mfvm.dk | www.mfvm.dk
Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn | Privatlivspolitik

Til: Styrelse: Trafikstyrelsen (info@trafikstyrelsen.dk)
Fra: Michelle Stubberup Jacobsen (mstu@tbst.dk)
Titel: TBST - Michelle Stuberup Jacobsen - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18),

TBST journalnr. BS0400-00256
E-mailtitel: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST journalnr. BS0400-00256
Sendt: 30-03-2020 11:40:39

Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til mile@tbst.dk senest mandag den 4. maj 2020, mærket j.nr. BS0400-
00256.
 
Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på følgende link https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63836.
 
Med venlig hilsen
 
Michelle Stubberup Jacobsen
Fuldmægtig, cand.jur.
Kontor for byggeri
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V
 
Tlf.: +45 4178 0526
E-mail: mstu@tbst.dk
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Fra: Stefan Simonsen
Til: Mia Lee
Emne: SV: Høringsbrev til BR18
Dato: 6. maj 2020 08:07:07
Vedhæftede filer: image001.jpg
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Hej Mia
 
Tak for at vi fik lov til at sende høringssvar i dag.
 
God dag.
 
Med venlig hilsen
 

Stefan Simonsen
Mail:  ssi@perpedersen.dk
Tlf.:    40 44 01 19
 

 
 
 

Fra: Mia Lee <mile@tbst.dk> 
Sendt: 5. maj 2020 11:28
Til: Stefan Simonsen <ssi@perpedersen.dk>
Cc: Michelle Stubberup Jacobsen <mstu@tbst.dk>
Emne: SV: Høringsbrev til BR18
 
Kære Stefan
 
Du kan sende dit høringssvar til denne mail senest i morgen den 6. maj 2020.
 
Med venlig hilsen
 
Mia Lee
Specialkonsulent
Kontor for byggeri
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
 
Tlf.: +45 4178 0558
Tlf.: +45 7221 8800
mile@tbst.dk
www.tbst.dk
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Per Pedersen Haarby A/S · Østergårdsvej 5-7 · 5683 Haarby · Tlf.: 64 73 17 26 · e-mail: perpedersen@perpedersen.dk  · CVR:58333514 


Trafik, Bygge- og boligstyrelsen 


Carsten Niebuhrs Gade 43             Haarby den 05.05.2020 


1577 København V 


 


Høringssvar 


Vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 (BR18) 
 


 


Rettelse 16. § 43, stk. 4 


Kommentar: Er enig i, det er en god ændring. Men den skaber usikkerheder mht. - hvordan bygherre 


dokumenterer at byggeriet er færdigt, så han kan få sit lån hjem uden en ibrugtagningstilladelse? 


 


Rettelse 62. § 493, stk. 1, nr. 1 


Kommentar: Der er uoverensstemmelse med Byggestyrelsen fortolkning i bilag 1 - Præ-accepterede løsninger - 


Enfamiliehuse og indplacering i brandklasse 1 (BK1) mht. afstande til andre boliger og etagearealer op til 600 m2 


m.m. 


Et praktisk eksempel ses på side 2; 


Forklaring - De lilla linjer er § 10a skel (fremadrettede mulighed for at udstykke matriklen til mindre parceller). På 


tegningen ses, at boligerne kan indplaceres i BK1 når boligerne ligger på små parceller og i BK2 når der ses bort 


fra § 10a skel (lilla linjer). 


Her er en gråzone eftersom det samlet etageareal på 600 m2 på matriklen negligere de indbyrdes afstande 


mellem boligerne på en ejendom. Det er uhensigtsmæssigt. 


Forslag til ændring af § 493, stk. 1, nr. 1: Teksten ”Byggeriets samlede etageareal må ikke overstige 600 m2 på 


ejendommen” fjerens, eller etagearealet regnes separat for hver bolig når de indbyrdes afstande mellem 


boligerne på en ejendom overholdes jf. bilag 1 - Præ-accepterede løsninger - Enfamiliehuse. 



mailto:perpedersen@perpedersen.dk
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Signaturforklaring:
Noter :


MURER & ENTREPRENØRFIRMA


TELEFON 64 73 17 26    FAX 64 73 11 17


E-MAIL: perpedersen@perpedersen.dk


CVR. Nr.   58 33 35 14


Autorisationsnr. KFUL-02464     


19 A :


Bolig 93 m2


Udhus          5,5 m2


367 m2 + andel i fællesareal  111 m2


Bebyggelsespct. 26%


Arealfordeling :


Grund 2724 m2 / 6 boliger


Heraf :


§10a grunde 2059 m2


Fælles opholdsareal og -vej 665 m2


Boliger 558 m2


Udhuse              32 m2


Bebyggelsespct. 21%


19 B :


Bolig 93 m2


Udhus          5,5 m2


252 m2 + andel i fællesareal  111 m2


Bebyggelsespct. 37%


19 C :


Bolig 93 m2


Udhus          5,5 m2


458 m2 + andel i fællesareal  111 m2


Bebyggelsespct. 21%


19 D :


Bolig 93 m2


Udhus          5,5 m2


375 m2 + andel i fællesareal  111 m2


Bebyggelsespct. 25%


19 E :


Bolig 93 m2


Udhus          5,5 m2


260 m2 + andel i fællesareal  111 m2


Bebyggelsespct. 36%


19 F :


Bolig 93 m2


Udhus          5,5 m2


347 m2 + andel i fællesareal  111 m2


Bebyggelsespct. 27%


1:250


REV A:


Grønnevej 19 , 5620  Glamsbjerg


§10a-plan


06.04.2020


REV B:


REV C:


-


-


-


Art:


Tegnet af:


Sag:


Dato: Mål:


Kontrolleret af:


BC SSI


-


Tegning nr.: Rev. nr.:


102







Fra: Stefan Simonsen <ssi@perpedersen.dk> 
Sendt: 5. maj 2020 10:21
Til: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: Høringsbrev til BR18
 
 
 

Til Byggestyrelsen
Att. Rette vedkommende
 
Har hørt at der er sendt et høringsbrev ud mht.
”Bekendtgørelse om ændringer af bekendtgørelse om
BR18”
 
Hvem skal der skrives til for at nå at få indflydelse på
disse ændringer?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Østergaardsvej 5-7
5683 Haarby
 
Tlf.: 64 73 17 26
Mail: perpedersen@perpedersen.dk
Web: perpedersen.dk
 
CVR. 58 33 35 14
Bank: Vestfyns Bank
 
Faktura sendes på:
perpedersen@perpedersen.dk
 
 
 
 

Med venlig hilsen
 

Stefan Simonsen
Mail: ssi@perpedersen.dk
Tlf.: 40 44 01 19
 
 

 
Boligudlejning
Find din bolig på:
www.perpedersen.dk

 
 

mailto:ssi@perpedersen.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
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https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jVsqA-00048R-4t&i=57e1b682&c=1MBtaBhwKYBsskjMAF3n-NINgelfdp8e4g-fBys7TxlX_uTN2ynAi0Yj95AgnaN2LeUveNEb3Jxtf6apoODLghkQ2Cbf-lCPgeHO0eI8X21JsJ5deEDuqpdkog29AG8B0dXsMNJqZO6Uf05KW8rHG0mQ4HA-rXoz3OD0UXU_4EVD7QKkZnrLsosbY3cNo1MBkmXslvJcRnHJZvJaDasXAVIgtWffQ7DUIVbPRUVpRWo


   

 

   
   
   

 

Per Pedersen Haarby A/S · Østergårdsvej 5-7 · 5683 Haarby · Tlf.: 64 73 17 26 · e-mail: perpedersen@perpedersen.dk  · CVR:58333514 

Trafik, Bygge- og boligstyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43             Haarby den 05.05.2020 

1577 København V 

 

Høringssvar 

Vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 (BR18) 
 

 

Rettelse 16. § 43, stk. 4 

Kommentar: Er enig i, det er en god ændring. Men den skaber usikkerheder mht. - hvordan bygherre 

dokumenterer at byggeriet er færdigt, så han kan få sit lån hjem uden en ibrugtagningstilladelse? 

 

Rettelse 62. § 493, stk. 1, nr. 1 

Kommentar: Der er uoverensstemmelse med Byggestyrelsen fortolkning i bilag 1 - Præ-accepterede løsninger - 

Enfamiliehuse og indplacering i brandklasse 1 (BK1) mht. afstande til andre boliger og etagearealer op til 600 m2 

m.m. 

Et praktisk eksempel ses på side 2; 

Forklaring - De lilla linjer er § 10a skel (fremadrettede mulighed for at udstykke matriklen til mindre parceller). På 

tegningen ses, at boligerne kan indplaceres i BK1 når boligerne ligger på små parceller og i BK2 når der ses bort 

fra § 10a skel (lilla linjer). 

Her er en gråzone eftersom det samlet etageareal på 600 m2 på matriklen negligere de indbyrdes afstande 

mellem boligerne på en ejendom. Det er uhensigtsmæssigt. 

Forslag til ændring af § 493, stk. 1, nr. 1: Teksten ”Byggeriets samlede etageareal må ikke overstige 600 m2 på 

ejendommen” fjerens, eller etagearealet regnes separat for hver bolig når de indbyrdes afstande mellem 

boligerne på en ejendom overholdes jf. bilag 1 - Præ-accepterede løsninger - Enfamiliehuse. 

mailto:perpedersen@perpedersen.dk
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Signaturforklaring:
Noter :

MURER & ENTREPRENØRFIRMA

TELEFON 64 73 17 26    FAX 64 73 11 17

E-MAIL: perpedersen@perpedersen.dk

CVR. Nr.   58 33 35 14

Autorisationsnr. KFUL-02464     

19 A :

Bolig 93 m2

Udhus          5,5 m2

367 m2 + andel i fællesareal  111 m2

Bebyggelsespct. 26%

Arealfordeling :

Grund 2724 m2 / 6 boliger

Heraf :

§10a grunde 2059 m2

Fælles opholdsareal og -vej 665 m2

Boliger 558 m2

Udhuse              32 m2

Bebyggelsespct. 21%

19 B :

Bolig 93 m2

Udhus          5,5 m2

252 m2 + andel i fællesareal  111 m2

Bebyggelsespct. 37%

19 C :

Bolig 93 m2

Udhus          5,5 m2

458 m2 + andel i fællesareal  111 m2

Bebyggelsespct. 21%

19 D :

Bolig 93 m2

Udhus          5,5 m2

375 m2 + andel i fællesareal  111 m2

Bebyggelsespct. 25%

19 E :

Bolig 93 m2

Udhus          5,5 m2

260 m2 + andel i fællesareal  111 m2

Bebyggelsespct. 36%

19 F :

Bolig 93 m2

Udhus          5,5 m2

347 m2 + andel i fællesareal  111 m2

Bebyggelsespct. 27%
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Grønnevej 19 , 5620  Glamsbjerg

§10a-plan

06.04.2020

REV B:

REV C:

-

-

-

Art:

Tegnet af:

Sag:

Dato: Mål:

Kontrolleret af:

BC SSI

-

Tegning nr.: Rev. nr.:

102



Fra: Kasper Rønslev Nielsen
Til: ts Info
Cc: Mia Lee
Emne: J.nr. BS0400-00256 - høringssvar
Dato: 30. april 2020 13:40:47

Ang. certificeringsordning og minimumskrav til dokumentation af bærende konstruktioner
 
Problemstilling:
 
Meget små projekter kan ofte ende i konstruktionsklasse KK2. Et eksempel kunne være fjernelse af
en del af en bærende væg på 3. sal i en boligejendom. Et andet eksempel kunne være udførelse af
en ny kvist i en 2-etages ejendom med vandret lejlighedsskel. I KK2 skal der ifølge
bygningsreglementet minimum udføres følgende rapporter:
 
A1 Konstruktionsgrundlag
A2.1 Statiske beregninger, bygværk
A4 Konstruktionsændringer
A5 Konstruktion som udført
B1 Statisk projektredegørelse
B2 Statisk kontrolplan
B3 Statisk kontrolrapport, indeholdende kontrol af dokumentation for projektering og kontrol af
dokumentation for udførelse.
 
Dertil kommer A3 Konstruktionstegninger, starterklæring og sluterklæring. Det er altså MINIMUM
syv rapporter, to erklæringer samt tegninger og tilsyn, der skal udføres for at ændre en bærende
væg.
 
Mange af kravene er ikke helt nye - men tidligere kunne en konstruktionsingeniør og en
byggesagsbehandler på pragmatisk vis blive enige om, at syv rapporter var skudt over målet, og
man kunne ofte indeholde den samlede dokumentation i et enkelt dokument, opfulgt af et
tilsynsnotat. Nu er det op til den certificerede statiker at vurdere, om dokumentationen er
tilstrækkelig - men statikeren kan og bør ikke sige god for noget, som ikke overholder
minimumskravene.
 
Forslag:
 
For at fremme mindre projekter, bør man indføre samme formulering som i KK1 – altså at den
statiske dokumentation i KK2 skal bestå af ”de relevante dele”, som det pt. er anført for KK1.
Alternativt bør der åbnes mulighed for at henføre flere projekter til KK1.
 
Baggrund og samfundsmæssig konsekvens:
 
Vi har som rådgivende ingeniører fået henvendelser på mindre projekter, hvor vi i samråd med
kunden er blevet enige om, at det ikke er umagen værd. Så man lader altså være med fx at lave
åbent køkken i sin lejlighed, eller tilføre loftetagen en ny herlighedsværdi med en kvist, eller udføre
en mindre tilbygning til et kontor, eller sætte et lidt større glasparti i en butik, fordi dokumentation
og kontrol bliver for tungt og for dyrt. Det er ikke godt for nogen, særligt ikke for samfundsøkonomi
og vækst, at mange mindre projekter, som generer arbejde til håndværkere og tilfører værdi til den
eksisterende bygningsmasse samt til de enkelte brugere, skrinlægges på denne baggrund.
 
 
Med venlig hilsen

Kasper Rønslev Nielsen
Indehaver, ingeniør

mailto:krn@ronslev.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:mile@tbst.dk


Direkte: +45 2219 8702
Firma: +45 2219 8700
Mail: krn@ronslev.dk
Web: www.ronslev.dk
CVR 30596285
Søndergade 26, 1. | DK-8700 Horsens
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Fra: Lilly og Mogens Lorenzen
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Sammenslutningen af By- og Markedsfester
Mogens Lorenzen
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Til

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Att.: Specialkonsulent Mia Lee



	Ørbæk, den 30. april 2020



Vedr. J.nr.: BS0400-00256





Vedr. Bekendtgørelse til BR18, sendt i høring





Sammenslutningen af By- og Markedsfester skal hermed afgive følgende høringssvar:



I forslaget er indføjet:

Punkt 64 – vedr. §493 i - “det skal på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om og

i hvilket omfang

1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages

2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30”

 

I høringsbrevet står der:

Endvidere præciseres det, at camping- og salgsområder er undtaget for indplacering i brandklasser, og at det skal vurderes, om der skal inddrages en certificeret brandrådgiver i forbindelse med udarbejdelse af den tekniske dokumentation. Såfremt vejledninger og præ-accepterede løsninger for camping- og salgsområder anvendes, vil det normalt ikke være nødvendigt at inddrage en certificeret brandrådgiver. 

 

Det virker som om det er i direkte modstrid med de udmeldinger Ministeren har givet i forbindelse med den tilretning af Bek. til BR18, pr. 1/1-2020

 

- se bl.a. J.nr. 2019-7559 – hvor Minister Kaare Dybvad bl.a. bekræfter at arrangører af markeder, byfester og festivaler m.v. fremadrettet vil kunne vælge af få foretaget teknisk byggesagsbehandling hos kommunen.

Ministeren henviser endvidere til tidligere svar til Boligudvalget alm del spørgsmål 35 – 50.



Jeg skal endvidere henvise til brev fra minister Kaare Dybvad Bek, fra 6. december 2019, j.nr. 2019-7231 – til Boligudvalget. Her skriver ministeren:

”Efter de sidste ugers debat, og efter drøftelse med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, har jeg imidlertid besluttet, at det fortsat skal være muligt for markeder, byfester, festivaller og lignende midlertidige udendørsarrangementer at få teknisk byggesagsbehandling hos kommunen.”













”For uddybning heraf kan jeg henvise til mit svar på BOU alm. del spørgsmål nr. 19 om samme emne.”



”De midlertidige arrangementer, der som udgangspunkt kan være omfattet, vil bl.a. være spejderlejre, campingområder, store sportsbegivenheder, markeder, byfester, festivaller, folkemøder, jule-, loppe-og kræmmermarkeder, julefrokoster, opstillinger til fællesspisning, private fester, firmafester, messer, udstillinger, arrangementer på skoler mv.”

 

Som Punkt 64 er udformet, i det nye forslag, indføres certificeret brandrådgiver igen, for disse arrangementer – i et eller andet omfang. Der står intet i forslaget hvem og hvornår der skal vurdere om der skal brandrådgiver indover. 

Hvis ansøgningen sendes til kommunen de beskrevne 4 uger før arrangementet, kan brandrådgiver slet ikke nå at komme indover, i et aktuelt arrangement.



Punkt 64 / §493 i ændringsforslag til BR18, kan ikke være i overensstemmelse med det ministeren/ministeriet har ment og meldt ud, i forbindelse med den sidste tilretning af Bekendtgørelse til BR18.

Sammenslutningen af By- og Markedsfester skal således anmode om, at den kommende Bekendtgørelse til BR18, udarbejdes i henhold til de udmeldinger ministeren har tilkendegivet over for Boligudvalget, og i dialogen med de mange foreninger, brancher og organisationer.



Med venlig hilsen

Sammenslutningen af By- og Markedsfester

Mogens Lorenzen



Tlf.: 21549556



Mail: mwl@os.dk
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Vedr. Bekendtgørelse til BR18, sendt i høring
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Til 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 


Att.: Specialkonsulent Mia Lee 


 


 Ørbæk, den 30. april 2020 


 


Vedr. J.nr.: BS0400-00256 


 


 


Vedr. Bekendtgørelse til BR18, sendt i høring 


 


 


Sammenslutningen af By- og Markedsfester skal hermed afgive følgende høringssvar: 


 


I forslaget er indføjet: 


Punkt 64 – vedr. §493 i - “det skal på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om og 


i hvilket omfang 


1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages 


2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30” 


  


I høringsbrevet står der: 


Endvidere præciseres det, at camping- og salgsområder er undtaget for indplacering i brand-


klasser, og at det skal vurderes, om der skal inddrages en certificeret brandrådgiver i forbin-


delse med udarbejdelse af den tekniske dokumentation. Såfremt vejledninger og præ-accepte-


rede løsninger for camping- og salgsområder anvendes, vil det normalt ikke være nødvendigt at 


inddrage en certificeret brandrådgiver.  


  


Det virker som om det er i direkte modstrid med de udmeldinger Ministeren har givet i forbin-


delse med den tilretning af Bek. til BR18, pr. 1/1-2020 


  


- se bl.a. J.nr. 2019-7559 – hvor Minister Kaare Dybvad bl.a. bekræfter at arrangører af marke-


der, byfester og festivaler m.v. fremadrettet vil kunne vælge af få foretaget teknisk byggesags-


behandling hos kommunen. 


Ministeren henviser endvidere til tidligere svar til Boligudvalget alm del spørgsmål 35 – 50. 


 


Jeg skal endvidere henvise til brev fra minister Kaare Dybvad Bek, fra 6. december 2019, j.nr. 


2019-7231 – til Boligudvalget. Her skriver ministeren: 


”Efter de sidste ugers debat, og efter drøftelse med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, har jeg 


imidlertid besluttet, at det fortsat skal være muligt for markeder, byfester, festivaller og lig-


nende midlertidige udendørsarrangementer at få teknisk byggesagsbehandling hos kommunen.” 


 


 




 

   
 

 
 
Til 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Att.: Specialkonsulent Mia Lee 
 

 Ørbæk, den 30. april 2020 
 
Vedr. J.nr.: BS0400-00256 
 
 
Vedr. Bekendtgørelse til BR18, sendt i høring 
 
 
Sammenslutningen af By- og Markedsfester skal hermed afgive følgende høringssvar: 
 
I forslaget er indføjet: 
Punkt 64 – vedr. §493 i - “det skal på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om og 
i hvilket omfang 
1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages 
2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30” 
  
I høringsbrevet står der: 
Endvidere præciseres det, at camping- og salgsområder er undtaget for indplacering i brand-
klasser, og at det skal vurderes, om der skal inddrages en certificeret brandrådgiver i forbin-
delse med udarbejdelse af den tekniske dokumentation. Såfremt vejledninger og præ-accepte-
rede løsninger for camping- og salgsområder anvendes, vil det normalt ikke være nødvendigt at 
inddrage en certificeret brandrådgiver.  
  
Det virker som om det er i direkte modstrid med de udmeldinger Ministeren har givet i forbin-
delse med den tilretning af Bek. til BR18, pr. 1/1-2020 
  
- se bl.a. J.nr. 2019-7559 – hvor Minister Kaare Dybvad bl.a. bekræfter at arrangører af marke-
der, byfester og festivaler m.v. fremadrettet vil kunne vælge af få foretaget teknisk byggesags-
behandling hos kommunen. 
Ministeren henviser endvidere til tidligere svar til Boligudvalget alm del spørgsmål 35 – 50. 
 
Jeg skal endvidere henvise til brev fra minister Kaare Dybvad Bek, fra 6. december 2019, j.nr. 
2019-7231 – til Boligudvalget. Her skriver ministeren: 
”Efter de sidste ugers debat, og efter drøftelse med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, har jeg 
imidlertid besluttet, at det fortsat skal være muligt for markeder, byfester, festivaller og lig-
nende midlertidige udendørsarrangementer at få teknisk byggesagsbehandling hos kommunen.” 
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”For uddybning heraf kan jeg henvise til mit svar på BOU alm. del spørgsmål nr. 19 om samme 
emne.” 
 
”De midlertidige arrangementer, der som udgangspunkt kan være omfattet, vil bl.a. være spej-
derlejre, campingområder, store sportsbegivenheder, markeder, byfester, festivaller, folkemø-
der, jule-, loppe-og kræmmermarkeder, julefrokoster, opstillinger til fællesspisning, private fe-
ster, firmafester, messer, udstillinger, arrangementer på skoler mv.” 
  
Som Punkt 64 er udformet, i det nye forslag, indføres certificeret brandrådgiver igen, for disse 
arrangementer – i et eller andet omfang. Der står intet i forslaget hvem og hvornår der skal vur-
dere om der skal brandrådgiver indover.  
Hvis ansøgningen sendes til kommunen de beskrevne 4 uger før arrangementet, kan brandrådgi-
ver slet ikke nå at komme indover, i et aktuelt arrangement. 
 
Punkt 64 / §493 i ændringsforslag til BR18, kan ikke være i overensstemmelse med det ministe-
ren/ministeriet har ment og meldt ud, i forbindelse med den sidste tilretning af Bekendtgørelse 
til BR18. 
Sammenslutningen af By- og Markedsfester skal således anmode om, at den kommende Be-
kendtgørelse til BR18, udarbejdes i henhold til de udmeldinger ministeren har tilkendegivet 
over for Boligudvalget, og i dialogen med de mange foreninger, brancher og organisationer. 
 
Med venlig hilsen 
Sammenslutningen af By- og Markedsfester 
Mogens Lorenzen 
 
Tlf.: 21549556 
 
Mail: mwl@os.dk 
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SikkerhedsBranchens høringssvar til BR 18 - forår 2020.pdf

SikkerhedsBranchen takker for lejligheden til at udtale sig og medsender vores høringssvar.
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Afsender: 


SikkerhedsBranchen, Roskildevej 22, 2620 Albertslund.  


Sven Urban Hansen  suh@sikkerhedsbranchen.dk  


 


 


Generelle bemærkninger:  


 


SikkerhedsBranchen bemærker med tilfredshed at vores tidligere øn-


sker om mulighed for aflåsning af redningsåbninger udenfor normal 


brugstid, er medtaget i den fremsendte ændringsbekendtgørelse i § 98 


stk. 4. 


Ligeledes imødeses ændring af reglerne om brand vedrørende drift, 


kontrol og vedligehold og driftsmæssige tiltag, hvor der i § 141 indsæt-


tes et nyt stk. 6 der stiller krav til det akkrediterede inspektionsselskab, 


så der skal ske indberetning til kommunalbestyrelsen, hvis de ved en 


funktionsafprøvning bliver opmærksom på at anlæg er behæftet med 


fejl, der kan medføre risiko for konkret personskade. 
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-


lementet 2018 (BR18) 
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Afsender: 

SikkerhedsBranchen, Roskildevej 22, 2620 Albertslund.  

Sven Urban Hansen  suh@sikkerhedsbranchen.dk  

 

 

Generelle bemærkninger:  

 

SikkerhedsBranchen bemærker med tilfredshed at vores tidligere øn-

sker om mulighed for aflåsning af redningsåbninger udenfor normal 

brugstid, er medtaget i den fremsendte ændringsbekendtgørelse i § 98 

stk. 4. 

Ligeledes imødeses ændring af reglerne om brand vedrørende drift, 

kontrol og vedligehold og driftsmæssige tiltag, hvor der i § 141 indsæt-

tes et nyt stk. 6 der stiller krav til det akkrediterede inspektionsselskab, 

så der skal ske indberetning til kommunalbestyrelsen, hvis de ved en 

funktionsafprøvning bliver opmærksom på at anlæg er behæftet med 

fejl, der kan medføre risiko for konkret personskade. 
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-

lementet 2018 (BR18) 
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Udfyldt høringsskema, SKM.docx

Kære TBST
 
Jeg har vedhæftet udfyldt høringsskema med Skatteministeriets bemærkninger til § 1, nr. 16 vedr. ibrugtagningstilladelser.
 
Jeg beklager, at I først får det nu.
 
Med venlig hilsen
 
Amalie Hedeager Bruun
Fuldmægtig
Ejendomme, Boer og Gevinster
 
Tel.        +45 72 37 03 86
Mail        ABru@skm.dk
 

 
Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K
 
Mail          skm@skm.dk
Web         https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jWdgS-0006pA-4p&i=57e1b682&c=f4xM_bFVChphHoPCwLCj7c-cXmGzpkvRFxqiCeGN0FxaSnuGIwkeH8KU6b-
RRjPnDuw84vpLQPKATupZUJQwVSadE80boIwUMv0jp67DL7Isxyg0gNi_1_y_rUdMbHxsxx2iGOiqFtINkJZ_ZT55QhBeD40ODqCVei7FmGznTNWhgPy5kxLNnZihJMg-
tW_vsPQUQ_mSGjk_ZaTS8TQ1vg
 
Sådan behandler vi persondata
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Notat
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 (BR18)







		Afsender:

Skatteministeriet

Kontaktperson og kontaktoplysninger: Amalie Hedeager Bruun, abru@skm.dk







Generelle bemærkninger: 

-



Tekstnære bemærkninger:



		Emne/ tekst:

		16. § 43, stk. 4, affattes således: 

»Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor tages i brug uden tilladelse.«



		Kommentar:

		Forslaget vil have betydning for færdigvurdering efter ejendomsvurderingsloven (lov nr. 654 af 8. juni 2017 som ændret ved lov nr. 278 af 17. april 2018, lov nr. 1729 af 27. december 2018 og lov nr. 1580 af 27. december 2019) og derfor for ejendomsværdiskattegrundlaget. 

Det fremgår af ejendomsvurderingslovens § 52, at et byggeri til boligformål kan formodes færdigbygget og beboeligt et år efter det tidspunkt, hvor byggetilladelsen er givet med mindre andet dokumenteres. Det er Skatteministeriets opfattelse, at det under henvisning til denne formodningsregel vil være op til ejeren at dokumentere, at byggeriet ikke er færdigt et år efter det tidspunkt, hvor byggetilladelsen er givet. 

Hvor der er tale om nybyggeri, som efter sin art efter BR først kan tages i brug, når der er meddelt ibrugtagningstilladelse, vil det således være ejeren, der skal dokumentere, at der ikke er udstedt en ibrugtagningstilladelse. Med den foreslåede ændring af BR18 vil det ikke være tilstrækkeligt, at ejeren dokumenterer, at ibrugtagningstilladelsen ikke er registreret i BBR. 

For så vidt angår nybyggede ejendomme, for hvilke en ibrugtagningstilladelse efter BR er en forudsætning for færdigvurdering, vil der kunne foretage færdigvurdering uanset formodningsreglen, hvis ibrugtagningstilladelse registreres, før der er gået et år fra meddelelse af byggetilladelse.



		Forslag til ændring:

		Skatteministeriet bemærker, at det er væsentligt at sikre en komplet og ensartet registrering af ibrugtagningstilladelser for den eller de typer af ejendomme til beboelse, for hvilke ibrugtagningstilladelser har betydning af hensyn til ovennævnte betydning for ejendomsvurderingerne.
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Afsender: 

Skatteministeriet 

Kontaktperson og kontaktoplysninger: Amalie Hedeager Bruun, abru@skm.dk 

 

Generelle bemærkninger:  

- 

 

Tekstnære bemærkninger: 

 

Emne/ 
tekst: 

16. § 43, stk. 4, affattes således:  
»Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt ga-
rager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyg-
gelse, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og 
lignende, er ikke omfattet af stk. 1, og kan derfor tages i brug 
uden tilladelse.« 

Kommentar: Forslaget vil have betydning for færdigvurdering efter ejendoms-
vurderingsloven (lov nr. 654 af 8. juni 2017 som ændret ved lov 
nr. 278 af 17. april 2018, lov nr. 1729 af 27. december 2018 og 
lov nr. 1580 af 27. december 2019) og derfor for ejendomsværdi-
skattegrundlaget.  

Det fremgår af ejendomsvurderingslovens § 52, at et byggeri til 
boligformål kan formodes færdigbygget og beboeligt et år efter 
det tidspunkt, hvor byggetilladelsen er givet med mindre andet 
dokumenteres. Det er Skatteministeriets opfattelse, at det under 
henvisning til denne formodningsregel vil være op til ejeren at do-
kumentere, at byggeriet ikke er færdigt et år efter det tidspunkt, 
hvor byggetilladelsen er givet.  

Hvor der er tale om nybyggeri, som efter sin art efter BR først kan 
tages i brug, når der er meddelt ibrugtagningstilladelse, vil det så-
ledes være ejeren, der skal dokumentere, at der ikke er udstedt 
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-
lementet 2018 (BR18) 
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Notat 

 

en ibrugtagningstilladelse. Med den foreslåede ændring af BR18 
vil det ikke være tilstrækkeligt, at ejeren dokumenterer, at ibrug-
tagningstilladelsen ikke er registreret i BBR.  

For så vidt angår nybyggede ejendomme, for hvilke en ibrugtag-
ningstilladelse efter BR er en forudsætning for færdigvurdering, vil 
der kunne foretage færdigvurdering uanset formodningsreglen, 
hvis ibrugtagningstilladelse registreres, før der er gået et år fra 
meddelelse af byggetilladelse. 

Forslag til 
ændring: 

Skatteministeriet bemærker, at det er væsentligt at sikre en kom-
plet og ensartet registrering af ibrugtagningstilladelser for den el-
ler de typer af ejendomme til beboelse, for hvilke ibrugtagningstil-
ladelser har betydning af hensyn til ovennævnte betydning for 
ejendomsvurderingerne. 
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Generelle bemærkninger:  


 


 


Tekstnære bemærkninger: 


 


Emne/ 


tekst: 


§306.  


Kedler på op til 500 kW til fyring med fast brændsel, der 


installeres i eller i tilknytning til bygninger, skal mindst have et 


sikkerhedsniveau svarende til DS/EN 303-5 Central-varmekedler 


til fast brændsel, manuelt eller automatisk fyrede med en nominel 


varmeeffekt på op til 500 kW, Terminologi, krav, prøvning og 


mærkning.  


Kommentar: Man har fjernet kravet om virkningsgrad for biobrændselskedler 


hvilket vi finder uhensigtsmæssigt. Begrundelse: Såfremt man 


undlader at stille krav til virkningsgraden, åbner man for, at der 


vil kunne opsættes brugte kedler med en lav virkningsgrad. 


Opmærksomheden skal henledes på at EU forordning nr. 


1189 af 28 april 2015 ikke omhandler opstilling af brugte 


kedler. 


 


 


 


Forslag til 


ændring: 


Kedler på op til 500 kW til fyring med fast brændsel, der 


installeres i eller i tilknytning til bygninger, skal mindst have et 
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sikkerhedsniveau og virkningsgrad svarende til DS/EN 303-5 


Central-varmekedler til fast brændsel, manuelt eller automatisk 


fyrede med en nominel varmeeffekt på op til 500 kW, 


Terminologi, krav, prøvning og mærkning.  
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Emne/ 

tekst: 

§306.  

Kedler på op til 500 kW til fyring med fast brændsel, der 

installeres i eller i tilknytning til bygninger, skal mindst have et 

sikkerhedsniveau svarende til DS/EN 303-5 Central-varmekedler 

til fast brændsel, manuelt eller automatisk fyrede med en nominel 

varmeeffekt på op til 500 kW, Terminologi, krav, prøvning og 

mærkning.  

Kommentar: Man har fjernet kravet om virkningsgrad for biobrændselskedler 

hvilket vi finder uhensigtsmæssigt. Begrundelse: Såfremt man 

undlader at stille krav til virkningsgraden, åbner man for, at der 

vil kunne opsættes brugte kedler med en lav virkningsgrad. 

Opmærksomheden skal henledes på at EU forordning nr. 

1189 af 28 april 2015 ikke omhandler opstilling af brugte 

kedler. 

 

 

 

Forslag til 

ændring: 

Kedler på op til 500 kW til fyring med fast brændsel, der 

installeres i eller i tilknytning til bygninger, skal mindst have et 

Skabelon til høringssvar 
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J.nr. BS0400-00256 


 


Til: 


info@tbst.dk 


Cc. mile@tbst.dk 


 


Afsender: 


TEKNIQ Arbejdsgiverne 


Paul Bergsøes Vej 6 


2600 Glostrup  


Att.: Birger Tannebæk Christiansen (btc@tekniq.dk) 


 


Generelle bemærkninger:  


TEKNIQ Arbejdsgiverne har modtaget ovennævnte udkast til høring og 


har følgende generelle bemærkninger: 


Ibrugtagningstilladelse 


TEKNIQ Arbejdsgiverne hilser velkomment, at der genindføres frita-


gelse fra krav om ibrugtagningstilladelse for en række byggerier. Vi be-


mærker, at der påtænkes udarbejdet en vejledning med retningslinjer 


for både bygherrer og byggesagsbehandlere til brug ved færdigmelding 


af et byggeri. TEKNIQ Arbejdsgiverne deltager gerne i udarbejdelse af 


denne vejledning. 


Brandområdet 


TEKNIQ Arbejdsgiverne bemærker, at udkastet indeholder de ændrin-


ger, der er aftalt i de relevante udvalg. Vi takker for muligheden for at 


deltage i arbejdet og har ingen yderligere bemærkninger til udkastets 


ændringer på brandområdet.  


Vandområdet  


TEKNIQ Arbejdsgiverne støtter op om krav til mindstetemperatur på 


varmtvandstemperatur. Dog ønskes fortsat krav om varmt vand “uden 


Skabelon til høringssvar 


 


Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreg-


lementet 2018 (BR18) 
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Notat 


 


besværende ventetid”, da et krav alene om mindstetemperatur kan be-


tyde etablering af mange cirkulationsledninger med unødigt stort var-


metab til følge.   


 


Ventilation 


TEKNIQ Arbejdsgiverne noterer en stramning i krav til energiforbrug i 


ventilationsanlæg. Konsekvensen af krav til SEL-faktor på 14 – 20% i 


forhold til gældende bestemmelse vil i første omgang være øgede di-


mensioner på kanaler i bygningers ventilationsanlæg. Det bør give an-


ledning til en generel bestemmelse i BR18 om krav om plads til instal-


lationer i teknikrum, skakte m.m.     


Ventilation i boliger 


TBST opfordres til at tage § 443 om ventilation i boliger op til overve-


jelse. Der er i branchen konstateret store problemer med sikring af er-


statningsluft til emhætter.  


 


Tekstnære bemærkninger: 


 


Emne/ 


tekst: 


43. I § 215 indsættes efter »§ 214 «: »stk. 2,« 


Kommentar: Det er uklart, hvilken tekst der skal fremgå af “stk. 2” 


Forslag til 


ændring: 


?? 


 


Emne/ 


tekst: 


49. § 287 stk. 4 “... krav til nybyggeriet”  


Kommentar: Bør være “nybyggeri” 


Forslag til 


ændring: 


§ 287 stk. 4 “... krav til nybyggeri” 


 


Emne/ 


tekst: 


54. § 373 “For sommerhuse gælder alene, at de tekniske installa-


tioner skal udformes på en sådan måde, at de personer, der op-


holder sig i bygningerne, ikke generes af lyd fra disse.” 


Kommentar: Væsentlig ændring i forhold til det gældende BR18, da § 373 nu 


omhandler støj inde i sommerhuset. Det ses derfor som en lem-


pelse af krav i § 369. Forslaget til nyt funktionskrav bør også 
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Notat 


 


gælde for enfamiliehuse og med fordel også dobbelthuse og ræk-


kehuse   


Forslag til 


ændring: 


 § 373 “For enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommer-


huse gælder alene, at de tekniske installationer skal udformes på 


en sådan måde, at de personer, der opholder sig i bygningerne, 


ikke generes af lyd fra disse.” 


 


Emne/ 


tekst: 


56. § 411 »Vandinstallationen skal udformes, så temperaturen på 


det fremførte vand i alle dele af vandinstallationen under den for-


udsatte brug ikke falder til under 50 °C. Ved spidsbelastning, som 


ikke er omfattet af den forudsatte brug, må vandtemperaturen 


ikke falde til under 45 °C. Der skal samtidig tages hensyn til bak-


teriebekæmpende tiltag, hvilket kan anses som opfyldt ved at 


følge Rørcenteranvisning 017 Legionella – Installationsprincipper 


og bekæmpelsesmetoder.« 


Kommentar: Elementer fra den eksisterende tekst i § 411 bør bibeholdes, da 


en eventuel ventetid ved fjernt placerede tapsteder vil sikre gen-


nemskylning af ledning inden brug. Den nye tekst vil i sin nuvæ-


rende form medføre krav om cirkulation helt frem til alle tapsteder 


med varmt vand i alle installationer.     


Forslag til 


ændring: 


Anlæg til produktion af varmt brugsvand skal under hensyn 


til varmtvandstapstedernes antal og anvendelse kunne yde 


en tilstrækkelig vandmængde og vandstrøm med en tempe-


ratur, der under den forudsatte brug i alle dele af installatio-


nen ikke falder til under 50 °C. Den forudsatte temperatur 


skal være til stede uden besværende ventetid under hensyn 


til energiforbrug, vandforbrug og hyppigheden af installatio-


nens brug. Ved spidsbelastning, som ikke er omfattet af den 


forudsatte brug, må vandtemperaturen ikke falde til under 


45 °C. Der skal samtidig tages hensyn til bakteriebekæm-


pende tiltag, hvilket kan anses som opfyldt ved at følge Rør-


centeranvisning 017 Legionella – Installationsprincipper og 


bekæmpelsesmetoder.« 
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Til: 

info@tbst.dk 

Cc. mile@tbst.dk 

 

Afsender: 

TEKNIQ Arbejdsgiverne 

Paul Bergsøes Vej 6 

2600 Glostrup  

Att.: Birger Tannebæk Christiansen (btc@tekniq.dk) 

 

Generelle bemærkninger:  

TEKNIQ Arbejdsgiverne har modtaget ovennævnte udkast til høring og 

har følgende generelle bemærkninger: 

Ibrugtagningstilladelse 

TEKNIQ Arbejdsgiverne hilser velkomment, at der genindføres frita-

gelse fra krav om ibrugtagningstilladelse for en række byggerier. Vi be-

mærker, at der påtænkes udarbejdet en vejledning med retningslinjer 

for både bygherrer og byggesagsbehandlere til brug ved færdigmelding 

af et byggeri. TEKNIQ Arbejdsgiverne deltager gerne i udarbejdelse af 

denne vejledning. 

Brandområdet 

TEKNIQ Arbejdsgiverne bemærker, at udkastet indeholder de ændrin-

ger, der er aftalt i de relevante udvalg. Vi takker for muligheden for at 

deltage i arbejdet og har ingen yderligere bemærkninger til udkastets 

ændringer på brandområdet.  

Vandområdet  

TEKNIQ Arbejdsgiverne støtter op om krav til mindstetemperatur på 

varmtvandstemperatur. Dog ønskes fortsat krav om varmt vand “uden 
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Notat 

 

besværende ventetid”, da et krav alene om mindstetemperatur kan be-

tyde etablering af mange cirkulationsledninger med unødigt stort var-

metab til følge.   

 

Ventilation 

TEKNIQ Arbejdsgiverne noterer en stramning i krav til energiforbrug i 

ventilationsanlæg. Konsekvensen af krav til SEL-faktor på 14 – 20% i 

forhold til gældende bestemmelse vil i første omgang være øgede di-

mensioner på kanaler i bygningers ventilationsanlæg. Det bør give an-

ledning til en generel bestemmelse i BR18 om krav om plads til instal-

lationer i teknikrum, skakte m.m.     

Ventilation i boliger 

TBST opfordres til at tage § 443 om ventilation i boliger op til overve-

jelse. Der er i branchen konstateret store problemer med sikring af er-

statningsluft til emhætter.  

 

Tekstnære bemærkninger: 

 

Emne/ 

tekst: 

43. I § 215 indsættes efter »§ 214 «: »stk. 2,« 

Kommentar: Det er uklart, hvilken tekst der skal fremgå af “stk. 2” 

Forslag til 

ændring: 

?? 

 

Emne/ 

tekst: 

49. § 287 stk. 4 “... krav til nybyggeriet”  

Kommentar: Bør være “nybyggeri” 

Forslag til 

ændring: 

§ 287 stk. 4 “... krav til nybyggeri” 

 

Emne/ 

tekst: 

54. § 373 “For sommerhuse gælder alene, at de tekniske installa-

tioner skal udformes på en sådan måde, at de personer, der op-

holder sig i bygningerne, ikke generes af lyd fra disse.” 

Kommentar: Væsentlig ændring i forhold til det gældende BR18, da § 373 nu 

omhandler støj inde i sommerhuset. Det ses derfor som en lem-

pelse af krav i § 369. Forslaget til nyt funktionskrav bør også 
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Notat 

 

gælde for enfamiliehuse og med fordel også dobbelthuse og ræk-

kehuse   

Forslag til 

ændring: 

 § 373 “For enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommer-

huse gælder alene, at de tekniske installationer skal udformes på 

en sådan måde, at de personer, der opholder sig i bygningerne, 

ikke generes af lyd fra disse.” 

 

Emne/ 

tekst: 

56. § 411 »Vandinstallationen skal udformes, så temperaturen på 

det fremførte vand i alle dele af vandinstallationen under den for-

udsatte brug ikke falder til under 50 °C. Ved spidsbelastning, som 

ikke er omfattet af den forudsatte brug, må vandtemperaturen 

ikke falde til under 45 °C. Der skal samtidig tages hensyn til bak-

teriebekæmpende tiltag, hvilket kan anses som opfyldt ved at 

følge Rørcenteranvisning 017 Legionella – Installationsprincipper 

og bekæmpelsesmetoder.« 

Kommentar: Elementer fra den eksisterende tekst i § 411 bør bibeholdes, da 

en eventuel ventetid ved fjernt placerede tapsteder vil sikre gen-

nemskylning af ledning inden brug. Den nye tekst vil i sin nuvæ-

rende form medføre krav om cirkulation helt frem til alle tapsteder 

med varmt vand i alle installationer.     

Forslag til 

ændring: 

Anlæg til produktion af varmt brugsvand skal under hensyn 

til varmtvandstapstedernes antal og anvendelse kunne yde 

en tilstrækkelig vandmængde og vandstrøm med en tempe-

ratur, der under den forudsatte brug i alle dele af installatio-

nen ikke falder til under 50 °C. Den forudsatte temperatur 

skal være til stede uden besværende ventetid under hensyn 

til energiforbrug, vandforbrug og hyppigheden af installatio-

nens brug. Ved spidsbelastning, som ikke er omfattet af den 

forudsatte brug, må vandtemperaturen ikke falde til under 

45 °C. Der skal samtidig tages hensyn til bakteriebekæm-

pende tiltag, hvilket kan anses som opfyldt ved at følge Rør-

centeranvisning 017 Legionella – Installationsprincipper og 

bekæmpelsesmetoder.« 
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) af 10. marts 2020.pdf

Til Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen
 
Tak for fremsendte, det er vel modtaget. Vi har ingen bemærkninger til høringen.
 
Dbh. Anna
_______________________________________________________
 
ANNA NORUP WÜNSCH / ANNWUN@UM.DK
FULDMÆGTIG / EU-KOORDINATION OG NORDISK SAMARBEJDE (EKN)
DIREKTE +45 3392 0706 / MOBIL +45 4190 4136
 
UDENRIGSMINISTERIET
ASIATISK PLADS 2 / DK-1448 KØBENHAVN K
TLF. +45 3392 0000
 
SÅDAN BEHANDLER VI PERSONOPLYSNINGER

Til: Trafikstyrelsen (info@trafikstyrelsen.dk)
Fra: Michelle Stubberup Jacobsen (mstu@tbst.dk)
Titel: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST journalnr. BS0400-00256. Eftersendelse af manglende bekendtgørelse.
E-mailtitel: SV: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST journalnr. BS0400-00256
Sendt: 23-04-2020 16:31

Denne email er sendt vha SEPO tunnel kryptering til nedenstående modtagere i dit domæne. 

Med venlig hilsen 
info@trafikstyrelsen.dk / Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen - Trafikstyrelsen - Do 

Modtagere af email: 
ts Info <info@trafikstyrelsen.dk> 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at bekendtgørelse om ændring af bygningsreglement 2018 (BR18) af 10. marts 2020 ikke er vedhæftet høringen
nedenfor, som det ellers fremgår af høringsbrevet, at den vil være. Bekendtgørelsen eftersendes derfor.
 
Det skal bemærkes, at eftersendelsen ikke giver anledning til at ændre høringsfristen, da bekendtgørelsen har været tilgængelig på både Retsinformation og
www.bygningsreglementet.dk.
 
Med venlig hilsen
 
Michelle Stubberup Jacobsen
Fuldmægtig, cand.jur.
Kontor for byggeri
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V
 
Tlf.: +45 4178 0526
E-mail: mstu@tbst.dk
 
Fra: Michelle Stubberup Jacobsen 
Sendt: 30. marts 2020 11:41
Til: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), TBST journalnr. BS0400-00256
 
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til mile@tbst.dk senest mandag den 4. maj 2020, mærket j.nr. BS0400-00256.
 
Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på følgende link https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63836.
 
Med venlig hilsen
 
Michelle Stubberup Jacobsen
Fuldmægtig, cand.jur.
Kontor for byggeri
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V
 
Tlf.: +45 4178 0526
E-mail: mstu@tbst.dk
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Received: from 10.72.17.201 ([10.72.17.201])
          by dispatch-outgoing.hostedsepo.dk (JAMES SMTP Server 2.3.2-1) with SMTP ID 439;
          Thu, 23 Apr 2020 16:31:46 +0200 (CEST)
Received: from out12c.electric.net (smtp-out12.electric.net [89.104.206.34])
	(using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits))
	(Client CN "electric.net", Issuer "COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA" (verified OK))
	by pf1.outpostscan-mta.hostedsepo.dk (Postfix) with ESMTPS id 26C599F8DA;
	Thu, 23 Apr 2020 16:31:45 +0200 (CEST)
Received: from 1jRct8-0003jN-Uu by out12c.electric.net with hostsite:1559012 (Exim 4.92.3)
	(envelope-from <mstu@tbst.dk>)
	id 1jRctE-000440-Ti; Thu, 23 Apr 2020 07:31:44 -0700
Received: by emcmailer; Thu, 23 Apr 2020 07:31:44 -0700
Received: from [92.43.124.46] (helo=pf1.outprescan-mta.hostedsepo.dk)
	by out12c.electric.net with esmtps (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:256)
	(Exim 4.92.3)
	(envelope-from <mstu@tbst.dk>)
	id 1jRct8-0003jN-Uu; Thu, 23 Apr 2020 07:31:39 -0700
Received: from tsmail05.trafikstyrelsen.dk (unknown [37.49.143.53])
	(using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-SHA384 (256/256 bits))
	(Client CN "tsmail05", Issuer "tsmail05" (not verified))
	by pf1.outprescan-mta.hostedsepo.dk (Postfix) with ESMTPS id EF9209F7F4;
	Thu, 23 Apr 2020 16:31:33 +0200 (CEST)
Received: from tsmail04.trafikstyrelsen.dk (172.16.9.200) by
 tsmail05.trafikstyrelsen.dk (172.16.9.201) with Microsoft SMTP Server (TLS)
 id 15.0.1395.4; Thu, 23 Apr 2020 16:31:33 +0200
Received: from tsmail04.trafikstyrelsen.dk ([fe80::f5dd:df35:564f:6fcd]) by
 tsmail04.trafikstyrelsen.dk ([fe80::f5dd:df35:564f:6fcd%16]) with mapi id
 15.00.1395.000; Thu, 23 Apr 2020 16:31:33 +0200
From: Michelle Stubberup Jacobsen <mstu@tbst.dk>
To: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Subject: =?iso-8859-1?Q?SV:_H=F8ring_over_udkast_til_=E6ndring_af_bekendtg=F8relse?=
 =?iso-8859-1?Q?_om_bygningsreglement_2018_(BR18),_TBST_journalnr._BS0400-?=
 =?iso-8859-1?Q?00256?=
Thread-Topic: =?iso-8859-1?Q?H=F8ring_over_udkast_til_=E6ndring_af_bekendtg=F8relse_om_?=
 =?iso-8859-1?Q?bygningsreglement_2018_(BR18),_TBST_journalnr._BS0400-0025?=
 =?iso-8859-1?Q?6?=
Thread-Index: AdYGdEQKFAVqS7QFRpqlldOkKMbp0gTBg90g
Date: Thu, 23 Apr 2020 14:31:32 +0000
Message-ID: <e1e80032e67d411491f05ccc5e49f0ad@tsmail04.trafikstyrelsen.dk>
References: <8d8f469de3fd4dd1b27803fbf106291d@tsmail04.trafikstyrelsen.dk>
In-Reply-To: <8d8f469de3fd4dd1b27803fbf106291d@tsmail04.trafikstyrelsen.dk>
Accept-Language: da-DK, en-US
Content-Language: da-DK
X-MS-Has-Attach: yes
X-MS-TNEF-Correlator:
x-ms-exchange-transport-fromentityheader: Hosted
x-originating-ip: [172.16.9.248]
Content-Type: multipart/mixed;
	boundary="_004_e1e80032e67d411491f05ccc5e49f0adtsmail04trafikstyrelsen_"
X-Outbound-IP: 92.43.124.46
X-Env-From: mstu@tbst.dk
X-Proto: esmtps
X-Revdns: outprescan-mta.hostedsepo.dk
X-HELO: pf1.outprescan-mta.hostedsepo.dk
X-TLS: TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:256
X-Authenticated_ID:
X-Comendo-ID: 5EA1A6CA7054B68081412A989E2FFA8E
X-Virus-Status: Scanned by VirusSMART (c)
X-Virus-Status: Scanned by VirusSMART (b)
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CAF12AF76BB0988B336E4C9C82
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CAE7371AE4ADDD28D01D45058F
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CA954129BDC3BD0D8A4D0F8615
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CA9559FCDF50EB2202889748EE
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CAF528016D91ADC26369FACF9A
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CA6BE1D45BFE343B9FED6F2CEB
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CACD28C6B1596F36079C8CB09C
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CAD8541D6CAFB643B96E0BB961
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CA1997E685D9D2326618CC3B9C
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CA356B112D8BA4132E4BCA457C
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CABF2554BD3B63FA028B023267
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CABFE10EC253FC7D890A2A2F10
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CA8E902F2E5172EC4E625E5731
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CAD64D8C59BC66ACDD7C482AE3
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CA1FC081466CE30A0F4C7FBDA8
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CAF939B15B10E8350B5DEC1B1D
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CAAF3CBC2B386FA397A15F8D94
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CA15B4BC898BD6D980FEBF31FD
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CA4CFF6FA391FF64355716654A
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CA3983A3C2C8DD15E119BEC11D
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CAEAA9C1136324AB72EBCA65F9
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CAD46C684B5CAD0A9559C2B8D3
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CA0F34C53796F481DCD55B05F4
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CA8280EA91272D94EEC1E35674
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
X-Comendo-ID: 5EA1A6CA3705F751BF8D2EC0E37B396C
X-PolicySMART: 11172547, 11279222
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Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: Quoted-printable

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er blevet gjort opm=E6rksom p=E5, at beke=
ndtg=F8relse om =E6ndring af bygningsreglement 2018 (BR18) af 10. marts 202=
0 ikke er vedh=E6ftet h=F8ringen nedenfor, som det ellers fremg=E5r af h=F8=
ringsbrevet, at den vil v=E6re. Bekendtg=F8relsen eftersendes derfor.=0A=0A=
Det skal bem=E6rkes, at eftersendelsen ikke giver anledning til at =E6ndre =
h=F8ringsfristen, da bekendtg=F8relsen har v=E6ret tilg=E6ngelig p=E5 b=E5d=
e Retsinformation og https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=3Dhttp-3A__=
www.bygningsreglementet.dk&d=3DDwIFAw&c=3DTetzAZAhVSko12xaT-KIa3n01u3Wp4WIy=
D-BXEVx9_hZ47o99lwGOl4RKAkT0Qeu&r=3DX4yNtifLNN9SXJKH5NWlNA&m=3DAd4ZEuK8C_Xy=
7YQ0lyIUZ15ZuEBW6g-QdVr1UH6JKA4&s=3Dadt7rRDzryy-eqDJ2R8GOfS4Wm0dtGetrD_I515=
eJIY&e=3D <https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=3Dhttp-3A__www.bygnin=
gsreglementet.dk&d=3DDwIFAw&c=3DTetzAZAhVSko12xaT-KIa3n01u3Wp4WIyD-BXEVx9_h=
Z47o99lwGOl4RKAkT0Qeu&r=3DX4yNtifLNN9SXJKH5NWlNA&m=3DAd4ZEuK8C_Xy7YQ0lyIUZ1=
5ZuEBW6g-QdVr1UH6JKA4&s=3Dadt7rRDzryy-eqDJ2R8GOfS4Wm0dtGetrD_I515eJIY&e=3D =
>.=0A=0AMed venlig hilsen=0A=0AMichelle Stubberup Jacobsen=0AFuldm=E6gtig, =
cand.jur.=0AKontor for byggeri=0A=0ATrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen=0ADan=
ish Transport, Construction and Housing Authority=0ACarsten Niebuhrs Gade 4=
3=0ADK-1577 K=F8benhavn V=0A=0ATlf.: +45 4178 0526=0AE-mail: mstu@tbst.dk<m=
ailto:mstu@tbst.dk>=0A=0AFra: Michelle Stubberup Jacobsen=0ASendt: 30. mart=
s 2020 11:41=0ATil: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>=0AEmne: H=F8ring over=
 udkast til =E6ndring af bekendtg=F8relse om bygningsreglement 2018 (BR18),=
 TBST journalnr. BS0400-00256=0A=0AHermed fremsendes udkast til f=F8lgende =
bekendtg=F8relse:=0A=0A=0A  *   Bekendtg=F8relse om =E6ndring af bekendtg=
=F8relse om bygningsreglement 2018 (BR18)=0A=0AEventuelle bem=E6rkninger be=
des fremsendt til info@tbst.dk<mailto:info@tbst.dk>, cc. til mile@tbst.dk<m=
ailto:mile@tbst.dk> senest mandag den 4. maj 2020, m=E6rket j.nr. BS0400-00=
256.=0A=0AH=F8ringsmaterialet kan ogs=E5 ses p=E5 H=F8ringsportalen p=E5 f=
=F8lgende link https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=3Dhttps-3A__hoeri=
ngsportalen.dk_Hearing_Details_63836&d=3DDwIFAw&c=3DTetzAZAhVSko12xaT-KIa3n=
01u3Wp4WIyD-BXEVx9_hZ47o99lwGOl4RKAkT0Qeu&r=3DX4yNtifLNN9SXJKH5NWlNA&m=3DAd=
4ZEuK8C_Xy7YQ0lyIUZ15ZuEBW6g-QdVr1UH6JKA4&s=3DrMI5n90BKUrzbFvznA1Pci1UAYWPU=
dTKNuGmhiAVadk&e=3D .=0A=0AMed venlig hilsen=0A=0AMichelle Stubberup Jacobs=
en=0AFuldm=E6gtig, cand.jur.=0AKontor for byggeri=0A=0ATrafik-, Bygge- og B=
oligstyrelsen=0ADanish Transport, Construction and Housing Authority=0ACars=
ten Niebuhrs Gade 43=0ADK-1577 K=F8benhavn V=0A=0ATlf.: +45 4178 0526=0AE-m=
ail: mstu@tbst.dk<mailto:mstu@tbst.dk>=0A=0A=
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VJ8yRQ33pEcluqyvWhFLt4dCcCVGpXv8jqb5dofdCI9HG23HDnW99lDXPp+C3T0ki43XLDZes2xM
3+IaWZaTq17Kt/eZMz9FtGCKaEG43/C1ggn7+EWNWDxSxIxIYZq7PSq/KivESKiCSmXsC5/M93k+
jKXq2j2A+aLhs4sE4SzF/haehJ2K8TTB+7w8uelaMlx8QxoytCtAu94aOSAmboDLMvkqvqFbo011
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F+fiX7cvtEckoXqy6qdqZrWHRmVmZimZpUKjVEqiuAUTG21VSzZYBhUnelyq5Uy7U/M/anOmJyen
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v0opLchPeN7qwL4F40iJ2uz2OC0Wpwd6wIOB/ypbtR1ciypmb22n6A510wFHshc6X8REKn+u/Dk2
IdlEvI+F+RAYX56I4D7UFVfvC9Gt9oTsFE92vN0en+1JyU6w9/ZrHk+eOyTEnedJy2dufmd2qhmQ
mpqfGBqamI+WuRqlXIWWCaEcs4wWdjrPDoHtGsY4Cpj7GGsmu0+r4YUzDx27DcpVhWWjChgrJxQW
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pm7pLEv09Usbt/HudUlNFZl+JkWUTL4W76SC+uwJy2tsQkhR5bj0zkvbRzidASkVWVEFednBYVm1
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xd/bsDg6NcLLFJpuj8tKtAd/XrNqVnNCXEl6eExirHdUVnxobKh/WKI9LHfaprryDdv+suJG7/BU
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gTowDkwD58A/HsTITyHcbZjg3abeLXcgrUDq1FgprdCv11CwvJm2GZyIu3oY4sBCav5JVnIQT7Nc
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VKF+mZX3aY3yIGxAIF6slaUsfa2VdYGYQJsGyEe7sVIrQyvPlXSZVp5n6qxHGXWSxc1mHGvYTcXS
a1SmFOKejm4PjmO2nsveUkxkMY4gi1bOKFdjupsdZ+HlzOxUl+0lzyaTxrvoF57mZQ1bc5tiRLjL
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ZnNPtuY7V1/H/RhztS+oBmP/ONMbtM1URNsMqWivmJ8YPwbNaLfo7zE/qtT67eHWj93W9ZVUvt4O
O2mVq5/HO8j0GI+b3TMGIc73eL+AOXgfH0/UQ2wtH/PsO/Gu6XiuhD0r/079O75jHd5TxN7F0qvN
ze14tghj8ieU6xqPho4v2hjxCsbDGvVV2Fr+skX9C2zLEvlazIVnkh+bx0sfqFeIj5KEedd4+Wb4
3UNG7XvY3oQL9/0IN/DODTrngjJwzsD+g2u/gRPMFN+FcVHd7NpLcNtPyAcdYB6bb7o4ZS9h6Pfp
+wRuewTbhuwRlP+c/QG2D+C+F6Ct/+t7AG5r/rnS72GzvkMBmLf7a3NlfIP8LN77DcqiFHO2OzHH
+hB+V1Kqtv43Sz0u7dPXcivZ2qz6veEMvjbI1g7E32E+8w5sDrhhr2nrhpjr1sBe1Nb9ZLY+ydbM
XkIer6Yk5NNo43rEJcJ2moywGNcxJ5ytjdfDrdcZYZ+5rUHLq9U3tDXXl2GP6+O8tBvjppe6mMWr
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La7t6bzF7TPpqL4HsxV1YSvivoDGmCTaYroc7XAv4gtF3/E8bTEuQPuDvSha1Vr5jpO23SBce3LT
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5VzM/7JpJ96xU95NXWyNxbXGqrPObY9xEIgzFWSCZra2Bmrc9hS3uGFmiu8tA5Nc+4Nue4QEUkAM
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rk5M0z8E5n1DEf9l0DAg3KTcwiBMk4mvJ83hcC9RDiIP7nu2RpUoVJWkYhGb+zpxX0FzebH/cwLl
O3rOfd49X4P/dmUPXe6+3jqW+gJqRZ7lVdgAr7bwc0ofkt3gGCUL6BfKEMhWSjLwpV4C6Tb0mQB+
DgNfzJ+B4ouxFEgTqJ/BCAo2eIosBo+Tj0DpgPHZAyJ9E+ZLpEabhOtHDaLJrwWSrnsi7uEuI1EW
WhXavZi7XI9y7E7d1Pcw9xHr3scM/1z0p2Mwfg1D2Eplt/6mNh/jxsNot9Mwb5lOIeoUzC1i0WcW
4pzoV2fi+nhjPWuD8grsVcxHMXeLMtaFxdxTrPlONddxv8Jc7Tsqwtg/xOcD2uCTQxssnfC8Yn5i
/QoMw3OL/h7zo4FGv93W+rHHur7WidfbYSfNd/fzuAf5PM1xi3PWUMT5GfcLmIM38HiiHxZr+Zhn
78a9xuK6XHGteon+OPKxBPfJEfcS6TXm5g5cm4Mx+Wvq7h6PWo8vxhjxDsbDIv1d2Fohqk3fBdsy
V92MufB4ChLzeOVz/Tr5KVIw7xqq3ga/fWQ18iP2Jtx47kd4gHsuM7kU9Aerm/cf3PsNTJhQ5Avj
or7SvZfgsZ/QE9SAaWK+6eaMvYTW+TP3CTz2CDa02iPI+0/2B8Q+gOdegLH+b+4BeKz5d1euhc16
lNph3h5izJWRB/Ul3PdH1EVfzNl2Y471Bfw2USdj/W+Cfkp50FzLHSjWZvVfLBfy2qBYO5AvwXzm
KGwOuGGvGeuGmOsWwV401v1UsT4p1szeQBkvoFSUUz/rUsQlw3Y6D2ExrmNOONEYr9tar7PCPvNY
g1YX6B8Ya65vwR43x3llJ8ZNP32WiNdci0W8+kG2GfRP2DZwvSLWWWEHfCOugY25QH4bZVCOZ1+s
Ce6kztDheH7L1QTE2QdpdtscrdZJhQ0g34XxqhH5fwXPzm1UbtmGe0/SPzLmqCK/y/Dsn4KdW0Oa
QJSf4oO6+B51eB31FLa8kgKbOo62KO/QFnUvxhrMN417eqzjinlvm2vLZ1k3d+ff5Hy1HP1WuTFP
72kyw2M9GfNxmmeuQQsmibm1m1bryWeuIZv+5vrwfBCAcj15en3YQBFqrAEb6B8IzPq90NTR7nVZ
z7VZYz3WvSabTpK5Butj3PMZfYcRRpxDmckhuIdo2z9QtPyrfpO6Fmnrijz2wzUn0MdMxpzmG+qg
DEE73YK28xPqRKzRpMEue5GcaiekYRtFaUMN/wGwxyapr6LP3gzbpUp/Dc9WFcKGykvE/hH6PY3W
WK6lS9VncQ52mSUJNtgBXMt7PYXGGh5scWNP5yO2z5RfzT2YdWgL6xD3FTTAR6E1PhvxHO5FfBHo
O16hNdbpeP5gL8rBerF672nbrgXuPbmx+sfNe2Ua6sS0HRE/ueMW5yyIX91u7m0V60+zParfhvQM
loNddbjXXFzna1yfot+CfMxQd+s/G+lGeo21J2H/WTA3Euubpj3bej9M2JfGuRepQhZrzGK9oztl
qb0pHnGR2LPCdZHG+tZ9xj4ZKYf1H4y5cnfM/zJpO+6xXd1JU8Qai3uN1WSJxx5jCxBnJ5AOhom1
NVDksae4xgNfochvf1Dp3h/02CMk0BHEizU3N2fsD7bOt3vv7/S+39hW+35dlDn6zx57fjG/ueeH
cvLc3zPW8tz7ehspyNzH622sGS8nmwjjLnuj3Cv1W5EeEmnQMkSdI9y1uAZtHeUyRLXBbxXsDMEh
U912vDjezFgeMHnTVLd9L45f5f051OPv7udYO/z+Hg6e3RVG3zYIcyDR9+GZVdaa/d9Eo88bLtCS
8UzOpHxjfXEo6IX+vJL81fEIU2ZQorxO7ZQj8OP+ZYXRZ8yiYAOxBn47+soOsNV7U3tZRZhdRp+3
1ETs2z1r9G/TQSnmiE+Ae6hArHWjn4szeMdQ7v+2I87t6Iu+RLoF6POkb/Qn5SL9G0O36f9A/9cb
pKp7YNvcRyPUAbTA3d8Z/dg+CkR6xFhZKMYj5R8ANg8oMRRjgdYV7Vusm/ZCH1aBshmHe9+l34++
PFbpS8I+KXdfY9mHcamJyq1jqFxLQj1YKELbhvFqEursBC1TH0P47miX39IodRz6sfGgA/qUxfq7
GGuHo+3YlAN43iahrUxCedagDaHMMWbMlGfjfh/jeTlJdmPtVqzz7qBRCF+grkP7uoqGaB3Jx/IY
jVD2n95PUN4z5o89wBqlEm18DfrQOQj7CcLchD7XF+0qF+38QrTVsdQH5TgA/Xc7zEPWwH60qQuh
iEO7i+ahniON+WAE0inmmR3w3LvnmQ/h+f+9eeYGc675Kw0y5ptirmnOM405ptjb242x5Ue0sS7m
Pp+5xyfXU7q8HPW5GNxKkWKfT+zxtdjfK6DO8mfQz3ivr3l/7z3k9QLe55Pvgd/3OF6Jdvlv6qX8
C/3xk5RhxCf2Bc39wOYwDShPM4xlK9rthxSI/qdc6UqB1vkUqo3APOQRsirTYHf1A1+DrmAuEHZT
V5qCesu24JmUL0Dbv43ao+4k9WPYhHhmjDb/DyqXd2AsfADP0iy0r2Kab4G9gPHDPd7Px7hcqlyg
PwmbMlxNxxg9ggrVetgur+KamSCEyvDs8jMaQsPlRTRLPM/iWVCfw1i/npzypzTE2De9EBxBGS2m
HmLvVHpCP9W8f/ozhUp1NALlMVb6BeNvV8y9HsHxXhorl6CPvYDLXMF8HoxWkjBuoOyVhxBfH9hX
NvKX26OtjsLzlUkD5K9ohHwUPGHuq94OXgB3wPYNR5pOcZkbe7Yof+knzEH9wT7cJ4b3Y6VDsPkH
on2cXt+f6Z4Ty1tQdltovHtNEeWVJZCH45zYrxX7uGKPtYN5LPxyYPvl8DpDm2sN92JcvJeuB+Fi
D9nIl9gbFvcJps2tUUe1BH4DoWcjozUILzSlNfCPhp4B/POhbdE6HWcLl/8b6WjLPxV6Bn82Hb8R
rwN6Br+RvnJoW5xrOs5WzsnQM/iNdAyBtkWLdKBdTRKINSv0jZcbe1L30hUmxrqPvI2mifaqPIG5
2Ce8dmTsdd3bvD5krJWpTv0ngSLTzaKNGySb60Lt6HWB0a/Wow8VfaRox89SP+kdtH0PxN6xJ81r
Vp1akWxyhr+uG5zAsSfu8Am8Pmes/b1juj0JbUWreMTan8CYy4v3Hs9DP+fWDMxRMlxFQo01BRFm
FubtjxlzbX+MuUONuX8Z7JgbMCbeQH3Rd7ZT36JUy9MYm/tQjdpfP27seQobiDVd+xvGtE3o88U4
+izi+Qb98T9hMxRj7uOnv4e5+i71KNrsWxj3+H08p6n9YO/FqzZXd6GGXXwIaaqgLK0CxwuoF+wq
w4ZV39FvUN9xDQGpoAHu26HVIBN8DfcwkNpyT8G4psoM02C6m6+x3AWb4y79BstdriqQCRpMd7Xp
/lo55npY/dK1AFzgcTwLx+eDcZq/62FLkGsBmK0963q5lfsluKeDsea7H+5zF+Dc4VbulyxPYp71
pOth69OuBeAC6wrX4Vbul+Qk18NKimsBmC2/7zrcwp1knD8fjHO/d6rNcH1gycY9sl355vF8UIDj
rWC8mo88dXRN0q5zLQC3atfpDrgJxLr3Q7R5umbp77oOjNZ+cL2hzXM1mu4x2knX63DvAcv4HRQj
7MVgGM69Av/vcLzKdL9sLaBSa4Gu+QS7LgbDrC+5XrEWuL7D8SrT/XLz+yP/RdzvooBCj+Nmmt9P
+X3G/QdhjfCw8/3kMn0NuAxcALfNdAtmgFCTGvAtWA6yzHPTf/d9OfFejOD0+zBnwwf4tvIbCS4S
x+73Zf4b/Cfv9/4nWPxB+G9j7nVVi72tNo7ntJqX/2ksZaD6t4GtloJ5/3owz3xnONrDPRcEgiCw
GOd8odtBPpgmwv/e+8DudQBjLi762v+yNr8L9hdh2Qy2/zbn0uefSz98Rj82z1Xcoh+b5yo6l7Hj
XPrzc+kPW9sexj6bp53haVt42BPN9gPsBDmLbpO+PY22FuP8egoy3i28Ev38HNpgjeb32DAH36Du
NdbngrU02AeTUGav4nwVtJjtitPvIoK3KNGiwf0iDRbvpYENln4ULxDvwYn341Rhb1RhDi/Kf5z5
/tpQ3gdy7/Mox6hQ7EkJzHfq/Iy9Gfd7dZ77FENhT7jfjxMgPszpNoj34Iz8PEt2Y59hNnW0XEV9
LUSd1GzqZA0mm9gr0lJRx+3JX+x/aQXoOx5E32w11mVWKhYKVu6hlZb+5rtiYu6ZCyIQ7waEuQHH
P9JK7QT0MvM98zjyVV7BdUCVce/P0K/2h01rMVipaRRu8CllqsHG+1+h6ljo7QBhtI8oSJSV8gMF
NO8pWKln89qS8d6a3mTsB/C7ay3WvZVV+qkW7wZ/TqniXTjjHTORHxevWYs1K0sulWvzqTPCdbZk
UqhlFOIah3iuQB5mwta/EGn71XgPj4w+I1HX0U7WWJLM9wLFmmd/4x1AUndSDGy9NVoOzl8Dv3+Z
Np7He6IY81K1obAfpyIvWWAswn9EdoF4r1C8b6g6ce29pBh95mfme4HXG+uDzd94oG8egnodJjDf
UVSMNWD3e4rudxCFnfkZ+iLzvUPj3cMsGiLedxTvF0JJHcPrlshjb60RrEa+IqjM0oMUy1zDDq1S
1yAPmzEebkK6iEh86eRW+X7xxy3wjFXCL9CY+5O0hTw+atL/DTqb70Qli70UxaX/Kubk4j076SHq
KObq6tOgjj5TGvWT8rXUB8/bMJSX8b2S8iDaUiDViHU/7TKyW8eifcfgOdxCXSxxmNNcTO3Ec+jz
DfrbFfop9QDq9yMqVU8izg64L+IQ759ZEqmHtoQ+024T96GRVokeMd6TGyG9pY6gx1TC3IikRxn3
sf6TNYTWoV3kGfuVgdC70X6rcJ2VAsV6pJqDNpOmNypjqafyMlnU4RhH+6CtuedXYi2hohX36lMF
6hEqsp7As/ix/rP1Zv0T6yY6z5KH57In/DpSJ/Q3dusOPA/fY8xeRIvFO7A+L6De99MwEVagJsOW
eIIcaHsr1RuRpqEoJ5liLQ+jzU9Dv3WMFim/6q8hnhK0jxLLWLR7hFfyqdTyFJ77n4zvaWzoM9Zo
I6ibldA2rkZbE+8yz6Von2UI0wFjy1OM0a6fNealr6A8xnAdu4aLb9Xkavq79CzqfxnqzV8vt22n
feobtEl+gy4T4LgOOlf4/x5EjSXchpoi3K3J/W5F8zwxuaVbPs9jHHiUy1kbJh3CXHCyO6wIg/Ej
XnymBz6QL8czktwqzrPQ+qc5PbPZLd6dN965n22yyXwvv9g8FlTw+/74uRzkib/pDF3YGu0G14Xg
Ou0GPQzzVRWE8dwVtLb1TM6wt0yUw/rXDPohT3vCw25AOS8DQ8Fo5pT4ZgGP8inU76l32X2q0UN1
ppFacqqJaRLfHKQzTTamcQVYifOfMI27Te4FO837C3qYdDcpNllkUii+PWiFCI9Sb1wHvdC833cm
N4EtfA+DueBOM30Z4hsKpmkkhzfi+UF8H2EyTXyXAd43Sed8iLQYcc01v9GYZR5fBIq4TBsbwDEz
zYXmtxg7ON6mbQC9aOMpvrdBvslKj/sLNoKRrdhkfkdys4ff47h2qskkk89MhptMNlkNVnn4z2Qa
v2CaDpqsMxllMoZpfKoV80BfE8lkiEl7k0CTMqbpAei/uCwaf4IOMnHXeQbTeNjEXb51JpvN+v27
iae/eFd8m0nvVrj97zTbXjHft/GuVuw06+tek1bxiLZitJdtp69p0kwCmMaBAjzDkzAvsJnEi/39
M94dMN/TO5c+8r8JxhIx3kWCHiAMtk+adoSycBxvHQW7aq3+hXinQXx3oCVjjLpO/xW27zBjn3ui
/qPygv6jeNcGdm2UtgBj2l1UJr+NMVrYaRtpkljDN95BFO/QvEbd5akkvr+bYuow45sf8d7K0xjD
7oH9AptcmYtrj6C/fp76qheI8Z76ivUysW/rcynKrSsV+2RAF1Ox9Uvju8FiyxO4/7YzFXaB2LPr
r9ZgrH4LaRfvDL1l7NGxG3a0/APG0EkULP2sf6vN0J9XS/W3LSry+C2V+CZgDLYir/mwT8r1T7UV
FI85U7ylCIjvR8Q3xqhPawry8izqNZaGKfOR7mdgY+2mAtgpkWJ/0eqkLsYe43tUqiylXu743Kqc
RLouMcbyrgYfwt5bD9t0JPpwIM+mSG0flePcSus3KK+HEDYOeiHKZTfK7VPjG6ovxDeeCuY7Yj9U
7DE1M4kCxXeL4n1Sw+43w6iLaKDyEGWLelAGUZIm3oG6Av5D9SeV1fp7yl7k/TFcdwHKcz3suN36
m6I9aIOQb+RTWwidBHW7o/SXlBf1YyjfEJSzr1aIsajceM8pSH4b9tNzlCH2E7XPKcr4jmgBrgun
JIRPMt6rmol7jIGdvZz6Gd+Y7IaNl095oo2JOYNvR7TVh/UPxJxB0WmqatU/EHMNo42K93vaU6jc
oN8v3wdbf4rHezN+1M9gME0V31a6EXVr1G847J0GWiNvMOYoK5V7KUV9EySiXF+lYcaemdjH3kPB
ze/mvIC0bjXmPr6GrhHzDj1NXaOnKYtdJ425SShNM/azLkK6sikUdkFH4/kX4/IvsL8eo1DMrTZA
V1rGkdNSiOfP3aacOEabcbdZq5hTvkehYm5qUVAnA1FXy6EW6Cyov/6GOk5/ztaXbD5Xoo5mY/40
FTbjQPRDM3CfndQRdgjGFx1jjp4JgmHTNSp2KscxZs+6A6B/1HcIex70A+L/xXEf+rc609bvx9Bz
8K8FsIT0SNDNjANjml7IYVy7oKPNayLN80Ucxnj3FmO+Hnpuf9XdSNOOs/jXim9wRPqlX8T/t0QV
X1lOkHvScvhtNgnC/UbJjbTUsOGmYn71GOZJpyhR8cEzeiva6Bb00w/TPEmnlfJSaifeR1DXUoW6
nSqEH+y6EOUQeIU6KavRRg8YbWClWo92dZj6GdeJ72hq0WcNpQDM80rUeeB8zK+upyqlDnHaKEhd
hvtcRfNEfNpz1AvztF7qF9RZC8Y8VdzHxP1tkogXaf9B+Il4tetosPocrn0a8ZzCXH83xcD+X4n8
hFjCEEcj+nKRP888uvNp5tXIL/Iq8ixfgr4PcRvpfwP9EfIr/Iz8eubZzLfyiD5aIPLcnF+RT+TR
yKvIozt/yJuRRzOfBsinyC9s3Bi1DM9pf7Tv1yhMSaeCZhXjhXhn7Uo892W0VJtIU9QdtEQ7gP51
EXX0QX9rDcA9UbNqVyKr+C6wF/laluBZ+hTPylAaZrHg2Y6DW5QNxifMZ8LEXEvMmwz/rfD/FOXx
K/qdgdRFXYU+XXxDmIdnRzybGp61b/CsJdAgYx1GfLtgqm887o/4LZVG3cy1fkxjrOW0zyrGrX/R
CvE/2vltXBmiTYpv3aQTpGqTyF98w4d89xP59ulF/a39qI+1Cw22BFIm0u2vdUW6qhCuG/ob8R5q
PPpX0QesornKZ6Z7NupiB8aNa7ifF99MWqpppXscc6dfGUU21PVwkRaU3wZlO9rcTxSgHMCY1gvX
LkBbEN9z1pjv8PK7snnGe7vud2D5PWXxHm6SEZb/9kim8Y7rbuNviZQ2f+c7id+rNd+x7SHeHRbv
yhprZFF0Pq7f0OJvZlxMRa2+lRkj+n/Pd6jFmIb0lItv/QQYTwyMPVGA/nuKchNNwfPSV0ujAMxx
07UPKU1ZR+m2XJBPsO/1E2o/yhdYYSmjj1xujablaPMT5Mswv62gXtZdlK5ejfkk3HKkvkN5H/4v
0Ayaqe9Qg6XpYLAaTLWgAOwEd4GLTbdgM9K5XO5LfeUJSJMTY/Rqutu2GX32y3SnOoHWmvGUIOwu
kAdGgWngJlW8O8BsljvTRnkNLVFWwH7aQjfJA+hqgRJ9FnrRToGcTstklJlBd7oI+doukK/Rd7hB
X3E++Jd8DcYrw4+SxXft0Epwvuk3xdRZpl5g6hYjDrHehzxILpRfHtUopVSjSmhvc2kCbJehyk7K
Ur4xWUjdzgjXhHAfG98UZnqGQ18yVBmN8ptLr4DHQA2IA1Um+SDKpBx0BNkg1zw3EnQDFcAJCkAH
M6wI19c8ny1PozfAITAddARTwERQChwm1aAH6AdGgzIzXG/zXLHplwGGm+EKQI44Vp8Ubc9cT8Ax
u8VY5noTHAGP8HET5qeu4wDjlp4MRoBSU8WY9hGP43qMOc5Gg06gCmBurJeZYM6k5wCxFhECxPcX
qeBij+siOZwLdoJrA/ge7ijQByTBfQt0Abgc9AJTTT/cx3WraTOMMlkIJpr3FDZCnKlBZnoTwb3m
vXu0PHZh/uc6xKpj7qoHmPkTabymFeEIh7mbngVUgDmjC3Nx3WreU5RFhKnueEQaeprh8szrSMYs
XlqnH5cu1b+TLqWROK4Dz8P9AtqocG8Hd0tv6k9Jb+hHpDcx5r8J/zf0/QZvUrjp3gS2WC6n3L8a
0f/8h1z1u2Eu+euxRlLuX416/K9Bi9Z3/CVM+WtQjyFdfwHKKqr8o5jfNP8hlHlEf4obTH3iT/I8
q3Ue2ss5oo1DHZwrdeeOFfVxrvgsaRtLT/2eNpnYNj534Lo2sIygDp5oMtLoSfeWWK5EOA9g5+f+
Fsq3sIl+i/t/G7U94vkNYEOeE7ILfc85oCw9N6znoX7OAS38TM71vlofhG/NnaijNrCOw/3+AMoH
+j1/iCNn4RGk/S/EMhb11wbWEX8MnwaU1fP6Dh9V3+Gbjva7Eu3oSg9Wnkb6CXUjnUa43ciOs6PW
4fqzgLlUYQtGIp+ePNwSdTgVtmAB4vkdzmnsP4dxGnOw3N9Dm4L2B5T9fKyW4rpSvodQZaZJR1Of
QrglCG+q/BHS2wpxzmC/iTjeyn8f6w8zHHH8Av0TyL+KMaGZPiDUJLcVOW34NfMH7LT/rP4eOsf6
vQV1OAHcYhBpkvufgLEvXJ3getdnJJ4toBSCYurndrdOrzhn4E8jDcQzcJxGqlU0Unsez3Y3xIlZ
jWU65ttnU8wQNPF3Ua9CH+lxrG5FmoBhZ8NGVxfqX4IjKvpHg0+NvyHVQZMY33L0CXdTrltthdTH
J49mYq4/yopZiu8a2Asv6KN91+MYMw5fzKpg7++Bjf+R4ksVAmmdsOlxL/QdRj9hPv/aVNzDk5da
IfxeMdO+Gtdcxmjb4A8U8X7Tn+F5Ux/+k7S0BTNbuE0b7RzG3LtBWYvx7szxZI0YP9C3jhT9INrM
5aKM1AKETdUHtiLB0GJc15I1QuWr9IEtWK4ngIGtnqEK0E+OdH1luteZ2MFN4Jo2wtvNY/tZ8Axn
b3XsGcbNLeAy0Md0bzWZA24E69sIP8c8nuPBNI9jz3Bt07IfuAVcBvqY7q0mItyNYH0b4d1xzPFg
msexZ7i2iUCY/5yr/uB1/z2G/A8y9z8M3zJPFaCfHIHngt3rTOzgpjbKoMI8t8PUtvAMZ2917BnG
zS3gMtDHdG81Ee3mRrC+jfDuNjXHg2kex57h2qZludwCLgN9TPdWExHuRrC+jfDuOOZ4MM3j2DNc
m7TR1/05YvT8v5Qz+9w/x188Xzij7z9XlrfNX11+lmcxNv4B/uh8x3K4JeqklsCeeQBcAZupRKxR
thpvbjR1ioffFA/3jR7u9c3Hf3aNsOWzfaOpUzz8pni4b/Rwr28+/pN96J9d3zvb+pl7rcg95xf2
jbBNhT3qVrFXQuSqO8f1/jJTY+D/nrmP7l7vT2xjvX+Qud7fr431/qtM/5jfWe9P9Fjvv7qN9f5/
mOv9403EOwWTzLg91/uDTYR7b6u1/VUk/qf3nJbEs6zto4z0XHPtXqztH2P/s67tx5hr+8fMsvAD
FnNv6xvbapqlVKNexlG8PAX0oiny5TRUgHDtxT4gdLbYDwAzzTIT7yro5jsTZO6ZiL2I9Xwvo0yH
m8diL2OMmb47zLJBeNenZl3kmeWeYtZTKqtR58d5L8I1k9EfYEhh9OvA3VwP+gzznqJO3m2VZjO9
rhUe6Y3ySKuZTteLZjqF3xBwvamDQUartA5rO60iXtdb5nsjU1sxzZiTLQS7jXUYfgY+9dDVZPUR
fyflY8y9kErfezFfAj436S/5HNdf9F2nv+T7kP6i5XrMtzCHs/iB2Zh3+gD0fb6hYD84ibmdFdof
zEe/KNaQPsU1g6HfgtE4XgAdzmgTGEsvk1m45hlwyIz7CvP4BnZbv0P8UZRtk6in5SP0q/+C3xaO
27oRYTLAxWAn3MkgjFWsBQpV30bYjxj1SabZncoY4a8zrweWGlbfKIA5t1YEpsF/innPi80+fwr7
a2KuHsv5NMJGmxQx6l5GQ7q1H3FdoUkNx+EbiTgHQA9SB9TdhaIGzf9DSV8v/8vIgV68/PcRf6X+
v4n4y+2eWGrPDeuT/1v4Jv8FvPTHsXngN+zs+I89OwHOP05g35YEHTk3QvzbIPn3adfOy//vGO3F
ixcv/x/nSy9evHjx4sWLFy9evHjx4sWLFy9evHjx4sWLFy9evHjx4sWLFy9evHjx4sWLFy9evHjx
4sWLFy9evHjx4sWLFy9evHjx4sWLFy9evHjx4sWLFy9evHjx4sWLFy9evHjx4uV/GokoqrOaTxFS
MPmQTMGUQTVE/r+Ef0Qqzir8fzPRI2kNtfFT56t8NSBOGYiQucoA/F6vZNJWIJOqZNAUsAC8DlSl
q9KZelOC0sXUNKVzXe+E5MfhvAvsA4p+EJ6ODkX7jYNYe9GAyUpf6q3kUqXSB5oD7Q3tBc2G9oT2
gHaHOqBJ0ESonSopTXEiRbPEb6Ufn4MrF37JSjeqALJx1MN0nQAqhSodqAAcBQpS3QFh2GcBuBzc
AF4HJ4APkp6EGHvgjhKutSO0HaHtiNGOK+y4wk4W+de6+LiEevmXuvg0yM918V0gP7H8yHKCz/3A
ru9ZvmM5zvItyzccsoHla/b8iuVLli9YPmc5xvIZy6csR+vifSGfsOtjlo/q4tpBjtTFRUE+rIvL
gHzA8j7Lv1ne4yDvsusdlrdZ3mJ5k+UNltdZXmN5leVfLP9keYXlZU7EYZaXWF5keYFv+zyHfI7l
WZZnWJ5mOcTyFMuTLE+wHGR5nON8jOVR9nyE5QDLwyz7WepZHmJ5kOUBln0se1nqWPbUxWZBalnu
r4vtDvkHy30su1l2sdxbF9sNspNlB193D8vdLH9nuYvlTpY7+PK/sWxn2cZyO8ttLLdy1FtZbuHL
t7DczHITy2aWG/m6G1iuZ9nEch3LtSwbWa7hqDfw5VezrGdZx3IVy1q+4EqWNSxXsFzOchnLpXUx
PSCXsKxmWcWykmUFy8Usy1mWsSxlWcKymGURy0KWBSzzWeaxXMQyl2VOXXRPyIUss1kuYJnFMpNl
Bst0lvNZprFMZZnCMpllEstElhqWCSzjWcaxjGUZwzKapbouqhekimUUy3kslSwVLCNZRrAMZxnG
MpRlCMtglkEs5SxlLKUsJSzFLEUshSwFLANZ8lkGsDhZ8lj6s/Rj6cuSy9KHJacuMgfSm6UXSzZL
T5YeLN1Zsli6sWQaokh1kelwZbBnOktXli4saSydWTqxdGTpwJLKklIXkQtJZnHURYgGnVQX0QeS
yJ52lgSWeJY4lliWGJZoliiWSJYIlnCWML5DKN+hPXu2YwlhCWYJYglkCWDxZ/FjsbH4cpw+LFb2
tLBoLCqLwiKzSCxkiKSzuFiaWBpZTrGcZPmV5ReWn43bSj8ZOZJ+ZM8TLD+wfM/yHctxlm9ZvmFp
YPma5SuWL1m+YPmc5Rjf77O6cAfkU5ajdeFoYNInLB/XhfeGfMRypC58IOTDuvACyAcs77P8uy68
EPJeXXgR5F2Wd1je5qjfYnmTI3uDI3ud5TWWVzmyf/F1/2R5heVllsMsL7G8yNe9wFE/z/IcJ/5Z
lmf4fk/XhedDDvEFT/GNnuRUP8GRHWR5nOUxlkdZHmE5wPIwR72fo67nqB/iqB9keYBlH99oL0sd
yx6+bS3L/Sz/4KjvY9nNsovlXpaddWHod6UddWEDIPew3F0XNhjy97qwIZC76sKGQu6sCxsBuaMu
zAn5GwfZzkG2cZDbOchtfO5WDrmVXbdwyC0sN/MFN7FsrgsbBrmRL7+B5XqWTZyk6zjktRxyI8s1
dWHDIRs45NUs61nW1YVWQa6qC62GrK0LHQu5si50HGRNXWgZ5Iq60DGQy/ncZRzyUg5yifN+6PGg
woRvA0sSjvgPSXgSPAEOgsf9zkuoA3tALbgf/APcB3aDXeBesBPsAPeAu8HfwV3gTnAH+BvYDraB
223TE24BW8DN4CawGdwIbgDXg03gOnCt7/SEjeAasAFcDQb4yo3ySTqPEuRT0OmUIK2qay8ex5V1
7UTTWsAyvy5ENK15LBexzGWZw3Ihy2yWC1hmscxk6cuSWxcspA9LDktvll4s2Sw9WXqwdGfJqgsS
7bQbSyZLO5YQlmCWIJZAloA6VEq95M/ix2Jj8WXxYbHWBYiqtjjHQL8BDeBr8BX4EnyB6vwQfADe
B/8G74F3wTuolrfBW+Ax8Ch4BBwAD4PbUBW3gnppNZf0sroQ0eSXcuEsYVnMsohlIctAlnwuhwEs
TpY8lv4s/TjLYSyhLO2F7FcURa5zJtz1mCJjcifTIaAoxGlZzjKSa30Ep2w4yzCWoSxDWAazDGIp
ZyljKWUpYSlmKWIpZClgSWJJ5MTbWRJY4lniWGJZYliiWaJYIjmbESzhzq3QJtAIToGT4FdU8C/g
Z/AT+BGcAD+gVr8H34Fj4DPwKTgKPgEfg49Qu4fBS+BF8AJ4HjwHngXPgKfBIfAUqAcPocYfBA+A
fWAv2CpqX27iMl7BcjHLjLoQmELSdJbzuVimsUxlmcIymWUSy0SWGpYJLONZxrGMZRnDMpqlmqWK
ZRTLeSyVLBUsGSzpXNRdWbqwpLF0ZunE0pGlA0sqSwrXTTKLg0VjUVkUFplF4ieSnHdAdeACn6Ng
3wRvgNfBa+BV8C/wT/AKeBkFvR9coaQkXK6kJ1wmpSdcWrK68pJdqytXlayoXLlrRaXfitwV5SsU
vxUxkOUrdq14b4Xl4pJllct3LatUl4Uuk21LSxZXLtm1uNJvseS/qGRhZcXCowtPLFRCF1YsnLJw
wcIbFr4OD+tdC/ctPLRQqdcPOtst7J1btHrhtQvlUJyXaaEUJLwTF/oFFi0omVc5f9e8SnVej3ly
7ol50pF5kpw5Txo2r2aejFB75yV3LBKhe84Ljy4Knpc5zzlPuahkTuXcXXMqh86ZM2fVnG1zHp+j
rZqzcY58P45k5xzfgKILS2ZXfjhbokdknYLBQVmvU2xzDsgukuhb2eXUpVkogJkoiBnp51dO33V+
5bT0KZVTd02pnJw+qXJiek3lhPRxleN3jascmz66csyu0ZXV6VWVoxD+vPSKyspdFZUj04dXjtg1
vHJo+pDKIfAfnF5eOWhXeWVZekll6a6SymElUnF6UWWhkp2AEYTi8W9u/Or44/GqX03c3Dh5btyR
uONxytzY47HyqhgpKHpV9MZoJQi/ZP4VlRC1MWpb1P1RWpBxoPjPbbe6nTw3ZHWInBniDPlnyJEQ
lUK2h8hBG4O2Bd0fpAwNmhD0bZAepN4fJN0f+HjgK4HK0MAJgXMClaBA4VaCnYHp3YqCAhICnMUZ
AUrfjIC8gKEBysYAyRmQnlXkDEjuUJTnP9R/gr+yzV9y+qd2KvrWpttkpw0nvvXVfWXdVyJFsksS
ScEQxQd1s08KSyhSHpXEEp1GknQtVaSV11v1EeW1PsPG1Epra1NGit/O4aNrLWtrqXL0mKo9knRN
9R5JHlhRG1o+fDS7r9iwgeLyy2vjRlbVKdu3x+VXl9euFsdOp3Gsi2NCkOq08fMXzp+/IG1+Gn6B
8fPhs2Ah/hki4Td04QJxZsF8QpC0s/yIEPOFLDQCzV84YSHiwAl4zze8hWu8ESTtf+Fn/v/lzaU0
78//0Q+hIYtWPd+zIYrGgHY6P3LC+P8HV35vEA0KZW5kc3RyZWFtDWVuZG9iag01MiAwIG9iag08
PC9GaWx0ZXIvRmxhdGVEZWNvZGUvTGVuZ3RoIDM2Pj5zdHJlYW0NCnjaa2BAAg0MGECBgUEJLM7B
wMLAycTCwNGgyEAWYAQAxwwCiA0KZW5kc3RyZWFtDWVuZG9iag01NSAwIG9iag08PC9CYXNlRm9u
dC9JWE9VV0QrVGltZXNOZXdSb21hblBTTVQvQ0lEU3lzdGVtSW5mbzw8L09yZGVyaW5nKElkZW50
aXR5KS9SZWdpc3RyeShBZG9iZSkvU3VwcGxlbWVudCAwPj4vRFcgMC9Gb250RGVzY3JpcHRvciA1
NyAwIFIvU3VidHlwZS9DSURGb250VHlwZTIvVHlwZS9Gb250L1dbM1syNTBdMTEgMTIgMzMzIDE1
WzI1MCAzMzMgMjUwIDI3OCA1MDBdMjAgMjggNTAwIDI5WzI3OF0zNyAzOCA2NjcgMzlbNzIyIDYx
MSA1NTZdNDNbNzIyIDMzM100Nls3MjIgNjExXTUwWzcyMiA1NTZdNTNbNjY3IDU1NiA2MTEgNzIy
XTU3WzcyMiA5NDRdNjhbNDQ0IDUwMCA0NDQgNTAwIDQ0NCAzMzMgNTAwXTc1WzUwMCAyNzhdNzdb
Mjc4IDUwMCAyNzggNzc4IDUwMF04MiA4MyA1MDAgODVbMzMzIDM4OSAyNzggNTAwXTg5WzUwMF05
Mls1MDBdMTEwWzQ0NF0xMzRbNTAwXTE0NVs3MjJdMTYwWzY2NyA1MDBdMTY5IDE3MCA1MDAgNDEz
NlszMzNdXT4+DWVuZG9iag01NiAwIG9iag08PC9GaWx0ZXIvRmxhdGVEZWNvZGUvTGVuZ3RoIDM0
Mj4+c3RyZWFtDQp42lWS226DMAyG73kKX27aBSQcWiSEVNoi9WIHrXsBGkyHNEIU6EXffrGTbRoS
kb7fsf0nTrw/HU56XCF+s7M64wrDqHuLy3yzCuGC11GDkNCPag3Eq5o6A1Hsss/3ZcXppIcZqip+
d8FltXd4aLOn5BHiV9ujHfWVBIfnmzFfOKFeIalr6HFwRZ4789JNCDHl/Gkfd4MgmUXoOve4mE6h
7fQVoUrcV1cikdsaUPf/w5EIWZdBfXY2Crt5ZUgJpId8T7ApGYojwTFn2BYEuw1DKQgOW4YdVzsW
HjjShkjJOY2HHUFDwE4rmQjX1PkNxsofm942WWvYJ3uSvmTSEogDS3uWZM7AvTLppSbESfKJkg8j
OT3zjlJJkPL5s9ZLXCtlq7mvlWUMvKsQ/pZ4V84dNzKcwbum66c38TtMdbPWjZkfDo+TBjlq/H1b
ZjY0NPqjb+7zr1sNCmVuZHN0cmVhbQ1lbmRvYmoNNTcgMCBvYmoNPDwvQXNjZW50IDg5MS9BdmdX
aWR0aCA0MDAvQ0lEU2V0IDYwIDAgUi9DYXBIZWlnaHQgODkxL0Rlc2NlbnQgLTIxNi9GbGFncyA2
L0ZvbnRCQm94Wy01NjggLTMwNyAyMDQ2IDEwNDBdL0ZvbnRGaWxlMiA1OCAwIFIvRm9udE5hbWUv
SVhPVVdEK1RpbWVzTmV3Um9tYW5QU01UL0l0YWxpY0FuZ2xlIDAvTWF4V2lkdGggMjYxNC9TdGVt
ViAwL1R5cGUvRm9udERlc2NyaXB0b3I+Pg1lbmRvYmoNNTggMCBvYmoNPDwvRmlsdGVyL0ZsYXRl
RGVjb2RlL0xlbmd0aCA0MDg4Mi9MZW5ndGgxIDg0MTQzPj5zdHJlYW0NCnja7Lx5eBzFtTdcVb3O
3jOjWXuW7tmlkTQjzYxsycJqL/JubPCCZFAs7wYLLAljMOBYrAYZsEPYA8aEzYBvkORtbLhguJCE
AAESwpINk2sIBJQ4uQ5JLkjznuqRt9zvvt/37/c8mdZUVVdXd1fVOed3lqoRwgghE+pDDMrOW5Cp
96xv2wg1z8O3c8XGDUpwJXkfIRxASLpxdfeaSy9tlxcgZN+FkLF9Tdem1RN/0VKJkPwNQneG1q5a
tvLz8x9cjdAPoD1qWAsVzrm+lXC+EM5jay/dcFX8g12/gvOrEGrNdq1fscyw/9I+hP5rN5znL112
Vbd3qbgf4fG/hvZK9/rLN5RiaCWcf6Of967q3lt/53cQboTn276LGKaAdyAOidwDXA56GS/nzC60
mjgwRwjPcCxHGPYoqi0dQVddCE8xwBctnDtFQRpSSt9wt41OwzlBxc9pCJdKJbj7Lm4OfRtycXcg
BOUwfAPMXUhGqPQxfI/B97PRWXDvOhQdvaR0lHFC+38b+yIUR/egh1EMHcd16GV0BM1CT6BJaD66
C01Hb6FnkRVtwq8jFkXRVLQbxXEYETQNeTCH7kcfootQL/oEHUUpNBv9FjvgOa2oG7lRY+lzSGej
W0qHoJURTUE/QIdxF16AMlCeQapxGt68HYbpQanSm6UP4Owh9AmOlQbRDCh9iuwoibag7yAHugT9
pERnNIaWoyfxtfhzpKJOtI3Ns/2ldWgC2o9+gWdDaS7axH1g2I+64K5HsQcfKX1U+j16gcVoFTzp
enQL9HgIHSG1zBRuF8xYAp2DzkXL4Oo16EPsxHWMVkqWJpfuh9on0V9ImvyQEaAfaTQTLUW3o0dg
Nt5Dx9BfsQkX8EP4GTjewX/kPoC+zUZXoKuBLx+C2XsS7UGHcB2uIx7igdnyoEq0CK5tR4/D+/ei
t/Fs3I6P4JeYx7nsaEupouQq/R5oWYXaoIcPo5fgHSdwFtrAG5gIs4ENsRu4+pHrYIQr0YPobfQO
9OO3MO9/RX/HVXB8TL5NtpQuKO0ufQJ9EVEYjUfnoSVoPdqIrkTfB6q+jF5Bf8ZfEwO0fIt9lbua
O166E+Y2gSZD3+dB6wXw7G1ApSFUhOM9GKUdKzCK8fhcfD5eg7fje3ARf4g/JDxRSQ/5AzPAvM78
mm3guFITPMmNQvDeKLoArQUKfBtm+04Y7270KnoNu3AC18CI3oP7vyITyFQ4HiVvkd8yNzHb2W+4
m0ePjn4x+nWpHwnAZdNhHq5AT8Ms/Am7oQ+V+BJ8Of5P6PkOso+xMhITZQrMJGYh087cwtzF/Jj5
KdvLPsP+kpvJLeOeEZaNXjb6Tml26UaYC4x46FcSVaM8Ggf8sxq4aR30rxuOXnQtug71ozuAX+5E
u9AzMO4X0WvoF+g36EugAMIq9PliePulwHU34TvguB/vwS/hV/Fr+GP8FT1IBI4UaSAtZAqZRtaQ
m+C4i7xN3iOfMQFmBbOF6YNjJ3OA+ZBFLMuWuHo4ZnDbuCf514WUMENYLr7xzfBI1Uj7yG9H0ah/
9MLRe0ZfGv19aXFpE/Q/jmpQLfR0K/TyfuDBx+F4GjjxAPohegO9r/f1L5hgDjjei6PADdVAtRY8
Hc+EYy4+D45FcFyAl8CxDC/Ha+HYgvvw9fgGfCO+Hd+tH/fB2B7HT+EDcBzEh+H4Bf4If4r/gP9C
gIkJA9wcJ0mSIY0w0ilkOplHzodjDVkPRzfpJRuBQk+SveQQeY9xMnGmhlnG9DD3Mz9gXmbeZf7B
EraazbDN7GJ2DXsD+xb7DvsB+zUX5lq5tdxO7mVe5vP8Iv4S/j7+Wf4z/huBF+YLy4VrhXeFkhgH
tPoRjHs/OvOT4d/Cl3MV7FXkI5ALL9PNbcWLYMZ4spDpYu5gfsatxscZBf8S9zMXM+tKjzLTyN+Z
9XgxeRFHmDDXxKxGt6ESfoZ8TE6Q37MuvJB8jlPsd/BBsp6ZQnj6Eu7nrIu9gfsMIdAtTWQzPkJe
ZW5gbij9O2riduKPuJ3kHaSwR4kTfQRSvZXcCzf9lFxMtqE2Ns99jS6GeX+KuwrmeyK5BVcx77I7
0SdMlPwXPo7vAdR4E89iY+RbpBE/A4g7gkNoGPegbnw30vBz+De4iDDezTyJ5xAzUGuAWPA4UINv
Mip+lzGidtpHnCAuPJ8cJ4uY5/m3Qc9gQImfoasxg7PAOyc/o+gykIC7SBIwrRXQ5Oe4HnnRvYD3
J0afp4jNfcBtAz57hKlG56Ms6iCvoyaQjU/gaEM3o3p0GHjwFpQl96FrS314JeD+XMBPgor4EpTB
JkBLD/RtC+gLN4kAFi6Ft/4d8P8ngPqz8R/RlVgByTqCUiy9chvbCsjUCfi7DY6VqAPOHkR38vu5
n6N52IMQq4zuBC7/NfoW6Jz/hPf7UTP0bwl6hK2GXiuAzD1wx4OjM0A/atDD1zFBm6HPE0HO57Mz
AHnvKV0CI7wYdNQc0ImvoYtL96IpQLvzSzeUtqGlpUdKF6E1aEFpN+DvxtIQakBbuXaymEuzecDY
1/AroI9+hbcBbs9AvwQ8imMv+gMcP4D+T+SeQ/3s+4CdLaXbSr9ALpiPCMzQctCix9Cl6I8wbzOY
Iyg3ei4ZLE1jukFDfYTOKz1ZCmMjWlvqAuR9Hj0ucIA9fSjEPQ68u41dTbLQ30rkxhmovYh7mHmf
+TPbjf71+dfnX59/ff71+dfnX5///33ccHjA3vKCFSODD1sJFkcVeCbUvs+AbZMH22MceG6NYL9M
ADvnHLBiJoPdMw2siTlgZ82DYwEci8DHagfP+yKwlzrAMloKPuxKsMLWgOd1MRzrwMpbD3bRRt37
uxLsoW+DRdYHvs71YCFthaMfvNk7wO+/Byyje8F+2gU+4qNgre0BK2cveBZFdAi9AL7QS7rf+Cp4
Gj8CC+4n6HWwxd5APwX/82fo5+B7/BL9Cmyz36KPwLo6CvbZp9oFN224vLene/1ll3atu+TitWtW
r1resWjhvHO1lonnNE9oahw/rqGQz9XXZTO1NdXpqspUMhGPRSOqEg4FA7Lf5/W4K5wOu2SzWswm
o0EUeI5lCEbVrdFpncpAonOATURnzKih59FlULHsjIrOAQWqpp3dZkDp1JspZ7fUoOXqf2qplVtq
p1piSWlGzTXVSmtUGXhzalQp4iXntUH59qnRdmVgWC/P1cs79LIFyqoKNyit3rVTlQHcqbQOTNu4
tr+1cyo8btBknBKdsspYU40GjSYomqA04Il2D2LPRKwXiKe1aZAg0QKdGvBHp7YO+KJTaQ8GmHjr
spUD889ra50qq2p7TfUAnrIiunwARScP2NJ6EzRFf80AP2VA0F+jXExHg7Ypg9VH+m8rSmh5Z9q8
Mrpy2UVtA8yydvoOexreO3XAc/Ux7+lTeLhjStvWM6/KTH+r92KFnvb3b1UGdp3XduZVlabt7fCM
ARKf1tk/DV58G0zh7AUKvIvc1N42gG+CFyp0HHRM5dGtirbSms5LlAFDdHJ0bf8lnUAYf/8AOn+T
OuT3a4dKR5G/Velf2BZVB1rkaPuyqYHBCtR//qa9Pk3xnX2lpnpQspenddBqGyuYLWcWVp26ppf0
5rQ0+/xT84ppj6IzgR0GlBUK9KQtCmMaT5NV41H/ivHQDD7tGO4aWAn0uHjAMKWzX2qCeoneP8DF
pajS/1cE9I8Of3l2zbKxGj4u/RXRIuWSU4wG10+WB9LpgaoqyiDCFKAo9HGifl6oqd5YJAPRbkmB
DKYPzYe5XdbelIHJV1VK3m1FDS2Hk4G+89rK5wpaLg8hLZNuHyCd9MqRk1dci+iVvpNXTt3eGQU+
3odowNU1ICZO/dkkt7N1bdMAdv9fLq8qX5+9IDr7vCVtSmt/59jczl541ln5+vhT18ZKuHwBJnyA
jcNMzYwC652/pI1WwB8XnxZtvbhzBoga9HHAOaWNkUl7uURkRn8U8O9Fp55MT9rM9FlsnNf5f2VR
EIGB9RqsTBuQOmeU03ajqv5/vKlYOk7v0rPTt42NaaApffb5hLPOz+qeuZ+BDrMJMnvhkv5+41nX
pgFY9fdPiyrT+jv7lxVLfcujihTtP8S0MW393a2dJ8lfLB3eJg9Mu60dBrEWN9VUR+mV/v6Vg4iJ
L2wb0ORBrBfGTdnWPjAv3R4dWJ6OqtG2VfCSwSZkVhd2ToESQZMHo/iW8wY1fMuCJW2HJISUWxa2
DRFMpnRObh+MwbW2QwpCml5LaC2tpCcKPQE3H2RpiIh6e/mQhlCffpXVK/TzFUWM9DrxZB1GK4qk
XCeVX5TQX6QhAlfY8hXtZGsW6sRyXV+5dWqstQhXJHrlMAKtgfSL5c8gnCxs04zjtCZtgjaRtBCY
EVo1BDWHoe0EjPZOxC1YHoRnnq9XF3Hf4ARNPqQ/6fyxln3Qktb1naqDntNmZzwI3lce+KLTI1i0
pG3vRATP11NoMZl+KF5CJ86UBB1eqBToWLoCFNhqyKkId0ZBqqOzBsm5aT3Het4/K9q6ElrQL2iI
AvRKVVa201ZRyh2Uwv9rI3xGI4p7+sP7pQknz/DYGZzAX//AmrNP1546nUa/oFDjtWUBAX7WeVMd
uEQe6GpPn2qybKBvudIPTNxEOblJv3k6/XaCYE8f6FuxjMo4CP2KKFTMggqlbbmstsMDqV7pp2p+
xTK4jU2cetPAZemzHgnMjxfCq0mcDmegb77S2a50grDg89pAUJUBDnJlNej66DIqIPPL45kPWAXZ
sv4FcC8CQrTLAwIg1uplq6JUvAcoYcuzX8amWQNoQdsAkvv7o/0DGLoYnwaN4fGJAT4xk2bw152O
LltFzZDV1ApZVdaQ0F19dujT5Nao2g5NSFyfS5g44KjlNFnRT42cjs40zIS939GvNPYDZ3eAULKJ
FYs7QYAVSZmm6KReJsMZTMJMetYODyo3NMRpQ7hf/0sMXJoe7BDip2v0v/XpcmNRf6qu8wbmn2wi
6H9Q6EkPEM94uEgHjykel9GZTh4XnwnTqwFXyfRuZYAsHEPK8v0z6a3ySYKVb4MaXTR1dQrYE8e3
zD9T5C8acM4+/0IZJraG2s+ErutxAQ4hBgmoa+CmdNsgwc+RFxCPBPLiEOLYInlhH4OMAi3sx8gn
8tyLcJ0gBlciA16Hv4W8aemr5pHmc6UTzXNHmlELlKVvIKnLyoOILQrv7+1CWIB8sAsjbyadSWfr
2lW7ao9DggMs+kZhjnyjcehrpLBH6ArDwtFZ5FruDuREs2mftOg99ift5GbzrXZivM9gR/dhJ6CC
0bDbGpnPY76vYuG3aCc6hkeamyXowXDLcF0WdeAOeS92QntvSwu8ErsSyQQpSGici+eJq8ITIuTa
e1fteBDXf3XNznNV/6zNo+vjc1Z/B/e/ixtw6bKqqV+O3vPqe8/2P/kA7VUt9Gqx3qtZeq9ilWyV
OINjoDt26JYTYWwwQpcUPstrPMP3udoe+5/dop0yOPHJTjkLbo/b4ZKQUGhocBTyyVpSe9+q7Q+O
vvW3ax6eq/pmX8utrJq9+s7RK38x+pNRfFm89Qu87tVfDPQ/offpstFn8H3ox+AFXar3KdlO2j2v
uBmDp9P3to8xYCSwrE10oAMOzWxim2yusKvPxbiKuEozhW1LbcTm8z4I3QTqdcwd6RiGXh5zNGK7
w9NI+4p75IMw1WaHw2yCHucy9lwmp3e7AdyOZCIaEfhoJFHIN+Tq3a4K/rI1PQZBMMUdFXVNsxsm
r9k++kx1ZPt8p8VQYWjK1U27fOmaQdrvBbiPtBEP8N1Cvd8K4fqCKxu2cBgDbw0wDCISng9m3A68
C7+NeVzE+f2oj124hM7oSAedz8wwpLSTaeAzpij6B7sQ5S/aPdWlLiDcyNfEcy+87TulY3g9eF4m
NEF/WwBpvInRDFpTwaC1FJYa8MOGZw3EcJP5kqvp83t602k6E8DBQ4jXBw4PjesjLI8Wo4w2qbZ2
0qSX9bQ2o9FRMaVjZCJwCINW6O8xIO718JoGYIwik9QshKkgBIYGcmdCRRzWKhQmy3Qy3cwu5ijD
M8/hfyOvs0W8fvAj2ovhE5QczS3NW7na9GbplbpsWt5LTHD/GD/jKCYTR13z8RfcHf+9mHsaZm5W
6TPmILcWSSiGfkX7MLRMBB+LH+I4F80sFn8R2zSHwY8SWoJoic7ErsTRBJuw02rrUnBzt6Dt4L5y
yBc/jENAjjHeGD5X6uj5au7wGBtP2aTNwbFoLBIjPMEMJrwQD8hBOSQzvDNhi5sSXp/HR3iVtS9H
Yd6/HFdYoeQ2QymGleVYFiFxSK7lyGeEJA0fTJMq/VtVdZ08yClF4Q/7ujjO4ioKnw91WSww8nSL
TuC8YxywnMdtryBAkmRinORx5+obxjXYgSvLfElm3bZhSeeD137vlp8vf/m6S19pbexp2BCqzcYa
K5umFmbkyc7P8LzzJz386uizX44euPuTl/42+tng3ct69+DGz753eVY9Z8Hog5SqxwEeeZhTNxrS
qVqheTu9u7xHvSzyal6yEd2MiHWSE1+MJwEi7kIRwEZaFqEchQf8HdnwxcgNNQj/RbNim40YCOYM
opkw6DD+GzSfqTmsVptmL2RtW2w7bLtsrM3nOUxi+NjY9Keb50rDxyiIAD/YqYA2or8Of4P/mk7r
SNfTIe/DnGAwFpnfDXUZzHSi6nV8iefsFW63x6UWJpICnRw6N8fxLNXZfNEo6RzvNgpxf3wy+6NH
vt7aOz5E4nESrLua/PquKiUUhtFXw+ifgdGH8N366K8XvKZGjzdwTt6rQeKjiS3kdlcKzcJM4SmB
15QL2SXihZ4l3nXiBvsGx4Omh6z32/eY9lhf417z/Nj7oedD71HlH+w/PC4XDrI+Tnb53D5P0CsY
PCavKZj3Tffd6tmuCF4fIR6/z+zjLYyPcLzXA/InOFlLEa/VDAatwtzSZ8CGIpPTzBLn3+7DD/ue
9RHfYSYHU3r7XkzMoSK+XbMg/nfznEud651bnKyziAXNSc1jP1I0pU9hOpVdClF8z+F/gNxasKZV
LCXryRaynbxI3iIfkT+BTe0LH8Z3nJaFY81laeiYCyIqUSEdHunoaW4Z6Rnkqe15cLsBv2h4y0BQ
R097+hgFU51mjsZGIpWb7Nvsu90H19utzVslbvMrVhBv3NPbAbQEAUBp+aDFIoVCRDIAsO3rkjji
g8JQFzGXZcDRmLE3ZigKMGoBoUIeyMoL0YYyDgu8QAS1vqFhHPPM0m+Oggus7Lxs5cOJuO+t7z3+
m+ysJ/4xES/vumCaH3OjX8fxZHzfU9c9cUXPoR++u2PNmu/vHz0+Xqqr0XEa8GQxUL8eb6HUP4SM
paND5kZDsXREazY3TjK0GqeZZkfYtwy4snJ8pZbvzL+VP5r/m1FAeTzJsCV6de3TsUOxw7Wv1X4U
/Sj+q9o/RD6Pm2eKlUV8295USkJFcmzv21mcLTL5/QwnubG7iB/eH9TSmXywiKfslSyVqefwWlSB
DOQ/NdN8oBjZoVMM6L53wIzNRbwD6mv6asiOml01pAbq9y8VtsAEFMknmlHL4135I3mSB8SdeFBz
vugkTl+OQttnp8ip03K4o+cETY6BHQMglx7ubRnuGIZ5LqNdQ20mlDDaWD6iRtWYGldZnotbEwkj
wFiGrVmOQzYoqabkcmw01PLZ5ThsCVJck5rLwJauug4+uqz2op40YLmBSVWCvO7vgolgskXRua8L
piBYFP461CVZTtEZvlSQG3S8A9q6dQKrY1rXA8JNka+g414iGqVyTrlBWNs0eOOjF0w+vLmv+87R
L25dkVF9fvtVnnjV6nuj/nD6nnOVeQ/PuK7ze2vZWbfefcm8JXftrDtwzcB1u6cmg9Ui18KbdnbN
mz0+mJoUMn7rxnlrtjwB+gXcVOYQ8IMRJIXR8SDltmAbarVoNkaz4SozdgmgDDBj4HjMmk0WxJot
LG+2gNQGNIcgVgiCKDKswJtFFLZgy3P4QbA2TfhhzcJh3iDyvMixZjP7HJ4J8iji1ZrJYLAx+GHm
WYYwRfw3zYtbdPG14U5AyqM2xsZrAhZ81jNktKdZp2kzCCgUP5WoXdrSmJHAYpCGpZHeZnujXRfI
rbVpFnQrLdpsNsDSXjAbe3rl/WZWJBa+KHo0Y5dgtFhY2i2qeYEiuVy63q5TBbui9qhdLeAcZJg5
dODxkZfJFZc9PhrDJ+4YfQCv7mOu/+Y28sjIUipNy0GaNnFzkIrn6nM35TEWO9pDF4e2cFv4LcHb
2NuDQoEU1EXMIuUCdV1gI7cpsJX0+/sDjzK7DbuiR6M2FMU2ye5wutwesQIsCoZOq11RwZRgFdUv
BxjBy3JQ+/BeRVGdhwHVvIxTg/nHv0Pkd6oKrv5hPBHJePr+PmEXlRL8V5CSKNainVESBfH7xwGJ
7FKxSh+iGRRN2iURyRc5jO/Gn+uze6wDlJHUQWdSF5xjAIBQBrtAFxfQTRTxtoq1aQ6mFtGTMuhp
ll7cS3qV6/H15HqFB/SjoAeYN+WiNs20jl3vWBnq5rqDXEc7mMmDjFIU1f1dDKNavEUR7QMDQCVQ
NdSlsqelg1JBUAWWygbPn2GOjokFSEUSM5vOHV3bjg3fu+mCG8+7fNPV62uj/mRm9twrBnduu/R5
zHJznj6Q3HlLcd2BvuS4BfWBtKTmB7dc84umGoHYgO/bgHKDwPdelMJpnXZVVxg2Gq+0Xm/4MP55
nOcZvJm5mr3afZOHbRZTPMdEfSkfzyhLRSwCjh1QEjiRsIEZe/teL+KoSbbXZsFACo1SVHOY/KhK
qyJaVWfVrqqjVWyVr0wluIScklNxZp2ac4dzl1Nw+ipPG2bfgNF+bMwy02ELVBFMSsdwL0w6Pj3z
+0y8zBN9wgHLqgNxgyMYCAUIb49bEnFDFNBKkpcj1QqlmDGxHAccynIUMUOCTlpmFMDKpsagmACQ
2t8lijYvLgof7OvycjYw1v5zqMtmOZsyLisjnNRJ1E6z5x2xhhzmXRWn6AOKi7nnxicfXRfb8Z1t
b6y59o1ty164E9v+vm7kDcf0abmZF9x6y+bEBdzauGXe939064qjA0/f9vRFe3HwAJ4x2jYydeuC
zo8nZx6775n/VqiMzSkdYx4HGTOho2WNxZaO7nXKE7li6aiWhoJPxBxTZZiMNEunZZflJ/g18gH+
gBy1AAmwCSOLZmEIx4Id/l3Nz5AKhiEsY+G06QXud5iHjP8dBiEq4vsP7DJhk8/MHSafIYb8XjMj
VmI1dj67i+XY58mnyDxGJ+oDHtNVzQlqK6Sl4XTZqt9q3fzKmGgYNnAb+Bu5G3l2TCzAFuiFeZcP
GI2IBRumKIaHulCZ8R266gcvB1wAFUxdIflT8v5ocze+e3RbT3ZhLsjNSfz3C+yrcm2nCVD0WuDe
fuBeH0qgHH5M59/D4D8YcuFcVXJ97upIn6nP3Ofvk6+P9yX6c095H/c/Gd9r3uc/mHgu+arxVdP7
FreAjJi3EL8h6bZ4/HFL3Dob34ZvsNxkfQpZJ6AmPBvNxjNTS/GFyYtyl6BL8MVkTeKS5NrcNfja
5Mbqa3Pb2e1cn9AnXm+/3rG9Yrv7PvYe8S77PY7vuZ9I/Fvy33JF9oD4uekP5s+tnyc/r68ULIZk
E2rE4+u5qSIy+5Osnkge3Z/huRqaOS3BSQbQPwaQI/rNQlkCnSGhglYgWqGzsKtwtMAWos/DBQYk
qgokypj1aJ4dHsbjyx/GfxwDNerinNABbfjYibKXQ8UHUz8YRKY+nQlF7G5WdMVVLgoujRBcjqsr
qpajWgfo+ggLyj9EXZq0u2Y5ythryoIzJjlU81Ogg79e+aDfjJKskweB+WRfF885a4rCx0NdzpOS
49EVS+K0Uy24PWXPM0nr4g1jQkNFyMnTbEz941sf6Xjjqcd+3PXMQOOcXw6+1LV4E667Stu4enVf
oa5hwfzbL+26PjGdPHPjrsU3vjjUO2fnulvOXd2z/fVNyy5fMvhe1+Z5F1+5cV5+bWb099Me77zu
e1dfMKPxEsC+80CidgP3eFASl/3n3DXJD7n3Ix8m2bXsJm6zeLXhSvNVlk3OK5Vt4g1Oo0HcXkkm
iFzSqya9HBOKs0jgDuMVyIu1fcn5oKsBETVDJr4+Du4GClFCWjnAxtv2eTzI4qXI58e2g8ghORQH
4yjiVYCClVplXyWjVXZW7qo8WslWYoqdKjTTjC8aidGXOsumGy4bdSNl3dQyBorSCSCqrp10Y1yn
bJUcE+3mhBQPJKKJsEVdjoI26qSKUFJMIfBU7ZBEDPEzoZCSVNdc8qAQLwp/298lCFZUxkJksYbA
cR3qsnJnYaGHRnjGlfXTuDFjjgAqYkrPMkF1SOy6/ug7lQ9t2f7G6mt++OSVd/72h4+8QHKOyZvm
tt/cPmlp7bcDcXIFjj276jcHh7Y91f/M178b3XTdJeTQ9ecu+/iqXTt/fuVicNkIGigdwzuYAcBB
D7pQj+wxviKOa0HLmoYdvl3gmmtIMIPisWkuRjPkd7h2uYjreRwHHfczjMqodUL3bsbiVuCTmB08
cpiQQO0ge85OoyL4jKiI88wIiUrjIvCtzkyaTHNmoBwqqZ004pxcLk0GbIogxH4KeB1CaTSe/FTn
r+wStCR0K7oldGvufv9DyT3+PcnP/X9I/j5jHo+uTm7KPVB/f+7x2NO5D/wfJD9IGdmmIvn9Xtua
hiZwS/YGInmaa//p8uRzmloNiS+Ur9eiKUjkYH5qbGr8Vv+H+L3YL3OfxAU2huOWeolx8bK/IuSO
uVOubG19a2xW/gLc5luSvIfYJSQ1LcJLYp1N3U19TbuaRH/WXz8fMZLgj4VSvgzLEybkCc3L3RJ7
IPZhTlCatKb5TSvICqaT6+Q7hc7sRv5y/+Vyd2hD7PLk1akb+Zvlm0Pbc31NP8n8MvNF7L9jvnbR
FpYNakQKy241moshhq1GhXQ4xkQqx1fnmNpIqlAwuCtTHo+b1KZE0SDuAIsCxjnUVNCzyTTr29sy
KU9P906ZpudaBdTPWRrAxlA2QAKL2HR4fHUdvSC1FhwaaCqCIDnKMiytNFrsecRihcWg/t7R4tW8
00kWVZttNppaLJBGJJvVJpFFNoWe2nY2Nj2P30EqWoa9wDPpc0+k081zh0FAwCNOd/RMAQ1cx9R8
LuvZcDu4Q83NIKC9w7oU9ZbFE752ajrqjrKnbJp7GmlsAwR0UiYfTXlDWPDLPpnwfCIGsJFLpLyJ
HM4IdTkcDSVyTB7X5ZikXJnDWa42h+LBSA6F6plCDjQwuGDNZ4hu2RMDMx/39vai3p5TQE23f8hD
KFIoCl/u74pEDO50UfhqqMtdqcuz2wXe2r4uNzFUF4WRoS5DbVH4ArKxoItIpT2dpl8q8TqKl5Gb
j6qFXP24Bj3+Ah6aSr02qI+7qbyX4Vywj5lDuiPPDN0+bVnfR5+M9OUWxT3B5NwcmfXYint2Xjty
TXxp453fPfflwyvnb+jZ/8Lil7dPbJPJvtDki25adWhRvCHay3R9W62Oe2MHr1z9iE0QWq6fe+Vu
99fr5UevmnfnQpYDG2lW6WPOxq1DsTE8n2wIZXCGZJhM+B7b/aFHbY86DtgOOkxiCAYAhu01rqvc
tzP97oeYe/x7mOcYg5mxsiQ4g2lnuIwo2WMymEPcfiJjfBgVmdkHlAe4VIDBRfLRfnt6QMJSkZm0
f7vlYQuxFJmMlqkwkD0IY1wv7XnWjsP2Fjux+zVgaEOz4sU2b9hLvDq7eWfGV67QIT3d0avHIL/q
7QFF3QOwNAL++olPW4a/PDGMJaq7X9PZRXHJvFmI+xOmhDvOy4YaZHZBIvq4Gmz0WGooiuMzMbwX
LFrNqigBSQoQUhGIMQEOCLuvK8BUWHRnvMJQBvIWeznsMhZ5cUZ1YhFXhUOPPXp4NqpQHe2IUXSn
FB/HvhMOT/z0ka2/3Lxx+L4bf7IpvHr0+HOjzx7qP4Bb/v2726sccoXfxK0bzb114NbRdz8qjv5l
R8/uiv27//vwN6/jhc/NcDvlLKB5FCGOeo5u0HhTdZq1m2RT8GbpbukXErdR2lixVbrPeb/rNfm1
4LuS6LU7KoIhRnDhrf5bQiQl8mEZgaEYli1q1KP6wimr1UJ8KbcbiYHmeQ5cVrVZh+bgHMXSbw/Q
uXfMjFJMmNhSAO9QieLuKPVAmajq0VHBo6OCRyeTB2xQswSowOuVvJ9W8jsjy8ZoRzFhRE9BK/em
v9KJeVr0G0+KesAfsrmkeEUiZAssxn4XJEF7eDGWnb7FJ8lGnRCQ3I4eedCiFkUy1GUJF4U/QmbW
xdNCkEcXT+QDMYYM6+KJzhBPIF7ubIFUWIdLEng1CVRDAPggj9Hc4pg7QCUvhbP4nJf2vDR6xa+2
LP4M14/+9PiSy+Pj1MuZri1Kdbx/9IWfj37ywrvLA3ga9mAfnhoEGasCvbYPKJbDO3R6tWiFNYEr
A9/LPuXdk30ue7QgLvZ1893CFnGLoY/vE7aL2w2GWFgOqpF4WE6rUVGjEyqqVmvYIIsCJYVKawSV
kDAvCwFJJjhqtdmCOfR4uhbVSDT4RX4OKq86DTz5eFD+LBAIioY9osjvaaERMSRIwjyBgWd9qs3X
n7Wxdk91OlyTgVu7/HsUWZM/khl5wfxCNxjOTAFJOqklnaqSTmopEo/ppI7plTGd1LGd+aOH8Fbd
aKBk1mkNstoxfKLj2AiQu2O4WY+TSl9KI82QjXY0QwGkqXmkmZpi0vCXSPprGo/lY1FtkEtbbW2a
59MGQ9rvD6axrSgM7+/COJhGUBrqSlfpNE+TYIV+HgzpxA6Wid1SRuLTUjsmuHaVimbOHtUjZioN
kOf0xYNxOaaM1Kc5gwo5lPAeXLUhmefjcavVcf6i0fek1PhPL1+bnTgpdcXXX2SzacXjjy3Msi5b
0pWrT63iyMhn0doNo6kVgWhqdNKSpEfJTNw8uifukbQVTM91oVR89P1181026rOqwCv0V4Y1+Crd
UktlijikjYuvbDCwBuNAhrkvfTj9w/SHzM/Tn7OfG79mvzYaurlufgtwTx/Xx28H7hEFo6GKCKrZ
XMQJzSLKQjAse9QID+xCayo5mbfq1kUoLCfUaLo6ZRTNLEeAiYCwnhoUTaCUlCIpykPxZDJB3B4x
mU7tQZUYVWbB/O4Gq3sHz4cFPE/AL+pm/H6tFll1HrHq7GDVecQaCQV1HgnqlUGdR4I7a/8HHJwA
NGgGO7NHt9OBL/7YcYotdENdt9PTY3wxcjIH5uihYbq0rJkrKxMclxBFTwIDWP+FMocnUWaORFyP
riZIhcers4VHLK+L/DNb6DxBGQBYopZEo3YwxAG/c64z1PZJboDr+NG/LZpnicdxsnXq3yxGpTpb
N3I4uzDhtRjDwLjMny1Rf+uqS4AFvpi9frQwb1Z8dPEa1efwxuN1ytVMV7k8+t7S9hSlPsX2h4D6
rfhweQVeX0KYrtFJQ/Fi6av9dH7j+WLpG81Bi3l9PvP63Oad0EBz0monjphpHtFpECmWPtN0IkT0
hhH/JIn5HQrCtxq+GfjWIjOkBvi2wLeZ+Z1mOgfFYrXnkNqAkaCWTIYGGt6Uhoe//FJPcIYC8JE3
0zT/TfoIXZHUerqn75r+9vSj01nn9J0BrWE+FIkjLJvUSCQsB9RIPizXqpHWsDxRjZCwbFSjzrAs
q1GAuRo1WgjL56hRmIVoLCZPPOcck8lIamtqAgFZdDgjRIvgjyJYiWQj3ZFdkbcjRyN8pEgUzS9N
75x+ZDqjTMfTW+ORwvx8Z57kd05b9mtveq50opduRZB6enUG0zcl0NBvOS2z10lbUPdscEe7vL8F
zJqJzcAoB7qC1RlG9us8E6O8pFm6oHfGicRIakRZRC3woeyTTnvq4Y/yj3qaSVx09ZF3/Q8uUv93
vhq7BT9ONgJDpbNZMlXHFOCo6mx25PnsgoRvpF+/VDfy3BivwRXSCjQAa+l9fOPaMod5pEkrv7n7
NLvhh0ZXnMF8685oBryXA1fxKvobZ/SprqXWq7rWUXXmU7VUwacus69sEMMyUSPesOxQI76wjNWo
ISzb1ajDDvAhen2E8p1PpHzmY+mtvoihW+wTj4pMScRZcb7YKTJLxSPi2yIjsrSZqPOwWCz9fR+9
FwqjWlBXeMuUbrVPPaoyWXW+2qkyR9S3VULJei7QUgcPcCt6escQRIeNMh1pKg9V2CVd6u0kTBid
guSk1FM6xf+XuT9JLXLVP00vTLw+7fGzhJeWv7lLL8Msgg/LfQCzOIX8UZ/F4jXWF6wELI8t6Apy
jXVjdlPh6oYXjYct4qUIO9jWWpjSBrKIrCJ95FZtB7lf22vZZz2cOzzlF5b36y0OE2ashCdc/Ta0
tX4n2oN3Wd+pF02Ibo7gzGFDyFKF4jhjaDHMM9yGfpj/EP0lbzOYfKYsLpCcNlmb3/oEfpQ8rh0g
B4wDk99Ev0Zv43fJe8wX6At8HP/VeNz8F4vXnXPn8/XZ/EJ8P7rLck/93XnDWCxSzdgioeZQ61QX
cmWJNYuYpNftk728V6xMyMkJSUIFauRVPaGeWo8eTsmMNMtaI28RZB50jFeNZMJySo00TzpHbuZY
VuZsVCNFw2E5qUYn5JvkCRihiNVSAcboJISK5DVtYTZfkc3mEbbkJ3GtWTQpzzZZMKE71wXB2m19
0UqsCYEVBLfbt8fbPGFCKpU8p6kJlMCepNfj4XkuSTix+busNZvNsH0c7uYwVyTjNbNmmW8hfRY8
YAE9Qf6hVWdsut6y6eho0zHTFgmHdMgM6ZUhnUdDO6e2Po+bdRfXd9LFPanAQHX10qVffWEJdFiL
VC6ONEunj/IJzFBHBuaKBp/o8ohV39QBmZfmXiSBF3Mkndazs05oNBjMXdTTO6VNM2RyNZMyk2um
sB3tHWm6bmJs8LotLUalorG+WDp6QGrUJGsjBvQfsjYiqBnSz44MSfTsyCBkZeADY7q9HJME7ydr
RYw3yYtVTecwyQSIjWbsAjK7BJbx+nQp8upS5KlvydHEPhalxOWtBeV1Fvz/im/2hnFonO7v0jor
oevUK/GJa35wwcg1TTlnYbRal7XakRfOkMHJtZnqsLfiClw5Ua6qD+O/VM9YO8e9nxwftV3TDgZZ
0utN5PFbo7PP0rERbxnmtJWjy5xdWLowFfJEQWe7W6ZVHAKZrQSb6yDIrII+1mVWlpCEFaRgLXIB
WUOuJP3K/cpTyiHFjCNFfIeWs65sWEQuChFAPkaNuMfJ9nMixrAsqVElrKAs0hCDfh+wSyQQJYwI
QttFiuQVLeP+f3KXDAajzmhGvdaoM5pxp7qs47SBJJUtpBP69gKQtGMd1E2i+qoX9JW8HyHGIdl0
81ciTKAonBjqYlidVsxJ87e+vFCAPcw/BSBciTEFpRu+Dew96oavP80tjrt0h2d11wWKZK6/YcWD
316LrxRGd8THKxuYddTZieMqbdM3exaEXRW1V9A444zSx9xV3DpkRjL6mT6Tdfc6dgtPGZ+S2Cvx
JmErvkVgp4iWFGJcKd7gbQ4zGYYgRmLo5ieN4ZiZQerb+FsKSlALkqC9WTIoBmIzhA3EMDMw5v5T
h3Gu1JP+quw5ntyDVI9lutfIn3AmrGZ7DZKxtwZXCFByc1CSjJYa7COQOERXDfKwkKTPjARdhzs6
5EEEluPwvi7E8C49osMbTm00ApYAd1Cl6bgG6uba9Y1GDrsEBvIwFvENo1ePfjH62egNv37xbwcu
u/WOS/e++I9bLwOPfv3ou6Ovj67Fd+BmPOWNwZlbd48+P7pv7y24Ck/CFz1zC8wdjX2mde1bjQfL
q1W1MBXfbSpkaq/wbpA3BK5NddfeHRA2eQ/GDqd+Jf8q8MsY70tKtalEY7wxOSGVrV2SvDjZXdtX
a/ohwv5AZWB24H3fr2Rudwr/JPah55exD5MfpL6I8QEtGkyJ4ACIagSHZUGNAhi71CgKKtVVwVRL
dF4UDF/BVZVyu11EFEQH8kv+rF/zd/s5/8zasUgAqsVa7UAtebj2SO3btUxtNdaZG+tsjHXmxhGb
VeftMY9A523rzpraIr5yr0pdgLMQdCwi0DGXRgoT5UhhgkYKyw6BHhek2zAaHWXup1GCWKUn4I2n
EpWeRA7HApAkfVU5HJejuTOiBDMXbtKkUEQNRyewkZAyAagYRphCcRqly8sxvbiXuplpeTAYLQp/
2N8VDIquqqLw56EuV4VuRrhAnRh0oRLPch50l6Hin8FOj+25x4LgSffpiJ6AHwsk5uZHngMZq5BB
xvCfD/xsx69+XNc7qXB+cO29M25cmJtPrhm9oi8MMjY+vIHpoqXZQ1c/8bZ1utH4SF/bvbOdaCwS
tBZ4JoXypLyLYCjmpRMd16d7awQ7bkq8Gn21hpkZe7KGeMOe2tUxxoAN8UR8OmrD68n62DX4GnJ5
+HJlY+SqeD/eqtxX8wx+Jn4w8XxNKebilRvxbbEbkw/EHsePkSdiz9a8WPNB9k81pRqLA7mxnzhS
wBd1TbVN2dWxizPGKpEEAtgVlm1qBMVTMgJj0apG3dT2j2qkOh6LRQiuAEMxtocoRKiqfFwPZnho
dwVJmC90CswOfSsCkvcE8kX8Hc1WnwoGA8RmtYLJIzpUqr/aCjTTWucVkPqsSuapu1Si7pcasNbQ
3fB2A9OQF3VeFPV5EHVeFCNul86LLr3SpfOia2dh2SFdlZ/li0od1FtIpykfZsp8mBnjwzHfYXhY
Akbs6M2kqUb3+aXhk9obOxr93jF1ndb3c9VlvZRTa+pC0XC8JprJ4boQJLWR6hyKxrJKfQ6jk1uD
rrsO95bjkKDPD6G4vsUKdPbxoYrGFNXpFY1E8tHi8f1SY1aygQrXmRyBBu+gRm+smi0Kn2uGrupq
WwCLMInCN0NdgXo9LhaQdZ8mQFJmm6Szsq3MyvV6PEz3Y6hprKpYZ9v/G1sLVOHj+lMr9wK3dvSe
0UJOsYSkQGJOQWdwXYngP37w5vZHn8Hezv7135zjDBhefvXhG5pWkKsJxqMbz2bzlqeu2FxMjF5z
c5uZ3IV3X7/lYSdo6L7SxywHmmU8uV/nc5/j7mpswza6BdbGplAll56H5xGDvamIp2lvN4xv8DMy
u9S71LfUv1TmOQtnRVVHmtgNpg2WDdaNtu5Qd7g70529VbzZtNWy1XqjbWt6N7s7JzksOUveUgjm
gvlggQbCa1glpIQrK2tyE/FE0sJmfdlQNpxVz8mfU5hhmVG10LTYcoG0uHJxOhjGYSLnwgW5YaF3
oW+hv73+otxF+YsKFzUsGWdlTKZKp0mujJqUpgmV2aZeR6/z1th9wn2Z+7O7M0dSL1X9MH2k6XhT
xbnieBmtJ/Kz+C1M8BY8FkfXLIUH6gJycH1YDoUOB2lN3vdARRVwq9laYTZb0+YqK5sw6BkfxSMI
8ak6Jpqi8XWshSJ5jMN0mQhHNSljf9FOPrJjxf6s/SM7Yy+SrQfDe0Jpie6hhAbhh2vxi7V/qi0B
rGvTC1rtW3DCoFqlNgtgz9Y+j6ehRjxNX+ahCrkj3QOquPcE3frYO9ILTFTWyzpmj20+oUautWzd
nozS66UOLPVAubyxLpYVnKmEqdqQQ5U2CuhOSIQsnBprzDlkMlenkxLAu81aWRV3AMSLGZ5KT1qH
cj05ucqOQYo6qJW8wrTaskZakaZWMgb9gnrKm4zMJq+tkc3aGnNZm24It8uas1Co8/nqCKkLhSrq
xjNBQx0PKmBfVx1TAVrhT2fE/1v+ZyiRBoTKS7eeEBlbpS/vxbTnQuTkDqRY4uRuPRpmYp6JOzr2
XLT2lvTEz1/YNvtPz0/Ih//D7wsK8bi/bX/X5u+Ma0qOPvbdOUf/rWvTeI9fNYI5kd6661tbzpuY
m7159aV3nffARwauJZTB79z5nc4bl9Svrg79x4bbFt7584IvnKExpYlgWQxQywKHdNlpWoKXkCXB
JaF1eB1ZF1wXEjNqizpPvY+7V97NPSELBAdDbmrNRgwUyaOCN4rCRLKJapEc0ZwGnEaax9risIGx
Mh89SzfAkJTmFw065hp0eDXomGuIeNzhdIhitZXegUJSaGloV4gNHSYp5C59qZkoIrt1LHbD0/cq
KzvKgeMTHRR8QwD2pgJ9wJDJlgcSpY9JzWPhQkpbpJkK8D156VPdUKABHSy9RteAMF3FO0BCIUkM
e8Es3t8VJhbJriOfdCoWQLfxjS3i6Nsm/wn1dH9FiDrZR2wJkzO8ZuGLcmJeZuSl7OKY+9Glqfws
ISFxc0ZfXhhrGvf1ic3hqng8r/SyZquz6yI8EShgKh3lBoECtXhP2bLLlo7srcrks3R1VonpubbQ
Hcin+CZ+Dr/Jxsaj8WR9tD7ZGm1NPp4UKpONSTI/u8F0je2B5IvJvyf4Zms5DgMOtE+NVOlxGCd1
tKM+rxf0K4mnLIaqymLpz/voDEPh032ULnqBznYldbElg0HUzI2iBga3mBWJWCyd0OwVFVRn6vqT
18MwUHugHKjRezq1pSBlcXd2V3YgezTLZsOKTnhFJ7yiE16JOBxbnHi9Ezt1neu00mvOEL3m9GVO
fP+kwu3oOOnd0J1r6a/0kM5pl0ffxaaLtW7wzT5v0+A4EYAioaaMdrr7lvC2eDIesyo1SLInzJU1
2GRUpXgNSpni1L7HOiyU13kxOM5g6FGAkPezMni5Ht2uw15iies+k6Us3LmxON7peBCva8MEaMCz
wkS6UI/pReYdfDQ3P+06b/iN336aVVrpMm1+YcwXnLN97U0/mwt6kEvG41PCPSO/fOPjRx64vv2v
xLH53Hi8EOsdGZz3Ru+sDfs/IHHwq6jMOsCT+gGVWTKOcsw+o40Pk3I0eJ8bhyQLdPygNUzcAjjO
iMZmW6SRt98+gjN1WVkzOyQVu0VT41NurNtLXt1e2psr5PW8OqPn2g1KNP9fjq/Dx1XmsOeQ9zn/
gPoPgXvKt8f/PHeAPyRwT3NP8k8JT7uedHPfE3bYdjgecO9QuYtdKz0b2E3GPpVb4r7AM19dxV8s
cBcK7eKFxm9Z212cps5HC5kLuAU8p6h5drxrGppp5eJ8pZASU66UmwPzW82qnerbKjcWZgogq6oY
3X53lZtxCxY6RNkKJoYghq00wtTSIY28+uqrNHCix5dkrQJxWEY2lyTbrCI0DntCcrhY2qrZ3QKv
iIIA9l4FGCocz1NWL7g99LcPYRsYkogIvOFrD/b8PuvW3Dvcx92s+7OsS3PNdw24jrs4xdXp6nb1
uVhXkXxxQFHvUdf1eykkdfhOdBzrAB4ZCx/TfXtUp0Hu1QvpsdjN/0zL21tPf3SbrSONe6kqMhi9
jkab5mhki6XPDkiNouhsBMP4gwPORmPKSWs/GLQ1nvRU2+mO2INuQQphxmrRWRgmSaC8q7Pu2G5k
XoD5i2IKaUlgWbo7zIPx2C7YAveDGfFC5WgyPsomJd/MiaTqW+NrcTvWMk2tnJmbE7eodau+/jb7
nSUV4SgXjxtqY/WXfPMJY99QEyyYAF+AS+XSx8Jm4NJG5vzTqxUHDHh8ZaKCYqxmczSSJAkYsjJr
chCTiOgygqexRWfWU+zqM/AWwSwaDYLRmOUbBYfV62w0w1emzCoa8jLdzQJ5AHLtMyg0GAqZWYZ2
ts3wpIFP8Gmx2pQyp5wpf6VclUrWNfCN/nx2Oj9VmG2aIS/k24Q2sd3YZm7zt2UX1l3MrxS6TGv9
a+V1uY3sRn6jsNF4leka8zX+q+TNgauUKzI3sbeJ/YFbMrdkb627U7jf9F3nd733+++T70rdnbkr
u1t82vC06Wn/bvmpwNPBJzN7hb3iQWPRvy/7o+w/xH+Yvgn+Q5m1NrMqu7buVgM7Xu4KrQ9fVsOu
ElaJaw3MbMOc8IzU7AzbLl+QOS/LzBfmi0tMDCsgI5iIAXemKlAZrhMaTScDsEHkmNAkZw0B1mQv
z6zsEAUTNomNSQcVDZCNZl04Xn311G42Was2BAKiwWAMgM0YComIB2Fx+itkZypTKaccZnhKMpSQ
k4114+XGYql7r2wyKsXSeq0iKwqK2WSKyNBa9gcCIYPRSCXIJQegIpAJimIkm6nIZjN1vCDQK4Fs
HZzWOR3JVAqcc0RMRqMoCoYJO/nH64BmQ1qhrrw9Sd9ulKjJ5rN1fXU76ph5dUvrOuu69ZOjdcfr
xLrPxN8bzjfJ+/2mw0RBfvzfmkkzzze/bWbMTzZNKJJL9paFkW6j9UnHvNLICd1VS498eso7Gwu2
ntxVq0vn6YK4+Qx5/d8F9sxUkKzNIhyC1Ezl+KQMgzahIQaQSyrEFamU29ISoomShSTsdZha0Fhw
tQOMywpDQBeERiKaDFX2xHjMOeg2or1dlJDecjQ1dyqe6oqMSfCYEJf1ji7FziQNpuoB1dOVY6Id
LQibC5NDFenRm1Ojr4++GRu9tMZc0ToBf+UtjK/Gpo9TCvi+Tp/PWUmk2Ph8DWYxqQ66E+eA0Cfy
0Ru/fo5Z8c1D7OpvexLxeDwbiX57RCBbey+sTzgtDpGHqsrclpEw+eLarCclWuM0EjGzNMzcyjyL
6tE5zLbTWKApLfrqUYtGDQSXLNTGRZOJxidobRyZc+DHaiaHgyzKuWkTOP+tbrDkqCXiokZDTm+b
axT0XKjRw0+KAW6pzaEQW1mdzZs1AzzUrAWDNLXDJXOx9K4Woo3MZnaLF3v1Wq/ewivFQ0JzNYsy
4KEAB3Toi3fp9JuZESo676bfxBk40aH2yJHfpNOvSO++SZeUZG29KdCfI44FDdihhBv7WnYbDhgZ
R9qxGW3O3Yy2mbYV+KDD3SS19LWwhsAcbg7fqrRG5jRpLbcGRaNVUFBkJp5tnGmaWZg9bkrTzHMu
MK0x3WS40XijybbQfYObhFuWtpBOMYfyzbWVNfnnQGjNyFw6csDQaE6ZGs16dLSpIIFEECoWnWZG
0bONZtbc7AU9oVWaGud5l3rXe5mMd4uXeL8dljAdcbZZayYw7G7686iaAsxbkZmm2VlT7ZEaXNMZ
RzmL2ZzPw8R/AxTgF+Wew2tQDMXpG62NKB6O98V3xFktfjxO+uI4LtFG8efIFCQgFwh3uNFVxGu0
kJxprBM0a6MizBf6BEYS8HEB042+UyZOuazsLvb09qbpDus0GHk04gcW/cn1ka86wOY7MXKsQxru
aRmm6ylpeyNtk05nyoA4xJgx6mgvb94d27c7vTAhEOWc48Y3jCe8QTSKhFcjSoTwBVOjguxBZwA5
nLawJYAj0QlcYwCNF/MKLuRNjoAUwNYIJE18cwDpsR/qQo5ZjVVVdHsg7sU9YDb29ILf2DbU4sD0
JylpRDX3vjoYaS1dWZH07IC1cZwCY6dLLmaaHdVMpkavYmr0wDdAud1vAp1uahyXorkRciPkBsgN
J1djTn3aEV2L9nrZkDlfFD7b32U2Z0MSlPZ1AT0ri6JlX1fWxDYXRcNQF2sac0xPbWigS5wnfwQz
rqFhXDlKw7s8Fad+GEPXaFz6nhe6C8ZVjvnwwthOcjL99ljDOUuvCVW+/uUFC1riCZJJxDMDD199
7oSAw+ixSWZXc/fquiZ8b/W8qYvHz7nxUrvv+kum1E29anHs1tWRSHVTbX2+ZvGOyvDk9E2jr90w
oUKwNI+/Z+p3cUezr7qzccZSwI7S16VjzCHuDuRGMfzVaewYDHEUAySKBlyFGXmN+iZAM3VgKFSY
KaPSKr1AkcJM21toe7PZ60EsMTipEWKv0AzQrMKF5LjBpLaDwUxjEy2/SZeDE7qk/yZ9RPohiD39
RwVlvZuARzDwCLiP3kPvDXFcIo7obkR+kZdQ/qfd+fs+eg6FPx6kVWZzIl7eDwDQcYSW3hx735vl
X9LL2iYpgR/jD/D7hT+EWS4xxdLRoCSuYDayNzNb2SeYZ0RhuoCbxIqkZZIzVDHV6zEjVnYjMOpP
9aQuzO3gSCfXxz3LMdwXZjdC3pjZLFnmW7otOyxsHyQDFgZZJItiyULxiOVti2AB/DjYXLB0xl+e
PbaTkq6el1clRzp6y1Gb3ha7p1H/RbEuXCmfwpiEhMKEFOw3egPI5zWZAyKchVlVwT6THEBBXlbG
tsSPeWvXXQciA1LSgXvb2+W9LkTUoujZ1wV2qqzvyDGc5Feq607/LAj4rxwlT8Zzdrv7dHSRxxNu
euD2n31/2zPzH19sU7yBKit21uQubbzwoYdWFgop8tWhP79z4u6+piZm/4Mz/FK0eyQ18uv63I9f
HPh3uQKs1WnAZ7NAR6kkov8aXmTxSS1F/GdtWdQ1De+O2wxCp9qtEuos6Rtv1CDolX1O8I+h8JMD
VG8F6xhQJKAk0h0trwzrzPTmK5SLHPqOycuravIoSinssVzAkYBzIbsA/KKFQpvcFhDWcBu5PtSn
7pNfVd5WjqJPOMM4PB0v9i4KLI12ejsDG729gX7HHc4d9h3eJ/Bj5NnoXvwS/pHwI9/n4rHAH5QT
2MuTWY4LHNvC25S+6PGoYFfw86WjSIFvGGAJBRGF+SzwTqfapxKkSuB70c0U3eoOdZc6oNI9FUfV
46pFXR38yIZtP3LHDQIM74OhikaaaeMdjTBIk/pG2IznmbebiTkj6Wucnagb7UAD6Ag6igy0gqCn
L/ff4Cfz/fhhP/YXsVlzHOcx4iW+/I8wOH5KZMoh8p1y2JDu3u3o7Rnp6TjWo7NeOt0yPNyjK4hj
jjExNC4IrgheHmS+G8T0F9QgP+PHj8fj9R9c4F7Uq9te+5Dkpd7CcXCYOEk6ucitnLHIjanb1CMf
tNkMqsoY3Pq/EzAITLAoBoa6GNM//5SaevykkEe5+pO/txn7VwI6MgJYMrPiH9zw4GcY79v6g7rq
CSG7KRqduPKc8x65dfm54/L4ov3/gfmPPsDW7XMTmYRrYzg0a/kjj309pXYTtZemlo6xHGBeGNWQ
3jPspURG33NTyXt1FhTL7KizJlKCbh0C3SZFD9NQ7lP0MI2it4bav2vlGIyX3qEEDtNNXtR4oNvv
wg4KhpJTM1jJImcFApdOqK5mdCuIYmEGvnjM6vkN2DxHdFam27rGKHG+A+5Ciolh6K2B7iDWgp1B
Egyb4DEmt46KbpZCIPSwguYKa7NBSugVRcnUVupt9MHxi3g+U6vj5JvpMlzSzWRpCkC/6eh4s4Xu
/wfIBEk6hDLgBk6fns9QgZqcrs13Zq5lr+X62b7Ms5kjGUHL9GUIyrirXOlF3CJxYfoeQZghYCUz
zjjduNh4H/tk1a6McCRzPE0UBSnqYZANE2jm1mZlnvItZbWxS7laeRg9rDwtHBJ+WGVKiM6keZIj
5JzqCibdkwKh4NQw3GZiq136rIWrcXV1mDGFkUk1K9Tocbg63X3uZ91M2L3DTdxfVM7nqeuaqs3T
/OD0Aj+ldsqWsZjX3OGR3o7mkWb6oev5vTBkAFxJR1wknQZefyLNisl4QqxUUJqFJCXEFVzFVSsn
963T/c/jqTzQBUy6cESDA/L+ChQ2GeJF4XOdw6uLIneaw/V/FxLnyxaAAyyAwmm4LdsBHi5asNNI
9hivkx9N6Zt1z9G//8emeQC7/rQF22tsqluuMY0er+WbV2TaWi8c6LpwzbRzvn71VTx97lMP6ej7
9W8emR6wR3tewx9M7W6ct/bHP3mfcj79TeYCZgBVoCCz7wzOT4lu0LRm+nMSZNWzsf2jrqyGMN1U
QRCS6D9DLx3REZgWNLvdDiVkkuN2ge5oJnQ5cR+9W9AxG9oJbLH0nn4HFH5ykEoNW2cy6XBDrX/9
92A0ENmhsz8YApk3j5w2A4KuPrQLQI45ua9D70T5jeWd2DHK6pKgCAMCg4ROgf6UmhXuZL/PDrEM
fZUAQ6MSm6BsX1ERDsE4aRFGC+JBRwuZ1U2rrNZw6GzjIf3m29R+6HiloyNdX/7tGoiHHjZxLPV2
+DpRZ8V7DOdTAmBiBhrdWqAxrP98Z8qsvBimiiess2Iqr1cvqKrNy7zP0Ob8lnup5/+w9y7wUVRn
//g5c9vZ2fsle032kuxms9kkm3uyEMgGQgIJl3AJEDCCSq0XlIDiBS+gFpVWC2qrolaor7UW31ZE
wGhrRUvtaytKa7W1fW1tS7200NKW2qok+3+eMzPJEkDs+/b3+f9//08C3z1nzpyZOTPznOd2nnNm
iW9pwEB5o2QwymaxYIa0ibtNusX8efvGov/gHvPtcf2Ue9P2C/sx7m+8y7ncsFwegLvbZHze8F+2
owaQnwbL5zjeiP1Jgv7U1Wjs4DqNc8ILuAXGc7k13CbXJv9W18PGh5VBeY9xp/ID7l3ubfMxxS0f
NFBiOGjgVmOKzw4HfXeCuXud4CbVngJsqsuZcS4rWF+wreDXBUJBQfA1nImUOwhiCb1ku1S3WHa6
M4PP+KwgxTdieFn2lAUzNg9d5Vnv2ezhPcfc7g0YdrhF5qrlzfKvZd4uZ2W4E3mn/LYsyTusBQLZ
hHTFV2Sd1dastcfKE6vdGrHyR63Uii0xwrO0Tg1N1XQmMF9mDa1GhWk1hnsdARuFTY1bgySVWgMC
BO2EVQVgJ6RwAaxj/SDQ2BJKpLkZo5WnLt4tEcpxq/uYYcNcgWvYeK8BrmYqyZizlRkLQEY5Voau
QEyQl+wKqltBdZ+2pahbirplZFtZqzFTYPdn/BFHxgJgLOMEC6MPeYXBYHIUkEHD7/esLCgwOYJs
tovDYBLYHGPTqFzUTQqX5NVmuKgS0okSMh4tVYe6fkFXrLhlycbKcMEP7/3aH/+y974Xh26hj4p2
/3mN82/iJr58+eXnXeXe9BtK3/wjNfxox4TFsebsDejxnkMIv068jaS4tjyuEK9k8rAyi2KtkvkS
gilqt0pUtiapzGJMnPCO/pB1Yse2OhnLUINNpGfUiOasIsfiIS8htqRtkAZ3OSWZpFuP7LPvaz1w
xH5EFXr70ADYb38R/+1n8aMaA3ia2NgxBA7NFiWlGJxJTlLWgamEPZcyS4A14+dZE+vFrBy2f8Es
Aqu1skIXcW/hD1z+wAE1bimYnfyFyNaCraV8O99unu7fyG80i/cJNF25PrpF2mLYJm8zPmh/0LGz
0miXgL8tK1+W4gpl6+6QfGcx3R0yDPJyNlwS2hZ6LsSFHLG4l6Z6wOCvLk86HZJsUOzQMQbpvCc3
g5E/yH2wi5anBqk9aylLUqfNYb/TZqMxJPInly+vZ+mECWra2qqmsRqWZj2F0fotVopdY5l1wLrP
etAqWf0Vz/ASb9CGgVVinnUESJ5Z8y2QvNN/aA0blWtpGVrT0joE1nxai91xxhNuT2m8oDTuKSsk
CXeskI6JgQACfcIbGzQczhpXhkIOeIcOMH//uHdl0iGNxOIo6jBeHeAU0Tg4PFPSUAfWrjbNFiUf
U+XAyC2oK6CPFMYnzx96K1k2xb9r1+I9qy9cPKE+5K3rCodLq7KFh/mZQ49sKK6Ixcraz+WWTG/Z
9N217ZXNoYboJS5XzWffmDIdRMKk4Q7+l2BZTCQzSB8/pK6N5PT03FO6tZEnlfal3BXlV8znSLlU
Jc37QkRobZqzdFXT2tKBpTgP/ibv53ybGz4/+aZpm7tvnvNl75d9W+cMCk+Lu727fS/Vv9S9b+nB
pW8vPbo0GIgU1Nkb3I3hpeLX5a7G1iDx8I3RriDxTx1d1NnocrmN8oY4dcbRl+YEuRfH1+g2t2Ka
NTlNrdvij8efi/PxQfrgnsWpDVEcJPpV1oJ1nduij0efi/JR7RiWwiFRqJv1bemiXbjWUlcWiroq
sMt19bipe5DKWdcqma6XIePA4cMGaetUOnWQr8ma/V1K2k97/Bv8nP9Z7idEgk45i7TALkUy+OfS
uRUVtlnf5atBvobgN0Nm8dXZsL2arqreXL2tmq/2oTyvNmNXqm7IVPEbFtAFeG8W6OWQ+eFuu5tl
fsX8VgvQyaJYoAMuiIfLaBmjXW+gfnMZnVM2ULav7GCZUGbFmrDrGHMcQOZPWScymrK1kaXVS7NL
t8MzF5fioYUmc/1S6+a7O2gH83h11EQ81OYZ8LwKwmUw99esg41gm1ER8bA2ega5Z7Oura20taaa
7+G5Hp5iiCPH46P0F9WzFM7K4+VRfcfMU3iP/IVLlj5DryJRqjyxCX3caoD7miNrhljmSGrNIXtq
9QdsI6VOm11tPwQ6JZju9iOaEBp6B0VSqx2nuONsqzV2rA+VQSrtfjX66ygHcmnNsSM4BIUl8V/H
oWSNGpfMVqcaWaFK96+t6140YVqsobDI66Niaby2pq6mvoaX2krnlFbFy0sXxhcU0sKJoULS3TAr
QqbQ1giZJLYWkp7KWYVkXmpBhLb7Ogppb2JRIV24qGhCEKoHJ5KZNV0R2t3V0JjlpkYwUkFoKaSz
03MLyfzk3AiZ5p1aqK6coMd2aD+jMZvqKnE3sD+6BgOY6WomSrNKlR1otMHuRL/c0SecWoTHE7J7
0PBBNr4SSBUIdplM58i0VaZpmYZlapOpk5elbGNXBQn6pw4afr1npd/fJbWwnGSYW2FDP70qD9nj
CdgPLDt7ZEwvb7EGL1t1Bn0aUkmJZkJK6lIn+G9kERR0zcE/dhQdmffPlnCQ8rdgu2HBkgPbb1r+
QsrKSyJvS13ZvP9r7Z0V4Wh14cArk/pXXfTAx89v7DY5GgzL6lMZWtC1or2+Z+a50+qG/5munrDi
2d2P1dXf9xs6O3lX3637s6Jk9AYUUZo+sGGvuzTjdkQMAi8aLQPzVp9356LaRp8vPsV4XrgmXHI2
d8sV6x5cNGXNum1Lphy/oW5xvDo2ef30eo9HADWGWEBy/w1s2Ubu2TzJXdScRfZgVxwKE9OKL4bb
Phbq4UOvGfY8H3pImX3rs2JX8JWiLA9jQWm0viFRSaOC2cz1Rtk5opU+PEflYO6j3VgKmQ+YC7BS
78mQOZy1MZWBna+Sgg3apoAi4ATEAWWABKnHwckG5hdsaCQJR1GFgF7BdBotYTa/Cd6tZg0zVdy+
/8Va+/6UWnIAzOP9eZbx4nondvwG9gtXTNTDSfGUjoTClAOFKQQKUxoUzXPIijRfoq+5iUZZcZQV
R1lxFO7mKONpkPnrbtwBmeNP4b7KyuYmTadgKoWWP4CqJNyF6m3E3ovLxmTTzdnyBqV5OVgDtrit
dEPzlmZhZ/O+5oPNfEqiPc3LmwewKNtMI7IvGXIM8raso7gyGUp0FSvJkL2rJJoMlQ7y1mxVSUOi
qq0+1NBOI4lGwu4SND+Hw674fTHjFoXuVKhNGVC2Ka8qgoKsMF5JorGqcGVP5fLKgUphQ+WWSm5n
JcVJqvsqD1YKlcubHlnPlphQJ2ihXp0/UetIa4sjk9FWONRUB3egUJSleLC0UPQXUoMcMBSh8qB5
HpmrHucEMmsY3q8iFA3KCigRgsEWL+MdTqY5OBRtGoNqFFNHo7pUlBYMr6oPLOxRjeJi9jHOcFDn
hGpmM5216sa22QNBl1Wpzg5PLsjWKny4vbrmoq6CTMfwhEklbp8tHChIW6lT/OLQueumLTwru2P4
O4sivsJYLFFqn03b7z47XT9nuPDsqnAs5lKaF/KTVBMa7eUW+DFA7zKRYm7VaP96msRAOBWxudkW
1jksUeb1ibIA4KjLxxtBqjH5Apm3WTcxoiXMorMGc6/sxdpGi0+XQpD57W6tc76td8439rC+GUHX
kXdOdFV0PagGxaug1y+XqMS0cubhwBNIxZILNNs3QNAc6Le/1a95k9SRtAPQgYCPp3Bpw5F+Y4mw
HhNlv3ie3d3dWqatTc1k/U1NUm8WnYjbJQ4vSkgkWmxw4e19kC3EI43GWImF9R4Lh53EwnoP3pna
e3zIJlhvg5Kn1A4XK8nrMaqdDW1/60DrAXWwSes4/i0xujw2ENsS2x47GhMjsZ4Yl8WfGArx2tp6
ljZPUNPKajUtibM0W+UP1EN3cnUVW5IhJ3SihL8tEoq2m/1m1xa4lQwhxWaDy6lsMVJjBvWCXVMb
MMnaWhv4i81mi98S82VTGR8b92ucUL/FR3t8dLlvwLfFt9131Cf6dpXs+g/WedhCtdhjQB04oqrc
oA3gfOqRxUFVsQkdQ3XKP00kueapLDTC4HC5WZdwacp0a+DI2PVcRqhfC3jSqD9ZPnFieXnLxOv9
NW3DU6dWBY2GUKCwzErd4hdxR0t5+cTh6FBkYQbIPdDSS8/5ckXEb4sNEC533nAH3SxuBtpO0qN5
ssNU5mJmnyuMb/nYbmT6LKMR8ds6Ef8861KpWO0BChZbwoO5YXYIZA6zQyDz3+yQMB5ixEPCREom
kKrNZVl0j5YlPcFX7CR95AD6Qe1vHNCIN5XSyTf1Ilhrex8IUMlPU/g+WpsaLKldwFKzqZ7UltSj
1keLtqekCGxsSPF2KDmY4gNyWSLSlgiVtfvxlqReV8BY7g9GkmaDZ5BasxY7IWYDXNm2zUVd6Eps
KVeJIdvZwFelvN4AUIFK28yZincKv7FweEuE2iIUVyw9GuEjEeZvHcz9HWxk9LbuKk/9OIqUwSZY
aKM8apjdtM+0vzPrGNAIqInobm1Ve+NO6UBwN6PKI2v6cDEGbVVEZ0pbXpYxXnthyGorihfawoU0
ZA2ifkZ1iw1ED5hswd0ejz0pDco1e7OEJg324KDh6K6VdhvzJABhaX6EMcSVNyTpqRtDY2WplpYU
kNKG/9q+dHFNNBB0nBP1VXlGKW0z212eahmOHD//j4emlJTUWgyL4ovu4G67JxVl1EaJgxDBDJy0
if8wj9ZSAaZ++NmvGrzoUOeuqIGMZgtSiwd/QTd5j9ETZrIpVUlpTFSFqaaesNmsUYkpLFVM/6jy
ICFW6XpKla6nVCFvxhNU4WRXOyuyU0dYKFW8gXgZuxAaJt8GbaWUNACdOhuZttLYREr9ZrM67sn/
dq/RbGFdgf/tE4rElipNaUrMUGrfvn2jA5yanvAi8GEMe6mpJvrMv2D2aVsmnOGckp3C/7uMX1a2
mLaY77fd57jfeV94W+ZJRcn4M4Fl9mWOZeGV9lWOVeH7OeMfQ0fC3AbjDdYX+Rdt73Pv2444/uyU
Wx2tvtZwc6Q102Fbo6y1yWmu3B6JR0rTmWbabDcU2HvpPPuCiFBiX0QX2d6x/90uznBMD79gfEH5
nSJ6jR57uCgcnsZNsUkmh81lCZiLbCFrWJrP9wrzxT77AscCl+S3FRWFwvM5QRMk6UYfo39q55VE
Azyja83UfA30I0XyJ8xmuLSmXTFXa7QKx5BxG00DJhkg8xGTDFVVmeZRvYqpVahPHQCRNjKACwIs
22u3Uc7hdLns/nAg5K8CVSlRrHDGkIKaUqKkMZFuawg1tpM0MQGPikXC7gjlImHQTasp56aUwwmG
YRcVEpxNsdt9ShMh3kF6ODvTZ37ZZFIkoH6/36eYqs0bzNxRMz1oftvMDZj34fib17vNR32BcIZm
QLUisXSaVNmrdrKJWGJPFd1QtaWKq1renBmkVz0ZfeRSxgZWr8FYW9BuZ9vX4HKo6JfsX503Hx6X
7Wzx4y2j6QeEY29pYbNaWIijrGUIVPBpMkWd5MJ+b8F9+w0GNkN1zWocnlujBUqR1WQ1827aodu4
wSoLl4F9CSjKAuGV2TIci+/OmDBxZGxqYlQTDHl5wpHR5rhoI3ksnMpE7RE+Ac/NrCD9g3anSPGA
h0+UsZgqf0LRY6pSo5NUHWhtYZwUi4g0GFzMGkO5xhaxp/oC2bVNo5ofsqA573eZ5Wgp/eK8S9r+
+Mdzi6tj/snDU0uDZcPv+qtmDVd1lBSYbNZIoKDcQe3iF4+v/mm702x2F3GRCFc18c3hn10TTVuV
WIwWuLx19LPDB/uafTQWc5i80bn8lG2dQUcJ8qhJoO3ZgEcVqJHiuq7nBVWH6Xpus0QNmt+TcRvK
uA01o4GgRUX8gdlGZl2dM6PSx4IiBnO/2sPiJMRnga3IAANx4UoPrpEICYwlfitVO+IWVfWj/egZ
zbN3Ei6msbnZIB8GSBBi0Dyiqi+UiSpslKqAmVW2xzKqAmY2ez0nmCytbKwPudFTW7z7vEe9vJc5
ITvqMc1OyEysp95dlhWNPV6a9fZ4l3sHvFu826GiwZwMGbqKaTIkJUr0kAlokkFSCI1ZzNpp1NCp
hon1W8y0x0yXmwfMW8zbzUfNonmXJ0+FUg2P1pZRpamfrmZ+SaYz7S4gokFmupJBGVlZnZ6oHOlE
c42/vnO4tbUqYA37AmUO6hC/+HHbwuYipgjx2fs7mZLPJJNUzT9OFglynmTy9jELuo95vb0O9tId
vTOrdRlSja8aXyyWZG349qtTrFaqpqlDr9Wh18KSbBRrdbR1trF6bYyE2hgJtc1049Vm6sfN1GXW
TP0EkPko68e6MxU8zcwUOzzFDk81sUg+LGiy42FNGIHHZnc0FeKJm5hhj1WbOLafrRPR5GDncLBz
ODBsSj1HpFob0X5BPUeknI12D+Z+kTVh1Qin7T8O1Isj4B5/unbadGQDkc4FvVmsk+6lc3pX9a7v
5XsXSp01vniFydBSIarRP2mUkv39oNgN7cM/XUiOaHwnZLVOgJ6o/fYUS19ktszIMEG2BU4PZzcZ
RMOC3oUGX02ng/UFR4QNiUdSzLBPsbJUUxvbamNbbTPhPv7wlDpIvrgJXSNY3KT6SFjmr2xvU9Pi
mag3YOFMvW9B5p9s78yZfYu1LuUY+bVDyxngFgi75wOtrcjoga53WroXLH6OdOTeI9MAaUB17r09
AZ/f5/M1q3/AZgvrDQf7/uzhNwCV96EHIWWhW/poRI4kQ75B7vju4qZkqAYyWVPxzGSos6vYkQx5
B3nr7pJUMlQ9yFt2l7QlQx2QyU4u6U3MalsQ6m2Xk02zsplkmUwM8c6Fi/DFxCvMiskgCaKhs6Om
2udV+kD7tTti0eoIHYjsxGXeaUPW1pSsSsWaq5voQNPOJq4JyzyzFrXFZs4Mz+qZxW2YtWUWR2bZ
Z3GzoMfvdXvqZy1f3DfILQE5uN43SFdsZCrxSNzTMfQ1HFKTltmoG2NINfy1sv+zmFDU46rJiBdC
90MUx8w2S7ykNGaOFlKrrdgaz/dDrMEIfzaMkVUWGqbVpv0esROp9KmVNb5OJS62DMrKkytNooGJ
qtrWOiavWERUk+qNOIVPQhNNbAzDYPCO8p6RYkOes+IEVbqO9qxwVl5Qt/Dags9+sXvG6qjHojRO
Gm5xTYx6FSGYWNhw8UyOK5jQMVwzM2MSoxVzGhvmV/pruocnttYGmMKdsFF3iju8wlZavmLZVd3d
vROuHb5iYcQTjsW89hJHD/38QFW2YbopNdzNHBog5OZBWU22qKJpuGBJYzAWC07spWffU6Eq5sD/
zITw/wD+V8cL+fyvgfG/aqaZ16jTyGWbpwQZSRVulRTFkjJjZNo6MoyLyB7maNTmlLH4GI/O1Dx6
eLEHPf6lWN1DitjBRexERewURUnmZ0wyFT6pq+pJVVlkmQ+0OVTAERU8IkkKuVg100JqmD1ZU2v5
LghYXGapWPU8Zo0xW6zWEKhQ4w/TaXUtJRaFmDlRSc/jOnZkO3bV3TjKbM5Oe9hoCBtvqGF51oAa
9fy2mMykscz4i8x4jexhYTgeVuSRscjjaagnRaxmESsoYjuL2I2ySB2dySSRBWGNZLKh/tO6HUFL
ntCQLW+QG5BrVDf0NCxvGGjY0iBWCjTL8htga2eDtLPhYAO3s4Euh4J9DXyR7EmGbKoLMpkMxbqK
5WTI2lVSlAyVqC7ImkR5W3Wopr2QlNTWsTuOlZTYbFbF64kZtsh0J3ryB+Rt8quyIKMLMpisK4qV
h5M9yeW4ctmG5JbkziRPkvYkl2QD/MAmksvrVTdk6tO7IZ0+Py8JcT/vLaSi5BMDeudXlxTF+WZ0
jeqFrDXYFC4wKJtBT+UMxXYLH4uzBTtsSgwViXxH5GndkLg0aF7hqKpRR7u/emf3yojHaqqZMjzR
la1ThLZZV15hsmLXdXfU2MJ6zz3yQvfClmuHr14U9jMHpG0OvfK61TcOF/V7iqBvdq6gC742PcB6
JgeC4RD/NPRMGyniKvP6ZiEoomqgLVMoVXvUjqH95oCAvQ13YibrwkKBVRO8cdlkjxNVAquhkqp3
ZTTcxoj7sV4ADw4iFQYEN6NRt9nOdEg7UyAFpm9gVhBCZrMaNsNEHpIjyDyiD7BPc24ooF/37PV8
n75k3F/0plFyvqvQ6cZpnkUFG+ltxk22N4OGcLa2QWDhMtvC9MWClwJcNkxnyHprnGxJ3BTYLnOA
eAV6EH97hOXCgLBF2ClIwmFcPrk1a94G5tlIpAhGuaNTO9W9s2x+986euUueMIdmPBEWZsxbsvhZ
jOsnAiCc24eiduri75AAX0sE4uZr37e/H8zbBCnUN7rSSSMtcsatpVy8sFSJS6UOmztCimggQj1G
yPkMkHNZ7BEa5OGnwOSNEL8IPyesdoLrnazB6dApoFM6dXHWsZZbK61T1lnXOa/yrPWtLZT7+7TP
MRgL7Y5MEFCAQ2kmdSgNx+aJnYVREoPsZYulyKbRxVJqteVu1ZXKG7043u52aqNZHDl4/cVXvLr+
1XWfve7l+Q0XT9l24znXX9jJP/7gLY9fc3zD177wzes/vLKt9cFr/2v4V9u/d+y25YTLfTjcxT8D
tJggGW5+Hi0mJ7LZJbVKOSY41IKjTS4/ifBJF+PqrgibXBLBcSNdb2ScPDISMR7hy1JOwSoFMGjE
i0YRqEFVcWtjn2RgfkIjYXydUKBe4NmgQR5hLPyEEPJ99heBVadPiJt8mtTmju9BQq1VkGZZ8KOi
TJwArWN07WJc1xVRpQrz4v0pG2RKYwRqlUnWBKF+KzTGhK3BBrB4crvKa+lIvNhBLWAshVR/vTIR
qTljn2Ffat/kEG6uoBMrWid2VyytuMhxUcVl8tWOqys+J3/N8L78odFSPXFxXV/9ynohO5GmZb4s
6XSBeue/udgFSl6ihCSicxIh0s45U2W8UGVvpNgSzoBt8vustTVhZYvCLVc2KI8rvPLHCMdcmcFI
pAfDpzdEKYYdq6HGYnT5BAw+Z+YWWw9LjTtHBov+au+Iv5q34vrQLepCvukGg0WO15eaS6vjDYba
CE1b4KfO2BihNaaqyJiFfNlIMLLdJ6lBamRx55LBWjVoeHfPSqvJ61eX8/NbtQngahA6H68rGPmw
DqPbhK5E1XnyhnxElQXj1HBN2eJooLRz85zPn7X61oEdXY1ltd5M93DE35RwFdhLQr44rTdaL5m/
YvLcs7KLq9MxPrPmjavPWfm5nx65f32BrXL4/bPrQrgalalmBX9uX7XPun54x6qSCYtnn//0T1bP
9jnVMVbuKaD9MvqL/JjJckb5UtjrSDAlJuELU81QzLerwrr+E9Y1lzDSGItcCDOzL8xUnTCzp1hF
aud9Hj+6H32kFMjfOiexKrE+wSfKDD4zDyR4AO2nI2A9naS94EiP/cQB0hI8XSkcu8q43sgZ4QQ+
CVrKyN/B7CNs40eM/MNobyKjxwyLnwqHy5N5Pjn7fhY/1T+iawSzq8A4sNVytbYsl7XdKBiy5XRZ
OQ0j7TJr5OaSRCLSVhpKtBPFVO5wR+xU8OEHwzJ2MzX38TwxgL2xTKJZiUpV4XJaThyxcDgcoRsi
WyIcidjB/tgXORgRI8uTj4zMYlItiDWHVq/RFihac6Tfoc3AJHnDLmtADwBi3OVh66ftXulTysyD
suvJi/kyVfFX1yOkBY16tLmuw3tHRhxP8EbNvOzqpun1sZJFBc6CymqXZcrk4VRHsV8RLSWBcEKh
Bfzjr7wytSLROM2dPHt4xswECPaYh2nn522fVKj6w1fkDnGvA03VCBfl0VSijtFUXRblNkfZmCJl
Y4rUFgzICTOWJ6I2HIXBfTZkobVs3bwag5ywRQVnSqRXi3SlSMV4mlJabvBfGaLnhWgoHgnQ5YGB
ABdwmkjr/v5+kI5pSCHpx3BvJCPQCA789ID9pyoPHaGg2qgtIQvlnpCzSuTKawzqafzObpFeLF4j
cmK83NAeoitCl4e4UNxpotjCv2YDSFE2W11tQLYyjTjhxCSRqKvVeOV+Nd2PMbb9CPv+/f2t9v1s
dpk2XydprPBXcE5nVdaUqSgzZXzuPvOS0vvtX4qJikEpU5LL6wbqNtRJtrpBGsneAmz3R5YfWffH
9sd/VvJG7M2Kd4R3St6JvV9hcrZW9FdcWnldxWa6mdvMbyjA76xsKNxUubnKgqvZKLzRLBUqFf9V
/FKJXMh73M5CT5E/GazYatyq3B+5q+SumMmZspRVdFXMqVtWd1XyqoqbrY+WPF73Hv9OoTkp14TI
s1yIhmmacnSQpnaRZ6sGaSDrKPeF/M8GQ4FwgNoDEXhyuNP/rAd3FjudsRKLSbAlWCKG6A9IVbq8
hhB8qIHr/X4fTiFxe9L4YLmXnZQ6MYzozxglxruzpgH8+taAbYuNtw3Sxqw/EfBXhWUqV2xL0OWJ
gcSGBB9JVCe4xDM0Qmpp5IluvQPhmjFM0R7CiNlclPb3ZdKgcezKUciyD5AeY5/sYEsq5i0mA/qK
Ajp/zGJyWywmfWmZPnVtmf41J6wuA1ntw0dVEaOlnqTUDx8VliXDEbtDMoQdYLpLSbkQunmokBjK
xEKqihP10wC4zsjHhg/sHzg+LhP6+8CoxwVkFmf92+g2bhu/zXSfZUvBlsCW4JbCrcX3lGyrNONy
jBiHhPFVWVO6JB37QsX9sfsrxP4+VKccZRF/xljmz9CskuEAQTV4N8DGu5VMFRRVMBgzZnvI2WqN
4A8uAhXMsMSfiakh0CVqYsZlA1yZCm3O/C6nei6bEy7hhEs4MxURJx5zNGuzQTVbhrdb4DoWPMHR
rNMC17FAHYDPwTB2KuKJf1Sdm9gXzFo4rioQ8FTVGPxKuThoeGf3ynKDMwSZXSudpjFL5aiL5Ix8
38Q78ikbXGLdUadP9ool8hfI4bZES688q2NhJLzszh89u3bBymiB1xKNFj547rRF5wz/qrLy/msa
Z9U57E4z//jwf911UVdlc1myqvO8h67bGlICtPO2L87NTDt7y4TMotX3em1WXKPVnfsL1yI8T4Jc
WX6scVHWCZyviA09m8zMBWAucFHRxbIuJiJdeuSSSx+PduETVBc5MckVNo9bwCBjQiWQkUMHD6SP
7Nek41v6DMNRrub3qhGD7LcgLx/EEUDMBPSMH32jzOE+YKImW5AWXOimM9yUXS4LBAzXNgWpyJRJ
kZnzIpOvokt1YEispUyyuvTRLperqDDPnGczDVqHDvb377MfsO/v1yMGgBiCTxMLNKDNnFlGl3Fc
a9FWx1b/cwXPeQb97/kN24ropgCdY55jWWZeZvm7D2zhAl/Cx3sKfP4AT/HHHdxO+YJqrbV8NcdR
ydyAjfa8WvDrgj8X8AWfcQdfJiYcA6uIgFiuShftLOKKCKWCIMbcPS66wUXxA2g7XftcB11vuyTX
8sLHNumqpLbMaj/7DCdwFzDchw6po1qw6xAFwUwAzoy6Yjj7phaqiHuDFHgbFQYNh3evpJJNZrNp
bRrtsgg/dU3wghIH+7xSUx2bPVOKccWNGLtHu954o64sOtmRKNnQXrW4/I6myyq9SeH54dc6hr7V
NzlZdu55dcvO4y6Iei6cXvoZoD8OrOoh/kskzi3Ooz9Pgvm7ZG14xxQp03zemk4WCWm2yyE16iES
YBUDTuZfd+qE6dStHMgcY+E7zphu1Fh9cckUsfqkogqryYCzBPagUSMrJP1WCiPSQXFptR85rAc/
pPXZYHm63CKDOn2ClxVTxOSzxuJeOKt6ShOV2fiPoo7/sBGhSICNBgWYmhdQmEXvlOXSCKPRiKT6
vUudOIKFVZx6tA5mGJU6nYnSfM82/NiZb+wAC6ZHwwHIlSmDoJOyuTENNIFOp0gC5c/OhFBvagpP
iEwPT4+IAdk1B22a6JxQPFEiJ2ibISS3R0zxInmQTsu6FBKPg8jD+7EqJsVkirIpXlayk1IbHaDb
6KtUoCywzekPxJzOHtcWF7cBfna6ePX7fCqBAnmWvrD+RF0R1wfWvgCufvCCfYQSWz6iLWKQRbDQ
5ii0BQqJ3RG0FxUS5lRiX9xjVs2uGFu56KmVcZ+kmKxFg7J5F9g1aoBFnapL5k3m0skV1EdDQ1Qj
YgeOgfLn2aKecMI6/KfKK66dNmt1RWHTdNrW15q6pDuzhP/S0Ovb2BSuFzZM6bttA93aVhuk8aH7
N/Q0zuQMs5vYGjAOoOUjQMsR7g/5a8AYScApudEF6gBEABz/2ycIhigcOXy4NQ2SKT3q9anxKcag
bDQWR+E4k5s5NN0uyVHOTAOnxLES4BgRlongeQ6kRv+r4crptw7Y2YzBrNE5X1nsW+rn/TiP1dRQ
jNLwnIIGt98dKDEWK1FHxBnzRfyRwARjRpngzPga/BMCXfIMY7syzTfNPyNwofyAvNX4lcB9wW3F
3yCPyl8zPuR/KPBo8LvyHuNeZa/vKf8zgW8H9xW/7vtA+cD3caBym5EWs5iw5fUsTdWoaSippp2d
appIqGlJiZo6HCzNZv2F9bbiawl+FXNAvDZyg7jRsbnYOEGuV+p9meCL0r7ozwOGW5VNvlv8fJNz
uo9z+dwhFwlGQsSpOELQW27OVhgD/ojP7682Km6jUQkGAjGjDDnZIImCIINq6HKC+kakgN/kG6Qg
8JYp1K7ElG3KXuWniqhcZwwisduzUnq7/LT8CvTy64z+tQFciCJCjNBem7PeqAWysxH62gZMnjI3
EOM+MO0G6XN77cV0Q7H6NKAWpnttrvoosmq/PZXClfiRrwSGfO/4oW/4jgWOYLrGp37iXO0TyK9v
+RSrK6nLsazWNRPWRdRVlfYoEY+lFZjce09BaoyZMIzubdCWFAw6VlwZOQLqEkCLLaCqUytrMQaI
UwqYIg43T9Rl44He1EjRVvVTry590RWXizkB2DIs+npLuC6Lgz5emEgWvP6GVzYV19NUvbukcPjb
yeGnPWVhRy3/pXhppKR6WOIszUVWo80UjwuOUMfxP/FiY9pulNmYyHAHfwz6VS3Xmycj4F2mynly
VYImiqB/MesMI/f2OlgWF13ay7Esh9lalq0d1Lte6kjqMPxrTR/oZ26r0R4YMqZIkdvBraultXD3
RCpZh9ewud11hNTXaQocAf66H7jtW/0HmbMJZOlOe/eCxc+SYO6fxJ87SgK5o08odm3o8DEjxuBb
U19Ocq76Ks+KxpvEjRJnNIpO2S8HjCl3oNQYc8YCpalm2uhsCHY6LzBeoFzoPz9wXvCCiqvkq5Wr
/VcGLg9eVbFJ2eS/l9xrvCdwd+rb5GD976USoOpUqqK8XKGMrv3YGSpqtc5QKkf8gUB1ueKGChWp
FOsGqXI4pDxgFBS5AlK/YpTlEq1DJNiMOWhtIl2SKbLVe70BP85qCW5W6K+Vo+jcGlD+rPDKdbjQ
/jIjb7xOxgC+otQbNgzE2xbhIpuXVdB0RWsFV+Gvq/8GDjfiUGP/mlmH+lcfGjrWj/MAh7QhxllD
h1LaJyj09TFljdr1dWQxzub0CxLhckRqcALSPEqFrDllLIJ3V6vT7W6g26LEoBzZtbJIjb5Tl2vP
nJ6EGQ1LebF4KCqaqLrYkJk+VlBZGf31AYdBLk7R8niZz+gf/kLj43MnzmyqjmbKlFBnrG34KVvU
b/fWAZEnihLThmvpR8kyp9FkASL3Ra2txy/deGt7RXmdxza5bxv3ZLiqxGw3k1xOXUNIvJMrJe0E
1edfruVIKGvnOfvknsnc5BCZnuJ4rv1p7pskib21v6GBcOSB4QF+hXgBmU4WaV8z3Vfc9z3HisYU
jccifbWx5unVfetmXDH38zO29+3sM91cevNcThHE5NrSW+OCMWKb7Q8nw53hruyMqTPa5YRcVpFu
S09Nt6dnT+9dNPsqso5eGb8Kjt9ENtFbZzwS3jHl0anfnv6OcGjS+1O9TYs6Zy/u5Z+a82Lpm4W8
NOfmuXtLX5zzRlacG+8om0GM/Nw4mSGkpKJwuLmXunt7advUqc2zS92zZ5dOnd1WKpR10KLesFDM
Y4IlslTzbd5EUsTCm7Jh7wU2KS21Ssuk7dJO6W14PRMvSDU1V7mbjc32xrLv8E4ymXuRzOedT65C
lksX7+moaq5v5HFPAPZ0886sw94R6aju2N6xs0Ps+N7ii9apX6Edwu+kDbF0COcOpY+k+9myxhpB
5i/aOhIGRkaWGFO7P8EAr9XIgil+p37G3BpBSk0cNLy5e2XKKXkhs2ulxKvE5xj7NdORtWn0j5iq
c2PYZ05Hg0NVn9gJU2GYgdikH6Cue0Wvnpp5+KpLNwdcxcUVsjihbsZngpUXvdRVf9FlHQ0PX7Vy
czocrrD7E81TLwlXX/+d9rqVd9wTr7+jo37r4k3z+O6uda1rv3bzwkSooCpsK/W6k43nz8iWd8y6
47J5S5bunTZroG3dw5sWx+vSZcE2R5ErdMGkyTXdy267eO7Ss56ML72pY+LcSxuq+9e33X5xK+GB
ln8sXi1eRTykmFRTNqM1e2mfl1anq0pKvJx1ssxbSmJWK0fs3mIbtTtjxV4LESO8VAk5u4UnBn8Z
tdlKrJwballtESflpEpbmcIVUN5fVsCXlSlGq7GyJSxRKZAFrh1psTupzbnMyTn9NXkr5c+2r/6A
rZPPBg0cI3O7ENqHJ0ZeKvveosGKbndc8ox533Ht6qpkRSDschuMoXBRuDAcDAuSXArMt4KTAu5I
JUkaKytp2OWvpBWGMv2reuXqtxUlq71F9Yj2B7Nub0lxTCjzE95iFxS4FauxwM+mHBfwShkbQ1Ly
FthViRCJpsmLJGFXV4gxJJpKcSX+Wq/qJ9WWNmRfkcYv3idKhWtumrDxgrOPfec3n/3dghsmfu4l
eit1/27Z5a/1N3ZPnNM1g3tjaH7j5L5LLrx57QKnVXjjoYqvr37vK8Pf+Ol/dLdvSz/8Km2jpfSO
43s8oSmLh7e9+wQvHd81r7S59XNHd19z4SzC3vAh0cfvJK2kgyzgDjEZrY33ZPHzbNX1Um/2lEsH
WNvjLQYFtaZsGVs6wBgx7jTyxLjcuMG43SgY54vniZeJ/J3iQ+IukRdrrKZutJprsjiOEoly0ei8
OZU4Q7iSq7y+IRyn8XiDoXpedh43r8JvStbUpOfUFBqVtlZ0zZajBdXa6uxsXtibPWHdgWg3S7vZ
wgPd3Qt7VRvr+1rcK/yxxQfSR9gnkHE1LpxXiLPbVwMl9a8+cUUCNui0sG9i76TeyWe3nT3l7Kk9
Cw09pKd1OVneKkzrfKOHC4S7wlObumb1RHqiUjyUDFfOmhieOEs0uo2dXHrhjLq+ugvrtgpbTVvN
99sfnrR70guTTM3ZqPqoPDZ3PTHiszoKj+g6cRnoSNVZfDB7oqCv0ixWWhYvq1+WXZVdn92WFbJi
u/bEqqO8/sxa4anx+NTaKbwG9uxaGgzwjLXnZ/WbbG10Vdv6ts1tfNux1lbjyz0KrVayynIQ/oPc
+7sWkiwb3Ioma9I1rTVcTbqwuzX6HLpDw9Fl0Z3oFaXzstY5NT2FFP4X+nu14WDsjcdwxQB0UQyB
Qcg+YMEWEMB1QFajQYgPefQ543KnqTVp9GGssR/qT7FOyhYSWN3PZjrSNSD3rc2dTr6hsrLBaPQ3
ZMmg4Q97V4I90RDtZtlo1N/Q0s46WYuhIc6+NN1gsIqDsm83WI3+eYOysGulf2T5sFZ1Powj/7to
aiccWfvGK2kDZBLrfSqfbhpdYSxv3JfFMDU1aosEsA+8gwBokLTFRRq5X9EtA+fMqc1EYlcuvGHl
rFi3OTXBnb6o+ewbFq1/4KqeqVPipY5YMFEQmvGVC6+93l3d0HnOlj1DL9J13Gd7elZdXxC4ZXXX
simJRVxTnfelHZMSV3keWjk77V1iLE6bgpGNyxeta+spP2tlXyRatqA24I2U1V8wvbO+JRh74am2
6y+7bujlyjum9ZUvzPTNWZGEPprIPcu/yb9GfCRKyukbo/06W+KPGF1Sb7H664+WCKWFhXGPoTRu
NLHNZDjJxpNZ6IwYNmujWSwGAnJOFr7gZOELTnEkfEEUU05nReqE8AV0bSDnG/n0eIp1r8vKaJJL
+Lv9SwIDwoBhQL7aPVB2K2cKFNuBE5slm8fssZVaWi1SsBiHcc3FJRYLR2z+aDRstVKzLez0F5cH
BA/hxWRJcdRvM/NELizlLJZqKwVBQ63OFN4STXMGqwlvjBukh5+iVckeMVBhRdecxVIV7gFJ4/Sn
9CgHXMpvtv2DWSqjaG091HoE6XSscMlok4tvscv7rWMlTCRRVhRyFUiyu9RQWlQQjpCEnIzQkKsw
Qsuk0tEBXhQpZE0/XYMh4C6LkXr8xRF8FYQ32wSjp5BFJHgMxlL1g7ymkS+pYztweQddnBRoqzqj
NNFJ1aA7p/FrRkzd4Es3Vt1y0eUHNszf0H1L+vba5qtfXjdvY6TuvCnn3pigTwxfUnfutPOu47N3
pe695Ykrhm6oa92a2jZ59+wr/7q+/j/7pm1/+trP0w3Dk8+atv0HbOWnbO6f/D7+ESISE7mU6QVO
I28wUMUCJodi+KYkKd80PkPjxES/mlXkj0T6TUKEb/JYJNKvPsn5zZZBeuDJ6IIlzLyYNfTBEDo5
P1BTdXoPs6OBYp40UBAsvnQdW99cLKG0jqfq7/HM8HX0pswxbnDC8BX08xP+JtOf0zeGy4fL1HRs
Wwf0tioGajB7vf4zt3U3F7Cc0FigkVO09tBIawUFDW2ttbSO0hKX+ssJGXrT8HWZY0PTJ9DPD18x
4W/8I8Nlw9A/6c/VFFp7t+DgCsQt7CvnbDYZDmEKgiCbFKFJ1pcT4422AsHvc3aw2YWKwlaiMncQ
AqRbl04dYapvcI/UYQMaH+SNe4xZo7XeCLmsgtX4DlJAC77NG6GpJLfvSdhJYOcuWwcTU0ajpd64
0afq2KmhY7hQPX6f+FgKUnXgqZx6LSZbEfHSgiLqMEDOJULOqpiLqIeDH7vsLCJuAX5GInZuwK/L
S07mo4brmtWv2RKkbfv+1JjZVN5ijbcCO6a9PQMDPXMGVvXUdXbWAcQtA3PUommddbXTp9fWdYIk
nU83cIs5L/A/+Qn4SR+oqQYDMTqfE4c+5rz3EPRIECL9/XvbOxOLl9la/g4GPMG/h35X9AKmr108
Wfz48qHb7GfLc2HTCPUpqwC/hujwNLLITj6+/MOf2M/Wykf+HDOlDC3EHKdjBznEt5ONAiFxwEpp
B5kuZUg3CLy5sG8BoArK7xBuInGofylsz4f0Di5DeCjvAhwFVADmAyKAcwGLATMB1wLmQt2dgC/i
OXTwt5OzDGeTc8QfELu4kBQDuiBfIvyOlAuXkSjkp+M2XK+OLyLlkC+GfUlDEdT9Qe73uB/qFbN6
C+G4y8gG2D8Ztk0Ap+F2EoTUBnBBeQDO8yi2GdJu/nm819yfIX8FtGMG5D+GtAPa2g7pTCifA/lJ
AAsc08JlcudB3gH5SfBsHJA3A6bBcR/iMVDfAm1cAfvdsM1hXbiuBdIg1oVzJvmf0SC9j3yV/xl5
QlhA3Oy+f0CseN94z/o9YfuxTadBB7YvH2r7GLCt3GjbTgI3Bp/h69i7ukG71we4A2SA3577K+RL
JDeZhjD8jITg/g4DMsIK4jcU5d6DNs4Qd5MG2JYBPgY85wPkZv4YycK+lHQ30M0KMJhrYEdD7iPu
GlIkxUkn3C88b5KAtvch7QEtxKDefHb8ChISfk8CkM8igOrfYc9IxXR4992QToXn/ieZ5I7AOaYi
4DxPA56H471w/TQ+A3zvdOHwY1D3fdh3JeAyoBE/wAv7v8BoeAf5ER4P12nDa6jvgdgZDQKQ9gC1
OrT3o8Okgz3/HQwegBfQBMDr3g34NmA2oAjrwHk9UD8E7bgeaQZpE+kDaYPRP9ATo1l8j5fBs0Ea
U/vM17jzya0AN6ACGNPNGsqhLusv+B6xzdgX8NxIW0gzegr7SzW6P4z3iTSVl5aIFezarA8ibeWl
SaR9TPksu4ckt49MQppVn7WesjZMw/6IfUJP9fZg/2R9BFL+YuDE8Ozwveup/ixG0u0kDvtmim+S
TqGGLOK/D/R/FuR7IG2C5/Mg64N/Fr5MDnEbCWfYRyrgXWLf3TomvRdheJ1eBOfbB8+yVDhAtrL0
da5YeJ2K4mO598XHuOtV6Pn8dCzoPnUfpoj8ff9q+f8E3BviY+R8yP9BfD2XE14nd6KUMPyRVgMi
egrluwAbAOVyit4rX0wHDb3EDnRzDLBKyJIJYpY0CftIq1DA+l0cynvh3HXCxfCuXyc83Uc28b3k
IekxUs+/Du8RrsW9QW5C4PkhHRiho7E0dzItsVSn11Ok2Acsesr6VCb3K9avMrlfsz6ZyQ2rKWlB
2YD8mckHwnizQ6fXEbr8Cinl/55Hn2PoNI8+J8Jx9rF0OTbVZItF76dwjAdlDd4/448LWX9ifA72
7dLrj01Hjt9BBrkduV8yPnyALNH7NaAGEIf939P4CPBheN8oO27PnSVdmTuL78qdBfe5V7oF0r/m
nuQSuSdGZGqc1Gq8LKDLUnxO4gFSOCJH42SOxs/iKE+FR0GGq3LUxeTnu8Qn/pXxtlrWXuyH2AfT
wPcSIMc/yH0kOMml/CZQ16BfYjnQyFzcJ8ikgP8N8Nwucjn/YO41/g7Gg6bxw6SPT0EfhmPhmflE
jhSK7aQbjiHsfFgHUizD9ksC0CfygumwDe9K58v47qWPiAWQEP9EGuGe4+IOdq9xxsfvJTF8DuzY
tSBX4FyGFHEKHElpdeLsmEtAX2DPA3hg3rPQZPNkPKc0j9GsjR1Tl/tIdpIMQnyENML14+xa08lE
OUNKxYW5PzG9wklm8z8g1fx0EoZ8gNH9LSCjkiAvp4N8BPC/AwwDbdrVbSarWZr7kMn79Uyem8U0
WcT0CdwnkZCUJFUIoQT2LSeVYDlU8auArj6C/LdyOaYfvEUceG0o79D0E9QTONZffgzHvUQqsY9h
G5i8wfbcB/T2KgmjTDQ8BM9QwXjYT/OX+6aaUhCtuVe4N8lCSCdyC8jb0GUeh/zFqAfyvyDL+Ifh
/T1OovwSkN/fB9k4EWR4Fzyrg2Qx/wrki6H8QcAVoPtdTmyCjazgfwv1amHfABx3AM7xEOxH3AzH
/Dek3yKT+B+SC/l9oB/8FnUEEhXWQtoPaCdT6X+Si7kPycVSI8jkidr5EZfn+hgeAn73W+1YDayt
Ok7V5qtBtztFe1lb89uJbTxF+1g74LzsOKgjCMQGz+m/AXE1HZ7L3U4eA2znfgF1Z5Gr6aO5Z+Ah
d4zB9PxtoYFeC6gSGshTgBsgXwHpdwGPq9vkPsAvARvh3PsgfRIXl0JwU4CeIYWyBwH3An6k78sH
XudU5fkQg7lnTtjeA7IGQI/lnkGMrS/cQBrheo3CpNwzCP59kCEAaT1xG64gbj4B5SE4bsy2GAQ+
t4fEeJL7x5na9EmAv+q855j9NPf4aYF9F+Xzv+t8nxbc7bkD8I7TrA3/IC6VhkA3fiP3M0gXgjVv
59cCLwXAdiVsu/Tnqb8nKL+LlY95f0ArBJ/52PKx22Pf65m2uSfJsnzodDBCD3eSyQihFeoDxm7L
L5HJCOn7sO/7J28LXz8DloCOch+2CWgwcfK2NIckEFwM2hrAY6DPAUa2XwW+CsC67HgLyEsA9l0E
txtkMWBkfwPwfEDec23E58rfp+7X34/+Xsa+H2hfjfAKaYO0FNJqSOdr2yzN77NjaXpsmc5LTlVn
TN+oPt05//8E6Ds/BPwA8OL/6WtRArQKsAOYjjoRbPAG0DkXoqtm6GVCjrshdYFcgJ53HOTq0E8h
fy4gBfmnoOxeSG+FFFjN8WEoz4Ec4SF9UAiA/k7IrQA4x/CAeuzQB4Ar1XMMfZuQj3+u4XL1+OO3
AeD9DoFmdnw34FHAtwDtcIx+njtgezWk34PtTvVcxyE/9BvALYBuwD1qevzzANxvhGv8DPWRU9ih
/9b0dPbHp011O0NPT7Ih/pV04qdKT7A19Pd/plS3JU6RsuegtV/Ka88n2jh6CvRjzAfo0iWoU6Ie
jbos6s+oP46kaLdNZ6lLO4+e2lAGou6M+qtYx/yNaAOl8uzBabrcyOet9Bh5EGAHBLX0YqjzIdg6
rwDvsQFP/Tvc38MI2HahXIMU9c9XIW8DWfcc1oH0AGwXQfp3XabpvPUkHnsGmfbv3v5XZeT/QKbW
alg2Bqcr19GsYQZirCz+V3Em2f0/luWnkdH5cvp/u63LeR3GyaQWYcjmnkGM1UtP0gPOsH0mPfdf
3R6rd/zL22P0En17LE7aP5b2dH0mADawjjH97l8F2hbCnlHdX2/D2H480t+0bXhG0/IBfKAMZFYS
8BDgb8AzigBOwJ2wfb18nNTL3yS1sA1yNYd2bCtgBe6DtJHeDsztg9wQbN8I23bhAKu7WMOKM9Hz
WLpF/Zzph/DMGB/cgu0nacBEgBPwBOAS/V2j7QnX/i33HULQzhWW5P4uvAIYowOeMW0gqwHfhG0b
bNtwTEQCCY9+DeDLd2spYeM0uo8PeL20kdVpZ2Mn32f+vrTAkV7hstwlmi/FKSWJhTMwn12J7qcD
WVSJviHpVizLrdP9x4bz4fy3ghyog/Oi7xt94JeRS/kikA+Pkgi3jwiaD5novmT0T6G8klpZO8wj
/uMekgK0auMmPdo4VTl/G6nnl+NYTe5D9LtzreSrdJgoOB6hQBuNC0iJ4XbSDkpU0lAI51lDJsmH
cr8H3ez3UoaN58zU5SrKRD2f5/ubzp7VqE+zWBsTOkEnwPbBcVH0x+RfVz/OsBVk6TWqny5flp9O
t+F25F6Dc31V95Gezt85ko71v4/1099AuvkkWTDik0WZ/VOt7dozHtsW/VpAk4c/QRdyaeNigpCG
d5bO/QNpTBvPYeNw2ljcBFEgM9HfCMgKu0mW/wKZBvdZPVJnOxvbckBdtLH1Mbcg0hf6ICFtBJSh
P5iNYWxjY3hGDQ6ggWrWlo/UcTNRAaDf8RJ2nb+NgvlpLer4Tu5v/LvA0xDoV4P2IPjrcl+C9Hf4
7EbGAleQ8/kXThgTNPN/IQIbE/wHAN4/oAXQr9Fpv9a3pjPfIdwvu0fQqeCdrof2HuMHgF+oz4fV
lS4m7dILgNfgmWwE/v8t4hZriFuaReYIt8A9rwMUQfmboMfeSUKAUjo59xP6LAkBRATXR0L8JdC3
lhMB/f3cYYA2rqb6p8k/EPQ4HAPIG8udj+B20Kg2TniFli9S81CWIXsZtHMAHskD1Mv9mbfC+1oM
114A538S2tgDebgObwe6GAM45lwNqJd7kW6ERcCjTsTUsYBjMU2PBZRjGh8LrTwwFlCO6ZSxgPIp
p2jH6eqdrh2nKy8dCygv/Te043TnLRkLKC/5hPZ1jwWUd/8L7Tjdc46NBZTHPqEds8cCymePbQfw
p3cAz4Fd+idIwZbOfUkty6FtC9Jl+Pfoxwacr22/rdW7dRTM770U0K8el1sGdcDmzR0GgC2SmzuK
4ecBn1eP0a+TuxnwGU1XeEU9dvjb6rVZ+7RrsmP1tj4/ZtsD2KNej10b2/8MpCWA+7Q6T2nXfUFt
9/C9kN6o1h86pN4jO+6FUaDfIDcP9ochheNzPwLMBxgABQD0G3wIeBXyfkh/BUB/RDlsN6jPZfhN
wH+P8gXyC8FJ5vIfMNnoMoTVVGhkPJeArFPyZNWlwPOLMBaEv4t4hfuBfz0AfO0XRBEuJUQCO5Tx
7yMgL1JQvwt4xe1QfyFsA8Qs8MxHoP69cD4chzkA+z3Ak+EabBv4pjZuOJ2fBHx3EinTxv/jTKYC
vzWeA/qLA/STs+G4xSRk+C5JiBeTSqhDhEFC5KnQhv8klbotbHwM5Pc1oNNzxAhyk4jvQjmObWn3
JN1IJgh7SUZP5e+BvgPyRgqQcuDT04y7yXRpIfrThptGrq3pWtx/khCUPwL4jkY3gOMpwEw2XoXj
QqCj8d+DFMfxQLcRLVAeJmEc78IxJ81GD0szQH7cTczSK9Cfj5MqeQqJSz3Mhu8eM3Y7GcefpOVQ
/zXQPzTb3WCAZ7iMKHqK+ka+PwCuWYVjamxca9QfoKb6OXC8TR3z+u+xeo2uR+XpFMxHoF9Dvx+W
3s5iH+LaNfT0RH1jOpnIxsZ2sNgS80mp1iYcx8OxNF2flS4FlAMuJueLXyMLhHtAlm8jCwxtoNMK
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Tw3VKlicwyeAtbV8FGh/fBLA9icIw8caVp0I/bnrz1F/Lvp96+3Vr6+f93/7Hv+37+Xfdd+f1PZ8
QJ/8JeDnWoqxe55TtRtpUHIBfgP4B9NZsD8nNHiAZv4C+DHgbxoOMqhxKh5+P9DAL1is7cgxJ9EB
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3/tUzd88lclxbVx/rE2AYzkgz6bo9jw8pxc1P4+eLlPBfD5MRhusoCaDLGV+WdUGq4RU0WJqSzS7
wZpn7+l2HLMz+BdJm9gB+4wgLx/EsYTcRM2PJmt2Mvq6HmbxGF8hpSyOGVJNX+iD9I+Q2jQ/G9rC
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xxfTf9CNDtH/pKwf0Y1kCjoH3Qk9SAwagr5iG4+I+Jcx/ln0XyJBt4h/kXTKceN0o7Q/Xx73Ezuy
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CmVuZHN0cmVhbQ1lbmRvYmoNNjAgMCBvYmoNPDwvRmlsdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCAz
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ii9JvhNKsP8Lwwzcv04krBPXYh2eScgAIHosM/wdS70uwrgtMS8ZJyYEPIMfI1+e7M/GTOD5BTxr
UJC0Hez8srMOA9jrqxR1JIkMQtKxuj5yflvC9OdzX28em+WopTzzeVx3QZn+duwmYUJWhj71b7B3
PedykOfnHs/n4oN9cpIbEEst7cWzaRx9AU/lzc3nczGZR48nxGTOieUDz+e/yqtLXPwpVab/LbZM
n7M+/Px8/HlcVPXi6//Gz8U2m5PrgRiupxm5Hddz+gLcHklx+is8/ykBlg/kP4UOxn+VF03Fhr08
hct/9X4gya/HNX7G5pV65zZNim9ZTrYMn/WfKP1uaQja/SGSXmzrSxK+/w2S7YJNSPfK34PrkA6m
uZT7/A8k3wybkG5TPAfXIR3sw99i1Oc93sAL3+sxoothAyP+AbgO6WAf/pZE/+ZdHz7zBNLp9PPk
3+N8v8f5svzrfyBZDWyRv4btk/QWiz/+E8m34HO2wKeKw/icw9jnND7ntMTfYpSWe68sU3Lp8+6y
Np37lZ6fGvf/8z7+KP7yn+i/7cv/rXX/p7n3pWRsA/1T/Dh793r+nJnccN4GBEMGeBv38gzS28kc
P3yaJFLeR3dqUzSxN3fF8ufvwjdIb2Pb7BSV/0oPWK6eUaqcfJ8OnXJKeDnFZ+6Cu9g7iSSRub8p
n+8Jz2yT/DTyE+BKvk+QYrLD/Ek4JL37l97/J22fslV8G21Bc/KdP2xm+Q4840/zv4PZ5zBfkpLx
tBR3H0vlZMJok4QUP8APFz9lhOvtQWLvaHOQypE4pK1IFiSWm1iAHONC8mBK7mqsO0kLxceQHsHr
dnxeGdJc9G0HUjiZYWmGh53J+vS8Euq07aXF4q38FvFWhhvoQMQg9+OeZ2CcjIRYgRH6IFBRBeTR
XVguFT/g/4CkkWLpWvoKts9L0V3Su9wKug7r/5miwdjnJFIlWKgaBtFvYC1iuHmyVbAaZfssnQo3
o224mVaK/+LeFv9GK/B8zBYP0QLsU4Jzo8jZGGfgNvqw+DwdBzP4O2AGnQwb6SSkd5H6S7QZMdyH
3F/Fnzk7bOQOwhP0O1hDSxF/bIC1qBtt9HtYR1/HNnvhaYZH6Eqst8N3NEGq+JtIEy1GPJOmCKzj
wjCPW4ljOWA90o2kC65GWsQNgxiig8mcAAvpBLiCy0MaBis5CyxGvgbpam6g+AGZCHdzE3Gcm2AL
2sV1XD9o496Hy7jBQMlfYDVXg21bYRUXFn/E8dTkR/F/uIniV1w/xNyDxcXkL+LHyE9wreLfsE2L
TCW+w6+Bw/zPiDuWoX/ZBi/zp8Qu/rX/p72zD4+quPf4b87Lnk3ISgiBBAI5IZtdIQsJ2Q3kBUM2
gfBioIhATBRBvaAiVJAAFhAiAlW4pYpaFLRCrWAkvGw2oBuIASuIily0Kj72epVHEbFqVcqtlkrm
fmfObghIq/flj97nObv5nDkz85vXMy+/OWdOllq0b/hK+Hk6PvMQ+xDEHgR1MvRpXHhxnz5mKg2W
wsQmWW7yXPxyR4OldYn2LuZ7XOup+lGM0Tr0OafULR+Xz53EvgzoCWCzmHsxX2vqx3QjYsE6qE20
v2RL1+aH0T/z2/uQCBu9JwuZidZzmbYTyhz+ppVnsX9C9A2p93TCebKGtRrS2KF8wDdaz4n4UTm/
Yj2F+u2rHuRb9Q38xeg9q06yXX9O/bR+6Fux+I61Pabtjd1D5dvO75OBbG/eU8b7htxH01/ui5Hx
t99jk/tuovfTpgudWs53a/gWpbLtgLWnhm8X7UbpiXbQk3KVq2mxaCtsGl8Hdir3wb2a1uA6zwQP
gVEW/JGom48dRNo+mg7mKtn8RrSr2SAf7WkR2uFi1Gwe4noc7YohrtuUm2ScW8FytK1l7EuqAtco
acLkpxEO61s+HqCe28RvnG2Se52uQVl7YMwZDb1kBD+M8+NSx7T03K7iGmE8+eKH5rVL6QAX6AM/
MH//oPwSKpR7rw5hbfE21o5Rvbj9mfpW+bx1QFRf7Iax+Em5n2ktxhqsU4Up94VE29vFepu43440
UmJrLtRPK9gdfcb1K6veOMbUthbr/kVbT+MyykAbeF/EHdWbB8l+IMbTj2iMpdthPI3p5ud17e+s
+5ZUjD71qlqB9vlT8TyNsF4hjNV0OYhHek+L52FSb39Q3vc/pD9It8PtNfj1gvkhEM8w/wOcBAej
9zI+jp6H5Z4z1EtMX9UX8kaEXa63Qv+eZ+mzjunkRlsIqSV0J3uWngTiPv96AeaXZWAxEHPMPNTr
nXAXz4yvVU5jTfgBdVGP8pOwp6g7MCalkrgXvAvMxPlgrYgeUd2i36KuNspnHEF1v7y/vEyNUGv7
vjuhU93R9qjjV23POB5sa9AGtT3uWN32jPoKv0/9kLdo+ZCrx5j/DJgF+wLYD/EWtN8W5VGspW6C
+2qskQOo/w3orwtotNok5UZp8fDLxzq3nmZrj9E69UVaoL9H/6rpfD2uuzBf0UfxLXAbLeLQFvBP
ZFikh/knJPNwCUSeZH46IPPTgVhevgfy0RGRj4vjvoB6Kz8XpxdD1keMQ1H7tu/l536Zp/CFddYR
md8YS2U85/OMeowh6/Ni6mmaqGNJmBZeXMYYou47IsseRVyLGKIexHWR1yPaDtQq8A7fJcss5Kyy
jpLlQnm0ZN4QawPqR/x1me8X0OdxPcE+mTeRTh36Kq6/9hTm0DX8oIxfxBltUzKccIessMv8Cf/f
0VyRB60A1x5lbq9b1Kf+W75dfxl+e2gG9LhWbRBN0l7mrTLuw9BjovnXJvOxIi49hPlyMj+lvQRZ
gQhzHeIQ+T8UzUM077KtifYr4vx5NO+vQGccQ5sda/gRx8P8iLaWFuqNSOc1vgf56+qoEfnkq0Sa
ShVVgZXgSjARjIqeXw22gDFRmR8lpx2lgcbz/MDfw7EL+l9XWiQwRkNn2H4JpkHmMK0xHoY+fC/m
kYv5JeJyQ8bFPxHEvQN7i4X+NMp6CRw+miiZK9fwSxwnEU8J3y3Qn0San12CJLrC2QVmLfKxne5q
513+tcCooSkdyxYr1w+VT5StI6KcP7asMWLlvbjMolwxYuWT+4qBKGdHLlnmz6wyd+R75UZ+jHlY
06yAX1/MU73kc8f7NTctRt3epAXpcj1H7j1+SY73xM8Z/86b9Ql8szGGH9Xv5+nGMr5WX8tXyLnv
HTKN0/DX+GbnGP6qfqe8X3VQ3jeynqlLXU8g9k867uP7tULM2TNpkboDaZ/j/6bubXtR6qIfsXjM
YQXaHPHMDfkVepfJT7Lx0A+nsE7WHmvozkVibYIx4SC9pT+AMf4tOqD/mUbry2A/gHnoLA/pT/At
Riavd6TQJH0cD2lJPGTMgfv7tErfQCe05/jr0HvHQn60/gLlOlbS29A3FqNum/V7aYoeQbwP0WHH
U1Sq76Y0xzWwRyDzKU3Qc+k6fQ7sP6dbtSV8t6OU7nPMJod+iu52LKRb2HrmZ21sGJtIa+gbeoDV
04PsDzRdm8/exdpzKObWDC2DStU26qeeojKtO5WoRZSqnoWe2x1+5TRSPcczGOc79P/kGep3NALr
sJHqJ5iP38Ha+xzCvUVFWgINYW+2rVBP0kjlU+5Sz4rnu7w/8nuFupTfgnruB7chWK+X6MfhdhZx
vcG/Ue6lAai7IVo2z9ZcFNTno84bsd4vgu54hvYZi6hC4OhOo43TNMQ4Q0OccTDfp5J4RkOkPt9h
L5LYSxTdf/Uyrssf5H75Q20vqd+2rYgv4gOcw5D+Ixi/kvm89vvfgylVL0e/KcA6oJDukPv6BUfo
lPI3tIME6CZEv3dG1zOXIr6Z6th+lqpOYj2xBmpV6vheJ7FVxtO8wXiadRV2YzmJdXV/sf9e7L13
vE4vif23jl60Qeo04mdQNtEcIOy10LmzRHicHwMLxV552MUezd+CxdpKrLU+p/V6b7l/e5GRSK2x
c3bIWls5/4dgzAoqN9MWVkUPwVwu9lmD3eA7sCF63hCDraeJbD0X+7K7AK9yM/8zTA0YQAG9wayo
vxukxGgPW8GPKUF+jKXwP2JOeVvah/EyFuLPYx1CRibNcrxJs6BnVhnv0ibowBONNJqlKbRUL6Fi
Ix9uybzZKOWfGp/QXRhD8mL7FPRl6P8/RX/ZSr30v9JgjAtfO5Jpuf45xplauXepyriNKh2TEa4K
9iq5l+MNo4xGOReJ9xLoF6CPfJZxmu7R11ER1uyF8r4M1jIIu1b3YQ5PJh+uyVz0fwXjwxHn51ir
lmJt8Tw9rS2iW9SxNFIzUZe/pqHGq7TO+RaVincD1FUUr22iXOQjV7xP4Cii3cjXAgHy0il2X//8
ew5Yk3SjZyA3x1FAQ5238e2xffDGi+374WdH984uj9pXqA30G7nHJ5nvN5aC6zEGfsTImMco7n1G
8SPogLFOuPE7jU38zvh48d4Ib429kyLGRqlL+6ka82C1/juxNqX++mvU38CaMq4V50fkejWiH+YR
4wCPiHVR7J0SsRZ2fmzFJc0qKoCOtlpHvcXckM8t1nogBr0XM9Xb6bhkMr3aztLzOHaLPZrt+/F0
dpyLvcQ52im6AQyLvm8j1nLTRB8XfQrhsgXyXRRhl/2TBqq9WTeQE+uv+hlK1s/wY1oa2kIazxB9
LYbohxqxcchns3KM7sF48R7oD9aCAtEnxXsm4DOMS2dgHnUS/0Ig3z0q4q+CzdZ6mLqL94pw7cW7
QxF6q/2lpVv/F2CdyZLBFAtlGpH6AJFWT6R/h971C/T8PURxpzGavUyU0OvHcdlNF5I49PskHf/H
JIPuP/vvk3rmPGmziHohHjMJS8GzFplPWGR9S+S9B0tkrK19X+Gy/AVN4oTFQOQ5L0wUSCcadOuF
FPT9/0Hhun8uiubY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY
2NjY/JPDiFw+Ok1X0CPkIIUSKZeqiLQvlGrSYFeJ+JdbX+B95P9J/N6nLIEmqkeUEPUmUz2C72vq
YcRlqoebHL1NeKstNBAEwSYQAjrfr+5tqqjwByMwfTnSDPft52+WHj29/rvLuqp7aSPYCY4C8T/Z
9iLavaSoe5WddDmZEG4Od0+ToSLh8vLoyeBC66Qpe4D/g7J4NUJfAkWNqM3U1wrV1DfH/1VZZzig
9OpzxIDqJETfqu4jnxTaF87K9jerz6rLwsVm57IUtYkS1bD8p9dXgTngOHAgd030AfgScKBRklof
/nCV2apuZDPZBsT6KD3kZMEEs06r05U6pU5Vpu5FlTG+n6WEe9zsF784OL3nzcj33axWODyvrmAp
IkN8v7IznBcIRmDkSKMJ9SRN7+WW2cdjmb0ypBl2W9I9AptaUE8hcFzZuVsNqn36IaHTTcXeEn+L
eo/4UrGTdptBz+RAegTlnDwNAn9q8uQExG8fiwszo1VdhjpaLY+XCbdcf6LwG3+dP0GYPxnvzxTm
yLF+8cPI4RHil3iXBeO8I/1JnmHVUijsD4gw4exAkhAtKPEn7UWEJRTgZ4LdPCWBVM+g6/yJHm++
3+HJDiQg/QhvC2Z5BgQSinMD/vWerZ49nlc8mu4ZDF9/ob9Hcb/iwmI11ZOCCHf19RR6tBZ1mfiS
x0nBRLOzKTJv/sxUOpkDAyjV102mLPbd4ksmhLqZBVONnYYy1bHToWRug3zctlwk/F4wfpuZ6c90
+64WRaoL9wtII1NUSl04PQOxffJcui/gT0dliJZW9+yYcX6/t3+gLJ7/Sa2jIhTsW5g+mH9EkOJA
BkI2lY7wpwszt9ifJGLKCUgrWqmM3xvQhHX0lfnCREVKo08gFUYwoXcg0zvQ78/0BgqR/rfBeC8S
j/Om9fGvbkVSTK0TX/KiYDlmgenIdZQ61I3KTmWfclTRNqo71X3qUVWbDan7VdVUc9VSdZw6VdU7
lxUrX+DiTsVxI/gAqJSLYymYLW070YYYjcMRMWJIyMWxVJ6VilZMnXE0gSJlpl4kI3oKU8NqWPkC
3xC+iC/Ys4DRQBZkCmMUxxRyUkoKhpOkLs5gWSdlseKmfHKxEnkskMe0YM981/35rhX5rlvzXTX5
ron5rlH5rv75rr75rrJEZRBlkEtJE0f2nTy+KI9XyWP/YM8M11cZrtYM18MZroUZrtsyXDdmuKZm
uIZnuMpcbCgrJBeVyONAeewtjuzcrs5jO1PcPnaOxpJLbUQld0Nhu4W9+WZESQ57S2E4w+l7zbIe
ioPSnQy+OmgAWtRUydSEO6M8MR6wv5GbVcHcEfZmmxG23TIaRJxl3Vg9eUUotpnSmQfmU9Qg7U9S
njR/EzV/HXbPQrDHhVEWxx4jt0gECQRkIgvC3hx4zwrnzTXLurCZSFM430pZUqwCjUWYpdFg7nD6
E2YL60PpirDSLu9C8xzCe8Lm2UDEycLmX7MiSkPYPOWNMNg+ht+GsHkiD7ZgJ/OjvBPmh3mrzN97
Iwp71nzde8Q84oloEHwuTwru8MpItqXDEfJP5E0xH/E+YT5kxb06SwotR2U2BLua96BI890nzDmI
Zpp7rjnFiup6t8zBpJPSNgH5gTEuIB1/4hURdzVH5t1ijvA2mMPyjphD3VPMYhPuz5pFWSfMArdM
K8ctg2eno3DIST93g3l5XoM5qaCFvUQGWw18wRyjzrjDmGHcbFQaQaPQGGwMMDKNPkayM8mZ6LzM
meCMdzqdDqfmVJzkTI7w40Gf+DHDZEeiMMT/q2ekyfNERRwV67cOFeZU6EoKdVUrlcoJ5aECX2XE
4FeHCn2VobirrqtuZOyXNawytP9fqPKmjNBfJrgjLH78tSHdXc5CSZVUObE8FcIh5b4Io4nVEcZF
iJVpoaRh1ZjOWHDlmjRh1qxcU1ND3ReUppYmDe1SNGL4JQ43RI++859U34Wf1N6hdZUTqkNbe9eE
/OKE966pDI2ckDG5ullZoiyuGN6s3CWMmupmNkJZUnG1cGcjhte0i6FB3QUxNOq7LLE6ShdiaN11
UmyKJWYiNMQ8whBi9WRKMZPVCzE0MyHX2GBWDG80TSmjzaEGKdOgzbFkPFLmZAcZPZFOSpmTeqJM
LkWKZGVBJC9LiDRmZkGgMStTeo8/7+22vJdY3kuk9+3nvQOW91bLeyu8ff9Hn+nlPyRRMWNCOau8
qrrRSeU1wyZbZvfEOUNlO+iyu+TutD2sl/oudfLVhOLd5aFO7nIqLU31JV7Bcq93JIQccDOAEB/S
J3Vp2h6NUOVCPAHOrqjXgLIBZcILzVl4XQbnzlGv1KVD+iCR+qhXIpy7IBG045wJaJczK0LZN8Bw
D6+h1IoZw/EXNWrFZ/78+bW18+aLD0J4J1SGSsZfW93o9VaEetwwvMZXkTpj+Lx/UAFUGcpGoFIR
yDAqQkEEqq31yXA+33zrBHGL04s/8yw3KUq+2nZ3JuKtFbH4GOo0wt9vSu8lJ+DdvkCq1xdo5l+p
yxqTAtYPNNeK/CE8YrPiqJXx1pK4PMjEfwEsTlpVDQplbmRzdHJlYW0NZW5kb2JqDTg0IDAgb2Jq
DTw8L0ZpbHRlci9GbGF0ZURlY29kZS9MZW5ndGggMjY+PnN0cmVhbQ0KeNqbwHj/A4sTMwPn6+8d
DEDABCIUAFKmBT8NCmVuZHN0cmVhbQ1lbmRvYmoNODcgMCBvYmoNPDwvTWV0YWRhdGEgODkgMCBS
L1BhZ2VzIDEgMCBSL1R5cGUvQ2F0YWxvZz4+DWVuZG9iag04OCAwIG9iag08PC9DcmVhdGlvbkRh
dGUoRDoyMDIwMDMwNjA3MTgxMCswMScwMCcpL0NyZWF0b3IoQUggWFNMIEZvcm1hdHRlciBWNi4y
IE1SNCBmb3IgV2luZG93cyBcKHg2NFwpIDogNi4yLjYuMTg1NTEgXCgyMDE0LzA5LzI0IDE1OjAw
SlNUXCkpL01vZERhdGUoRDoyMDIwMDMwNjA5MDMxOSswMScwMCcpL1Byb2R1Y2VyKEFudGVubmEg
SG91c2UgUERGIE91dHB1dCBMaWJyYXJ5IDYuMi42MDkgXChXaW5kb3dzIFwoeDY0XClcKSkvVHJh
cHBlZC9GYWxzZT4+DWVuZG9iag04OSAwIG9iag08PC9MZW5ndGggMzMwMi9TdWJ0eXBlL1hNTC9U
eXBlL01ldGFkYXRhPj5zdHJlYW0NCjw/eHBhY2tldCBiZWdpbj0i77u/IiBpZD0iVzVNME1wQ2Vo
aUh6cmVTek5UY3prYzlkIj8+Cjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iIHg6
eG1wdGs9IkFkb2JlIFhNUCBDb3JlIDUuNC1jMDA2IDgwLjE1OTgyNSwgMjAxNi8wOS8xNi0wMzoz
MTowOCAgICAgICAgIj4KICAgPHJkZjpSREYgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8x
OTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj4KICAgICAgPHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJv
dXQ9IiIKICAgICAgICAgICAgeG1sbnM6eG1wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAv
IgogICAgICAgICAgICB4bWxuczpwZGY9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20vcGRmLzEuMy8iCiAg
ICAgICAgICAgIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyIKICAg
ICAgICAgICAgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9tbS8iPgog
ICAgICAgICA8eG1wOkNyZWF0ZURhdGU+MjAyMC0wMy0wNlQwNzoxODoxMCswMTowMDwveG1wOkNy
ZWF0ZURhdGU+CiAgICAgICAgIDx4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w+QUggWFNMIEZvcm1hdHRlciBWNi4y
IE1SNCBmb3IgV2luZG93cyAoeDY0KSA6IDYuMi42LjE4NTUxICgyMDE0LzA5LzI0IDE1OjAwSlNU
KTwveG1wOkNyZWF0b3JUb29sPgogICAgICAgICA8eG1wOk1vZGlmeURhdGU+MjAyMC0wMy0wNlQw
OTowMzoxOSswMTowMDwveG1wOk1vZGlmeURhdGU+CiAgICAgICAgIDx4bXA6TWV0YWRhdGFEYXRl
PjIwMjAtMDMtMDZUMDk6MDM6MTkrMDE6MDA8L3htcDpNZXRhZGF0YURhdGU+CiAgICAgICAgIDxw
ZGY6UHJvZHVjZXI+QW50ZW5uYSBIb3VzZSBQREYgT3V0cHV0IExpYnJhcnkgNi4yLjYwOSAoV2lu
ZG93cyAoeDY0KSk8L3BkZjpQcm9kdWNlcj4KICAgICAgICAgPHBkZjpUcmFwcGVkPkZhbHNlPC9w
ZGY6VHJhcHBlZD4KICAgICAgICAgPGRjOmZvcm1hdD5hcHBsaWNhdGlvbi9wZGY8L2RjOmZvcm1h
dD4KICAgICAgICAgPHhtcE1NOkRvY3VtZW50SUQ+dXVpZDozYjQ0ZjNhMC04Nzc5LTQzNTQtYWY2
Mi1jYzE2YjdiY2I4ZjM8L3htcE1NOkRvY3VtZW50SUQ+CiAgICAgICAgIDx4bXBNTTpJbnN0YW5j
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cm1zPDwvQ29sdW1ucyA1L1ByZWRpY3RvciAxMj4+L0ZpbHRlci9GbGF0ZURlY29kZS9JRFs8OUZB
QTM0ODQ4ODUzQTlBQjY5NTNEQTMyMUY2RTNGQ0Q+PDAzMkFCNDg4RTY0MDAwNENCNjVDODUxNzlF
QjY1RTRDPl0vSW5mbyA4OCAwIFIvTGVuZ3RoIDMyMi9Sb290IDg3IDAgUi9TaXplIDkzL1R5cGUv
WFJlZi9XWzEgMyAxXT4+c3RyZWFtDQpo3kyOO0sDURCF584lTRBBtLARFgSRbaL+AEvBLoVa2AWE
YKOCRQojREKK2GkjyoKVjaygteAviIUWi4Vi8IGNT4jia3edOSG73uLwMeebey+THmai2Qwrxshf
jskeERsK84yJQYb/2HJnVScR0d4X7jGy2+PGki/l9s0sPFCM5LbbnQzMH8ytzIcHQ8mLqr7lnpCM
uaZpDpFXJO35iLZ1T7k0R9z+s6H1PvA9tiZSf/lO28BRdpupH6zBrMA8QN6oM7Qkrcl1CcdnrcQ3
uSqcMWwtJn58+q3typZybT71ywTnEb4HflCnsiEtOyXhqFlPfHau4bzCn0786PJd28KM8u5+6hd8
OM/Iyc5bceSNauv3Kk89pb6/AAc/5FXwmzr5Y2ltdls4/Cgmvs1+whlHdkuGrQZ4U9L2B/QnwAA2
y2xQDQplbmRzdHJlYW0NZW5kb2JqDXN0YXJ0eHJlZg0KMjAzMTI4DQolJUVPRg0K
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Ministerium: Transport- og Boligministeriet
Journalnummer: Transport- og Bygningsmin.,


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, j.nr. BS0411-00021


Senere ændringer til forskriften
Ingen


Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018
(BR18)1)


§ 1


I bekendtgørelse nr. 1399 af 12. december 2019 om bygningsreglement 2018 (BR18) foretages følgende
ændringer:


1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:
»1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/844/EU af 30.


maj 2018 om ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne og direktiv
2012/27/EU om energieffektivitet, EU-Tidende 2018, nr. L156, side 75-91, og Rådets forordning
2018/1999/EU af 11. december 2018, EU-tidende 2018, nr. L 328, side 1, og dele af Europa-Parla‐
mentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af di‐
rektiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF, EU-
Tidende 2012, nr. L 315, side 1, som ændret ved Rådets direktiv 2013/12/EU af 13. maj 2013, EU-
Tidende 2013, nr. L 141, side 28, og senest ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2018/2002/EU af 11. december 2018, EU-tidende 2018, nr. L 328, side 210, dele af Europa- Parla‐
mentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om bygningers energimæssige ydeevne, EU-
tidende 2010, nr. L 153, side 13, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21.
oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede pro‐
dukter, EU-tidende 2009, nr. L 285, side 10, dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om
bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EU-tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret ved
Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368, dele af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af er‐
hvervsmæssige kvalifikationer, EU-tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senere ændret ved Kom‐
missionens forordning (EU) nr. 623/2012 af 11. juli 2012, EU-tidende 2012 nr. L 180, side 9 og Eu‐
ropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv
2005/36/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 354, s. 132, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om
ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 140,
side 16. Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parla‐
mentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske for‐
skrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).«


2. § 5, stk. 1, nr. 4, affattes således:
»4) Ombygninger og andre forandringer i eksisterende byggeri, som ikke er omfattet af nr. 2 og 3, og som


ikke ændrer de bærende konstruktioners virkemåde eller forudsætningerne for de brandmæssige for‐
hold. Ombygningen eller forandringen må ikke medføre en væsentlig anvendelsesændring eller en
udvidelse af etagearealet.«
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3. § 10 affattes således:


»§ 10. En ansøgning om byggetilladelse skal indeholde:
1) Oplysninger til identifikation af ejendommen, bygningen eller enheden, herunder eksempelvis matri‐


kelbetegnelse, adgangsadresse, ejendomsnummer og etageangivelse.
2) Oplysninger til identifikation af det arbejde, der udføres, herunder eksempelvis tegningsmateriale,


hvoraf bygningens dimensioner og placering fremgår.
3) Oplysning om den planlagte benyttelse af bebyggelsen. Ved ombygning og ændret benyttelse af be‐


byggelsen skal den ligeledes indeholde oplysninger om den hidtidige benyttelse.
4) Oplysninger til registrering af sagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR).
5) Erklæring om, hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet som er relevant for byggearbejdet.


Stk. 2. En ansøgning om byggetilladelse skal, hvis det er relevant for byggearbejdet, indeholde:
1) Oplysning om forhold vedrørende kapitel 8 og kapitel 20.
2) Oplysning om og dokumentation for, hvilken konstruktionsklasse byggeriet kan henføres til, jf. kapi‐


tel 26 om konstruktionsklasser og kapitel 28 om dokumentation af bærende konstruktioner.
3) For ombygninger og forandringer af eksisterende byggeri, hvor de bærende konstruktioners virke‐


måde ændres, skal der indsendes oplysning om og dokumentation for, hvilken konstruktionsklasse
det berørte konstruktionsafsnit kan henføres til, jf. kapitel 26 om konstruktionsklasser og kapitel 28
om dokumentation af bærende konstruktioner.


4) Oplysning om og dokumentation for, hvilken brandklasse byggeriet kan henføres til, jf. kapitel 27
om brandklasser og kapitel 29 om dokumentation af brandforhold.


5) For ombygninger og forandringer af eksisterende byggeri, hvor forudsætningerne for de brandmæs‐
sige forhold ændres, skal der indsendes oplysning om og dokumentation for, hvilken brandklasse det
pågældende bygningsafsnit kan henføres til, jf. kapitel 27 om brandklasser og kapitel 29 om doku‐
mentation af brandforhold. Det skal tages højde for, om ændringen påvirker andre dele af bygnin‐
gens brandforhold.


6) Oplysninger om og dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder §§ 126-133 vedrørende red‐
ningsberedskabets indsatsforhold, herunder hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt, jf. §
510.


Stk. 3. Hvis det skønnes nødvendigt, kan kommunalbestyrelsen forlange supplerende dokumentation til
belysning af byggearbejdets karakter og omfang, jf. stk. 1 og 2.


Stk. 4. For et byggearbejde i konstruktionsklasse 2-4 skal der indsendes supplerende oplysninger og do‐
kumentation, jf. §§ 16, 18 og 19.


Stk. 5. For et byggearbejde i brandklasse 2-4 skal der indsendes supplerende oplysninger og dokumen‐
tation, jf. § 22 og 23.


Stk. 6. For byggearbejder, der henføres til konstruktionsklasse 1, jf. stk. 2, nr. 2 og 3, er der ikke krav
om, at dokumentationen udfærdiges af en certificeret statiker.


Stk. 7. For byggearbejder, der henføres til brandklasse 1, jf. stk. 2, nr. 4 og 5, er der ikke krav om, at
dokumentationen udfærdiges af en certificeret brandrådgiver.


Stk. 8. Hvis det skønnes nødvendigt i det enkelte tilfælde, kan kommunalbestyrelsen forlange atteste‐
ring af en landinspektør af oplysninger om grundens størrelse eller afsætningen af byggeriet.«


4. Efter § 298 indsættes i kapitel 11:


»Bygningsautomatik


§ 298 a. I nye bygninger omfattet af § 260 med et dimensionerende varmebehov eller kølebehov over
290 kW skal der installeres bygningsautomatik til styring af de tekniske anlæg.
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Stk. 2. I eksisterende bygninger omfattet af § 260 med et dimensionerende varmebehov eller kølebehov
over 290 kW skal der installeres bygningsautomatik til styring af de tekniske anlæg, hvis det er teknisk
gennemførligt og rentabelt, jf. § 275. Installationen skal være gennemført inden udgangen af 2025.


Stk. 3. Bygningsautomatik efter §§ 298 a og 298 b udgøres af det samlede system, der benyttes til at
regulere og styre de tekniske anlæg. Systemet skal være i stand til
1) løbende at overvåge og analysere energiforbruget,
2) at kommunikere med de tekniske anlæg og regulere disse anlæg energieffektivt efter behovet i byg‐


ningen,
3) at kunne udtrykke den energimæssige effektivitet af bygningen og dens tekniske anlæg og
4) detektere fejl i anlæggene og underrette driftspersonalet om fejlene.


§ 298 b. Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af bygningsautomatik inden ibrugtagning. Funk‐
tionsafprøvningen skal påvise, at bygningsautomatikken er korrekt installeret og reguleret, virker efter
hensigten og giver bygningen den forudsatte energimæssige effektivitet.«


5. Efter § 327 indsættes før overskriften før § 328:


»Kontrol


§ 327 a. Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af energiforsyningsanlæg baseret på vedvarende
energi i tilknytning til bygninger inden ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise, at anlægget er
korrekt installeret og har den forudsatte energimæssige effektivitet.


§ 327 b. Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af energiforsyningsanlæg i tilknytning til byg‐
ninger inden ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise, at anlægget har den forudsatte energimæs‐
sige effektivitet.«


6. I § 400 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Hvis parkeringsarealet eller dele heraf er omfattet af bekendtgørelse om forberedelse til og eta‐


blering af ladestandere i forbindelse med bygninger, fastsætter kommunalbestyrelsen krav om forberedel‐
se til og/eller etablering af ladestandere i byggetilladelsen.«


§ 2


Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. marts 2020.
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på ansøgninger om byggetilladelse, der er indsendt før


bekendtgørelsens ikrafttræden, jf. dog stk. 3. Bekendtgørelsen finder endvidere ikke anvendelse på byg‐
gearbejder, som ikke kræver tilladelse, hvis byggearbejdet er påbegyndt før bekendtgørelsens ikrafttræ‐
den.


Stk. 3. Bekendtgørelsens nr. 2 og 3 finder anvendelse på ansøgninger om byggetilladelse, hvor behand‐
lingen ikke er afsluttet ved bekendtgørelsens ikrafttræden.


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 5. marts 2020


Carsten Falk Hansen


/ Rikke Kure Wendel
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1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/844/EU af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2010/31/EU om byg‐
ningers energimæssige ydeevne og direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, EU-Tidende 2018, nr. L156, side 75-91.
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