
 

 

 Til de på vedhæftede liste anførte adressater 

   

  

 
 
Den 11. april 2016 

  

Høring vedr. udkast til ændring af reglerne for oplag i højlagre og lignende 

oplag i lavere lagre (”TF-visse” m.v.) 

 

Hermed sendes følgende i høring:  

 

1. Udkast til bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse nr. 1204 af 13. de-

cember 2012 om tekniske forskrifter for højlagre. 

2. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 523 af 17. oktober 

1978 om træbearbejdning og træoplag, som ændret ved bekendtgørelse nr. 23 

af 18. januar 1980 om eftersyn af brandfarlige bygninger m.v.  

3. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 76 af 23. februar 

1981 om plast.  

4. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 77 af 23. februar 

1981 om korn og foderstofvirksomheder.  

5. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 614 af 3. decem-

ber 1982 om brandværnsforanstaltninger ved fremstilling og oplagring af mel.  

6. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 613 af 3. decem-

ber 1982 om visse brandfarlige virksomheder og oplag, som ændret ved be-

kendtgørelse nr. 37 af 6. februar 1984 og bekendtgørelse nr. 1219 af 13. de-

cember 2012.  

7. Udkast til bekendtgørelse om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejd-

ning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksom-

heder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og op-

lag af 1. februar 1990. (TF-visse). 

 

Beredskabsstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til vedhæftede 

udkast fremsendes til brs@brs.dk senest den 9. maj 2016. 

 

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med høringen kan rettes til chefkonsulent Malene 

Kristiansen på mkr@brs.dk, 45 90 62 06 eller chefkonsulent Allan Thomsen på 

at@brs.dk, 45 90 62 08. 

 

Bekendtgørelsesudkastenes baggrund 

Regeringen har med udspillet ”Vækst og Udvikling i hele Danmark” fra november 2015 

lagt op til, at brandkravene til højlagre og lignende lagerbygninger, som i dag både 

findes i bygge- og beredskabslovgivningen, alene skal findes i byggeloven (bygnings-

reglementet). Det vil sige, at beredskabslovgivningen ikke længere skal regulere høj-

lagre og lignende lagerbygninger. 

 

Beredskabsstyrelsen har derfor udarbejdet ovenstående bekendtgørelser, således at 

Beredskabsstyrelsens regler for højlagre ophæves, og at visse lagerbygninger ikke læn-
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gere skal være reguleret af de fem bekendtgørelser og TF-visse1. De syv udkast til æn-

dringsbekendtgørelser afspejler dette, og bortset fra enkelte redaktionelle ændringer 

foretages der ikke andre ændringer i de pågældende bekendtgørelser samt forskrifter. 

 

Ændringerne skal ses i sammenhæng med, at byggelovgivningen er ved at blive æn-

dret, idet brandkravene i bygningsreglementet tilpasses, så brandkravene til højlagre og 

lignende lagerbygninger fremadrettet alene reguleres i byggelovgivningen. Der henvises 

til transport- og bygningsministerens lovforslag 101 om ændring af byggeloven, som 

forventes at træde i kraft 1. juli 2016 og Trafik- og Byggestyrelsens udkast til ændring 

af bygningsreglement 2015, som blev sendt i høring 1. marts 2016 og som forventes at 

træde i kraft den 1. juli 2016. 

 

Hvad er ”lignende lagerbygninger”? 

Begrebet ”lignende lagerbygninger” omfatter bygninger med oplag af produkter, hvor 

produkterne i sig selv ikke har farlige brand- eller eksplosionsmæssige egenskaber, men 

godt kan være brændbare. Bygningerne er i dag omfattet af beredskabslovgivningen 

(TF-Visse), når oplagsmængden eller bygningernes dimensioner overstiger en vis stør-

relse, men skal fremover alene reguleres i byggelovgivningen. Forenklet sagt vil der i 

højlagre og de lignede lagerbygninger oplagres samme typer oplag, bygningerne har 

blot væsentlige forskellige dimensioner. 

 

Ændringerne i TF-visse vedrører derfor ikke produktion, bearbejdning eller oplag i det 

fri, men alene oplag i bygninger. Følgende oplag i bygning falder ind under begrebet 

”lignende lagerbygninger”, som fremadrettet vil være undtaget fra beredskabslovgiv-

ningen, dvs. reglerne i de fem bekendtgørelser og de tilhørende tekniske forskrifter (TF-

visse): 

 oplag af træ, bortset fra oplag af mere end 3.600 m³ eller 600 m² uemballere-

de høvlspåner eller uemballeret savsmuld eller træstøv,  

 oplag af forarbejdet plast, færdigvarer af plast i form af store emner samt em-

balleret uforarbejdet plast,  

 oplag af emballeret korn og emballerede foderstoffer,  

 oplag af emballeret mel,  

 oplag af kolonialvarer, papirvarer, tekstiler, tæpper, tovværk samt emballeret 

tobak og emballeret sukker, 

 oplag, der i dag alene er omfattet, fordi det oplagres i en godsterminal, post-

terminal eller lagerhotel, og 

 oplag af gummi og tagpap. 

 

Derudover undtages også oplag med lignende brandbelastning og/eller brandfaremo-

menter, som de i ovenstående opregning nævnte. Der vil komme nærmere vejledning i, 

hvordan ”oplag med lignende brandbelastning og/eller brandfaremomenter” skal fortol-

kes set i lyset af ændringerne. Som det også foregår i dag, kan tvivlstilfælde, om hvor-

vidt en bygning er omfattet af reglerne, forelægges Beredskabsstyrelsen til afgørelse, jf. 

kommentaren til § 1, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 613 af 3. december 1982 om visse 

brandfarlige virksomheder og oplag.  

 

                                                
1 TF-visse: Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og 
foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel og visse brandfarlige virksomheder og oplag fra 1990 
med senere ændringer. 
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Ikrafttrædelse 

De nye krav forventes at træde i kraft den 1. juli 2016, hvilket harmonerer med den 

dato, hvor byggelovgivningens ændrede bestemmelser også forventes at træde i kraft. 

 

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Allan Thomsen 

 

Vedlagt er: 

 Høringsliste 

 Syv udkast til ophævelses- og ændringsbekendtgørelser  

http://www.hoeringsportalen.dk/

