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Notat 


BS0411-00017 


06-04-2018 


Til høringsparterne 


Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 


2018 (BR18) 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til bekendtgø-


relse om ændring af bygningsreglement 2018 (BR18). Ændringen har 


til formål at indføre frist for stikprøvekontrol i byggesager, gennem-


føre ændringer i bygningsklasse 2020 samt at præcisere en række be-


stemmelser i bygningsreglementet. 


Med forslaget fremsendes skema til kommentering af de forslåede 


ændringer til bygningsreglementet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 


skal bede høringsparterne om at benytte dette skema ved svar på hø-


ringen. 


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


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


eem@tbst.dk senest den 4. maj 2018, mærket j.nr. BS0411-00017. 


Bekendtgørelsen indeholder følgende: 


 Ændring af de administrative bestemmelser vedr., hvornår en


anerkendt statiker skal tilknyttes en byggesag


 Præcisering af bestemmelserne om stikprøvekontrol


 Præcisering af brandkrav


 Præcisering af energikrav


 Ændringer i bygningsklasse 2020


I nogle af bestemmelserne er det alene enkelte ord, der ændres eller 


tilføjes. Bestemmelserne nyaffattes dog af lovtekniske årsager. Hvor 


det er tilfældet, er ændringerne markeret med gul.  



mailto:info@trafikstyrelsen.dk
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Ændring af de administrative bestemmelser vedr., hvornår en aner-


kendt statiker skal tilknyttes en byggesag 


Bestemmelserne for, hvornår der skal tilknyttes en anerkendt statiker 


ved teknisk byggesagsbehandling, ændres, således at de svarer til 


det, der var gældende i BR15. Ændringen betyder, at kravet om aner-


kendt statiker følger konsekvensklasse CC3 og CC3+ i stedet for kon-


struktionsklasserne. Baggrunden for ændringen er, at anerkendelses-


ordningen kan fortsætte uændret, indtil der er tilstrækkeligt antal cer-


tificerede konstruktionsrådgiver, og anerkendelsesordningen kan ud-


fases.  


Stikprøvekontrol 


Der er krav om, at kommunerne skal gennemføre stikprøvekontrol af 


dokumentationen i 10% af de byggesager, hvortil der er meddelt 


ibrugtagningstilladelse. Det foreslås, at der indføres en frist på 3 må-


neder fra meddelelse om ibrugtagning, til stikprøvekontrollen skal 


være gennemført for et byggearbejde.  


Fristen foreslås indført af hensyn til bygningsejerens mulighed for at 


indhente eventuelt manglende dokumentation på byggesagen og at 


udbedre fejl i byggeriet hurtigst muligt, da det vurderes, at forudsæt-


ningerne herfor er bedre, jo tættere på ibrugtagning en eventuel fejl 


eller mangel konstateres.   


Præcisering af brandkrav 


Der foretages enkelte sproglige præciseringer i brandkravene i kap. 5, 


som dog ikke ændrer på de respektive bestemmelsers overordnede 


indhold. Derudover foretages der en ændring fsva. krav til jordbrugs-


erhvervets driftsbygninger, for hvilke der fandtes en række undtagel-


ser fra brandkrav i BR15, som på grund af en fejl ikke fremgår af den 


aktuelle udgave af BR18. 


Præcisering af energikrav 


Energikrav til klimaskærmen udvides til at inkludere også vinduer og 


døre, som tidligere var undtaget, da kravene således dækker det 


samlede varmetab gennem klimaskærmen. Ændringen dækker såvel 


beregning som krav. Ændringen forventes således kun at give anled-


ning til marginale forskelle i forhold til nuværende krav.  


Da energifaktorerne ændres, justeres kravene i renoveringsklasse 2 


for at opretholde koordinering. Dette vil være en mindre skærpelse i 


forhold til det nuværende niveau. 


Der gennemføres desuden mindre justeringer af energikravene til 


ventilation. 
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Ændringer i Bygningsklasse 2020 


U-værdi krav til port 


I det nuværende bygningsreglement er der U-værdikrav til porte i 


bygningsklasse 2020. Dette krav er dog identisk med det almindelige 


krav til porte. U-værdikravet slettes derfor fra afsnittet om bygnings-


klasse 2020/lavenergiklassen. 


Tætheden af klimaskærmen 


I det nuværende bygningsreglement er der krav om, at volumen-


strømmen ikke må overstige 0,5 l/s/m² ved en trykforskel på 50 Pa 


eller 0,15 l/s pr m² klimaskærm ved høje rum. Efter branchedialog 


ændres kravet til 0,75 l/s/m² ved en trykforskel på 50 Pa eller 0,22 


l/s pr. m² klimaskærm ved høje rum. 


Ventilationsanlæg i bygningsklasse 2020 


I det nuværende reglement er der krav til energiforbruget i ventilati-


onsanlæg, der betjener én bolig. I forbindelse med revisionen til lav-


energiklasse ift. BR18 fjernes dette krav, da kravet har vist sig for 


svært at overholde, og det almindelige krav til disse ventilationsanlæg 


vurderes som tilstrækkeligt. 


Økonomiske og administrative konsekvenser, herunder DUT 


Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) anmodes om 


høring af bekendtgørelsens eventuelle økonomiske konsekvenser i for-


hold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT). 


Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at be-


kendtgørelsen ikke vil medføre økonomiske konsekvenser i forhold til 


DUT. 


Det vurderes ikke, at ændringen vil have administrative konsekvenser 


for hverken kommuner eller borgere. 


Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018. 


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


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


eem@tbst.dk senest den 4. maj 2018, mærket j.nr. BS0411-00017. 


Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Emil Engel Magnussen 


på mail eem@tbst.dk eller til info@tbst.dk. 


Der vedlægges en liste over høringsparterne. 
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Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-


portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive gjort tilgænge-


lige. 


Vores nyhedsbrev indeholder information om de udstedte regler. Til-


melding til nyhedsbrevet kan ske på vores hjemmeside www.tbst.dk.  


 


Med venlig hilsen 


Emil Engel Magnussen 


 



http://www.hoeringsportalen.dk/

http://www.hoeringsportalen.dk/

http://www.tbst.dk/
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Advokatrådet - Advokatsamfundet 


Akademisk Arkitektforening 


Altinex Oil Denmark A/S 


Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation 


Ankenævnet på Energiområdet 


Arbejdsgiverne 


Astma-Allergi Danmark 


Banedanmark  


BAT-Kartellet 


Bips-Byggeri, Informationsteknologi, Produktivitet og Samarbejde 


Boligselskabernes Landsforening 


BOSAM - Boligforeningernes Sammenslutning i Danmark 


Brancheforeningen Danske Byggecentre 


Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Brancheforeningen for Storkøkkenudstyr (BFS) 


Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning 


Byggeriets Evaluerings Center 


Byggeskadefonden 


Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse  


Byggesocietet  


Bygherreforeningen 
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Bygningsfredningsforeningen (BYFO) 


Center for Indeklima og Sundhed i Boliger 


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 Forening for Automatforplejning (DAFA) 


Dansk Gasteknisk Center 


Dansk Industri 


Dansk Metal 


Dansk Miljøteknologi 


Dansk Solvarme Forening 


Dansk Standard 


Dansk Varme Service, DVS 


Dansk Ventilation 


Danske Advokater 


Danske Arkitektvirksomheder 


Danske Beredskaber  


Danske Handicaporganisationer 


Danske Kloakmestre 
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Danske Regioner 


Danske Udlejere 


DANVA 


Datatilsynet 


Debra - Energibranchen 


Den Danske Landinspektørforening 


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 


Det Økologiske Råd 


DHI 


DI Byg 


DI Digital 


DI Energibranchen 


DI Fødevarer 


DI Handel 


DI Videnrådgiverne 


DONG Energy 


E.On Denmark A/S 


Ejendomsforeningen Danmark 


Energi- og Olieforum 


Energiforum Danmark 


Energiservice A/S 


Energitjenesten 


Erhvervslejernes Landsorganisation 


ETA Danmark A/S 


Eurofins 


FABA 


FEHA 


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 


HMN Naturgas 


Hofor 


Horesta 


Hovedstadens Beredskab 


Håndværksrådet 


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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Parcelhusejernes Landsforening 


Plan Energi 


Plastindustrien 


Praktiserende Landinspektørers Forening 


Realdania 


Rørforeningen 


SBS Byfornyelsesselskabet 


Seges 


SikkerhedsBranchen 


Skorstensfejerlauget 


Statens Byggeforskningsinstitut 


Statikeranerkendelsesudvalget 


Statsforvaltningen 


Statsforvaltningen Hovedstaden 


Statsforvaltningen Midtjylland 


Statsforvaltningen Nordjylland 


Statsforvaltningen Sjælland 


Statsforvaltningen Syddanmark 


Stålcentrum 


SYD Energi 


Syddansk Universitet 


Tekniq Installatørernes Organisation 


Teknologisk Institut 


Teleindustrien 


Træinformation 


Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Varmepumpefabrikantforeningen  


VELTEK 


Vindmølleindustrien 


Vinduesindustrien 
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Aalborg Universitet 


Aarhus Universitet 


Ministerielle høringsparter 


Arbejdstilsynet 


Beredskabsstyrelsen 


Beskæftigelsesministeriet 


Bygningsstyrelsen 


Domstolsstyrelsen 


Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 


Energiklagenævnet 


Energinet.dk 


Energistyrelsen 


Energitilsynet 


Erhvervsministeriet 


Erhvervsstyrelsen 


Finansministeriet 


Finanstilsynet 


Forsvarsministeriet 


Fødevarestyrelsen 


Justitsministeriet 


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 


Kulturministeriet 


Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 


Ligestillingsafdelingen 


Miljø- og Fødevareklagenævnet 


Miljø- og Fødevareministeriet 


Miljøstyrelsen 


Naturstyrelsen 


Sikkerhedsstyrelsen 


Skatteministeriet 
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Slots- og Kulturstyrelsen 


Statsministeriet 


Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 


Sundheds- og Ældreministeriet 


Sundhedsstyrelsen 


Uddannelses- og Forskningsministeriet 


Udlændinge- og Integrationsministeriet 


Undervisningsministeriet 


Økonomi- og Indenrigsministeriet 
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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) 


 
§ 1 


 


   I bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017 om bygningsreglement 2018 (BR18), foretages 


følgende ændringer: 


  


1. § 6, stk. 1, nr. 2, litra b, affattes således: 


   »b) Brandforhold i kapitel 5. Jordbrugserhvervets driftsbygninger er dog undtaget fra §§ 88 – 90, 


§§ 99 – 103 og §§ 121 – 123.« 


 


2. I § 25 ændres »kapitel 28« til: »§ 505«.  


 


3. § 26, stk. 1, affattes således: 


   »For konstruktioner, der er omfattet af § 24, stk. 1, og som henregnes til høj konsekvensklasse 


(CC3), jf. DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK 


NA:2013, skal den statiske dokumentation bilægges en erklæring udformet og underskrevet 


personligt af en statiker, der har anerkendelse efter reglerne i kapitel 35. Erklæringen skal omfatte 


den statiske dokumentation som helhed.« 


 


4. I § 27, stk. 1, ændres »byggeri i konstruktionsklasse 4« til: »konstruktioner omfattet af § 26, stk. 


1, og som henregnes til høj konsekvensklasse, hvor konsekvenserne af et svigt er særligt alvorlige 


(CC3+), jf. DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK 


NA:2013,«.  


 


5. I § 46 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: 


   »Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal have afsluttet stikprøvekontrollen indenfor tre måneder efter, 


der er meddelt ibrugtagningstilladelse.« 


Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.  


 


6. I § 56, nr. 4, 4. pkt., indsættes efter »håndlister«: »i begge sider«.  


 


7. § 57, 1. pkt., affattes således: 


   »Trapper i fælles adgangsveje skal udformes med tilstrækkelig bredde og fri loftshøjde i forhold 


til den tilsigtede brug, samt have en hældning, der gør dem lette og sikre at gå på.« 


 


8. I § 57, nr. 2, udgår 1. pkt.  


 


9. § 61, stk. 1, affattes således: 


   »Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje skal i begge sider og under hensyn til bygningens 


anvendelse forsynes med gribeegnede håndlister, der er nemme at gribe om og holde fast i. 


Håndlister skal føres ubrudt forbi repos og afsluttes vandret.« 


 


10. I § 76 indsættes efter »tabel 4.6.1 i«: »tillæg 1 til«. 


 







11. § 82, stk. 2, nr. 5, affattes således: 


   »5) 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.« 


 


12. I § 90, stk. 1, nr. 18, ændres »Vandfyldt slangevinde« til: »Slangevinder«. 


 


13. § 91 affattes således: 


   »§ 91. Bygninger skal designes, projekteres og udføres, så der i tilfælde af brand kan ske en sikker 


evakuering og redning af personer. Dette skal ske under hensyn til, at:  


1) Personer kan blive opmærksomme på, at der er opstået en brand. 


2) Flugtveje udformes, så der kan ske en evakuering af personer. 


3) Der etableres redningsåbninger til redning af personer.« 


 


14. § 98 affattes således: 


   »§ 98. Redningsåbninger skal designes og udføres under hensyn til: 


1) At personer i den brandmæssige enhed skal kunne give sig til kende. 


2) Antallet af personer, som den brandmæssige enhed er beregnet til. 


3) At redningsåbninger skal udformes, så de kan anvendes til redning af personer via 


redningsberedskabets stiger, dog afhængigt af bygningens højde.  


4) At redningsåbninger i brandmæssige enheder kan åbnes uden brug af nøgle eller særligt 


udstyr, når der opholder sig personer i de pågældende brandmæssige enheder.« 


 


15. § 99, stk. 2, nr. 3, affattes således: 


   »3) Redningsberedskabet har forsvarlig mulighed for redning af personer og for at gennemføre det 


slukningsarbejde og den begrænsning af brandspredning, som er nødvendig herfor.« 


 


16. I §§ 121, 513, nr. 6, og 514 udgår »vandfyldte«. 


 


17. § 123 affattes således: 


   »§ 123. Der skal installeres automatisk sprinkleranlæg i bygninger for at sikre mod 


brandspredning i følgende: 


1) Bygningsafsnit i én etage i anvendelseskategori 1, når etagearealet er større end 5.000 m², 


dog ved et etageareal større end 2.000 m², hvis bygningsafsnittet har en brandbelastning, der 


er større end 800 MJ/m² gulvareal. 


2) Bygningsafsnit i mere end én etage i anvendelseskategori 1, når etagearealet er større end 


2000 m2. 


3) I bygningsafsnit i lagerbygninger i anvendelseskategori 1, hvor stablingshøjden er over 8 m, 


og etagearealet er større end 600 m². 


4) Bygningsafsnit i én etage i anvendelseskategori 2 og 3, hvis bygningsafsnittet har et 


etageareal større end 2.000 m². 







5) Bygningsafsnit i mere end én etage i anvendelseskategori 2 og 3, hvis bygningsafsnittet har 


et etageareal større end 1.000 m². 


6) Bygningsafsnit i én etage i anvendelseskategori 4, 5 og 6, hvis bygningsafsnittet er mere end 


2.000 m².  


7) Bygningsafsnit i mere end én etage i anvendelseskategori 4, 5 og 6, hvis bygningsafsnittet er 


mere end 600 m².  


8) Bygninger med gulv i øverste etage mere end 22 m over terræn.« 


 


18. § 125 affattes således: 


   »§ 125. Bygninger skal placeres i en sådan afstand til skel mod nabo, vej- og stimidte, eller 


udføres på en sådan måde, at det sikres, at der ikke er risiko for brandspredning til anden grund.«  


 


19. I § 126 udgår to steder »afsøgning og«. 


 


20. I § 129 affattes således:  


   »§ 129. Bygninger skal udformes, så redningsberedskabets rednings- og slukningsmateriel kan 


føres frem til ethvert sted i bygningen, hvor dette er nødvendigt for:  


1) Redning af personer.  


2) At gennemføre slukningsarbejde i forbindelse med redning af personer.« 


 


21. I § 135, stk. 2, nr. 8, ændres »Vandfyldte slangevinde« til: »Slangevinder«. 


 


22. I § 141, stk. 4, nr. 9, ændres »Vandfyldte slangevinder« til: »Slangevinder«. 


 


23. I § 180 ændres »bestemmelserne i §§ 176 og 177« til: »§ 181«. 


 


24. § 180, nr. 1, affattes således: 


   »1) Garager og carporte, der ikke er en integreret del af den primære bebyggelse.« 


 


25. § 182, nr. 1, affattes således: 


   »1) Garager og carporte, der ikke er en integreret del af den primære bebyggelse.« 


 


26. I § 242 indsættes som stk. 3: 


   »Stk. 3. Der skal være naturlig eller mekanisk ventilation af elevatorskakte. Maskinrum skal 


ventileres.«    


 


27. I § 252, nr. 1, ændres »2,5« til: »1,9«. 


 


28. I § 252, nr. 2, ændres »0,8« til: »0,85«. 


 


29. I § 258, stk. 1, nr. 1, ændres »-17,0« til: »-17«. 


 


30. I § 258, stk. 1, nr. 2, ændres »0,0« til: »0«. 


 


31. § 264 affattes således: 







   »§ 264. Nybyggeri, der er omfattet af bestemmelserne i §§ 259 og 260, skal udføres, så det 


dimensionerende transmissionstab pr. m² etageareal ikke overstiger 12+6/E+300/A, hvor E er 


antallet af etager, og A er det opvarmede etageareal. Antal etager er et decimaltal, som udregnes 


som opvarmet etageareal divideret med bebygget areal. Bygninger med gennemsnitlig rumhøjde 


over 4,0 meter får et tillæg på 1,0 W/m² pr. meter gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter. 


Opvarmet kælder, der ikke indgår i etagearealet, medregnes med 40 pct. i antal etager og det 


opvarmede etageareal.« 


 


32. § 281, nr. 1, affattes således: 


   »1) Renoveringsklasse 2, når det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, 


køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 70,0 kWh/m² pr. år tillagt 


2.200 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.« 


 


33. § 282, stk. 1, nr. 1, affattes således: 


   »1) Renoveringsklasse 2, når det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, 


køling, varmt brugsvand og belysning pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 95 kWh/m² pr. år 


tillagt 2.200 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.« 


 


34. I § 283 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger, samt tilbygninger hertil er ikke 


omfattet af §§258-279 og §§293-298.« 


 


35. § 304 affattes således: 


   »§ 304. Brændeovne, masseovne, åbne fyringsanlæg og lignende, der forsynes med håndbetjente 


røgspjæld, skal i lukket tilstand have et frit gennemstrømningsareal på mindst 20 cm².« 


 


36. I § 320, stk. 1, ændres »§ 110« til: »§§ 105-107« og »§ 342« til: »§ 323«.   


 


37. I § 344, stk. 2, indsættes som nr. 9: 


   »9) DS/EN 1998-1 Konstruktioner i seismiske områder - Del 1: Generelle regler, seismiske 


påvirkninger og regler for bygninger med DS/EN 1998-1 DK NA.« 


 


38. § 345, nr. 4, affattes således: 


   »4) DS/EN 206 Beton, specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse og DS/EN 206 


DK NA Beton - Materialer - Regler for anvendelse af DS/EN 206 i Danmark.« 


 


39. I § 436, nr. 4, ændres »800« til: »600«. 


 


40. § 437 affattes således: 


   »§ 437. § 436 gælder ikke for anlæg knyttet til industrielle processer.« 


 


41. I § 455, stk. 3, indsættes som nr. 9: 


   »9) Udvendig efterisolering på maksimalt 25 cm for enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og 


sommerhuse.«  


 


42. § 456, stk. 2, nr. 3 og 4, udgår.  


 


43. I § 456 indsættes som stk. 3:  







   »Stk. 3. Bebyggelse i skrånende terræn kan opføres uden fastsættelse af niveauplaner, såfremt 


højden målt lodret fra terræn ikke overstiger de i §§ 176-186 fastsatte grænser for bebyggelsens 


højde samt den angivne afstand til skel.« 


 


44. I § 456 indsættes som stk. 4:  


   »Stk. 4. Antenner, hvis øverste punkt ikke er mere end 5,50 m over tagfladen, tagkviste, 


skorstenspiber, ventilationshætter, gavltrekanter og tagudhæng, medregnes ikke ved beregningen af 


en bygningshøjde, såfremt de er af sædvanligt omfang. Ved fastlæggelse af bebyggelsens højde kan 


kommunalbestyrelsen endvidere beslutte at se bort fra trappehuse, elevatorskakter, 


ventilationsanlæg, skilte og lysreklamer.« 


 


45. Titlen til kapitel 25 affattes således: 


   »Lavenergiklasse« 


 


46. Overalt i kapitel 25 ændres »bygningsklasse 2020« til: »lavenergiklasse«. 


 


47. I § 474 ændres »20,0« til: »27,0«. 


 


48. I § 475, stk. 1, ændres »25,0« til: »33,0«. 


 


49. I § 475, stk. 2, affattes således: 


   »Stk. 2. For bygninger eller bygningsafsnit i lavenergiklasse med behov for, f.eks. et højt 


belysningsniveau, ekstra meget ventilation, et stort forbrug af varmt brugsvand, eller lang 


benyttelsestid eller bygninger med stor rumhøjde forhøjes energirammen med et tillæg, der 


modsvarer det beregnede energiforbrug hertil. Tillægget skal beregnes i henhold til SBi 213 


Bygningers energibehov. « 


 


50. § 476 affattes således: 


   »§ 476. Bygninger, der er omfattet af §§ 474 eller 475, skal udføres, så det dimensionerende 


transmissionstab pr. m² etageareal ikke overstiger 10+6/E+300/A, hvor E er antallet af etager, og A 


er det opvarmede etageareal. Antal etager er et decimaltal, som udregnes som opvarmet etageareal 


divideret med bebygget areal. Bygninger med gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter får et tillæg 


på 1,0 W/m² pr. meter gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter. Opvarmet kælder, der ikke indgår i 


etagearealet, medregnes med 40 pct. i antal etager og det opvarmede etageareal.« 


 


51. § 477 ophæves. 


 


52. I § 478, stk. 1, ændres »0,0« til: »0«. 


 


53. I § 478, stk. 2, ændres »10,0« til: »10«. 


 


54. § 480 ophæves. 


 


55. I § 481 ændres »0,5« til: »0,75« og »0,15« til: »0,22«.  


 


56. § 484, stk. 4, ophæves.   


 







57. Overalt i bekendtgørelsen bortset fra i § 505 ændres »SBi-anvisning 223, Dokumentation af 


bærende konstruktioner« til: »SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende 


konstruktioner«. 


 


58. I § 509, stk. 1, nr. 1, ændres »bygningsreglementet kapitel 33« til: »§ 507, stk. 1, nr. 5-11,«.   


 


59. Tabel 1 i Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 


 


60. Tabel 2 i Bilag 2 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse. 


 


61. Tabel 3 i Bilag 2 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.    


 


62. Tabel 5 i Bilag 2 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse. 


 


 


§ 2 


 


   Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. juli 2018.  


   Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansøgninger om byggetilladelse, som indsendes 


efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Hvis byggearbejdet ikke kræver tilladelse, skal 


bekendtgørelsen overholdes ved byggearbejder, der påbegyndes efter bekendtgørelsens 


ikrafttræden.  


 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den XX. maj 2018 


 


Carsten Falk Hansen 


 


/ Christian Vesterager 


  







Bilag 1 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor tem‐ 
peraturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillel‐ 
ser 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 


1,40 


Yderdøre med glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 


2,18 m 


1,50 


For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er 


uopvarmede samt glasvægge og vinduer mod rum op‐ 


varmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen 


mellem rummene er 5 °C eller mere 


1,80 


Ovenlyskupler 1,40 


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 


1,5 


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 2 


 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Rum opvarmet til Rum opvarmet til T > 15 
°C 


Rum opvarmet til 5 °C < T < 
15 °C 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,15 0,25 


Etageadskillelser og skillevægge mod 


rum, hvor temperaturforskellen mel‐ 
lem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og 


etageadskillelser over det fri eller ven‐
tileret kryberum 


0,10 0,15 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder 


skunkvægge, flade tage og skråvægge 


direkte mod tag 


0,12 0,15 


Porte 1,80 1,80 


Lemme mod det fri eller mod rum, 


hvor temperaturforskellen mellem 


rummene er 5 °C eller mere (gælder 


ikke ventilationsåbninger på under 


500 cm²) 


1,40 1,50 


Ovenlyskupler 1,40 1,80 


Lystunneler eller lignende 


 


2,0 2,0 


Bygningsdel Linjetab W/mK 


Fundamenter 0,12 0,20 


Samling mellem ydervæg og vinduer 
eller yderdøre, porte og lemme 


0,03 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og 


ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 


0,10 0,10 


  







Bilag 3 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,18 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor 


temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller 


mere 


0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillel‐ 
ser over det fri eller ventileret kryberum 


0,10 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, 


flade tage og skråvægge direkte mod tag 


0,12 


Porte 1,80 


Lemme, nye forsatsvinduer og ovenlyskupler 1,40 


Renoverede forsatsvinduer 1,65 


Lystunneler eller lignende 
 


2,0 


Bygningsdel Linjetab [W/mK] 


Fundamenter 0,12 


Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, 


porte og lemme 


0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer 


eller ovenlyskupler 


0,10 


 


  







Bilag 4 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Ydervægge 0,20 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen 


mellem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 


Gulv og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum 0,12 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skrå‐ 
vægge direkte mod tag 


0,15 


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 


1,80 


Ovenlyskupler 1,80 


Lystunneler eller lignende 
 


2,0 


Linjetab Linjetab [W/mK] 


Fundamenter 0,20 


Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskup‐ 
ler 


0,10 
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Emne: Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)
 
Til høringsparterne.
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
bygningsreglement 2018 (BR18) i høring.
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til
bekendtgørelsesændringen senest den 4. maj 2018.
 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vores hovedmailadresse
info@tbst.dk, cc. til eem@tbst.dk, mærket j.nr. BS0411-00017.
 
Med venlig hilsen
Signe Maria Larsen
Studentermedhjælper, Stud.merc.jur.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S
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Cc: Emil Engel Magnussen
Emne: VS: Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)
Dato: 10. april 2018 08:52:29
Vedhæftede filer: Høringsbrev.pdf
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Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ingen bemærkninger til denne høring.

for
Thomas Voigt Lund
Jura og Internationale Forhold
Uddannelses- og Forskningsministeriet

Med venlig hilsen

Anne Zachhau
Student, Jura og Internationale Forhold
Uddannelses- og Forskningsministeriet

Fra: Byggeri [mailto:byggeri@tbst.dk] 
Sendt: 6. april 2018 11:59
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Notat 


BS0411-00017 


06-04-2018 


Til høringsparterne 


Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 


2018 (BR18) 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til bekendtgø-


relse om ændring af bygningsreglement 2018 (BR18). Ændringen har 


til formål at indføre frist for stikprøvekontrol i byggesager, gennem-


føre ændringer i bygningsklasse 2020 samt at præcisere en række be-


stemmelser i bygningsreglementet. 


Med forslaget fremsendes skema til kommentering af de forslåede 


ændringer til bygningsreglementet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 


skal bede høringsparterne om at benytte dette skema ved svar på hø-


ringen. 


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


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


eem@tbst.dk senest den 4. maj 2018, mærket j.nr. BS0411-00017. 


Bekendtgørelsen indeholder følgende: 


 Ændring af de administrative bestemmelser vedr., hvornår en


anerkendt statiker skal tilknyttes en byggesag


 Præcisering af bestemmelserne om stikprøvekontrol


 Præcisering af brandkrav


 Præcisering af energikrav


 Ændringer i bygningsklasse 2020


I nogle af bestemmelserne er det alene enkelte ord, der ændres eller 


tilføjes. Bestemmelserne nyaffattes dog af lovtekniske årsager. Hvor 


det er tilfældet, er ændringerne markeret med gul.  



mailto:info@trafikstyrelsen.dk

mailto:eem@tbst.dk





Side 2 (4) 


 


Ændring af de administrative bestemmelser vedr., hvornår en aner-


kendt statiker skal tilknyttes en byggesag 


Bestemmelserne for, hvornår der skal tilknyttes en anerkendt statiker 


ved teknisk byggesagsbehandling, ændres, således at de svarer til 


det, der var gældende i BR15. Ændringen betyder, at kravet om aner-


kendt statiker følger konsekvensklasse CC3 og CC3+ i stedet for kon-


struktionsklasserne. Baggrunden for ændringen er, at anerkendelses-


ordningen kan fortsætte uændret, indtil der er tilstrækkeligt antal cer-


tificerede konstruktionsrådgiver, og anerkendelsesordningen kan ud-


fases.  


Stikprøvekontrol 


Der er krav om, at kommunerne skal gennemføre stikprøvekontrol af 


dokumentationen i 10% af de byggesager, hvortil der er meddelt 


ibrugtagningstilladelse. Det foreslås, at der indføres en frist på 3 må-


neder fra meddelelse om ibrugtagning, til stikprøvekontrollen skal 


være gennemført for et byggearbejde.  


Fristen foreslås indført af hensyn til bygningsejerens mulighed for at 


indhente eventuelt manglende dokumentation på byggesagen og at 


udbedre fejl i byggeriet hurtigst muligt, da det vurderes, at forudsæt-


ningerne herfor er bedre, jo tættere på ibrugtagning en eventuel fejl 


eller mangel konstateres.   


Præcisering af brandkrav 


Der foretages enkelte sproglige præciseringer i brandkravene i kap. 5, 


som dog ikke ændrer på de respektive bestemmelsers overordnede 


indhold. Derudover foretages der en ændring fsva. krav til jordbrugs-


erhvervets driftsbygninger, for hvilke der fandtes en række undtagel-


ser fra brandkrav i BR15, som på grund af en fejl ikke fremgår af den 


aktuelle udgave af BR18. 


Præcisering af energikrav 


Energikrav til klimaskærmen udvides til at inkludere også vinduer og 


døre, som tidligere var undtaget, da kravene således dækker det 


samlede varmetab gennem klimaskærmen. Ændringen dækker såvel 


beregning som krav. Ændringen forventes således kun at give anled-


ning til marginale forskelle i forhold til nuværende krav.  


Da energifaktorerne ændres, justeres kravene i renoveringsklasse 2 


for at opretholde koordinering. Dette vil være en mindre skærpelse i 


forhold til det nuværende niveau. 


Der gennemføres desuden mindre justeringer af energikravene til 


ventilation. 
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Ændringer i Bygningsklasse 2020 


U-værdi krav til port 


I det nuværende bygningsreglement er der U-værdikrav til porte i 


bygningsklasse 2020. Dette krav er dog identisk med det almindelige 


krav til porte. U-værdikravet slettes derfor fra afsnittet om bygnings-


klasse 2020/lavenergiklassen. 


Tætheden af klimaskærmen 


I det nuværende bygningsreglement er der krav om, at volumen-


strømmen ikke må overstige 0,5 l/s/m² ved en trykforskel på 50 Pa 


eller 0,15 l/s pr m² klimaskærm ved høje rum. Efter branchedialog 


ændres kravet til 0,75 l/s/m² ved en trykforskel på 50 Pa eller 0,22 


l/s pr. m² klimaskærm ved høje rum. 


Ventilationsanlæg i bygningsklasse 2020 


I det nuværende reglement er der krav til energiforbruget i ventilati-


onsanlæg, der betjener én bolig. I forbindelse med revisionen til lav-


energiklasse ift. BR18 fjernes dette krav, da kravet har vist sig for 


svært at overholde, og det almindelige krav til disse ventilationsanlæg 


vurderes som tilstrækkeligt. 


Økonomiske og administrative konsekvenser, herunder DUT 


Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) anmodes om 


høring af bekendtgørelsens eventuelle økonomiske konsekvenser i for-


hold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT). 


Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at be-


kendtgørelsen ikke vil medføre økonomiske konsekvenser i forhold til 


DUT. 


Det vurderes ikke, at ændringen vil have administrative konsekvenser 


for hverken kommuner eller borgere. 


Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018. 


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


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


eem@tbst.dk senest den 4. maj 2018, mærket j.nr. BS0411-00017. 


Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Emil Engel Magnussen 


på mail eem@tbst.dk eller til info@tbst.dk. 


Der vedlægges en liste over høringsparterne. 
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Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-


portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive gjort tilgænge-


lige. 


Vores nyhedsbrev indeholder information om de udstedte regler. Til-


melding til nyhedsbrevet kan ske på vores hjemmeside www.tbst.dk.  


 


Med venlig hilsen 


Emil Engel Magnussen 


 



http://www.hoeringsportalen.dk/

http://www.hoeringsportalen.dk/

http://www.tbst.dk/
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Advokatrådet - Advokatsamfundet 


Akademisk Arkitektforening 


Altinex Oil Denmark A/S 


Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation 


Ankenævnet på Energiområdet 


Arbejdsgiverne 


Astma-Allergi Danmark 


Banedanmark  


BAT-Kartellet 


Bips-Byggeri, Informationsteknologi, Produktivitet og Samarbejde 


Boligselskabernes Landsforening 


BOSAM - Boligforeningernes Sammenslutning i Danmark 


Brancheforeningen Danske Byggecentre 


Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Brancheforeningen for Storkøkkenudstyr (BFS) 


Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning 


Byggeriets Evaluerings Center 


Byggeskadefonden 


Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse  


Byggesocietet  


Bygherreforeningen 
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Bygningsfredningsforeningen (BYFO) 


Center for Indeklima og Sundhed i Boliger 


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 Forening for Automatforplejning (DAFA) 


Dansk Gasteknisk Center 


Dansk Industri 


Dansk Metal 


Dansk Miljøteknologi 


Dansk Solvarme Forening 


Dansk Standard 


Dansk Varme Service, DVS 


Dansk Ventilation 


Danske Advokater 


Danske Arkitektvirksomheder 


Danske Beredskaber  


Danske Handicaporganisationer 


Danske Kloakmestre 
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Danske Regioner 


Danske Udlejere 


DANVA 


Datatilsynet 


Debra - Energibranchen 


Den Danske Landinspektørforening 


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 


Det Økologiske Råd 


DHI 


DI Byg 


DI Digital 


DI Energibranchen 


DI Fødevarer 


DI Handel 


DI Videnrådgiverne 


DONG Energy 


E.On Denmark A/S 


Ejendomsforeningen Danmark 


Energi- og Olieforum 


Energiforum Danmark 


Energiservice A/S 


Energitjenesten 


Erhvervslejernes Landsorganisation 


ETA Danmark A/S 


Eurofins 


FABA 


FEHA 


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 


HMN Naturgas 


Hofor 


Horesta 


Hovedstadens Beredskab 


Håndværksrådet 


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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Parcelhusejernes Landsforening 


Plan Energi 


Plastindustrien 


Praktiserende Landinspektørers Forening 


Realdania 


Rørforeningen 


SBS Byfornyelsesselskabet 


Seges 


SikkerhedsBranchen 


Skorstensfejerlauget 


Statens Byggeforskningsinstitut 


Statikeranerkendelsesudvalget 


Statsforvaltningen 


Statsforvaltningen Hovedstaden 


Statsforvaltningen Midtjylland 


Statsforvaltningen Nordjylland 


Statsforvaltningen Sjælland 


Statsforvaltningen Syddanmark 


Stålcentrum 


SYD Energi 


Syddansk Universitet 


Tekniq Installatørernes Organisation 


Teknologisk Institut 


Teleindustrien 


Træinformation 


Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Varmepumpefabrikantforeningen  


VELTEK 


Vindmølleindustrien 


Vinduesindustrien 
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Aalborg Universitet 


Aarhus Universitet 


Ministerielle høringsparter 


Arbejdstilsynet 


Beredskabsstyrelsen 


Beskæftigelsesministeriet 


Bygningsstyrelsen 


Domstolsstyrelsen 


Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 


Energiklagenævnet 


Energinet.dk 


Energistyrelsen 


Energitilsynet 


Erhvervsministeriet 


Erhvervsstyrelsen 


Finansministeriet 


Finanstilsynet 


Forsvarsministeriet 


Fødevarestyrelsen 


Justitsministeriet 


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 


Kulturministeriet 


Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 


Ligestillingsafdelingen 


Miljø- og Fødevareklagenævnet 


Miljø- og Fødevareministeriet 


Miljøstyrelsen 


Naturstyrelsen 


Sikkerhedsstyrelsen 


Skatteministeriet 
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Slots- og Kulturstyrelsen 


Statsministeriet 


Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 


Sundheds- og Ældreministeriet 


Sundhedsstyrelsen 


Uddannelses- og Forskningsministeriet 


Udlændinge- og Integrationsministeriet 


Undervisningsministeriet 


Økonomi- og Indenrigsministeriet 
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Generelle bemærkninger: 
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 


bygningsreglement 2018 (BR18) 


 
§ 1 


 


   I bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017 om bygningsreglement 2018 (BR18), foretages 


følgende ændringer: 


  


1. § 6, stk. 1, nr. 2, litra b, affattes således: 


   »b) Brandforhold i kapitel 5. Jordbrugserhvervets driftsbygninger er dog undtaget fra §§ 88 – 90, 


§§ 99 – 103 og §§ 121 – 123.« 


 


2. I § 25 ændres »kapitel 28« til: »§ 505«.  


 


3. § 26, stk. 1, affattes således: 


   »For konstruktioner, der er omfattet af § 24, stk. 1, og som henregnes til høj konsekvensklasse 


(CC3), jf. DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK 


NA:2013, skal den statiske dokumentation bilægges en erklæring udformet og underskrevet 


personligt af en statiker, der har anerkendelse efter reglerne i kapitel 35. Erklæringen skal omfatte 


den statiske dokumentation som helhed.« 


 


4. I § 27, stk. 1, ændres »byggeri i konstruktionsklasse 4« til: »konstruktioner omfattet af § 26, stk. 


1, og som henregnes til høj konsekvensklasse, hvor konsekvenserne af et svigt er særligt alvorlige 


(CC3+), jf. DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK 


NA:2013,«.  


 


5. I § 46 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: 


   »Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal have afsluttet stikprøvekontrollen indenfor tre måneder efter, 


der er meddelt ibrugtagningstilladelse.« 


Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.  


 


6. I § 56, nr. 4, 4. pkt., indsættes efter »håndlister«: »i begge sider«.  


 


7. § 57, 1. pkt., affattes således: 


   »Trapper i fælles adgangsveje skal udformes med tilstrækkelig bredde og fri loftshøjde i forhold 


til den tilsigtede brug, samt have en hældning, der gør dem lette og sikre at gå på.« 


 


8. I § 57, nr. 2, udgår 1. pkt.  


 


9. § 61, stk. 1, affattes således: 


   »Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje skal i begge sider og under hensyn til bygningens 


anvendelse forsynes med gribeegnede håndlister, der er nemme at gribe om og holde fast i. 


Håndlister skal føres ubrudt forbi repos og afsluttes vandret.« 


 


10. I § 76 indsættes efter »tabel 4.6.1 i«: »tillæg 1 til«. 


 







11. § 82, stk. 2, nr. 5, affattes således: 


   »5) 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.« 


 


12. I § 90, stk. 1, nr. 18, ændres »Vandfyldt slangevinde« til: »Slangevinder«. 


 


13. § 91 affattes således: 


   »§ 91. Bygninger skal designes, projekteres og udføres, så der i tilfælde af brand kan ske en sikker 


evakuering og redning af personer. Dette skal ske under hensyn til, at:  


1) Personer kan blive opmærksomme på, at der er opstået en brand. 


2) Flugtveje udformes, så der kan ske en evakuering af personer. 


3) Der etableres redningsåbninger til redning af personer.« 


 


14. § 98 affattes således: 


   »§ 98. Redningsåbninger skal designes og udføres under hensyn til: 


1) At personer i den brandmæssige enhed skal kunne give sig til kende. 


2) Antallet af personer, som den brandmæssige enhed er beregnet til. 


3) At redningsåbninger skal udformes, så de kan anvendes til redning af personer via 


redningsberedskabets stiger, dog afhængigt af bygningens højde.  


4) At redningsåbninger i brandmæssige enheder kan åbnes uden brug af nøgle eller særligt 


udstyr, når der opholder sig personer i de pågældende brandmæssige enheder.« 


 


15. § 99, stk. 2, nr. 3, affattes således: 


   »3) Redningsberedskabet har forsvarlig mulighed for redning af personer og for at gennemføre det 


slukningsarbejde og den begrænsning af brandspredning, som er nødvendig herfor.« 


 


16. I §§ 121, 513, nr. 6, og 514 udgår »vandfyldte«. 


 


17. § 123 affattes således: 


   »§ 123. Der skal installeres automatisk sprinkleranlæg i bygninger for at sikre mod 


brandspredning i følgende: 


1) Bygningsafsnit i én etage i anvendelseskategori 1, når etagearealet er større end 5.000 m², 


dog ved et etageareal større end 2.000 m², hvis bygningsafsnittet har en brandbelastning, der 


er større end 800 MJ/m² gulvareal. 


2) Bygningsafsnit i mere end én etage i anvendelseskategori 1, når etagearealet er større end 


2000 m2. 


3) I bygningsafsnit i lagerbygninger i anvendelseskategori 1, hvor stablingshøjden er over 8 m, 


og etagearealet er større end 600 m². 


4) Bygningsafsnit i én etage i anvendelseskategori 2 og 3, hvis bygningsafsnittet har et 


etageareal større end 2.000 m². 







5) Bygningsafsnit i mere end én etage i anvendelseskategori 2 og 3, hvis bygningsafsnittet har 


et etageareal større end 1.000 m². 


6) Bygningsafsnit i én etage i anvendelseskategori 4, 5 og 6, hvis bygningsafsnittet er mere end 


2.000 m².  


7) Bygningsafsnit i mere end én etage i anvendelseskategori 4, 5 og 6, hvis bygningsafsnittet er 


mere end 600 m².  


8) Bygninger med gulv i øverste etage mere end 22 m over terræn.« 


 


18. § 125 affattes således: 


   »§ 125. Bygninger skal placeres i en sådan afstand til skel mod nabo, vej- og stimidte, eller 


udføres på en sådan måde, at det sikres, at der ikke er risiko for brandspredning til anden grund.«  


 


19. I § 126 udgår to steder »afsøgning og«. 


 


20. I § 129 affattes således:  


   »§ 129. Bygninger skal udformes, så redningsberedskabets rednings- og slukningsmateriel kan 


føres frem til ethvert sted i bygningen, hvor dette er nødvendigt for:  


1) Redning af personer.  


2) At gennemføre slukningsarbejde i forbindelse med redning af personer.« 


 


21. I § 135, stk. 2, nr. 8, ændres »Vandfyldte slangevinde« til: »Slangevinder«. 


 


22. I § 141, stk. 4, nr. 9, ændres »Vandfyldte slangevinder« til: »Slangevinder«. 


 


23. I § 180 ændres »bestemmelserne i §§ 176 og 177« til: »§ 181«. 


 


24. § 180, nr. 1, affattes således: 


   »1) Garager og carporte, der ikke er en integreret del af den primære bebyggelse.« 


 


25. § 182, nr. 1, affattes således: 


   »1) Garager og carporte, der ikke er en integreret del af den primære bebyggelse.« 


 


26. I § 242 indsættes som stk. 3: 


   »Stk. 3. Der skal være naturlig eller mekanisk ventilation af elevatorskakte. Maskinrum skal 


ventileres.«    


 


27. I § 252, nr. 1, ændres »2,5« til: »1,9«. 


 


28. I § 252, nr. 2, ændres »0,8« til: »0,85«. 


 


29. I § 258, stk. 1, nr. 1, ændres »-17,0« til: »-17«. 


 


30. I § 258, stk. 1, nr. 2, ændres »0,0« til: »0«. 


 


31. § 264 affattes således: 







   »§ 264. Nybyggeri, der er omfattet af bestemmelserne i §§ 259 og 260, skal udføres, så det 


dimensionerende transmissionstab pr. m² etageareal ikke overstiger 12+6/E+300/A, hvor E er 


antallet af etager, og A er det opvarmede etageareal. Antal etager er et decimaltal, som udregnes 


som opvarmet etageareal divideret med bebygget areal. Bygninger med gennemsnitlig rumhøjde 


over 4,0 meter får et tillæg på 1,0 W/m² pr. meter gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter. 


Opvarmet kælder, der ikke indgår i etagearealet, medregnes med 40 pct. i antal etager og det 


opvarmede etageareal.« 


 


32. § 281, nr. 1, affattes således: 


   »1) Renoveringsklasse 2, når det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, 


køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 70,0 kWh/m² pr. år tillagt 


2.200 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.« 


 


33. § 282, stk. 1, nr. 1, affattes således: 


   »1) Renoveringsklasse 2, når det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, 


køling, varmt brugsvand og belysning pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 95 kWh/m² pr. år 


tillagt 2.200 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.« 


 


34. I § 283 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger, samt tilbygninger hertil er ikke 


omfattet af §§258-279 og §§293-298.« 


 


35. § 304 affattes således: 


   »§ 304. Brændeovne, masseovne, åbne fyringsanlæg og lignende, der forsynes med håndbetjente 


røgspjæld, skal i lukket tilstand have et frit gennemstrømningsareal på mindst 20 cm².« 


 


36. I § 320, stk. 1, ændres »§ 110« til: »§§ 105-107« og »§ 342« til: »§ 323«.   


 


37. I § 344, stk. 2, indsættes som nr. 9: 


   »9) DS/EN 1998-1 Konstruktioner i seismiske områder - Del 1: Generelle regler, seismiske 


påvirkninger og regler for bygninger med DS/EN 1998-1 DK NA.« 


 


38. § 345, nr. 4, affattes således: 


   »4) DS/EN 206 Beton, specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse og DS/EN 206 


DK NA Beton - Materialer - Regler for anvendelse af DS/EN 206 i Danmark.« 


 


39. I § 436, nr. 4, ændres »800« til: »600«. 


 


40. § 437 affattes således: 


   »§ 437. § 436 gælder ikke for anlæg knyttet til industrielle processer.« 


 


41. I § 455, stk. 3, indsættes som nr. 9: 


   »9) Udvendig efterisolering på maksimalt 25 cm for enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og 


sommerhuse.«  


 


42. § 456, stk. 2, nr. 3 og 4, udgår.  


 


43. I § 456 indsættes som stk. 3:  







   »Stk. 3. Bebyggelse i skrånende terræn kan opføres uden fastsættelse af niveauplaner, såfremt 


højden målt lodret fra terræn ikke overstiger de i §§ 176-186 fastsatte grænser for bebyggelsens 


højde samt den angivne afstand til skel.« 


 


44. I § 456 indsættes som stk. 4:  


   »Stk. 4. Antenner, hvis øverste punkt ikke er mere end 5,50 m over tagfladen, tagkviste, 


skorstenspiber, ventilationshætter, gavltrekanter og tagudhæng, medregnes ikke ved beregningen af 


en bygningshøjde, såfremt de er af sædvanligt omfang. Ved fastlæggelse af bebyggelsens højde kan 


kommunalbestyrelsen endvidere beslutte at se bort fra trappehuse, elevatorskakter, 


ventilationsanlæg, skilte og lysreklamer.« 


 


45. Titlen til kapitel 25 affattes således: 


   »Lavenergiklasse« 


 


46. Overalt i kapitel 25 ændres »bygningsklasse 2020« til: »lavenergiklasse«. 


 


47. I § 474 ændres »20,0« til: »27,0«. 


 


48. I § 475, stk. 1, ændres »25,0« til: »33,0«. 


 


49. I § 475, stk. 2, affattes således: 


   »Stk. 2. For bygninger eller bygningsafsnit i lavenergiklasse med behov for, f.eks. et højt 


belysningsniveau, ekstra meget ventilation, et stort forbrug af varmt brugsvand, eller lang 


benyttelsestid eller bygninger med stor rumhøjde forhøjes energirammen med et tillæg, der 


modsvarer det beregnede energiforbrug hertil. Tillægget skal beregnes i henhold til SBi 213 


Bygningers energibehov. « 


 


50. § 476 affattes således: 


   »§ 476. Bygninger, der er omfattet af §§ 474 eller 475, skal udføres, så det dimensionerende 


transmissionstab pr. m² etageareal ikke overstiger 10+6/E+300/A, hvor E er antallet af etager, og A 


er det opvarmede etageareal. Antal etager er et decimaltal, som udregnes som opvarmet etageareal 


divideret med bebygget areal. Bygninger med gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter får et tillæg 


på 1,0 W/m² pr. meter gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter. Opvarmet kælder, der ikke indgår i 


etagearealet, medregnes med 40 pct. i antal etager og det opvarmede etageareal.« 


 


51. § 477 ophæves. 


 


52. I § 478, stk. 1, ændres »0,0« til: »0«. 


 


53. I § 478, stk. 2, ændres »10,0« til: »10«. 


 


54. § 480 ophæves. 


 


55. I § 481 ændres »0,5« til: »0,75« og »0,15« til: »0,22«.  


 


56. § 484, stk. 4, ophæves.   


 







57. Overalt i bekendtgørelsen bortset fra i § 505 ændres »SBi-anvisning 223, Dokumentation af 


bærende konstruktioner« til: »SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende 


konstruktioner«. 


 


58. I § 509, stk. 1, nr. 1, ændres »bygningsreglementet kapitel 33« til: »§ 507, stk. 1, nr. 5-11,«.   


 


59. Tabel 1 i Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 


 


60. Tabel 2 i Bilag 2 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse. 


 


61. Tabel 3 i Bilag 2 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.    


 


62. Tabel 5 i Bilag 2 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse. 


 


 


§ 2 


 


   Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. juli 2018.  


   Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansøgninger om byggetilladelse, som indsendes 


efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Hvis byggearbejdet ikke kræver tilladelse, skal 


bekendtgørelsen overholdes ved byggearbejder, der påbegyndes efter bekendtgørelsens 


ikrafttræden.  


 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den XX. maj 2018 


 


Carsten Falk Hansen 


 


/ Christian Vesterager 


  







Bilag 1 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor tem‐ 
peraturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillel‐ 
ser 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 


1,40 


Yderdøre med glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 


2,18 m 


1,50 


For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er 


uopvarmede samt glasvægge og vinduer mod rum op‐ 


varmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen 


mellem rummene er 5 °C eller mere 


1,80 


Ovenlyskupler 1,40 


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 


1,5 


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 2 


 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Rum opvarmet til Rum opvarmet til T > 15 
°C 


Rum opvarmet til 5 °C < T < 
15 °C 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,15 0,25 


Etageadskillelser og skillevægge mod 


rum, hvor temperaturforskellen mel‐ 
lem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og 


etageadskillelser over det fri eller ven‐
tileret kryberum 


0,10 0,15 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder 


skunkvægge, flade tage og skråvægge 


direkte mod tag 


0,12 0,15 


Porte 1,80 1,80 


Lemme mod det fri eller mod rum, 


hvor temperaturforskellen mellem 


rummene er 5 °C eller mere (gælder 


ikke ventilationsåbninger på under 


500 cm²) 


1,40 1,50 


Ovenlyskupler 1,40 1,80 


Lystunneler eller lignende 


 


2,0 2,0 


Bygningsdel Linjetab W/mK 


Fundamenter 0,12 0,20 


Samling mellem ydervæg og vinduer 
eller yderdøre, porte og lemme 


0,03 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og 


ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 


0,10 0,10 


  







Bilag 3 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,18 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor 


temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller 


mere 


0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillel‐ 
ser over det fri eller ventileret kryberum 


0,10 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, 


flade tage og skråvægge direkte mod tag 


0,12 


Porte 1,80 


Lemme, nye forsatsvinduer og ovenlyskupler 1,40 


Renoverede forsatsvinduer 1,65 


Lystunneler eller lignende 
 


2,0 


Bygningsdel Linjetab [W/mK] 


Fundamenter 0,12 


Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, 


porte og lemme 


0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer 


eller ovenlyskupler 


0,10 


 


  







Bilag 4 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Ydervægge 0,20 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen 


mellem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 


Gulv og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum 0,12 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skrå‐ 
vægge direkte mod tag 


0,15 


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 


1,80 


Ovenlyskupler 1,80 


Lystunneler eller lignende 
 


2,0 


Linjetab Linjetab [W/mK] 


Fundamenter 0,20 


Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskup‐ 
ler 


0,10 
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Til høringsparterne.
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
bygningsreglement 2018 (BR18) i høring.
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til
bekendtgørelsesændringen senest den 4. maj 2018.
 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til
eem@tbst.dk, mærket j.nr. BS0411-00017.
 
Med venlig hilsen
Signe Maria Larsen
Studentermedhjælper, Stud.merc.jur.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S
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Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Ministeriets j.nr.:  BS0411-00017

Under henvisning til mail af 6. april 2018 om høring over ændring af bygningsreglement 2018
(BR18) skal det meddeles, at Statsforvaltningen ikke har bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen

Rikke Hinrichsen
direktionsassistent

Statsforvaltningen
Storetorv 10
6200 Aabenraa
Telefon: 72 56 70 00
Direkte telefon: 72 56 79 77
Mail: direktion@statsforvaltningen.dk

Fra: Byggeri [mailto:byggeri@tbst.dk] 
Sendt: 6. april 2018 11:59
Emne: Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)

Til høringsparterne.

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
bygningsreglement 2018 (BR18) i høring.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til
bekendtgørelsesændringen senest den 4. maj 2018.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til
eem@tbst.dk, mærket j.nr. BS0411-00017.

Med venlig hilsen
Signe Maria Larsen
Studentermedhjælper, Stud.merc.jur.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
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Edvard Thomsens Vej 14 


2300 København S 


Telefon 7221 8800 


Fax 7262 6790 


info@tbst.dk 


tbst.dk 


Notat 


BS0411-00017 


06-04-2018 


Til høringsparterne 


Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 


2018 (BR18) 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til bekendtgø-


relse om ændring af bygningsreglement 2018 (BR18). Ændringen har 


til formål at indføre frist for stikprøvekontrol i byggesager, gennem-


føre ændringer i bygningsklasse 2020 samt at præcisere en række be-


stemmelser i bygningsreglementet. 


Med forslaget fremsendes skema til kommentering af de forslåede 


ændringer til bygningsreglementet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 


skal bede høringsparterne om at benytte dette skema ved svar på hø-


ringen. 


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


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


eem@tbst.dk senest den 4. maj 2018, mærket j.nr. BS0411-00017. 


Bekendtgørelsen indeholder følgende: 


 Ændring af de administrative bestemmelser vedr., hvornår en


anerkendt statiker skal tilknyttes en byggesag


 Præcisering af bestemmelserne om stikprøvekontrol


 Præcisering af brandkrav


 Præcisering af energikrav


 Ændringer i bygningsklasse 2020


I nogle af bestemmelserne er det alene enkelte ord, der ændres eller 


tilføjes. Bestemmelserne nyaffattes dog af lovtekniske årsager. Hvor 


det er tilfældet, er ændringerne markeret med gul.  



mailto:info@trafikstyrelsen.dk

mailto:eem@tbst.dk
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Ændring af de administrative bestemmelser vedr., hvornår en aner-


kendt statiker skal tilknyttes en byggesag 


Bestemmelserne for, hvornår der skal tilknyttes en anerkendt statiker 


ved teknisk byggesagsbehandling, ændres, således at de svarer til 


det, der var gældende i BR15. Ændringen betyder, at kravet om aner-


kendt statiker følger konsekvensklasse CC3 og CC3+ i stedet for kon-


struktionsklasserne. Baggrunden for ændringen er, at anerkendelses-


ordningen kan fortsætte uændret, indtil der er tilstrækkeligt antal cer-


tificerede konstruktionsrådgiver, og anerkendelsesordningen kan ud-


fases.  


Stikprøvekontrol 


Der er krav om, at kommunerne skal gennemføre stikprøvekontrol af 


dokumentationen i 10% af de byggesager, hvortil der er meddelt 


ibrugtagningstilladelse. Det foreslås, at der indføres en frist på 3 må-


neder fra meddelelse om ibrugtagning, til stikprøvekontrollen skal 


være gennemført for et byggearbejde.  


Fristen foreslås indført af hensyn til bygningsejerens mulighed for at 


indhente eventuelt manglende dokumentation på byggesagen og at 


udbedre fejl i byggeriet hurtigst muligt, da det vurderes, at forudsæt-


ningerne herfor er bedre, jo tættere på ibrugtagning en eventuel fejl 


eller mangel konstateres.   


Præcisering af brandkrav 


Der foretages enkelte sproglige præciseringer i brandkravene i kap. 5, 


som dog ikke ændrer på de respektive bestemmelsers overordnede 


indhold. Derudover foretages der en ændring fsva. krav til jordbrugs-


erhvervets driftsbygninger, for hvilke der fandtes en række undtagel-


ser fra brandkrav i BR15, som på grund af en fejl ikke fremgår af den 


aktuelle udgave af BR18. 


Præcisering af energikrav 


Energikrav til klimaskærmen udvides til at inkludere også vinduer og 


døre, som tidligere var undtaget, da kravene således dækker det 


samlede varmetab gennem klimaskærmen. Ændringen dækker såvel 


beregning som krav. Ændringen forventes således kun at give anled-


ning til marginale forskelle i forhold til nuværende krav.  


Da energifaktorerne ændres, justeres kravene i renoveringsklasse 2 


for at opretholde koordinering. Dette vil være en mindre skærpelse i 


forhold til det nuværende niveau. 


Der gennemføres desuden mindre justeringer af energikravene til 


ventilation. 
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Ændringer i Bygningsklasse 2020 


U-værdi krav til port 


I det nuværende bygningsreglement er der U-værdikrav til porte i 


bygningsklasse 2020. Dette krav er dog identisk med det almindelige 


krav til porte. U-værdikravet slettes derfor fra afsnittet om bygnings-


klasse 2020/lavenergiklassen. 


Tætheden af klimaskærmen 


I det nuværende bygningsreglement er der krav om, at volumen-


strømmen ikke må overstige 0,5 l/s/m² ved en trykforskel på 50 Pa 


eller 0,15 l/s pr m² klimaskærm ved høje rum. Efter branchedialog 


ændres kravet til 0,75 l/s/m² ved en trykforskel på 50 Pa eller 0,22 


l/s pr. m² klimaskærm ved høje rum. 


Ventilationsanlæg i bygningsklasse 2020 


I det nuværende reglement er der krav til energiforbruget i ventilati-


onsanlæg, der betjener én bolig. I forbindelse med revisionen til lav-


energiklasse ift. BR18 fjernes dette krav, da kravet har vist sig for 


svært at overholde, og det almindelige krav til disse ventilationsanlæg 


vurderes som tilstrækkeligt. 


Økonomiske og administrative konsekvenser, herunder DUT 


Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) anmodes om 


høring af bekendtgørelsens eventuelle økonomiske konsekvenser i for-


hold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT). 


Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at be-


kendtgørelsen ikke vil medføre økonomiske konsekvenser i forhold til 


DUT. 


Det vurderes ikke, at ændringen vil have administrative konsekvenser 


for hverken kommuner eller borgere. 


Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018. 


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


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


eem@tbst.dk senest den 4. maj 2018, mærket j.nr. BS0411-00017. 


Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Emil Engel Magnussen 


på mail eem@tbst.dk eller til info@tbst.dk. 


Der vedlægges en liste over høringsparterne. 
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Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-


portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive gjort tilgænge-


lige. 


Vores nyhedsbrev indeholder information om de udstedte regler. Til-


melding til nyhedsbrevet kan ske på vores hjemmeside www.tbst.dk.  


 


Med venlig hilsen 


Emil Engel Magnussen 


 



http://www.hoeringsportalen.dk/

http://www.hoeringsportalen.dk/

http://www.tbst.dk/
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Advokatrådet - Advokatsamfundet 


Akademisk Arkitektforening 


Altinex Oil Denmark A/S 


Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation 


Ankenævnet på Energiområdet 


Arbejdsgiverne 


Astma-Allergi Danmark 


Banedanmark  


BAT-Kartellet 


Bips-Byggeri, Informationsteknologi, Produktivitet og Samarbejde 


Boligselskabernes Landsforening 


BOSAM - Boligforeningernes Sammenslutning i Danmark 


Brancheforeningen Danske Byggecentre 


Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Brancheforeningen for Storkøkkenudstyr (BFS) 


Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning 


Byggeriets Evaluerings Center 


Byggeskadefonden 


Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse  


Byggesocietet  


Bygherreforeningen 
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Dato 6. april 2018 


Bygningsfredningsforeningen (BYFO) 


Center for Indeklima og Sundhed i Boliger 


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 Forening for Automatforplejning (DAFA) 


Dansk Gasteknisk Center 


Dansk Industri 


Dansk Metal 


Dansk Miljøteknologi 


Dansk Solvarme Forening 


Dansk Standard 


Dansk Varme Service, DVS 


Dansk Ventilation 


Danske Advokater 


Danske Arkitektvirksomheder 


Danske Beredskaber  


Danske Handicaporganisationer 


Danske Kloakmestre 
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Danske Regioner 


Danske Udlejere 


DANVA 


Datatilsynet 


Debra - Energibranchen 


Den Danske Landinspektørforening 


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 


Det Økologiske Råd 


DHI 


DI Byg 


DI Digital 


DI Energibranchen 


DI Fødevarer 


DI Handel 


DI Videnrådgiverne 


DONG Energy 


E.On Denmark A/S 


Ejendomsforeningen Danmark 


Energi- og Olieforum 


Energiforum Danmark 


Energiservice A/S 


Energitjenesten 


Erhvervslejernes Landsorganisation 


ETA Danmark A/S 


Eurofins 


FABA 


FEHA 


Finans Danmark 


Forbrugerrådet TÆNK 


Forbundet Arkitekter og Designere 
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Notat 


 


Dato 6. april 2018 


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 


HMN Naturgas 


Hofor 


Horesta 


Hovedstadens Beredskab 


Håndværksrådet 


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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Parcelhusejernes Landsforening 


Plan Energi 


Plastindustrien 


Praktiserende Landinspektørers Forening 


Realdania 


Rørforeningen 


SBS Byfornyelsesselskabet 


Seges 


SikkerhedsBranchen 


Skorstensfejerlauget 


Statens Byggeforskningsinstitut 


Statikeranerkendelsesudvalget 


Statsforvaltningen 


Statsforvaltningen Hovedstaden 


Statsforvaltningen Midtjylland 


Statsforvaltningen Nordjylland 


Statsforvaltningen Sjælland 


Statsforvaltningen Syddanmark 


Stålcentrum 


SYD Energi 


Syddansk Universitet 


Tekniq Installatørernes Organisation 


Teknologisk Institut 


Teleindustrien 


Træinformation 


Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Varmepumpefabrikantforeningen  


VELTEK 


Vindmølleindustrien 


Vinduesindustrien 
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Aalborg Universitet 


Aarhus Universitet 


Ministerielle høringsparter 


Arbejdstilsynet 


Beredskabsstyrelsen 


Beskæftigelsesministeriet 


Bygningsstyrelsen 


Domstolsstyrelsen 


Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 


Energiklagenævnet 


Energinet.dk 


Energistyrelsen 


Energitilsynet 


Erhvervsministeriet 


Erhvervsstyrelsen 


Finansministeriet 


Finanstilsynet 


Forsvarsministeriet 


Fødevarestyrelsen 


Justitsministeriet 


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 


Kulturministeriet 


Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 


Ligestillingsafdelingen 


Miljø- og Fødevareklagenævnet 


Miljø- og Fødevareministeriet 


Miljøstyrelsen 


Naturstyrelsen 


Sikkerhedsstyrelsen 


Skatteministeriet 
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Slots- og Kulturstyrelsen 


Statsministeriet 


Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 


Sundheds- og Ældreministeriet 


Sundhedsstyrelsen 


Uddannelses- og Forskningsministeriet 


Udlændinge- og Integrationsministeriet 


Undervisningsministeriet 


Økonomi- og Indenrigsministeriet 


 


 


 








Notat









		Skabelon til høringssvar
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 


bygningsreglement 2018 (BR18) 


 
§ 1 


 


   I bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017 om bygningsreglement 2018 (BR18), foretages 


følgende ændringer: 


  


1. § 6, stk. 1, nr. 2, litra b, affattes således: 


   »b) Brandforhold i kapitel 5. Jordbrugserhvervets driftsbygninger er dog undtaget fra §§ 88 – 90, 


§§ 99 – 103 og §§ 121 – 123.« 


 


2. I § 25 ændres »kapitel 28« til: »§ 505«.  


 


3. § 26, stk. 1, affattes således: 


   »For konstruktioner, der er omfattet af § 24, stk. 1, og som henregnes til høj konsekvensklasse 


(CC3), jf. DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK 


NA:2013, skal den statiske dokumentation bilægges en erklæring udformet og underskrevet 


personligt af en statiker, der har anerkendelse efter reglerne i kapitel 35. Erklæringen skal omfatte 


den statiske dokumentation som helhed.« 


 


4. I § 27, stk. 1, ændres »byggeri i konstruktionsklasse 4« til: »konstruktioner omfattet af § 26, stk. 


1, og som henregnes til høj konsekvensklasse, hvor konsekvenserne af et svigt er særligt alvorlige 


(CC3+), jf. DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK 


NA:2013,«.  


 


5. I § 46 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: 


   »Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal have afsluttet stikprøvekontrollen indenfor tre måneder efter, 


der er meddelt ibrugtagningstilladelse.« 


Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.  


 


6. I § 56, nr. 4, 4. pkt., indsættes efter »håndlister«: »i begge sider«.  


 


7. § 57, 1. pkt., affattes således: 


   »Trapper i fælles adgangsveje skal udformes med tilstrækkelig bredde og fri loftshøjde i forhold 


til den tilsigtede brug, samt have en hældning, der gør dem lette og sikre at gå på.« 


 


8. I § 57, nr. 2, udgår 1. pkt.  


 


9. § 61, stk. 1, affattes således: 


   »Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje skal i begge sider og under hensyn til bygningens 


anvendelse forsynes med gribeegnede håndlister, der er nemme at gribe om og holde fast i. 


Håndlister skal føres ubrudt forbi repos og afsluttes vandret.« 


 


10. I § 76 indsættes efter »tabel 4.6.1 i«: »tillæg 1 til«. 


 







11. § 82, stk. 2, nr. 5, affattes således: 


   »5) 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.« 


 


12. I § 90, stk. 1, nr. 18, ændres »Vandfyldt slangevinde« til: »Slangevinder«. 


 


13. § 91 affattes således: 


   »§ 91. Bygninger skal designes, projekteres og udføres, så der i tilfælde af brand kan ske en sikker 


evakuering og redning af personer. Dette skal ske under hensyn til, at:  


1) Personer kan blive opmærksomme på, at der er opstået en brand. 


2) Flugtveje udformes, så der kan ske en evakuering af personer. 


3) Der etableres redningsåbninger til redning af personer.« 


 


14. § 98 affattes således: 


   »§ 98. Redningsåbninger skal designes og udføres under hensyn til: 


1) At personer i den brandmæssige enhed skal kunne give sig til kende. 


2) Antallet af personer, som den brandmæssige enhed er beregnet til. 


3) At redningsåbninger skal udformes, så de kan anvendes til redning af personer via 


redningsberedskabets stiger, dog afhængigt af bygningens højde.  


4) At redningsåbninger i brandmæssige enheder kan åbnes uden brug af nøgle eller særligt 


udstyr, når der opholder sig personer i de pågældende brandmæssige enheder.« 


 


15. § 99, stk. 2, nr. 3, affattes således: 


   »3) Redningsberedskabet har forsvarlig mulighed for redning af personer og for at gennemføre det 


slukningsarbejde og den begrænsning af brandspredning, som er nødvendig herfor.« 


 


16. I §§ 121, 513, nr. 6, og 514 udgår »vandfyldte«. 


 


17. § 123 affattes således: 


   »§ 123. Der skal installeres automatisk sprinkleranlæg i bygninger for at sikre mod 


brandspredning i følgende: 


1) Bygningsafsnit i én etage i anvendelseskategori 1, når etagearealet er større end 5.000 m², 


dog ved et etageareal større end 2.000 m², hvis bygningsafsnittet har en brandbelastning, der 


er større end 800 MJ/m² gulvareal. 


2) Bygningsafsnit i mere end én etage i anvendelseskategori 1, når etagearealet er større end 


2000 m2. 


3) I bygningsafsnit i lagerbygninger i anvendelseskategori 1, hvor stablingshøjden er over 8 m, 


og etagearealet er større end 600 m². 


4) Bygningsafsnit i én etage i anvendelseskategori 2 og 3, hvis bygningsafsnittet har et 


etageareal større end 2.000 m². 







5) Bygningsafsnit i mere end én etage i anvendelseskategori 2 og 3, hvis bygningsafsnittet har 


et etageareal større end 1.000 m². 


6) Bygningsafsnit i én etage i anvendelseskategori 4, 5 og 6, hvis bygningsafsnittet er mere end 


2.000 m².  


7) Bygningsafsnit i mere end én etage i anvendelseskategori 4, 5 og 6, hvis bygningsafsnittet er 


mere end 600 m².  


8) Bygninger med gulv i øverste etage mere end 22 m over terræn.« 


 


18. § 125 affattes således: 


   »§ 125. Bygninger skal placeres i en sådan afstand til skel mod nabo, vej- og stimidte, eller 


udføres på en sådan måde, at det sikres, at der ikke er risiko for brandspredning til anden grund.«  


 


19. I § 126 udgår to steder »afsøgning og«. 


 


20. I § 129 affattes således:  


   »§ 129. Bygninger skal udformes, så redningsberedskabets rednings- og slukningsmateriel kan 


føres frem til ethvert sted i bygningen, hvor dette er nødvendigt for:  


1) Redning af personer.  


2) At gennemføre slukningsarbejde i forbindelse med redning af personer.« 


 


21. I § 135, stk. 2, nr. 8, ændres »Vandfyldte slangevinde« til: »Slangevinder«. 


 


22. I § 141, stk. 4, nr. 9, ændres »Vandfyldte slangevinder« til: »Slangevinder«. 


 


23. I § 180 ændres »bestemmelserne i §§ 176 og 177« til: »§ 181«. 


 


24. § 180, nr. 1, affattes således: 


   »1) Garager og carporte, der ikke er en integreret del af den primære bebyggelse.« 


 


25. § 182, nr. 1, affattes således: 


   »1) Garager og carporte, der ikke er en integreret del af den primære bebyggelse.« 


 


26. I § 242 indsættes som stk. 3: 


   »Stk. 3. Der skal være naturlig eller mekanisk ventilation af elevatorskakte. Maskinrum skal 


ventileres.«    


 


27. I § 252, nr. 1, ændres »2,5« til: »1,9«. 


 


28. I § 252, nr. 2, ændres »0,8« til: »0,85«. 


 


29. I § 258, stk. 1, nr. 1, ændres »-17,0« til: »-17«. 


 


30. I § 258, stk. 1, nr. 2, ændres »0,0« til: »0«. 


 


31. § 264 affattes således: 







   »§ 264. Nybyggeri, der er omfattet af bestemmelserne i §§ 259 og 260, skal udføres, så det 


dimensionerende transmissionstab pr. m² etageareal ikke overstiger 12+6/E+300/A, hvor E er 


antallet af etager, og A er det opvarmede etageareal. Antal etager er et decimaltal, som udregnes 


som opvarmet etageareal divideret med bebygget areal. Bygninger med gennemsnitlig rumhøjde 


over 4,0 meter får et tillæg på 1,0 W/m² pr. meter gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter. 


Opvarmet kælder, der ikke indgår i etagearealet, medregnes med 40 pct. i antal etager og det 


opvarmede etageareal.« 


 


32. § 281, nr. 1, affattes således: 


   »1) Renoveringsklasse 2, når det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, 


køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 70,0 kWh/m² pr. år tillagt 


2.200 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.« 


 


33. § 282, stk. 1, nr. 1, affattes således: 


   »1) Renoveringsklasse 2, når det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, 


køling, varmt brugsvand og belysning pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 95 kWh/m² pr. år 


tillagt 2.200 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.« 


 


34. I § 283 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger, samt tilbygninger hertil er ikke 


omfattet af §§258-279 og §§293-298.« 


 


35. § 304 affattes således: 


   »§ 304. Brændeovne, masseovne, åbne fyringsanlæg og lignende, der forsynes med håndbetjente 


røgspjæld, skal i lukket tilstand have et frit gennemstrømningsareal på mindst 20 cm².« 


 


36. I § 320, stk. 1, ændres »§ 110« til: »§§ 105-107« og »§ 342« til: »§ 323«.   


 


37. I § 344, stk. 2, indsættes som nr. 9: 


   »9) DS/EN 1998-1 Konstruktioner i seismiske områder - Del 1: Generelle regler, seismiske 


påvirkninger og regler for bygninger med DS/EN 1998-1 DK NA.« 


 


38. § 345, nr. 4, affattes således: 


   »4) DS/EN 206 Beton, specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse og DS/EN 206 


DK NA Beton - Materialer - Regler for anvendelse af DS/EN 206 i Danmark.« 


 


39. I § 436, nr. 4, ændres »800« til: »600«. 


 


40. § 437 affattes således: 


   »§ 437. § 436 gælder ikke for anlæg knyttet til industrielle processer.« 


 


41. I § 455, stk. 3, indsættes som nr. 9: 


   »9) Udvendig efterisolering på maksimalt 25 cm for enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og 


sommerhuse.«  


 


42. § 456, stk. 2, nr. 3 og 4, udgår.  


 


43. I § 456 indsættes som stk. 3:  







   »Stk. 3. Bebyggelse i skrånende terræn kan opføres uden fastsættelse af niveauplaner, såfremt 


højden målt lodret fra terræn ikke overstiger de i §§ 176-186 fastsatte grænser for bebyggelsens 


højde samt den angivne afstand til skel.« 


 


44. I § 456 indsættes som stk. 4:  


   »Stk. 4. Antenner, hvis øverste punkt ikke er mere end 5,50 m over tagfladen, tagkviste, 


skorstenspiber, ventilationshætter, gavltrekanter og tagudhæng, medregnes ikke ved beregningen af 


en bygningshøjde, såfremt de er af sædvanligt omfang. Ved fastlæggelse af bebyggelsens højde kan 


kommunalbestyrelsen endvidere beslutte at se bort fra trappehuse, elevatorskakter, 


ventilationsanlæg, skilte og lysreklamer.« 


 


45. Titlen til kapitel 25 affattes således: 


   »Lavenergiklasse« 


 


46. Overalt i kapitel 25 ændres »bygningsklasse 2020« til: »lavenergiklasse«. 


 


47. I § 474 ændres »20,0« til: »27,0«. 


 


48. I § 475, stk. 1, ændres »25,0« til: »33,0«. 


 


49. I § 475, stk. 2, affattes således: 


   »Stk. 2. For bygninger eller bygningsafsnit i lavenergiklasse med behov for, f.eks. et højt 


belysningsniveau, ekstra meget ventilation, et stort forbrug af varmt brugsvand, eller lang 


benyttelsestid eller bygninger med stor rumhøjde forhøjes energirammen med et tillæg, der 


modsvarer det beregnede energiforbrug hertil. Tillægget skal beregnes i henhold til SBi 213 


Bygningers energibehov. « 


 


50. § 476 affattes således: 


   »§ 476. Bygninger, der er omfattet af §§ 474 eller 475, skal udføres, så det dimensionerende 


transmissionstab pr. m² etageareal ikke overstiger 10+6/E+300/A, hvor E er antallet af etager, og A 


er det opvarmede etageareal. Antal etager er et decimaltal, som udregnes som opvarmet etageareal 


divideret med bebygget areal. Bygninger med gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter får et tillæg 


på 1,0 W/m² pr. meter gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter. Opvarmet kælder, der ikke indgår i 


etagearealet, medregnes med 40 pct. i antal etager og det opvarmede etageareal.« 


 


51. § 477 ophæves. 


 


52. I § 478, stk. 1, ændres »0,0« til: »0«. 


 


53. I § 478, stk. 2, ændres »10,0« til: »10«. 


 


54. § 480 ophæves. 


 


55. I § 481 ændres »0,5« til: »0,75« og »0,15« til: »0,22«.  


 


56. § 484, stk. 4, ophæves.   


 







57. Overalt i bekendtgørelsen bortset fra i § 505 ændres »SBi-anvisning 223, Dokumentation af 


bærende konstruktioner« til: »SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende 


konstruktioner«. 


 


58. I § 509, stk. 1, nr. 1, ændres »bygningsreglementet kapitel 33« til: »§ 507, stk. 1, nr. 5-11,«.   


 


59. Tabel 1 i Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 


 


60. Tabel 2 i Bilag 2 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse. 


 


61. Tabel 3 i Bilag 2 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.    


 


62. Tabel 5 i Bilag 2 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse. 


 


 


§ 2 


 


   Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. juli 2018.  


   Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansøgninger om byggetilladelse, som indsendes 


efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Hvis byggearbejdet ikke kræver tilladelse, skal 


bekendtgørelsen overholdes ved byggearbejder, der påbegyndes efter bekendtgørelsens 


ikrafttræden.  


 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den XX. maj 2018 


 


Carsten Falk Hansen 


 


/ Christian Vesterager 


  







Bilag 1 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor tem‐ 
peraturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillel‐ 
ser 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 


1,40 


Yderdøre med glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 


2,18 m 


1,50 


For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er 


uopvarmede samt glasvægge og vinduer mod rum op‐ 


varmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen 


mellem rummene er 5 °C eller mere 


1,80 


Ovenlyskupler 1,40 


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 


1,5 


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 2 


 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Rum opvarmet til Rum opvarmet til T > 15 
°C 


Rum opvarmet til 5 °C < T < 
15 °C 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,15 0,25 


Etageadskillelser og skillevægge mod 


rum, hvor temperaturforskellen mel‐ 
lem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og 


etageadskillelser over det fri eller ven‐
tileret kryberum 


0,10 0,15 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder 


skunkvægge, flade tage og skråvægge 


direkte mod tag 


0,12 0,15 


Porte 1,80 1,80 


Lemme mod det fri eller mod rum, 


hvor temperaturforskellen mellem 


rummene er 5 °C eller mere (gælder 


ikke ventilationsåbninger på under 


500 cm²) 


1,40 1,50 


Ovenlyskupler 1,40 1,80 


Lystunneler eller lignende 


 


2,0 2,0 


Bygningsdel Linjetab W/mK 


Fundamenter 0,12 0,20 


Samling mellem ydervæg og vinduer 
eller yderdøre, porte og lemme 


0,03 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og 


ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 


0,10 0,10 


  







Bilag 3 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,18 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor 


temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller 


mere 


0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillel‐ 
ser over det fri eller ventileret kryberum 


0,10 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, 


flade tage og skråvægge direkte mod tag 


0,12 


Porte 1,80 


Lemme, nye forsatsvinduer og ovenlyskupler 1,40 


Renoverede forsatsvinduer 1,65 


Lystunneler eller lignende 
 


2,0 


Bygningsdel Linjetab [W/mK] 


Fundamenter 0,12 


Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, 


porte og lemme 


0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer 


eller ovenlyskupler 


0,10 


 


  







Bilag 4 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Ydervægge 0,20 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen 


mellem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 


Gulv og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum 0,12 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skrå‐ 
vægge direkte mod tag 


0,15 


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 


1,80 


Ovenlyskupler 1,80 


Lystunneler eller lignende 
 


2,0 


Linjetab Linjetab [W/mK] 


Fundamenter 0,20 


Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskup‐ 
ler 


0,10 
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'veltek@veltek.dk' (veltek@veltek.dk), info@danskenergi.dk (info@danskenergi.dk), Naturstyrelsen (nst@nst.dk),
hoeringssager@danskerhverv.dk (hoeringssager@danskerhverv.dk), de@de.dk (de@de.dk), dgc@dgc.dk (dgc@dgc.dk),
'info@energinet.dk' (info@energinet.dk), bl@bl.dk (bl@bl.dk), abf@abf-rep.dk (abf@abf-rep.dk), Danske Advokater
(mail@danskeadvokater.dk), Ejendomsforeningen Danmark (info@ejendomsforeningen.dk), D-DEP - enhedspostkasse
(ufm@ufm.dk), Info (info@astma-allergi.dk), Konkurence- og Forbrugerstyrelsen (kfst@kfst.dk), 'hvr@hvr.dk' (hvr@hvr.dk),
'horesta@horesta.dk' (horesta@horesta.dk), 'lo@lo.dk' (lo@lo.dk), Statsforvaltningen (post@statsforvaltningen.dk), 'da@da.dk'
(da@da.dk), 'foedevarer@di.dk' (foedevarer@di.dk), 'sst@sst.dk' (sst@sst.dk), 'hofor@hofor.dk' (hofor@hofor.dk), 'dtu@dtu.dk'
(dtu@dtu.dk), 'aau@aau.dk' (aau@aau.dk), 'sdu@sdu.dk' (sdu@sdu.dk)

Cc: Byggeri (byggeri@tbst.dk), Emil Engel Magnussen (eem@tbst.dk)
Fra: Byggeri (byggeri@tbst.dk)
Titel: Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)
Sendt: 06-04-2018 11:58:56

Til høringsparterne.
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) i
høring.
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til bekendtgørelsesændringen
senest den 4. maj 2018.
 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til eem@tbst.dk, mærket j.nr. BS0411-
00017.
 
Med venlig hilsen
Signe Maria Larsen
Studentermedhjælper, Stud.merc.jur.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S
 

mailto:info@tbst.dk
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Fra: Johanne Vestergaard Oggesen (KFST)
Til: ts Info
Cc: Emil Engel Magnussen
Emne: Høringssvar: Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18), j.nr. BS0411-00017
Dato: 13. april 2018 11:32:48

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør sammen med Konkurrencerådet en uafhængig
konkurrencemyndighed. De følgende høringsbemærkninger afgives udelukkende som
konkurrencemyndighed.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ingen bemærkninger til Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsens høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18), j.nr. BS0411-00017.

Med venlig hilsen

Johanne Vestergaard Oggesen
Student
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ 
Danish Competition and Consumer Authority
Direkte +45 4171 5150
E-mail jov@kfst.dk  

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. +45 4171 5000

Vi arbejder for velfungerende markeder.

mailto:jov@kfst.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:eem@tbst.dk
mailto:jov@kfst.dk
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From:      Justitsministeriet
Sent:       Tue, 24 Apr 2018 13:50:42 +0000
To:                        Byggeri
Subject:                SV: Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)

Justitsministeriet har den 6. april 2018 modtaget Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens høring over ændring af 
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

IT og Service
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tlf.: 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Fra: Byggeri 
Sendt: 6. april 2018 11:59
Til: samfund@advokatsamfundet.dk; hoeringssvar@arkitektforeningen.dk; info@noreco.com; abf@abf-
rep.dk; post@energianke.dk; info@arbejdsgiverne.dk; info@astma-allergi.dk; banedanmark@bane.dk; 
bat@batkartellet.dk; bips@bips.dk; bl@bl.dk; bosam@bosam.dk; db@bdb.dk; bfbe@di.dk; til@bfs.dk; 
kontakt@kooperationen.dk; info@byggerating.dk; bsf@bsf.dk; bvb@bvb.dk; info@byggesoc.dk; 
info@bygherreforeningen.dk; sekretariat@historiskehuse.dk; cisbo@mil.au.dk; info@dabyfo.dk; 
danak@danak.dk; info@dancert.dk; byg@byg.dtu.dk; dl@dklf.dk; dtu@dtu.dk; da@da.dk; dbi@dbi-net.dk; 
info@danskbyggeri.dk; information@centerforlys.dk; de@de.dk; info@danskenergi.dk; 
hoeringssager@danskerhverv.dk; mail@danskfjernvarme.dk; dafa@vending.dk; dgc@dgc.dk; di@di.dk; 
metal@danskmetal.dk; info@danskmiljoteknologi.dk; kontakt@dansksolvarmeforening.dk; 
dansk.standard@ds.dk; info@dvsas.dk; info@danskventilation.dk; mail@danskeadvokater.dk; 
info@danskeark.dk; bni@danskeberedskaber.dk; dh@handicap.dk; Sekretariat@danskekloakmestre.dk; 
regioner@regioner.dk; kontakt@danskeudlejere.dk; danva@danva.dk; dt@datatilsynet.dk; 
debra@energibranchen.dk; ddl@ddl.org; nfa@arbejdsmiljoforskning.dk; info@ecocouncil.dk; 
info@dhigroup.com; dibyg@di.dk; digital@di.dk; energi@di.dk; foedevarer@di.dk; handel@di.dk; 
DiRaadgiverne@di.dk; info@dongenergy.com; kundecenter@eon.dk; info@ejendomsforeningen.dk; 
eof@eof.dk; info@energiforumdanmark.dk; info@energi-service.dk; info@energitjenesten.dk; pm@adv-
martinelli.dk; eta@etadanmark.dk; info@eurofins.dk; faba@faba.dk; feha@feha.dk; 
mail@finansdanmark.dk; hoeringer@fbr.dk; sekr@faod.dk; 3f@3f.dk; info@forcetechnology.dk; 
mail@fdkv.dk; fri@frinet.dk; fse@fse.dk; fp@forsikringogpension.dk; fes@mil.dk; fsr@fsr.dk; 
gs@glasindustrien.dk; info@godadgang.dk; info_gdk@grundfos.com; sik@sik.dk; hmn@naturgas.dk; 
hofor@hofor.dk; horesta@horesta.dk; hbr@hbr.dk; hvr@hvr.dk; ida@ida.dk; kl@kl.dk; kf@kf.dk; 
ktc@ktc.dk; kea@kea.dk; hoering@lf.dk; lbf@lbf.dk; mail@byogland.dk; llo@llo.dk; lo@lo.dk; mf@mff.dk; 
info@molio.dk; info@ngf.dk; sekretariat@parcelhus.dk; planenergi@planenergi.dk; pd@plast.dk; 
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mailto:jm@jm.dk


plf@plf.dk; realdania@realdania.dk; mail@branchehuset.dk; kbh@sbsby.dk; info@seges.dk; 
info@sikkerhedsbranchen.dk; lauget@skorstensfejeren.dk; sbi@sbi.dk; statiker@ida.dk; 
post@statsforvaltningen.dk; hovedstaden@statsforvaltning.dk; midtjylland@statsforvaltning.dk; 
nordjylland@statsforvaltning.dk; sjaelland@statsforvaltning.dk; syddanmark@statsforvaltning.dk; 
info@staalcentrum.dk; boli@se.dk; sdu@sdu.dk; tekniq@tekniq.dk; info@teknologisk.dk; 
post@teleindu.dk; traeinfo@traeinfo.dk; post@fube.dk; vpf@varmepumpefabrikanterne.dk; 
veltek@veltek.dk; danish@windpower.org; info@vinduesindustrien.dk; aau@aau.dk; au@au.dk; at@at.dk; 
brs@brs.dk; Beskæftigelsesmin. ; bygst@bygst.dk; post@domstolsstyrelsen.dk; efkm@efkm.dk; 
ekn@naevneneshus.dk; info@energinet.dk; ens@ens.dk; post@energitilsynet.dk; em@em.dk; 
erst@erst.dk; fm@fm.dk; finanstilsynet@ftnet.dk; fmn@fmn.dk; fvst@fvst.dk; Justitsministeriet ; 
kfst@kfst.dk; kum@kum.dk; mail@lfst.dk; um@um.dk; nmkn@naevneneshus.dk; mfvm@mfvm.dk; 
mst@mst.dk; nst@nst.dk; sik@sik.dk; skm@skm.dk; post@slks.dk; stm@stm.dk; Styrelsen for 
Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte ; sum@sum.dk; sst@sst.dk; ufm@ufm.dk; uim@uim.dk; 
uvm@uvm.dk; oim@oim.dk
Cc: Emil Engel Magnussen ; Byggeri 
Emne: Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18) 
Til høringsparterne.
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 
2018 (BR18) i høring.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til 
bekendtgørelsesændringen senest den 4. maj 2018. 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vores hovedmailadresse 
info@tbst.dk, cc. til eem@tbst.dk, mærket j.nr. BS0411-00017.
Med venlig hilsen
Signe Maria Larsen
Studentermedhjælper, Stud.merc.jur.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S

mailto:info@tbst.dk
mailto:eem@tbst.dk


Fra: Tine Holm
Til: ts Info
Cc: Emil Engel Magnussen; KEA
Emne: Vedr. j.nr. BS0411-00017.: Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)
Dato: 25. april 2018 09:40:01
Vedhæftede filer: image001.png

Høringsbrev.pdf
Høringsliste.pdf
Skabelon til høringssvar BR18.docx
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18).pdf

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: Byggeri [mailto:byggeri@tbst.dk] 
Sendt: 6. april 2018 11:59
Til: samfund@advokatsamfundet.dk; hoeringssvar@arkitektforeningen.dk; info@noreco.com;
abf@abf-rep.dk; post@energianke.dk; info@arbejdsgiverne.dk; info@astma-allergi.dk;
banedanmark@bane.dk; bat@batkartellet.dk; bips@bips.dk; bl@bl.dk; bosam@bosam.dk;
db@bdb.dk; bfbe@di.dk; til@bfs.dk; kontakt@kooperationen.dk; info@byggerating.dk;
bsf@bsf.dk; bvb@bvb.dk; info@byggesoc.dk; info@bygherreforeningen.dk;
sekretariat@historiskehuse.dk; cisbo@mil.au.dk; info@dabyfo.dk; danak@danak.dk;
info@dancert.dk; byg@byg.dtu.dk; dl@dklf.dk; dtu@dtu.dk; da@da.dk; dbi@dbi-net.dk;
info@danskbyggeri.dk; information@centerforlys.dk; de@de.dk; info@danskenergi.dk;
hoeringssager@danskerhverv.dk; mail@danskfjernvarme.dk; dafa@vending.dk; dgc@dgc.dk;
di@di.dk; metal@danskmetal.dk; info@danskmiljoteknologi.dk;
kontakt@dansksolvarmeforening.dk; dansk.standard@ds.dk; info@dvsas.dk;
info@danskventilation.dk; mail@danskeadvokater.dk; info@danskeark.dk;
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Edvard Thomsens Vej 14 


2300 København S 


Telefon 7221 8800 


Fax 7262 6790 


info@tbst.dk 


tbst.dk 


Notat 


BS0411-00017 


06-04-2018 


Til høringsparterne 


Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 


2018 (BR18) 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til bekendtgø-


relse om ændring af bygningsreglement 2018 (BR18). Ændringen har 


til formål at indføre frist for stikprøvekontrol i byggesager, gennem-


føre ændringer i bygningsklasse 2020 samt at præcisere en række be-


stemmelser i bygningsreglementet. 


Med forslaget fremsendes skema til kommentering af de forslåede 


ændringer til bygningsreglementet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 


skal bede høringsparterne om at benytte dette skema ved svar på hø-


ringen. 


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


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


eem@tbst.dk senest den 4. maj 2018, mærket j.nr. BS0411-00017. 


Bekendtgørelsen indeholder følgende: 


 Ændring af de administrative bestemmelser vedr., hvornår en


anerkendt statiker skal tilknyttes en byggesag


 Præcisering af bestemmelserne om stikprøvekontrol


 Præcisering af brandkrav


 Præcisering af energikrav


 Ændringer i bygningsklasse 2020


I nogle af bestemmelserne er det alene enkelte ord, der ændres eller 


tilføjes. Bestemmelserne nyaffattes dog af lovtekniske årsager. Hvor 


det er tilfældet, er ændringerne markeret med gul.  



mailto:info@trafikstyrelsen.dk

mailto:eem@tbst.dk
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Ændring af de administrative bestemmelser vedr., hvornår en aner-


kendt statiker skal tilknyttes en byggesag 


Bestemmelserne for, hvornår der skal tilknyttes en anerkendt statiker 


ved teknisk byggesagsbehandling, ændres, således at de svarer til 


det, der var gældende i BR15. Ændringen betyder, at kravet om aner-


kendt statiker følger konsekvensklasse CC3 og CC3+ i stedet for kon-


struktionsklasserne. Baggrunden for ændringen er, at anerkendelses-


ordningen kan fortsætte uændret, indtil der er tilstrækkeligt antal cer-


tificerede konstruktionsrådgiver, og anerkendelsesordningen kan ud-


fases.  


Stikprøvekontrol 


Der er krav om, at kommunerne skal gennemføre stikprøvekontrol af 


dokumentationen i 10% af de byggesager, hvortil der er meddelt 


ibrugtagningstilladelse. Det foreslås, at der indføres en frist på 3 må-


neder fra meddelelse om ibrugtagning, til stikprøvekontrollen skal 


være gennemført for et byggearbejde.  


Fristen foreslås indført af hensyn til bygningsejerens mulighed for at 


indhente eventuelt manglende dokumentation på byggesagen og at 


udbedre fejl i byggeriet hurtigst muligt, da det vurderes, at forudsæt-


ningerne herfor er bedre, jo tættere på ibrugtagning en eventuel fejl 


eller mangel konstateres.   


Præcisering af brandkrav 


Der foretages enkelte sproglige præciseringer i brandkravene i kap. 5, 


som dog ikke ændrer på de respektive bestemmelsers overordnede 


indhold. Derudover foretages der en ændring fsva. krav til jordbrugs-


erhvervets driftsbygninger, for hvilke der fandtes en række undtagel-


ser fra brandkrav i BR15, som på grund af en fejl ikke fremgår af den 


aktuelle udgave af BR18. 


Præcisering af energikrav 


Energikrav til klimaskærmen udvides til at inkludere også vinduer og 


døre, som tidligere var undtaget, da kravene således dækker det 


samlede varmetab gennem klimaskærmen. Ændringen dækker såvel 


beregning som krav. Ændringen forventes således kun at give anled-


ning til marginale forskelle i forhold til nuværende krav.  


Da energifaktorerne ændres, justeres kravene i renoveringsklasse 2 


for at opretholde koordinering. Dette vil være en mindre skærpelse i 


forhold til det nuværende niveau. 


Der gennemføres desuden mindre justeringer af energikravene til 


ventilation. 
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Ændringer i Bygningsklasse 2020 


U-værdi krav til port 


I det nuværende bygningsreglement er der U-værdikrav til porte i 


bygningsklasse 2020. Dette krav er dog identisk med det almindelige 


krav til porte. U-værdikravet slettes derfor fra afsnittet om bygnings-


klasse 2020/lavenergiklassen. 


Tætheden af klimaskærmen 


I det nuværende bygningsreglement er der krav om, at volumen-


strømmen ikke må overstige 0,5 l/s/m² ved en trykforskel på 50 Pa 


eller 0,15 l/s pr m² klimaskærm ved høje rum. Efter branchedialog 


ændres kravet til 0,75 l/s/m² ved en trykforskel på 50 Pa eller 0,22 


l/s pr. m² klimaskærm ved høje rum. 


Ventilationsanlæg i bygningsklasse 2020 


I det nuværende reglement er der krav til energiforbruget i ventilati-


onsanlæg, der betjener én bolig. I forbindelse med revisionen til lav-


energiklasse ift. BR18 fjernes dette krav, da kravet har vist sig for 


svært at overholde, og det almindelige krav til disse ventilationsanlæg 


vurderes som tilstrækkeligt. 


Økonomiske og administrative konsekvenser, herunder DUT 


Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) anmodes om 


høring af bekendtgørelsens eventuelle økonomiske konsekvenser i for-


hold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT). 


Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at be-


kendtgørelsen ikke vil medføre økonomiske konsekvenser i forhold til 


DUT. 


Det vurderes ikke, at ændringen vil have administrative konsekvenser 


for hverken kommuner eller borgere. 


Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018. 


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


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


eem@tbst.dk senest den 4. maj 2018, mærket j.nr. BS0411-00017. 


Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Emil Engel Magnussen 


på mail eem@tbst.dk eller til info@tbst.dk. 


Der vedlægges en liste over høringsparterne. 
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Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-


portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive gjort tilgænge-


lige. 


Vores nyhedsbrev indeholder information om de udstedte regler. Til-


melding til nyhedsbrevet kan ske på vores hjemmeside www.tbst.dk.  


 


Med venlig hilsen 


Emil Engel Magnussen 


 



http://www.hoeringsportalen.dk/

http://www.hoeringsportalen.dk/

http://www.tbst.dk/
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Edvard Thomsens Vej 14 


2300 København S 


Telefon 7221 8800 


Fax 7262 6790 


info@trafikstyrelsen.dk 


www.trafikstyrelsen.dk 
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Advokatrådet - Advokatsamfundet 


Akademisk Arkitektforening 


Altinex Oil Denmark A/S 


Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation 


Ankenævnet på Energiområdet 


Arbejdsgiverne 


Astma-Allergi Danmark 


Banedanmark  


BAT-Kartellet 


Bips-Byggeri, Informationsteknologi, Produktivitet og Samarbejde 


Boligselskabernes Landsforening 


BOSAM - Boligforeningernes Sammenslutning i Danmark 


Brancheforeningen Danske Byggecentre 


Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Brancheforeningen for Storkøkkenudstyr (BFS) 


Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning 


Byggeriets Evaluerings Center 


Byggeskadefonden 


Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse  


Byggesocietet  


Bygherreforeningen 
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Notat 
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Bygningsfredningsforeningen (BYFO) 


Center for Indeklima og Sundhed i Boliger 


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 Forening for Automatforplejning (DAFA) 


Dansk Gasteknisk Center 


Dansk Industri 


Dansk Metal 


Dansk Miljøteknologi 


Dansk Solvarme Forening 


Dansk Standard 


Dansk Varme Service, DVS 


Dansk Ventilation 


Danske Advokater 


Danske Arkitektvirksomheder 


Danske Beredskaber  


Danske Handicaporganisationer 


Danske Kloakmestre 
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Danske Regioner 


Danske Udlejere 


DANVA 


Datatilsynet 


Debra - Energibranchen 


Den Danske Landinspektørforening 


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 


Det Økologiske Råd 


DHI 


DI Byg 


DI Digital 


DI Energibranchen 


DI Fødevarer 


DI Handel 


DI Videnrådgiverne 


DONG Energy 


E.On Denmark A/S 


Ejendomsforeningen Danmark 


Energi- og Olieforum 


Energiforum Danmark 


Energiservice A/S 


Energitjenesten 


Erhvervslejernes Landsorganisation 


ETA Danmark A/S 


Eurofins 


FABA 


FEHA 


Finans Danmark 


Forbrugerrådet TÆNK 


Forbundet Arkitekter og Designere 
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Notat 


 


Dato 6. april 2018 


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 


HMN Naturgas 


Hofor 


Horesta 


Hovedstadens Beredskab 


Håndværksrådet 


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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Notat 
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Parcelhusejernes Landsforening 


Plan Energi 


Plastindustrien 


Praktiserende Landinspektørers Forening 


Realdania 


Rørforeningen 


SBS Byfornyelsesselskabet 


Seges 


SikkerhedsBranchen 


Skorstensfejerlauget 


Statens Byggeforskningsinstitut 


Statikeranerkendelsesudvalget 


Statsforvaltningen 


Statsforvaltningen Hovedstaden 


Statsforvaltningen Midtjylland 


Statsforvaltningen Nordjylland 


Statsforvaltningen Sjælland 


Statsforvaltningen Syddanmark 


Stålcentrum 


SYD Energi 


Syddansk Universitet 


Tekniq Installatørernes Organisation 


Teknologisk Institut 


Teleindustrien 


Træinformation 


Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Varmepumpefabrikantforeningen  


VELTEK 


Vindmølleindustrien 


Vinduesindustrien 
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Aalborg Universitet 


Aarhus Universitet 


Ministerielle høringsparter 


Arbejdstilsynet 


Beredskabsstyrelsen 


Beskæftigelsesministeriet 


Bygningsstyrelsen 


Domstolsstyrelsen 


Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 


Energiklagenævnet 


Energinet.dk 


Energistyrelsen 


Energitilsynet 


Erhvervsministeriet 


Erhvervsstyrelsen 


Finansministeriet 


Finanstilsynet 


Forsvarsministeriet 


Fødevarestyrelsen 


Justitsministeriet 


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 


Kulturministeriet 


Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 


Ligestillingsafdelingen 


Miljø- og Fødevareklagenævnet 


Miljø- og Fødevareministeriet 


Miljøstyrelsen 


Naturstyrelsen 


Sikkerhedsstyrelsen 


Skatteministeriet 
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Notat 
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Slots- og Kulturstyrelsen 


Statsministeriet 


Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 


Sundheds- og Ældreministeriet 


Sundhedsstyrelsen 


Uddannelses- og Forskningsministeriet 


Udlændinge- og Integrationsministeriet 


Undervisningsministeriet 


Økonomi- og Indenrigsministeriet 
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 


bygningsreglement 2018 (BR18) 


 
§ 1 


 


   I bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017 om bygningsreglement 2018 (BR18), foretages 


følgende ændringer: 


  


1. § 6, stk. 1, nr. 2, litra b, affattes således: 


   »b) Brandforhold i kapitel 5. Jordbrugserhvervets driftsbygninger er dog undtaget fra §§ 88 – 90, 


§§ 99 – 103 og §§ 121 – 123.« 


 


2. I § 25 ændres »kapitel 28« til: »§ 505«.  


 


3. § 26, stk. 1, affattes således: 


   »For konstruktioner, der er omfattet af § 24, stk. 1, og som henregnes til høj konsekvensklasse 


(CC3), jf. DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK 


NA:2013, skal den statiske dokumentation bilægges en erklæring udformet og underskrevet 


personligt af en statiker, der har anerkendelse efter reglerne i kapitel 35. Erklæringen skal omfatte 


den statiske dokumentation som helhed.« 


 


4. I § 27, stk. 1, ændres »byggeri i konstruktionsklasse 4« til: »konstruktioner omfattet af § 26, stk. 


1, og som henregnes til høj konsekvensklasse, hvor konsekvenserne af et svigt er særligt alvorlige 


(CC3+), jf. DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK 


NA:2013,«.  


 


5. I § 46 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: 


   »Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal have afsluttet stikprøvekontrollen indenfor tre måneder efter, 


der er meddelt ibrugtagningstilladelse.« 


Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.  


 


6. I § 56, nr. 4, 4. pkt., indsættes efter »håndlister«: »i begge sider«.  


 


7. § 57, 1. pkt., affattes således: 


   »Trapper i fælles adgangsveje skal udformes med tilstrækkelig bredde og fri loftshøjde i forhold 


til den tilsigtede brug, samt have en hældning, der gør dem lette og sikre at gå på.« 


 


8. I § 57, nr. 2, udgår 1. pkt.  


 


9. § 61, stk. 1, affattes således: 


   »Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje skal i begge sider og under hensyn til bygningens 


anvendelse forsynes med gribeegnede håndlister, der er nemme at gribe om og holde fast i. 


Håndlister skal føres ubrudt forbi repos og afsluttes vandret.« 


 


10. I § 76 indsættes efter »tabel 4.6.1 i«: »tillæg 1 til«. 


 







11. § 82, stk. 2, nr. 5, affattes således: 


   »5) 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.« 


 


12. I § 90, stk. 1, nr. 18, ændres »Vandfyldt slangevinde« til: »Slangevinder«. 


 


13. § 91 affattes således: 


   »§ 91. Bygninger skal designes, projekteres og udføres, så der i tilfælde af brand kan ske en sikker 


evakuering og redning af personer. Dette skal ske under hensyn til, at:  


1) Personer kan blive opmærksomme på, at der er opstået en brand. 


2) Flugtveje udformes, så der kan ske en evakuering af personer. 


3) Der etableres redningsåbninger til redning af personer.« 


 


14. § 98 affattes således: 


   »§ 98. Redningsåbninger skal designes og udføres under hensyn til: 


1) At personer i den brandmæssige enhed skal kunne give sig til kende. 


2) Antallet af personer, som den brandmæssige enhed er beregnet til. 


3) At redningsåbninger skal udformes, så de kan anvendes til redning af personer via 


redningsberedskabets stiger, dog afhængigt af bygningens højde.  


4) At redningsåbninger i brandmæssige enheder kan åbnes uden brug af nøgle eller særligt 


udstyr, når der opholder sig personer i de pågældende brandmæssige enheder.« 


 


15. § 99, stk. 2, nr. 3, affattes således: 


   »3) Redningsberedskabet har forsvarlig mulighed for redning af personer og for at gennemføre det 


slukningsarbejde og den begrænsning af brandspredning, som er nødvendig herfor.« 


 


16. I §§ 121, 513, nr. 6, og 514 udgår »vandfyldte«. 


 


17. § 123 affattes således: 


   »§ 123. Der skal installeres automatisk sprinkleranlæg i bygninger for at sikre mod 


brandspredning i følgende: 


1) Bygningsafsnit i én etage i anvendelseskategori 1, når etagearealet er større end 5.000 m², 


dog ved et etageareal større end 2.000 m², hvis bygningsafsnittet har en brandbelastning, der 


er større end 800 MJ/m² gulvareal. 


2) Bygningsafsnit i mere end én etage i anvendelseskategori 1, når etagearealet er større end 


2000 m2. 


3) I bygningsafsnit i lagerbygninger i anvendelseskategori 1, hvor stablingshøjden er over 8 m, 


og etagearealet er større end 600 m². 


4) Bygningsafsnit i én etage i anvendelseskategori 2 og 3, hvis bygningsafsnittet har et 


etageareal større end 2.000 m². 







5) Bygningsafsnit i mere end én etage i anvendelseskategori 2 og 3, hvis bygningsafsnittet har 


et etageareal større end 1.000 m². 


6) Bygningsafsnit i én etage i anvendelseskategori 4, 5 og 6, hvis bygningsafsnittet er mere end 


2.000 m².  


7) Bygningsafsnit i mere end én etage i anvendelseskategori 4, 5 og 6, hvis bygningsafsnittet er 


mere end 600 m².  


8) Bygninger med gulv i øverste etage mere end 22 m over terræn.« 


 


18. § 125 affattes således: 


   »§ 125. Bygninger skal placeres i en sådan afstand til skel mod nabo, vej- og stimidte, eller 


udføres på en sådan måde, at det sikres, at der ikke er risiko for brandspredning til anden grund.«  


 


19. I § 126 udgår to steder »afsøgning og«. 


 


20. I § 129 affattes således:  


   »§ 129. Bygninger skal udformes, så redningsberedskabets rednings- og slukningsmateriel kan 


føres frem til ethvert sted i bygningen, hvor dette er nødvendigt for:  


1) Redning af personer.  


2) At gennemføre slukningsarbejde i forbindelse med redning af personer.« 


 


21. I § 135, stk. 2, nr. 8, ændres »Vandfyldte slangevinde« til: »Slangevinder«. 


 


22. I § 141, stk. 4, nr. 9, ændres »Vandfyldte slangevinder« til: »Slangevinder«. 


 


23. I § 180 ændres »bestemmelserne i §§ 176 og 177« til: »§ 181«. 


 


24. § 180, nr. 1, affattes således: 


   »1) Garager og carporte, der ikke er en integreret del af den primære bebyggelse.« 


 


25. § 182, nr. 1, affattes således: 


   »1) Garager og carporte, der ikke er en integreret del af den primære bebyggelse.« 


 


26. I § 242 indsættes som stk. 3: 


   »Stk. 3. Der skal være naturlig eller mekanisk ventilation af elevatorskakte. Maskinrum skal 


ventileres.«    


 


27. I § 252, nr. 1, ændres »2,5« til: »1,9«. 


 


28. I § 252, nr. 2, ændres »0,8« til: »0,85«. 


 


29. I § 258, stk. 1, nr. 1, ændres »-17,0« til: »-17«. 


 


30. I § 258, stk. 1, nr. 2, ændres »0,0« til: »0«. 


 


31. § 264 affattes således: 







   »§ 264. Nybyggeri, der er omfattet af bestemmelserne i §§ 259 og 260, skal udføres, så det 


dimensionerende transmissionstab pr. m² etageareal ikke overstiger 12+6/E+300/A, hvor E er 


antallet af etager, og A er det opvarmede etageareal. Antal etager er et decimaltal, som udregnes 


som opvarmet etageareal divideret med bebygget areal. Bygninger med gennemsnitlig rumhøjde 


over 4,0 meter får et tillæg på 1,0 W/m² pr. meter gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter. 


Opvarmet kælder, der ikke indgår i etagearealet, medregnes med 40 pct. i antal etager og det 


opvarmede etageareal.« 


 


32. § 281, nr. 1, affattes således: 


   »1) Renoveringsklasse 2, når det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, 


køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 70,0 kWh/m² pr. år tillagt 


2.200 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.« 


 


33. § 282, stk. 1, nr. 1, affattes således: 


   »1) Renoveringsklasse 2, når det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, 


køling, varmt brugsvand og belysning pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 95 kWh/m² pr. år 


tillagt 2.200 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.« 


 


34. I § 283 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger, samt tilbygninger hertil er ikke 


omfattet af §§258-279 og §§293-298.« 


 


35. § 304 affattes således: 


   »§ 304. Brændeovne, masseovne, åbne fyringsanlæg og lignende, der forsynes med håndbetjente 


røgspjæld, skal i lukket tilstand have et frit gennemstrømningsareal på mindst 20 cm².« 


 


36. I § 320, stk. 1, ændres »§ 110« til: »§§ 105-107« og »§ 342« til: »§ 323«.   


 


37. I § 344, stk. 2, indsættes som nr. 9: 


   »9) DS/EN 1998-1 Konstruktioner i seismiske områder - Del 1: Generelle regler, seismiske 


påvirkninger og regler for bygninger med DS/EN 1998-1 DK NA.« 


 


38. § 345, nr. 4, affattes således: 


   »4) DS/EN 206 Beton, specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse og DS/EN 206 


DK NA Beton - Materialer - Regler for anvendelse af DS/EN 206 i Danmark.« 


 


39. I § 436, nr. 4, ændres »800« til: »600«. 


 


40. § 437 affattes således: 


   »§ 437. § 436 gælder ikke for anlæg knyttet til industrielle processer.« 


 


41. I § 455, stk. 3, indsættes som nr. 9: 


   »9) Udvendig efterisolering på maksimalt 25 cm for enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og 


sommerhuse.«  


 


42. § 456, stk. 2, nr. 3 og 4, udgår.  


 


43. I § 456 indsættes som stk. 3:  







   »Stk. 3. Bebyggelse i skrånende terræn kan opføres uden fastsættelse af niveauplaner, såfremt 


højden målt lodret fra terræn ikke overstiger de i §§ 176-186 fastsatte grænser for bebyggelsens 


højde samt den angivne afstand til skel.« 


 


44. I § 456 indsættes som stk. 4:  


   »Stk. 4. Antenner, hvis øverste punkt ikke er mere end 5,50 m over tagfladen, tagkviste, 


skorstenspiber, ventilationshætter, gavltrekanter og tagudhæng, medregnes ikke ved beregningen af 


en bygningshøjde, såfremt de er af sædvanligt omfang. Ved fastlæggelse af bebyggelsens højde kan 


kommunalbestyrelsen endvidere beslutte at se bort fra trappehuse, elevatorskakter, 


ventilationsanlæg, skilte og lysreklamer.« 


 


45. Titlen til kapitel 25 affattes således: 


   »Lavenergiklasse« 


 


46. Overalt i kapitel 25 ændres »bygningsklasse 2020« til: »lavenergiklasse«. 


 


47. I § 474 ændres »20,0« til: »27,0«. 


 


48. I § 475, stk. 1, ændres »25,0« til: »33,0«. 


 


49. I § 475, stk. 2, affattes således: 


   »Stk. 2. For bygninger eller bygningsafsnit i lavenergiklasse med behov for, f.eks. et højt 


belysningsniveau, ekstra meget ventilation, et stort forbrug af varmt brugsvand, eller lang 


benyttelsestid eller bygninger med stor rumhøjde forhøjes energirammen med et tillæg, der 


modsvarer det beregnede energiforbrug hertil. Tillægget skal beregnes i henhold til SBi 213 


Bygningers energibehov. « 


 


50. § 476 affattes således: 


   »§ 476. Bygninger, der er omfattet af §§ 474 eller 475, skal udføres, så det dimensionerende 


transmissionstab pr. m² etageareal ikke overstiger 10+6/E+300/A, hvor E er antallet af etager, og A 


er det opvarmede etageareal. Antal etager er et decimaltal, som udregnes som opvarmet etageareal 


divideret med bebygget areal. Bygninger med gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter får et tillæg 


på 1,0 W/m² pr. meter gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter. Opvarmet kælder, der ikke indgår i 


etagearealet, medregnes med 40 pct. i antal etager og det opvarmede etageareal.« 


 


51. § 477 ophæves. 


 


52. I § 478, stk. 1, ændres »0,0« til: »0«. 


 


53. I § 478, stk. 2, ændres »10,0« til: »10«. 


 


54. § 480 ophæves. 


 


55. I § 481 ændres »0,5« til: »0,75« og »0,15« til: »0,22«.  


 


56. § 484, stk. 4, ophæves.   


 







57. Overalt i bekendtgørelsen bortset fra i § 505 ændres »SBi-anvisning 223, Dokumentation af 


bærende konstruktioner« til: »SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende 


konstruktioner«. 


 


58. I § 509, stk. 1, nr. 1, ændres »bygningsreglementet kapitel 33« til: »§ 507, stk. 1, nr. 5-11,«.   


 


59. Tabel 1 i Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 


 


60. Tabel 2 i Bilag 2 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse. 


 


61. Tabel 3 i Bilag 2 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.    


 


62. Tabel 5 i Bilag 2 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse. 


 


 


§ 2 


 


   Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. juli 2018.  


   Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansøgninger om byggetilladelse, som indsendes 


efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Hvis byggearbejdet ikke kræver tilladelse, skal 


bekendtgørelsen overholdes ved byggearbejder, der påbegyndes efter bekendtgørelsens 


ikrafttræden.  


 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den XX. maj 2018 


 


Carsten Falk Hansen 


 


/ Christian Vesterager 


  







Bilag 1 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor tem‐ 
peraturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillel‐ 
ser 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 


1,40 


Yderdøre med glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 


2,18 m 


1,50 


For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er 


uopvarmede samt glasvægge og vinduer mod rum op‐ 


varmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen 


mellem rummene er 5 °C eller mere 


1,80 


Ovenlyskupler 1,40 


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 


1,5 


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 2 


 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Rum opvarmet til Rum opvarmet til T > 15 
°C 


Rum opvarmet til 5 °C < T < 
15 °C 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,15 0,25 


Etageadskillelser og skillevægge mod 


rum, hvor temperaturforskellen mel‐ 
lem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og 


etageadskillelser over det fri eller ven‐
tileret kryberum 


0,10 0,15 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder 


skunkvægge, flade tage og skråvægge 


direkte mod tag 


0,12 0,15 


Porte 1,80 1,80 


Lemme mod det fri eller mod rum, 


hvor temperaturforskellen mellem 


rummene er 5 °C eller mere (gælder 


ikke ventilationsåbninger på under 


500 cm²) 


1,40 1,50 


Ovenlyskupler 1,40 1,80 


Lystunneler eller lignende 


 


2,0 2,0 


Bygningsdel Linjetab W/mK 


Fundamenter 0,12 0,20 


Samling mellem ydervæg og vinduer 
eller yderdøre, porte og lemme 


0,03 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og 


ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 


0,10 0,10 


  







Bilag 3 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,18 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor 


temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller 


mere 


0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillel‐ 
ser over det fri eller ventileret kryberum 


0,10 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, 


flade tage og skråvægge direkte mod tag 


0,12 


Porte 1,80 


Lemme, nye forsatsvinduer og ovenlyskupler 1,40 


Renoverede forsatsvinduer 1,65 


Lystunneler eller lignende 
 


2,0 


Bygningsdel Linjetab [W/mK] 


Fundamenter 0,12 


Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, 


porte og lemme 


0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer 


eller ovenlyskupler 


0,10 


 


  







Bilag 4 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Ydervægge 0,20 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen 


mellem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 


Gulv og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum 0,12 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skrå‐ 
vægge direkte mod tag 


0,15 


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 


1,80 


Ovenlyskupler 1,80 


Lystunneler eller lignende 
 


2,0 


Linjetab Linjetab [W/mK] 


Fundamenter 0,20 


Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskup‐ 
ler 


0,10 
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handel@di.dk; DiRaadgiverne@di.dk; info@dongenergy.com; kundecenter@eon.dk;
info@ejendomsforeningen.dk; eof@eof.dk; info@energiforumdanmark.dk; info@energi-
service.dk; info@energitjenesten.dk; pm@adv-martinelli.dk; eta@etadanmark.dk;
info@eurofins.dk; faba@faba.dk; feha@feha.dk; mail@finansdanmark.dk; hoeringer@fbr.dk;
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nordjylland@statsforvaltning.dk; sjaelland@statsforvaltning.dk;
syddanmark@statsforvaltning.dk; info@staalcentrum.dk; boli@se.dk; sdu@sdu.dk;
tekniq@tekniq.dk; info@teknologisk.dk; post@teleindu.dk; traeinfo@traeinfo.dk; post@fube.dk;
vpf@varmepumpefabrikanterne.dk; veltek@veltek.dk; danish@windpower.org;
info@vinduesindustrien.dk; aau@aau.dk; au@au.dk; at@at.dk; brs@brs.dk; bm@bm.dk;
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info@energinet.dk; ens@ens.dk; post@energitilsynet.dk; em@em.dk; erst@erst.dk; fm@fm.dk;
finanstilsynet@ftnet.dk; fmn@fmn.dk; fvst@fvst.dk; jm@jm.dk; kfst@kfst.dk; kum@kum.dk;
mail@lfst.dk; um@um.dk; nmkn@naevneneshus.dk; mfvm@mfvm.dk; mst@mst.dk;
nst@nst.dk; sik@sik.dk; skm@skm.dk; post@slks.dk; stm@stm.dk; siu@ufm.dk; sum@sum.dk;
sst@sst.dk; ufm@ufm.dk; uim@uim.dk; uvm@uvm.dk; oim@oim.dk
Cc: Emil Engel Magnussen <eem@tbst.dk>; Byggeri <byggeri@tbst.dk>
Emne: Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)
 
Til høringsparterne.
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
bygningsreglement 2018 (BR18) i høring.
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til
bekendtgørelsesændringen senest den 4. maj 2018.
 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til
eem@tbst.dk, mærket j.nr. BS0411-00017.
 
Med venlig hilsen
Signe Maria Larsen
Studentermedhjælper, Stud.merc.jur.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S
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Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Danske Kloakmestre takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende ændring af
bygningsreglement 2018 (BR18). Danske Kloakmestre har ingen kommentarer til høringen.

Venlig hilsen
Marianne Bentsen
Sekretær, Danske Kloakmestre 
Tlf. direkte: 72 16 02 07

Sekretariat:
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www.danskekloakmestre.dk
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Edvard Thomsens Vej 14 


2300 København S 


Telefon 7221 8800 


Fax 7262 6790 


info@tbst.dk 


tbst.dk 


Notat 


BS0411-00017 


06-04-2018 


Til høringsparterne 


Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 


2018 (BR18) 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til bekendtgø-


relse om ændring af bygningsreglement 2018 (BR18). Ændringen har 


til formål at indføre frist for stikprøvekontrol i byggesager, gennem-


føre ændringer i bygningsklasse 2020 samt at præcisere en række be-


stemmelser i bygningsreglementet. 


Med forslaget fremsendes skema til kommentering af de forslåede 


ændringer til bygningsreglementet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 


skal bede høringsparterne om at benytte dette skema ved svar på hø-


ringen. 


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


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


eem@tbst.dk senest den 4. maj 2018, mærket j.nr. BS0411-00017. 


Bekendtgørelsen indeholder følgende: 


 Ændring af de administrative bestemmelser vedr., hvornår en


anerkendt statiker skal tilknyttes en byggesag


 Præcisering af bestemmelserne om stikprøvekontrol


 Præcisering af brandkrav


 Præcisering af energikrav


 Ændringer i bygningsklasse 2020


I nogle af bestemmelserne er det alene enkelte ord, der ændres eller 


tilføjes. Bestemmelserne nyaffattes dog af lovtekniske årsager. Hvor 


det er tilfældet, er ændringerne markeret med gul.  
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Ændring af de administrative bestemmelser vedr., hvornår en aner-


kendt statiker skal tilknyttes en byggesag 


Bestemmelserne for, hvornår der skal tilknyttes en anerkendt statiker 


ved teknisk byggesagsbehandling, ændres, således at de svarer til 


det, der var gældende i BR15. Ændringen betyder, at kravet om aner-


kendt statiker følger konsekvensklasse CC3 og CC3+ i stedet for kon-


struktionsklasserne. Baggrunden for ændringen er, at anerkendelses-


ordningen kan fortsætte uændret, indtil der er tilstrækkeligt antal cer-


tificerede konstruktionsrådgiver, og anerkendelsesordningen kan ud-


fases.  


Stikprøvekontrol 


Der er krav om, at kommunerne skal gennemføre stikprøvekontrol af 


dokumentationen i 10% af de byggesager, hvortil der er meddelt 


ibrugtagningstilladelse. Det foreslås, at der indføres en frist på 3 må-


neder fra meddelelse om ibrugtagning, til stikprøvekontrollen skal 


være gennemført for et byggearbejde.  


Fristen foreslås indført af hensyn til bygningsejerens mulighed for at 


indhente eventuelt manglende dokumentation på byggesagen og at 


udbedre fejl i byggeriet hurtigst muligt, da det vurderes, at forudsæt-


ningerne herfor er bedre, jo tættere på ibrugtagning en eventuel fejl 


eller mangel konstateres.   


Præcisering af brandkrav 


Der foretages enkelte sproglige præciseringer i brandkravene i kap. 5, 


som dog ikke ændrer på de respektive bestemmelsers overordnede 


indhold. Derudover foretages der en ændring fsva. krav til jordbrugs-


erhvervets driftsbygninger, for hvilke der fandtes en række undtagel-


ser fra brandkrav i BR15, som på grund af en fejl ikke fremgår af den 


aktuelle udgave af BR18. 


Præcisering af energikrav 


Energikrav til klimaskærmen udvides til at inkludere også vinduer og 


døre, som tidligere var undtaget, da kravene således dækker det 


samlede varmetab gennem klimaskærmen. Ændringen dækker såvel 


beregning som krav. Ændringen forventes således kun at give anled-


ning til marginale forskelle i forhold til nuværende krav.  


Da energifaktorerne ændres, justeres kravene i renoveringsklasse 2 


for at opretholde koordinering. Dette vil være en mindre skærpelse i 


forhold til det nuværende niveau. 


Der gennemføres desuden mindre justeringer af energikravene til 


ventilation. 
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Ændringer i Bygningsklasse 2020 


U-værdi krav til port 


I det nuværende bygningsreglement er der U-værdikrav til porte i 


bygningsklasse 2020. Dette krav er dog identisk med det almindelige 


krav til porte. U-værdikravet slettes derfor fra afsnittet om bygnings-


klasse 2020/lavenergiklassen. 


Tætheden af klimaskærmen 


I det nuværende bygningsreglement er der krav om, at volumen-


strømmen ikke må overstige 0,5 l/s/m² ved en trykforskel på 50 Pa 


eller 0,15 l/s pr m² klimaskærm ved høje rum. Efter branchedialog 


ændres kravet til 0,75 l/s/m² ved en trykforskel på 50 Pa eller 0,22 


l/s pr. m² klimaskærm ved høje rum. 


Ventilationsanlæg i bygningsklasse 2020 


I det nuværende reglement er der krav til energiforbruget i ventilati-


onsanlæg, der betjener én bolig. I forbindelse med revisionen til lav-


energiklasse ift. BR18 fjernes dette krav, da kravet har vist sig for 


svært at overholde, og det almindelige krav til disse ventilationsanlæg 


vurderes som tilstrækkeligt. 


Økonomiske og administrative konsekvenser, herunder DUT 


Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) anmodes om 


høring af bekendtgørelsens eventuelle økonomiske konsekvenser i for-


hold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT). 


Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at be-


kendtgørelsen ikke vil medføre økonomiske konsekvenser i forhold til 


DUT. 


Det vurderes ikke, at ændringen vil have administrative konsekvenser 


for hverken kommuner eller borgere. 


Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018. 


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


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


eem@tbst.dk senest den 4. maj 2018, mærket j.nr. BS0411-00017. 


Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Emil Engel Magnussen 


på mail eem@tbst.dk eller til info@tbst.dk. 


Der vedlægges en liste over høringsparterne. 
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Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-


portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive gjort tilgænge-


lige. 


Vores nyhedsbrev indeholder information om de udstedte regler. Til-


melding til nyhedsbrevet kan ske på vores hjemmeside www.tbst.dk.  


 


Med venlig hilsen 


Emil Engel Magnussen 


 



http://www.hoeringsportalen.dk/

http://www.hoeringsportalen.dk/

http://www.tbst.dk/
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Edvard Thomsens Vej 14 


2300 København S 


Telefon 7221 8800 


Fax 7262 6790 


info@trafikstyrelsen.dk 


www.trafikstyrelsen.dk 
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Dato 6. april 2018 


 


 


Advokatrådet - Advokatsamfundet 


Akademisk Arkitektforening 


Altinex Oil Denmark A/S 


Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation 


Ankenævnet på Energiområdet 


Arbejdsgiverne 


Astma-Allergi Danmark 


Banedanmark  


BAT-Kartellet 


Bips-Byggeri, Informationsteknologi, Produktivitet og Samarbejde 


Boligselskabernes Landsforening 


BOSAM - Boligforeningernes Sammenslutning i Danmark 


Brancheforeningen Danske Byggecentre 


Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Brancheforeningen for Storkøkkenudstyr (BFS) 


Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning 


Byggeriets Evaluerings Center 


Byggeskadefonden 


Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse  


Byggesocietet  


Bygherreforeningen 
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Bygningsfredningsforeningen (BYFO) 


Center for Indeklima og Sundhed i Boliger 


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 Forening for Automatforplejning (DAFA) 


Dansk Gasteknisk Center 


Dansk Industri 


Dansk Metal 


Dansk Miljøteknologi 


Dansk Solvarme Forening 


Dansk Standard 


Dansk Varme Service, DVS 


Dansk Ventilation 


Danske Advokater 


Danske Arkitektvirksomheder 


Danske Beredskaber  


Danske Handicaporganisationer 


Danske Kloakmestre 
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Danske Regioner 


Danske Udlejere 


DANVA 


Datatilsynet 


Debra - Energibranchen 


Den Danske Landinspektørforening 


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 


Det Økologiske Råd 


DHI 


DI Byg 


DI Digital 


DI Energibranchen 


DI Fødevarer 


DI Handel 


DI Videnrådgiverne 


DONG Energy 


E.On Denmark A/S 


Ejendomsforeningen Danmark 


Energi- og Olieforum 


Energiforum Danmark 


Energiservice A/S 


Energitjenesten 


Erhvervslejernes Landsorganisation 


ETA Danmark A/S 


Eurofins 


FABA 


FEHA 


Finans Danmark 


Forbrugerrådet TÆNK 


Forbundet Arkitekter og Designere 







 


Side 4 (7) 


Notat 


 


Dato 6. april 2018 


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 


HMN Naturgas 


Hofor 


Horesta 


Hovedstadens Beredskab 


Håndværksrådet 


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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Parcelhusejernes Landsforening 


Plan Energi 


Plastindustrien 


Praktiserende Landinspektørers Forening 


Realdania 


Rørforeningen 


SBS Byfornyelsesselskabet 


Seges 


SikkerhedsBranchen 


Skorstensfejerlauget 


Statens Byggeforskningsinstitut 


Statikeranerkendelsesudvalget 


Statsforvaltningen 


Statsforvaltningen Hovedstaden 


Statsforvaltningen Midtjylland 


Statsforvaltningen Nordjylland 


Statsforvaltningen Sjælland 


Statsforvaltningen Syddanmark 


Stålcentrum 


SYD Energi 


Syddansk Universitet 


Tekniq Installatørernes Organisation 


Teknologisk Institut 


Teleindustrien 


Træinformation 


Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Varmepumpefabrikantforeningen  


VELTEK 


Vindmølleindustrien 


Vinduesindustrien 
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Aalborg Universitet 


Aarhus Universitet 


Ministerielle høringsparter 


Arbejdstilsynet 


Beredskabsstyrelsen 


Beskæftigelsesministeriet 


Bygningsstyrelsen 


Domstolsstyrelsen 


Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 


Energiklagenævnet 


Energinet.dk 


Energistyrelsen 


Energitilsynet 


Erhvervsministeriet 


Erhvervsstyrelsen 


Finansministeriet 


Finanstilsynet 


Forsvarsministeriet 


Fødevarestyrelsen 


Justitsministeriet 


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 


Kulturministeriet 


Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 


Ligestillingsafdelingen 


Miljø- og Fødevareklagenævnet 


Miljø- og Fødevareministeriet 


Miljøstyrelsen 


Naturstyrelsen 


Sikkerhedsstyrelsen 


Skatteministeriet 
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Slots- og Kulturstyrelsen 


Statsministeriet 


Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 


Sundheds- og Ældreministeriet 


Sundhedsstyrelsen 


Uddannelses- og Forskningsministeriet 


Udlændinge- og Integrationsministeriet 


Undervisningsministeriet 


Økonomi- og Indenrigsministeriet 
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 


bygningsreglement 2018 (BR18) 


 
§ 1 


 


   I bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017 om bygningsreglement 2018 (BR18), foretages 


følgende ændringer: 


  


1. § 6, stk. 1, nr. 2, litra b, affattes således: 


   »b) Brandforhold i kapitel 5. Jordbrugserhvervets driftsbygninger er dog undtaget fra §§ 88 – 90, 


§§ 99 – 103 og §§ 121 – 123.« 


 


2. I § 25 ændres »kapitel 28« til: »§ 505«.  


 


3. § 26, stk. 1, affattes således: 


   »For konstruktioner, der er omfattet af § 24, stk. 1, og som henregnes til høj konsekvensklasse 


(CC3), jf. DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK 


NA:2013, skal den statiske dokumentation bilægges en erklæring udformet og underskrevet 


personligt af en statiker, der har anerkendelse efter reglerne i kapitel 35. Erklæringen skal omfatte 


den statiske dokumentation som helhed.« 


 


4. I § 27, stk. 1, ændres »byggeri i konstruktionsklasse 4« til: »konstruktioner omfattet af § 26, stk. 


1, og som henregnes til høj konsekvensklasse, hvor konsekvenserne af et svigt er særligt alvorlige 


(CC3+), jf. DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK 


NA:2013,«.  


 


5. I § 46 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: 


   »Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal have afsluttet stikprøvekontrollen indenfor tre måneder efter, 


der er meddelt ibrugtagningstilladelse.« 


Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.  


 


6. I § 56, nr. 4, 4. pkt., indsættes efter »håndlister«: »i begge sider«.  


 


7. § 57, 1. pkt., affattes således: 


   »Trapper i fælles adgangsveje skal udformes med tilstrækkelig bredde og fri loftshøjde i forhold 


til den tilsigtede brug, samt have en hældning, der gør dem lette og sikre at gå på.« 


 


8. I § 57, nr. 2, udgår 1. pkt.  


 


9. § 61, stk. 1, affattes således: 


   »Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje skal i begge sider og under hensyn til bygningens 


anvendelse forsynes med gribeegnede håndlister, der er nemme at gribe om og holde fast i. 


Håndlister skal føres ubrudt forbi repos og afsluttes vandret.« 


 


10. I § 76 indsættes efter »tabel 4.6.1 i«: »tillæg 1 til«. 


 







11. § 82, stk. 2, nr. 5, affattes således: 


   »5) 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.« 


 


12. I § 90, stk. 1, nr. 18, ændres »Vandfyldt slangevinde« til: »Slangevinder«. 


 


13. § 91 affattes således: 


   »§ 91. Bygninger skal designes, projekteres og udføres, så der i tilfælde af brand kan ske en sikker 


evakuering og redning af personer. Dette skal ske under hensyn til, at:  


1) Personer kan blive opmærksomme på, at der er opstået en brand. 


2) Flugtveje udformes, så der kan ske en evakuering af personer. 


3) Der etableres redningsåbninger til redning af personer.« 


 


14. § 98 affattes således: 


   »§ 98. Redningsåbninger skal designes og udføres under hensyn til: 


1) At personer i den brandmæssige enhed skal kunne give sig til kende. 


2) Antallet af personer, som den brandmæssige enhed er beregnet til. 


3) At redningsåbninger skal udformes, så de kan anvendes til redning af personer via 


redningsberedskabets stiger, dog afhængigt af bygningens højde.  


4) At redningsåbninger i brandmæssige enheder kan åbnes uden brug af nøgle eller særligt 


udstyr, når der opholder sig personer i de pågældende brandmæssige enheder.« 


 


15. § 99, stk. 2, nr. 3, affattes således: 


   »3) Redningsberedskabet har forsvarlig mulighed for redning af personer og for at gennemføre det 


slukningsarbejde og den begrænsning af brandspredning, som er nødvendig herfor.« 


 


16. I §§ 121, 513, nr. 6, og 514 udgår »vandfyldte«. 


 


17. § 123 affattes således: 


   »§ 123. Der skal installeres automatisk sprinkleranlæg i bygninger for at sikre mod 


brandspredning i følgende: 


1) Bygningsafsnit i én etage i anvendelseskategori 1, når etagearealet er større end 5.000 m², 


dog ved et etageareal større end 2.000 m², hvis bygningsafsnittet har en brandbelastning, der 


er større end 800 MJ/m² gulvareal. 


2) Bygningsafsnit i mere end én etage i anvendelseskategori 1, når etagearealet er større end 


2000 m2. 


3) I bygningsafsnit i lagerbygninger i anvendelseskategori 1, hvor stablingshøjden er over 8 m, 


og etagearealet er større end 600 m². 


4) Bygningsafsnit i én etage i anvendelseskategori 2 og 3, hvis bygningsafsnittet har et 


etageareal større end 2.000 m². 







5) Bygningsafsnit i mere end én etage i anvendelseskategori 2 og 3, hvis bygningsafsnittet har 


et etageareal større end 1.000 m². 


6) Bygningsafsnit i én etage i anvendelseskategori 4, 5 og 6, hvis bygningsafsnittet er mere end 


2.000 m².  


7) Bygningsafsnit i mere end én etage i anvendelseskategori 4, 5 og 6, hvis bygningsafsnittet er 


mere end 600 m².  


8) Bygninger med gulv i øverste etage mere end 22 m over terræn.« 


 


18. § 125 affattes således: 


   »§ 125. Bygninger skal placeres i en sådan afstand til skel mod nabo, vej- og stimidte, eller 


udføres på en sådan måde, at det sikres, at der ikke er risiko for brandspredning til anden grund.«  


 


19. I § 126 udgår to steder »afsøgning og«. 


 


20. I § 129 affattes således:  


   »§ 129. Bygninger skal udformes, så redningsberedskabets rednings- og slukningsmateriel kan 


føres frem til ethvert sted i bygningen, hvor dette er nødvendigt for:  


1) Redning af personer.  


2) At gennemføre slukningsarbejde i forbindelse med redning af personer.« 


 


21. I § 135, stk. 2, nr. 8, ændres »Vandfyldte slangevinde« til: »Slangevinder«. 


 


22. I § 141, stk. 4, nr. 9, ændres »Vandfyldte slangevinder« til: »Slangevinder«. 


 


23. I § 180 ændres »bestemmelserne i §§ 176 og 177« til: »§ 181«. 


 


24. § 180, nr. 1, affattes således: 


   »1) Garager og carporte, der ikke er en integreret del af den primære bebyggelse.« 


 


25. § 182, nr. 1, affattes således: 


   »1) Garager og carporte, der ikke er en integreret del af den primære bebyggelse.« 


 


26. I § 242 indsættes som stk. 3: 


   »Stk. 3. Der skal være naturlig eller mekanisk ventilation af elevatorskakte. Maskinrum skal 


ventileres.«    


 


27. I § 252, nr. 1, ændres »2,5« til: »1,9«. 


 


28. I § 252, nr. 2, ændres »0,8« til: »0,85«. 


 


29. I § 258, stk. 1, nr. 1, ændres »-17,0« til: »-17«. 


 


30. I § 258, stk. 1, nr. 2, ændres »0,0« til: »0«. 


 


31. § 264 affattes således: 







   »§ 264. Nybyggeri, der er omfattet af bestemmelserne i §§ 259 og 260, skal udføres, så det 


dimensionerende transmissionstab pr. m² etageareal ikke overstiger 12+6/E+300/A, hvor E er 


antallet af etager, og A er det opvarmede etageareal. Antal etager er et decimaltal, som udregnes 


som opvarmet etageareal divideret med bebygget areal. Bygninger med gennemsnitlig rumhøjde 


over 4,0 meter får et tillæg på 1,0 W/m² pr. meter gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter. 


Opvarmet kælder, der ikke indgår i etagearealet, medregnes med 40 pct. i antal etager og det 


opvarmede etageareal.« 


 


32. § 281, nr. 1, affattes således: 


   »1) Renoveringsklasse 2, når det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, 


køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 70,0 kWh/m² pr. år tillagt 


2.200 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.« 


 


33. § 282, stk. 1, nr. 1, affattes således: 


   »1) Renoveringsklasse 2, når det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, 


køling, varmt brugsvand og belysning pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 95 kWh/m² pr. år 


tillagt 2.200 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.« 


 


34. I § 283 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger, samt tilbygninger hertil er ikke 


omfattet af §§258-279 og §§293-298.« 


 


35. § 304 affattes således: 


   »§ 304. Brændeovne, masseovne, åbne fyringsanlæg og lignende, der forsynes med håndbetjente 


røgspjæld, skal i lukket tilstand have et frit gennemstrømningsareal på mindst 20 cm².« 


 


36. I § 320, stk. 1, ændres »§ 110« til: »§§ 105-107« og »§ 342« til: »§ 323«.   


 


37. I § 344, stk. 2, indsættes som nr. 9: 


   »9) DS/EN 1998-1 Konstruktioner i seismiske områder - Del 1: Generelle regler, seismiske 


påvirkninger og regler for bygninger med DS/EN 1998-1 DK NA.« 


 


38. § 345, nr. 4, affattes således: 


   »4) DS/EN 206 Beton, specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse og DS/EN 206 


DK NA Beton - Materialer - Regler for anvendelse af DS/EN 206 i Danmark.« 


 


39. I § 436, nr. 4, ændres »800« til: »600«. 


 


40. § 437 affattes således: 


   »§ 437. § 436 gælder ikke for anlæg knyttet til industrielle processer.« 


 


41. I § 455, stk. 3, indsættes som nr. 9: 


   »9) Udvendig efterisolering på maksimalt 25 cm for enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og 


sommerhuse.«  


 


42. § 456, stk. 2, nr. 3 og 4, udgår.  


 


43. I § 456 indsættes som stk. 3:  







   »Stk. 3. Bebyggelse i skrånende terræn kan opføres uden fastsættelse af niveauplaner, såfremt 


højden målt lodret fra terræn ikke overstiger de i §§ 176-186 fastsatte grænser for bebyggelsens 


højde samt den angivne afstand til skel.« 


 


44. I § 456 indsættes som stk. 4:  


   »Stk. 4. Antenner, hvis øverste punkt ikke er mere end 5,50 m over tagfladen, tagkviste, 


skorstenspiber, ventilationshætter, gavltrekanter og tagudhæng, medregnes ikke ved beregningen af 


en bygningshøjde, såfremt de er af sædvanligt omfang. Ved fastlæggelse af bebyggelsens højde kan 


kommunalbestyrelsen endvidere beslutte at se bort fra trappehuse, elevatorskakter, 


ventilationsanlæg, skilte og lysreklamer.« 


 


45. Titlen til kapitel 25 affattes således: 


   »Lavenergiklasse« 


 


46. Overalt i kapitel 25 ændres »bygningsklasse 2020« til: »lavenergiklasse«. 


 


47. I § 474 ændres »20,0« til: »27,0«. 


 


48. I § 475, stk. 1, ændres »25,0« til: »33,0«. 


 


49. I § 475, stk. 2, affattes således: 


   »Stk. 2. For bygninger eller bygningsafsnit i lavenergiklasse med behov for, f.eks. et højt 


belysningsniveau, ekstra meget ventilation, et stort forbrug af varmt brugsvand, eller lang 


benyttelsestid eller bygninger med stor rumhøjde forhøjes energirammen med et tillæg, der 


modsvarer det beregnede energiforbrug hertil. Tillægget skal beregnes i henhold til SBi 213 


Bygningers energibehov. « 


 


50. § 476 affattes således: 


   »§ 476. Bygninger, der er omfattet af §§ 474 eller 475, skal udføres, så det dimensionerende 


transmissionstab pr. m² etageareal ikke overstiger 10+6/E+300/A, hvor E er antallet af etager, og A 


er det opvarmede etageareal. Antal etager er et decimaltal, som udregnes som opvarmet etageareal 


divideret med bebygget areal. Bygninger med gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter får et tillæg 


på 1,0 W/m² pr. meter gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter. Opvarmet kælder, der ikke indgår i 


etagearealet, medregnes med 40 pct. i antal etager og det opvarmede etageareal.« 


 


51. § 477 ophæves. 


 


52. I § 478, stk. 1, ændres »0,0« til: »0«. 


 


53. I § 478, stk. 2, ændres »10,0« til: »10«. 


 


54. § 480 ophæves. 


 


55. I § 481 ændres »0,5« til: »0,75« og »0,15« til: »0,22«.  


 


56. § 484, stk. 4, ophæves.   


 







57. Overalt i bekendtgørelsen bortset fra i § 505 ændres »SBi-anvisning 223, Dokumentation af 


bærende konstruktioner« til: »SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende 


konstruktioner«. 


 


58. I § 509, stk. 1, nr. 1, ændres »bygningsreglementet kapitel 33« til: »§ 507, stk. 1, nr. 5-11,«.   


 


59. Tabel 1 i Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 


 


60. Tabel 2 i Bilag 2 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse. 


 


61. Tabel 3 i Bilag 2 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.    


 


62. Tabel 5 i Bilag 2 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse. 


 


 


§ 2 


 


   Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. juli 2018.  


   Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansøgninger om byggetilladelse, som indsendes 


efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Hvis byggearbejdet ikke kræver tilladelse, skal 


bekendtgørelsen overholdes ved byggearbejder, der påbegyndes efter bekendtgørelsens 


ikrafttræden.  


 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den XX. maj 2018 


 


Carsten Falk Hansen 


 


/ Christian Vesterager 


  







Bilag 1 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor tem‐ 
peraturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillel‐ 
ser 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 


1,40 


Yderdøre med glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 


2,18 m 


1,50 


For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er 


uopvarmede samt glasvægge og vinduer mod rum op‐ 


varmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen 


mellem rummene er 5 °C eller mere 


1,80 


Ovenlyskupler 1,40 


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 


1,5 


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 2 


 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Rum opvarmet til Rum opvarmet til T > 15 
°C 


Rum opvarmet til 5 °C < T < 
15 °C 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,15 0,25 


Etageadskillelser og skillevægge mod 


rum, hvor temperaturforskellen mel‐ 
lem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og 


etageadskillelser over det fri eller ven‐
tileret kryberum 


0,10 0,15 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder 


skunkvægge, flade tage og skråvægge 


direkte mod tag 


0,12 0,15 


Porte 1,80 1,80 


Lemme mod det fri eller mod rum, 


hvor temperaturforskellen mellem 


rummene er 5 °C eller mere (gælder 


ikke ventilationsåbninger på under 


500 cm²) 


1,40 1,50 


Ovenlyskupler 1,40 1,80 


Lystunneler eller lignende 


 


2,0 2,0 


Bygningsdel Linjetab W/mK 


Fundamenter 0,12 0,20 


Samling mellem ydervæg og vinduer 
eller yderdøre, porte og lemme 


0,03 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og 


ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 


0,10 0,10 


  







Bilag 3 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,18 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor 


temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller 


mere 


0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillel‐ 
ser over det fri eller ventileret kryberum 


0,10 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, 


flade tage og skråvægge direkte mod tag 


0,12 


Porte 1,80 


Lemme, nye forsatsvinduer og ovenlyskupler 1,40 


Renoverede forsatsvinduer 1,65 


Lystunneler eller lignende 
 


2,0 


Bygningsdel Linjetab [W/mK] 


Fundamenter 0,12 


Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, 


porte og lemme 


0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer 


eller ovenlyskupler 


0,10 


 


  







Bilag 4 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Ydervægge 0,20 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen 


mellem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 


Gulv og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum 0,12 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skrå‐ 
vægge direkte mod tag 


0,15 


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 


1,80 


Ovenlyskupler 1,80 


Lystunneler eller lignende 
 


2,0 


Linjetab Linjetab [W/mK] 


Fundamenter 0,20 


Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskup‐ 
ler 


0,10 
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bygningsreglement 2018 (BR18) i høring.
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eem@tbst.dk, mærket j.nr. BS0411-00017.
 
Med venlig hilsen
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Edvard Thomsens Vej 14 


2300 København S 


Telefon 7221 8800 


Fax 7262 6790 


info@tbst.dk 


tbst.dk 


Notat 


BS0411-00017 


06-04-2018 


Til høringsparterne 


Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 


2018 (BR18) 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til bekendtgø-


relse om ændring af bygningsreglement 2018 (BR18). Ændringen har 


til formål at indføre frist for stikprøvekontrol i byggesager, gennem-


føre ændringer i bygningsklasse 2020 samt at præcisere en række be-


stemmelser i bygningsreglementet. 


Med forslaget fremsendes skema til kommentering af de forslåede 


ændringer til bygningsreglementet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 


skal bede høringsparterne om at benytte dette skema ved svar på hø-


ringen. 


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


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


eem@tbst.dk senest den 4. maj 2018, mærket j.nr. BS0411-00017. 


Bekendtgørelsen indeholder følgende: 


 Ændring af de administrative bestemmelser vedr., hvornår en


anerkendt statiker skal tilknyttes en byggesag


 Præcisering af bestemmelserne om stikprøvekontrol


 Præcisering af brandkrav


 Præcisering af energikrav


 Ændringer i bygningsklasse 2020


I nogle af bestemmelserne er det alene enkelte ord, der ændres eller 


tilføjes. Bestemmelserne nyaffattes dog af lovtekniske årsager. Hvor 


det er tilfældet, er ændringerne markeret med gul.  



mailto:info@trafikstyrelsen.dk

mailto:eem@tbst.dk
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Ændring af de administrative bestemmelser vedr., hvornår en aner-


kendt statiker skal tilknyttes en byggesag 


Bestemmelserne for, hvornår der skal tilknyttes en anerkendt statiker 


ved teknisk byggesagsbehandling, ændres, således at de svarer til 


det, der var gældende i BR15. Ændringen betyder, at kravet om aner-


kendt statiker følger konsekvensklasse CC3 og CC3+ i stedet for kon-


struktionsklasserne. Baggrunden for ændringen er, at anerkendelses-


ordningen kan fortsætte uændret, indtil der er tilstrækkeligt antal cer-


tificerede konstruktionsrådgiver, og anerkendelsesordningen kan ud-


fases.  


Stikprøvekontrol 


Der er krav om, at kommunerne skal gennemføre stikprøvekontrol af 


dokumentationen i 10% af de byggesager, hvortil der er meddelt 


ibrugtagningstilladelse. Det foreslås, at der indføres en frist på 3 må-


neder fra meddelelse om ibrugtagning, til stikprøvekontrollen skal 


være gennemført for et byggearbejde.  


Fristen foreslås indført af hensyn til bygningsejerens mulighed for at 


indhente eventuelt manglende dokumentation på byggesagen og at 


udbedre fejl i byggeriet hurtigst muligt, da det vurderes, at forudsæt-


ningerne herfor er bedre, jo tættere på ibrugtagning en eventuel fejl 


eller mangel konstateres.   


Præcisering af brandkrav 


Der foretages enkelte sproglige præciseringer i brandkravene i kap. 5, 


som dog ikke ændrer på de respektive bestemmelsers overordnede 


indhold. Derudover foretages der en ændring fsva. krav til jordbrugs-


erhvervets driftsbygninger, for hvilke der fandtes en række undtagel-


ser fra brandkrav i BR15, som på grund af en fejl ikke fremgår af den 


aktuelle udgave af BR18. 


Præcisering af energikrav 


Energikrav til klimaskærmen udvides til at inkludere også vinduer og 


døre, som tidligere var undtaget, da kravene således dækker det 


samlede varmetab gennem klimaskærmen. Ændringen dækker såvel 


beregning som krav. Ændringen forventes således kun at give anled-


ning til marginale forskelle i forhold til nuværende krav.  


Da energifaktorerne ændres, justeres kravene i renoveringsklasse 2 


for at opretholde koordinering. Dette vil være en mindre skærpelse i 


forhold til det nuværende niveau. 


Der gennemføres desuden mindre justeringer af energikravene til 


ventilation. 
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Ændringer i Bygningsklasse 2020 


U-værdi krav til port 


I det nuværende bygningsreglement er der U-værdikrav til porte i 


bygningsklasse 2020. Dette krav er dog identisk med det almindelige 


krav til porte. U-værdikravet slettes derfor fra afsnittet om bygnings-


klasse 2020/lavenergiklassen. 


Tætheden af klimaskærmen 


I det nuværende bygningsreglement er der krav om, at volumen-


strømmen ikke må overstige 0,5 l/s/m² ved en trykforskel på 50 Pa 


eller 0,15 l/s pr m² klimaskærm ved høje rum. Efter branchedialog 


ændres kravet til 0,75 l/s/m² ved en trykforskel på 50 Pa eller 0,22 


l/s pr. m² klimaskærm ved høje rum. 


Ventilationsanlæg i bygningsklasse 2020 


I det nuværende reglement er der krav til energiforbruget i ventilati-


onsanlæg, der betjener én bolig. I forbindelse med revisionen til lav-


energiklasse ift. BR18 fjernes dette krav, da kravet har vist sig for 


svært at overholde, og det almindelige krav til disse ventilationsanlæg 


vurderes som tilstrækkeligt. 


Økonomiske og administrative konsekvenser, herunder DUT 


Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) anmodes om 


høring af bekendtgørelsens eventuelle økonomiske konsekvenser i for-


hold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT). 


Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at be-


kendtgørelsen ikke vil medføre økonomiske konsekvenser i forhold til 


DUT. 


Det vurderes ikke, at ændringen vil have administrative konsekvenser 


for hverken kommuner eller borgere. 


Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018. 


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


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


eem@tbst.dk senest den 4. maj 2018, mærket j.nr. BS0411-00017. 


Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Emil Engel Magnussen 


på mail eem@tbst.dk eller til info@tbst.dk. 


Der vedlægges en liste over høringsparterne. 
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Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-


portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive gjort tilgænge-


lige. 


Vores nyhedsbrev indeholder information om de udstedte regler. Til-


melding til nyhedsbrevet kan ske på vores hjemmeside www.tbst.dk.  


 


Med venlig hilsen 


Emil Engel Magnussen 


 



http://www.hoeringsportalen.dk/

http://www.hoeringsportalen.dk/

http://www.tbst.dk/
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Edvard Thomsens Vej 14 


2300 København S 


Telefon 7221 8800 


Fax 7262 6790 


info@trafikstyrelsen.dk 


www.trafikstyrelsen.dk 
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Advokatrådet - Advokatsamfundet 


Akademisk Arkitektforening 


Altinex Oil Denmark A/S 


Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation 


Ankenævnet på Energiområdet 


Arbejdsgiverne 


Astma-Allergi Danmark 


Banedanmark  


BAT-Kartellet 


Bips-Byggeri, Informationsteknologi, Produktivitet og Samarbejde 


Boligselskabernes Landsforening 


BOSAM - Boligforeningernes Sammenslutning i Danmark 


Brancheforeningen Danske Byggecentre 


Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Brancheforeningen for Storkøkkenudstyr (BFS) 


Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning 


Byggeriets Evaluerings Center 


Byggeskadefonden 


Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse  


Byggesocietet  


Bygherreforeningen 







 


Side 2 (7) 


Notat 
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Bygningsfredningsforeningen (BYFO) 


Center for Indeklima og Sundhed i Boliger 


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 Forening for Automatforplejning (DAFA) 


Dansk Gasteknisk Center 


Dansk Industri 


Dansk Metal 


Dansk Miljøteknologi 


Dansk Solvarme Forening 


Dansk Standard 


Dansk Varme Service, DVS 


Dansk Ventilation 


Danske Advokater 


Danske Arkitektvirksomheder 


Danske Beredskaber  


Danske Handicaporganisationer 


Danske Kloakmestre 
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Notat 


 


Dato 6. april 2018 


Danske Regioner 


Danske Udlejere 


DANVA 


Datatilsynet 


Debra - Energibranchen 


Den Danske Landinspektørforening 


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 


Det Økologiske Råd 


DHI 


DI Byg 


DI Digital 


DI Energibranchen 


DI Fødevarer 


DI Handel 


DI Videnrådgiverne 


DONG Energy 


E.On Denmark A/S 


Ejendomsforeningen Danmark 


Energi- og Olieforum 


Energiforum Danmark 


Energiservice A/S 


Energitjenesten 


Erhvervslejernes Landsorganisation 


ETA Danmark A/S 


Eurofins 


FABA 


FEHA 


Finans Danmark 


Forbrugerrådet TÆNK 


Forbundet Arkitekter og Designere 
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Notat 


 


Dato 6. april 2018 


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 


HMN Naturgas 


Hofor 


Horesta 


Hovedstadens Beredskab 


Håndværksrådet 


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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Notat 
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Parcelhusejernes Landsforening 


Plan Energi 


Plastindustrien 


Praktiserende Landinspektørers Forening 


Realdania 


Rørforeningen 


SBS Byfornyelsesselskabet 


Seges 


SikkerhedsBranchen 


Skorstensfejerlauget 


Statens Byggeforskningsinstitut 


Statikeranerkendelsesudvalget 


Statsforvaltningen 


Statsforvaltningen Hovedstaden 


Statsforvaltningen Midtjylland 


Statsforvaltningen Nordjylland 


Statsforvaltningen Sjælland 


Statsforvaltningen Syddanmark 


Stålcentrum 


SYD Energi 


Syddansk Universitet 


Tekniq Installatørernes Organisation 


Teknologisk Institut 


Teleindustrien 


Træinformation 


Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Varmepumpefabrikantforeningen  


VELTEK 


Vindmølleindustrien 


Vinduesindustrien 
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Aalborg Universitet 


Aarhus Universitet 


Ministerielle høringsparter 


Arbejdstilsynet 


Beredskabsstyrelsen 


Beskæftigelsesministeriet 


Bygningsstyrelsen 


Domstolsstyrelsen 


Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 


Energiklagenævnet 


Energinet.dk 


Energistyrelsen 


Energitilsynet 


Erhvervsministeriet 


Erhvervsstyrelsen 


Finansministeriet 


Finanstilsynet 


Forsvarsministeriet 


Fødevarestyrelsen 


Justitsministeriet 


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 


Kulturministeriet 


Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 


Ligestillingsafdelingen 


Miljø- og Fødevareklagenævnet 


Miljø- og Fødevareministeriet 


Miljøstyrelsen 


Naturstyrelsen 


Sikkerhedsstyrelsen 


Skatteministeriet 
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Notat 


 


Dato 6. april 2018 


Slots- og Kulturstyrelsen 


Statsministeriet 


Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 


Sundheds- og Ældreministeriet 


Sundhedsstyrelsen 


Uddannelses- og Forskningsministeriet 


Udlændinge- og Integrationsministeriet 


Undervisningsministeriet 


Økonomi- og Indenrigsministeriet 
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 


bygningsreglement 2018 (BR18) 


 
§ 1 


 


   I bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017 om bygningsreglement 2018 (BR18), foretages 


følgende ændringer: 


  


1. § 6, stk. 1, nr. 2, litra b, affattes således: 


   »b) Brandforhold i kapitel 5. Jordbrugserhvervets driftsbygninger er dog undtaget fra §§ 88 – 90, 


§§ 99 – 103 og §§ 121 – 123.« 


 


2. I § 25 ændres »kapitel 28« til: »§ 505«.  


 


3. § 26, stk. 1, affattes således: 


   »For konstruktioner, der er omfattet af § 24, stk. 1, og som henregnes til høj konsekvensklasse 


(CC3), jf. DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK 


NA:2013, skal den statiske dokumentation bilægges en erklæring udformet og underskrevet 


personligt af en statiker, der har anerkendelse efter reglerne i kapitel 35. Erklæringen skal omfatte 


den statiske dokumentation som helhed.« 


 


4. I § 27, stk. 1, ændres »byggeri i konstruktionsklasse 4« til: »konstruktioner omfattet af § 26, stk. 


1, og som henregnes til høj konsekvensklasse, hvor konsekvenserne af et svigt er særligt alvorlige 


(CC3+), jf. DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK 


NA:2013,«.  


 


5. I § 46 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: 


   »Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal have afsluttet stikprøvekontrollen indenfor tre måneder efter, 


der er meddelt ibrugtagningstilladelse.« 


Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.  


 


6. I § 56, nr. 4, 4. pkt., indsættes efter »håndlister«: »i begge sider«.  


 


7. § 57, 1. pkt., affattes således: 


   »Trapper i fælles adgangsveje skal udformes med tilstrækkelig bredde og fri loftshøjde i forhold 


til den tilsigtede brug, samt have en hældning, der gør dem lette og sikre at gå på.« 


 


8. I § 57, nr. 2, udgår 1. pkt.  


 


9. § 61, stk. 1, affattes således: 


   »Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje skal i begge sider og under hensyn til bygningens 


anvendelse forsynes med gribeegnede håndlister, der er nemme at gribe om og holde fast i. 


Håndlister skal føres ubrudt forbi repos og afsluttes vandret.« 


 


10. I § 76 indsættes efter »tabel 4.6.1 i«: »tillæg 1 til«. 


 







11. § 82, stk. 2, nr. 5, affattes således: 


   »5) 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.« 


 


12. I § 90, stk. 1, nr. 18, ændres »Vandfyldt slangevinde« til: »Slangevinder«. 


 


13. § 91 affattes således: 


   »§ 91. Bygninger skal designes, projekteres og udføres, så der i tilfælde af brand kan ske en sikker 


evakuering og redning af personer. Dette skal ske under hensyn til, at:  


1) Personer kan blive opmærksomme på, at der er opstået en brand. 


2) Flugtveje udformes, så der kan ske en evakuering af personer. 


3) Der etableres redningsåbninger til redning af personer.« 


 


14. § 98 affattes således: 


   »§ 98. Redningsåbninger skal designes og udføres under hensyn til: 


1) At personer i den brandmæssige enhed skal kunne give sig til kende. 


2) Antallet af personer, som den brandmæssige enhed er beregnet til. 


3) At redningsåbninger skal udformes, så de kan anvendes til redning af personer via 


redningsberedskabets stiger, dog afhængigt af bygningens højde.  


4) At redningsåbninger i brandmæssige enheder kan åbnes uden brug af nøgle eller særligt 


udstyr, når der opholder sig personer i de pågældende brandmæssige enheder.« 


 


15. § 99, stk. 2, nr. 3, affattes således: 


   »3) Redningsberedskabet har forsvarlig mulighed for redning af personer og for at gennemføre det 


slukningsarbejde og den begrænsning af brandspredning, som er nødvendig herfor.« 


 


16. I §§ 121, 513, nr. 6, og 514 udgår »vandfyldte«. 


 


17. § 123 affattes således: 


   »§ 123. Der skal installeres automatisk sprinkleranlæg i bygninger for at sikre mod 


brandspredning i følgende: 


1) Bygningsafsnit i én etage i anvendelseskategori 1, når etagearealet er større end 5.000 m², 


dog ved et etageareal større end 2.000 m², hvis bygningsafsnittet har en brandbelastning, der 


er større end 800 MJ/m² gulvareal. 


2) Bygningsafsnit i mere end én etage i anvendelseskategori 1, når etagearealet er større end 


2000 m2. 


3) I bygningsafsnit i lagerbygninger i anvendelseskategori 1, hvor stablingshøjden er over 8 m, 


og etagearealet er større end 600 m². 


4) Bygningsafsnit i én etage i anvendelseskategori 2 og 3, hvis bygningsafsnittet har et 


etageareal større end 2.000 m². 







5) Bygningsafsnit i mere end én etage i anvendelseskategori 2 og 3, hvis bygningsafsnittet har 


et etageareal større end 1.000 m². 


6) Bygningsafsnit i én etage i anvendelseskategori 4, 5 og 6, hvis bygningsafsnittet er mere end 


2.000 m².  


7) Bygningsafsnit i mere end én etage i anvendelseskategori 4, 5 og 6, hvis bygningsafsnittet er 


mere end 600 m².  


8) Bygninger med gulv i øverste etage mere end 22 m over terræn.« 


 


18. § 125 affattes således: 


   »§ 125. Bygninger skal placeres i en sådan afstand til skel mod nabo, vej- og stimidte, eller 


udføres på en sådan måde, at det sikres, at der ikke er risiko for brandspredning til anden grund.«  


 


19. I § 126 udgår to steder »afsøgning og«. 


 


20. I § 129 affattes således:  


   »§ 129. Bygninger skal udformes, så redningsberedskabets rednings- og slukningsmateriel kan 


føres frem til ethvert sted i bygningen, hvor dette er nødvendigt for:  


1) Redning af personer.  


2) At gennemføre slukningsarbejde i forbindelse med redning af personer.« 


 


21. I § 135, stk. 2, nr. 8, ændres »Vandfyldte slangevinde« til: »Slangevinder«. 


 


22. I § 141, stk. 4, nr. 9, ændres »Vandfyldte slangevinder« til: »Slangevinder«. 


 


23. I § 180 ændres »bestemmelserne i §§ 176 og 177« til: »§ 181«. 


 


24. § 180, nr. 1, affattes således: 


   »1) Garager og carporte, der ikke er en integreret del af den primære bebyggelse.« 


 


25. § 182, nr. 1, affattes således: 


   »1) Garager og carporte, der ikke er en integreret del af den primære bebyggelse.« 


 


26. I § 242 indsættes som stk. 3: 


   »Stk. 3. Der skal være naturlig eller mekanisk ventilation af elevatorskakte. Maskinrum skal 


ventileres.«    


 


27. I § 252, nr. 1, ændres »2,5« til: »1,9«. 


 


28. I § 252, nr. 2, ændres »0,8« til: »0,85«. 


 


29. I § 258, stk. 1, nr. 1, ændres »-17,0« til: »-17«. 


 


30. I § 258, stk. 1, nr. 2, ændres »0,0« til: »0«. 


 


31. § 264 affattes således: 







   »§ 264. Nybyggeri, der er omfattet af bestemmelserne i §§ 259 og 260, skal udføres, så det 


dimensionerende transmissionstab pr. m² etageareal ikke overstiger 12+6/E+300/A, hvor E er 


antallet af etager, og A er det opvarmede etageareal. Antal etager er et decimaltal, som udregnes 


som opvarmet etageareal divideret med bebygget areal. Bygninger med gennemsnitlig rumhøjde 


over 4,0 meter får et tillæg på 1,0 W/m² pr. meter gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter. 


Opvarmet kælder, der ikke indgår i etagearealet, medregnes med 40 pct. i antal etager og det 


opvarmede etageareal.« 


 


32. § 281, nr. 1, affattes således: 


   »1) Renoveringsklasse 2, når det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, 


køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 70,0 kWh/m² pr. år tillagt 


2.200 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.« 


 


33. § 282, stk. 1, nr. 1, affattes således: 


   »1) Renoveringsklasse 2, når det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, 


køling, varmt brugsvand og belysning pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 95 kWh/m² pr. år 


tillagt 2.200 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.« 


 


34. I § 283 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger, samt tilbygninger hertil er ikke 


omfattet af §§258-279 og §§293-298.« 


 


35. § 304 affattes således: 


   »§ 304. Brændeovne, masseovne, åbne fyringsanlæg og lignende, der forsynes med håndbetjente 


røgspjæld, skal i lukket tilstand have et frit gennemstrømningsareal på mindst 20 cm².« 


 


36. I § 320, stk. 1, ændres »§ 110« til: »§§ 105-107« og »§ 342« til: »§ 323«.   


 


37. I § 344, stk. 2, indsættes som nr. 9: 


   »9) DS/EN 1998-1 Konstruktioner i seismiske områder - Del 1: Generelle regler, seismiske 


påvirkninger og regler for bygninger med DS/EN 1998-1 DK NA.« 


 


38. § 345, nr. 4, affattes således: 


   »4) DS/EN 206 Beton, specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse og DS/EN 206 


DK NA Beton - Materialer - Regler for anvendelse af DS/EN 206 i Danmark.« 


 


39. I § 436, nr. 4, ændres »800« til: »600«. 


 


40. § 437 affattes således: 


   »§ 437. § 436 gælder ikke for anlæg knyttet til industrielle processer.« 


 


41. I § 455, stk. 3, indsættes som nr. 9: 


   »9) Udvendig efterisolering på maksimalt 25 cm for enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og 


sommerhuse.«  


 


42. § 456, stk. 2, nr. 3 og 4, udgår.  


 


43. I § 456 indsættes som stk. 3:  







   »Stk. 3. Bebyggelse i skrånende terræn kan opføres uden fastsættelse af niveauplaner, såfremt 


højden målt lodret fra terræn ikke overstiger de i §§ 176-186 fastsatte grænser for bebyggelsens 


højde samt den angivne afstand til skel.« 


 


44. I § 456 indsættes som stk. 4:  


   »Stk. 4. Antenner, hvis øverste punkt ikke er mere end 5,50 m over tagfladen, tagkviste, 


skorstenspiber, ventilationshætter, gavltrekanter og tagudhæng, medregnes ikke ved beregningen af 


en bygningshøjde, såfremt de er af sædvanligt omfang. Ved fastlæggelse af bebyggelsens højde kan 


kommunalbestyrelsen endvidere beslutte at se bort fra trappehuse, elevatorskakter, 


ventilationsanlæg, skilte og lysreklamer.« 


 


45. Titlen til kapitel 25 affattes således: 


   »Lavenergiklasse« 


 


46. Overalt i kapitel 25 ændres »bygningsklasse 2020« til: »lavenergiklasse«. 


 


47. I § 474 ændres »20,0« til: »27,0«. 


 


48. I § 475, stk. 1, ændres »25,0« til: »33,0«. 


 


49. I § 475, stk. 2, affattes således: 


   »Stk. 2. For bygninger eller bygningsafsnit i lavenergiklasse med behov for, f.eks. et højt 


belysningsniveau, ekstra meget ventilation, et stort forbrug af varmt brugsvand, eller lang 


benyttelsestid eller bygninger med stor rumhøjde forhøjes energirammen med et tillæg, der 


modsvarer det beregnede energiforbrug hertil. Tillægget skal beregnes i henhold til SBi 213 


Bygningers energibehov. « 


 


50. § 476 affattes således: 


   »§ 476. Bygninger, der er omfattet af §§ 474 eller 475, skal udføres, så det dimensionerende 


transmissionstab pr. m² etageareal ikke overstiger 10+6/E+300/A, hvor E er antallet af etager, og A 


er det opvarmede etageareal. Antal etager er et decimaltal, som udregnes som opvarmet etageareal 


divideret med bebygget areal. Bygninger med gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter får et tillæg 


på 1,0 W/m² pr. meter gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter. Opvarmet kælder, der ikke indgår i 


etagearealet, medregnes med 40 pct. i antal etager og det opvarmede etageareal.« 


 


51. § 477 ophæves. 


 


52. I § 478, stk. 1, ændres »0,0« til: »0«. 


 


53. I § 478, stk. 2, ændres »10,0« til: »10«. 


 


54. § 480 ophæves. 


 


55. I § 481 ændres »0,5« til: »0,75« og »0,15« til: »0,22«.  


 


56. § 484, stk. 4, ophæves.   


 







57. Overalt i bekendtgørelsen bortset fra i § 505 ændres »SBi-anvisning 223, Dokumentation af 


bærende konstruktioner« til: »SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende 


konstruktioner«. 


 


58. I § 509, stk. 1, nr. 1, ændres »bygningsreglementet kapitel 33« til: »§ 507, stk. 1, nr. 5-11,«.   


 


59. Tabel 1 i Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 


 


60. Tabel 2 i Bilag 2 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse. 


 


61. Tabel 3 i Bilag 2 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.    


 


62. Tabel 5 i Bilag 2 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse. 


 


 


§ 2 


 


   Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. juli 2018.  


   Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansøgninger om byggetilladelse, som indsendes 


efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Hvis byggearbejdet ikke kræver tilladelse, skal 


bekendtgørelsen overholdes ved byggearbejder, der påbegyndes efter bekendtgørelsens 


ikrafttræden.  


 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den XX. maj 2018 


 


Carsten Falk Hansen 


 


/ Christian Vesterager 


  







Bilag 1 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor tem‐ 
peraturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillel‐ 
ser 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 


1,40 


Yderdøre med glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 


2,18 m 


1,50 


For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er 


uopvarmede samt glasvægge og vinduer mod rum op‐ 


varmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen 


mellem rummene er 5 °C eller mere 


1,80 


Ovenlyskupler 1,40 


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 


1,5 


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 2 


 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Rum opvarmet til Rum opvarmet til T > 15 
°C 


Rum opvarmet til 5 °C < T < 
15 °C 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,15 0,25 


Etageadskillelser og skillevægge mod 


rum, hvor temperaturforskellen mel‐ 
lem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og 


etageadskillelser over det fri eller ven‐
tileret kryberum 


0,10 0,15 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder 


skunkvægge, flade tage og skråvægge 


direkte mod tag 


0,12 0,15 


Porte 1,80 1,80 


Lemme mod det fri eller mod rum, 


hvor temperaturforskellen mellem 


rummene er 5 °C eller mere (gælder 


ikke ventilationsåbninger på under 


500 cm²) 


1,40 1,50 


Ovenlyskupler 1,40 1,80 


Lystunneler eller lignende 


 


2,0 2,0 


Bygningsdel Linjetab W/mK 


Fundamenter 0,12 0,20 


Samling mellem ydervæg og vinduer 
eller yderdøre, porte og lemme 


0,03 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og 


ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 


0,10 0,10 


  







Bilag 3 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,18 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor 


temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller 


mere 


0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillel‐ 
ser over det fri eller ventileret kryberum 


0,10 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, 


flade tage og skråvægge direkte mod tag 


0,12 


Porte 1,80 


Lemme, nye forsatsvinduer og ovenlyskupler 1,40 


Renoverede forsatsvinduer 1,65 


Lystunneler eller lignende 
 


2,0 


Bygningsdel Linjetab [W/mK] 


Fundamenter 0,12 


Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, 


porte og lemme 


0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer 


eller ovenlyskupler 


0,10 


 


  







Bilag 4 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Ydervægge 0,20 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen 


mellem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 


Gulv og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum 0,12 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skrå‐ 
vægge direkte mod tag 


0,15 


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 


1,80 


Ovenlyskupler 1,80 


Lystunneler eller lignende 
 


2,0 


Linjetab Linjetab [W/mK] 


Fundamenter 0,20 


Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskup‐ 
ler 


0,10 


 







dbi@dbi-net.dk; info@danskbyggeri.dk; information@centerforlys.dk; de@de.dk;
info@danskenergi.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; mail@danskfjernvarme.dk;
dafa@vending.dk; dgc@dgc.dk; di@di.dk; metal@danskmetal.dk; info@danskmiljoteknologi.dk;
kontakt@dansksolvarmeforening.dk; dansk.standard@ds.dk; info@dvsas.dk;
info@danskventilation.dk; mail@danskeadvokater.dk; info@danskeark.dk;
bni@danskeberedskaber.dk; dh@handicap.dk; Sekretariat@danskekloakmestre.dk;
regioner@regioner.dk; kontakt@danskeudlejere.dk; danva@danva.dk; dt@datatilsynet.dk;
debra@energibranchen.dk; ddl@ddl.org; nfa@arbejdsmiljoforskning.dk; info@ecocouncil.dk;
info@dhigroup.com; dibyg@di.dk; digital@di.dk; energi@di.dk; foedevarer@di.dk;
handel@di.dk; DiRaadgiverne@di.dk; info@dongenergy.com; kundecenter@eon.dk;
info@ejendomsforeningen.dk; eof@eof.dk; info@energiforumdanmark.dk; info@energi-
service.dk; info@energitjenesten.dk; pm@adv-martinelli.dk; eta@etadanmark.dk;
info@eurofins.dk; faba@faba.dk; feha@feha.dk; mail@finansdanmark.dk; hoeringer@fbr.dk;
sekr@faod.dk; 3f@3f.dk; info@forcetechnology.dk; mail@fdkv.dk; fri@frinet.dk; fse@fse.dk;
fp@forsikringogpension.dk; fes@mil.dk; fsr@fsr.dk; gs@glasindustrien.dk; info@godadgang.dk;
info_gdk@grundfos.com; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>;
hmn@naturgas.dk; hofor@hofor.dk; horesta@horesta.dk; hbr@hbr.dk; hvr@hvr.dk; ida@ida.dk;
kl@kl.dk; kf@kf.dk; ktc@ktc.dk; kea@kea.dk; hoering@lf.dk; lbf@lbf.dk; mail@byogland.dk;
llo@llo.dk; lo@lo.dk; mf@mff.dk; info@molio.dk; info@ngf.dk; sekretariat@parcelhus.dk;
planenergi@planenergi.dk; pd@plast.dk; plf@plf.dk; realdania@realdania.dk;
mail@branchehuset.dk; kbh@sbsby.dk; info@seges.dk; info@sikkerhedsbranchen.dk;
lauget@skorstensfejeren.dk; sbi@sbi.dk; statiker@ida.dk; post@statsforvaltningen.dk;
hovedstaden@statsforvaltning.dk; midtjylland@statsforvaltning.dk;
nordjylland@statsforvaltning.dk; sjaelland@statsforvaltning.dk;
syddanmark@statsforvaltning.dk; info@staalcentrum.dk; boli@se.dk; sdu@sdu.dk;
tekniq@tekniq.dk; info@teknologisk.dk; post@teleindu.dk; traeinfo@traeinfo.dk; post@fube.dk;
vpf@varmepumpefabrikanterne.dk; veltek@veltek.dk; danish@windpower.org;
info@vinduesindustrien.dk; aau@aau.dk; au@au.dk; Arbejdstilsynet <arbejdstilsynet@at.dk>;
brs@brs.dk; BM Postkasse <BM@bm.dk>; Bygningsstyrelsen <bygst@bygst.dk>;
post@domstolsstyrelsen.dk; EFKM - Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet <efkm@efkm.dk>;
EVM NH Energiklagenævnets funktionspostkasse <ekn@naevneneshus.dk>; info@energinet.dk;
Energistyrelsens officielle postkasse <ENS@ENS.DK>; 1 - SET Energitilsynet
<post@energitilsynet.dk>; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>;
erst@erst.dk; Finansministeriets postkasse <fm@fm.dk>; finanstilsynet@ftnet.dk; fmn@fmn.dk;
fvst@fvst.dk; jm@jm.dk; 1 - KFST Officiel hovedpostkasse <kfst@kfst.dk>; Kulturministeriet
<kum@kum.dk>; Mail (LFST) <mail@lfst.dk>; um@um.dk; EVM NH Natur- og Miljøklagenævnets
hovedpost <nmkn@naevneneshus.dk>; Miljø- og Fødevareministeriets Departement
<mfvm@mfvm.dk>; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>; NST -
Naturstyrelsens hovedpostkasse <nst@nst.dk>; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
<sik@sik.dk>; skm@skm.dk; SLKS hovedpostkasse <post@slks.dk>; Statsministeriet
<stm@stm.dk>; UFM FP SIU - Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte <siu@ufm.dk>;
sum@sum.dk; sst@sst.dk; UFM FP DEP - UFM Departement <ufm@ufm.dk>; UIM
Hovedpostkasse <uim@uim.dk>; UVM - UVMIPOST <uvm@uvm.dk>; Økonomi- og
Indenrigsministeriet <oim@oim.dk>
Cc: Emil Engel Magnussen <eem@tbst.dk>; Byggeri <byggeri@tbst.dk>
Emne: Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)
 
Til høringsparterne.
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Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
bygningsreglement 2018 (BR18) i høring.
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til
bekendtgørelsesændringen senest den 4. maj 2018.
 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til
eem@tbst.dk, mærket j.nr. BS0411-00017.
 
Med venlig hilsen
Signe Maria Larsen
Studentermedhjælper, Stud.merc.jur.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S
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Fra: Peter Hofman-Bang
Til: ts Info; Emil Engel Magnussen
Emne: SV: Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18) Journalnr. BS0411-00017
Dato: 30. april 2018 09:50:00
Vedhæftede filer: image001.png

SikkerhedsBranchen har ingen bemærkninger til den foreslåede
bekendtgørelsesændring.

Med venlig hilsen
SikkerhedsBranchen
Peter Hofman-Bang
Overingeniør

-------------------------------------------------------------
Roskildevej 22, 2620 Albertslund

Telefon: 36 49 40 80
Mobil:    27 80 25 80
E-mail: phb@sikkerhedsbranchen.dk 

Web:    www.sikkerhedsbranchen.dk

SikkerhedsBranchen er sekretariat for BrandBevægelsen

Fra: Byggeri [mailto:byggeri@tbst.dk] 
Sendt: 6. april 2018 11:59
Til: samfund@advokatsamfundet.dk; hoeringssvar@arkitektforeningen.dk; info@noreco.com;
abf@abf-rep.dk; post@energianke.dk; info@arbejdsgiverne.dk; info@astma-allergi.dk;
banedanmark@bane.dk; bat@batkartellet.dk; bips@bips.dk; bl@bl.dk; bosam@bosam.dk;
db@bdb.dk; bfbe@di.dk; til@bfs.dk; kontakt@kooperationen.dk; info@byggerating.dk;
bsf@bsf.dk; bvb@bvb.dk; info@byggesoc.dk; info@bygherreforeningen.dk;
sekretariat@historiskehuse.dk; cisbo@mil.au.dk; info@dabyfo.dk; danak@danak.dk;
info@dancert.dk; byg@byg.dtu.dk; dl@dklf.dk; dtu@dtu.dk; da@da.dk; dbi@dbi-net.dk;
info@danskbyggeri.dk; information@centerforlys.dk; de@de.dk; info@danskenergi.dk;
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di@di.dk; metal@danskmetal.dk; info@danskmiljoteknologi.dk;
kontakt@dansksolvarmeforening.dk; dansk.standard@ds.dk; info@dvsas.dk;
info@danskventilation.dk; mail@danskeadvokater.dk; info@danskeark.dk;
bni@danskeberedskaber.dk; dh@handicap.dk; Sekretariat@danskekloakmestre.dk;
regioner@regioner.dk; kontakt@danskeudlejere.dk; danva@danva.dk; dt@datatilsynet.dk;
debra@energibranchen.dk; ddl@ddl.org; nfa@arbejdsmiljoforskning.dk; info@ecocouncil.dk;
info@dhigroup.com; dibyg@di.dk; digital@di.dk; energi@di.dk; foedevarer@di.dk;
handel@di.dk; DiRaadgiverne@di.dk; info@dongenergy.com; kundecenter@eon.dk;
info@ejendomsforeningen.dk; eof@eof.dk; info@energiforumdanmark.dk; info@energi-
service.dk; info@energitjenesten.dk; pm@adv-martinelli.dk; eta@etadanmark.dk;
info@eurofins.dk; faba@faba.dk; feha@feha.dk; mail@finansdanmark.dk; hoeringer@fbr.dk;
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hbr@hbr.dk; hvr@hvr.dk; ida@ida.dk; kl@kl.dk; kf@kf.dk; ktc@ktc.dk; kea@kea.dk;
hoering@lf.dk; lbf@lbf.dk; mail@byogland.dk; llo@llo.dk; lo@lo.dk; mf@mff.dk; info@molio.dk;
info@ngf.dk; sekretariat@parcelhus.dk; planenergi@planenergi.dk; pd@plast.dk; plf@plf.dk;
realdania@realdania.dk; mail@branchehuset.dk; kbh@sbsby.dk; info@seges.dk;
info_sikkerhedsbranchen <Info@sikkerhedsbranchen.dk>; lauget@skorstensfejeren.dk;
sbi@sbi.dk; statiker@ida.dk; post@statsforvaltningen.dk; hovedstaden@statsforvaltning.dk;
midtjylland@statsforvaltning.dk; nordjylland@statsforvaltning.dk; sjaelland@statsforvaltning.dk;
syddanmark@statsforvaltning.dk; info@staalcentrum.dk; boli@se.dk; sdu@sdu.dk;
tekniq@tekniq.dk; info@teknologisk.dk; post@teleindu.dk; traeinfo@traeinfo.dk; post@fube.dk;
vpf@varmepumpefabrikanterne.dk; veltek@veltek.dk; danish@windpower.org;
info@vinduesindustrien.dk; aau@aau.dk; au@au.dk; at@at.dk; brs@brs.dk; bm@bm.dk;
bygst@bygst.dk; post@domstolsstyrelsen.dk; efkm@efkm.dk; ekn@naevneneshus.dk;
info@energinet.dk; ens@ens.dk; post@energitilsynet.dk; em@em.dk; erst@erst.dk; fm@fm.dk;
finanstilsynet@ftnet.dk; fmn@fmn.dk; fvst@fvst.dk; jm@jm.dk; kfst@kfst.dk; kum@kum.dk;
mail@lfst.dk; um@um.dk; nmkn@naevneneshus.dk; mfvm@mfvm.dk; mst@mst.dk;
nst@nst.dk; sik@sik.dk; skm@skm.dk; post@slks.dk; stm@stm.dk; siu@ufm.dk; sum@sum.dk;
sst@sst.dk; ufm@ufm.dk; uim@uim.dk; uvm@uvm.dk; oim@oim.dk
Cc: Emil Engel Magnussen <eem@tbst.dk>; Byggeri <byggeri@tbst.dk>
Emne: Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)
 
Til høringsparterne.
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
bygningsreglement 2018 (BR18) i høring.
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til
bekendtgørelsesændringen senest den 4. maj 2018.
 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til
eem@tbst.dk, mærket j.nr. BS0411-00017.
 
Med venlig hilsen
Signe Maria Larsen
Studentermedhjælper, Stud.merc.jur.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S
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Fra: Helge Birkerod Aaquist
Til: ts Info
Cc: Emil Engel Magnussen
Emne: Bygningsreglementet, jeres j.nr. BS0411-00017
Dato: 30. april 2018 14:19:01
Vedhæftede filer: image001.png

BvB har gennemgået forslaget med ændringer til bygningsreglement 2018, og har ingen
kommentarer.

Venlig hilsen

Helge Birkerod Aaquist
juridisk sagsbehandler

BYGGESKADEFONDEN
VEDRØRENDE
BYGNINGSFORNYELSE

Ny Kongensgade 15
1472 København K

D: +45 82 32 24 20
T: +45 82 32 24 00

bvb.dk

mailto:hba@bvb.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:eem@tbst.dk
tel:+4582322420
tel:+4582322400
file:////c/bvb.dk



Fra: Anders Mortensen
Til: ts Info
Cc: Emil Engel Magnussen
Emne: SV: Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)
Dato: 1. maj 2018 11:20:52
Vedhæftede filer: image001.png

Til TBST
Arbejdstilsynet har ingen bemærkninger til høringen.

Venlig hilsen

Anders Mortensen
Chefkonsulent
T 72 20 87 67  | amo@at.dk

Arbejdstilsynet
Landskronagade 33 | 2100 København Ø
T 70 12 12 88 | at@at.dk | www.at.dk

Fra: Arbejdstilsynet 
Sendt: 6. april 2018 12:14
Til: Postkasse Direktionssekretariat
Emne: VS: Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)

Fra: Byggeri [mailto:byggeri@tbst.dk] 
Sendt: 6. april 2018 11:59
Til: samfund@advokatsamfundet.dk; hoeringssvar@arkitektforeningen.dk; info@noreco.com;
abf@abf-rep.dk; 1 - KFST Energianke (KFST); info@arbejdsgiverne.dk; info@astma-allergi.dk;
banedanmark@bane.dk; bat@batkartellet.dk; bips@bips.dk; bl@bl.dk; bosam@bosam.dk;
db@bdb.dk; bfbe@di.dk; til@bfs.dk; kontakt@kooperationen.dk; info@byggerating.dk; bsf@bsf.dk;
bvb@bvb.dk; info@byggesoc.dk; info@bygherreforeningen.dk; sekretariat@historiskehuse.dk;
cisbo@mil.au.dk; info@dabyfo.dk; danak@danak.dk; info@dancert.dk; byg@byg.dtu.dk; dl@dklf.dk;
dtu@dtu.dk; da@da.dk; dbi@dbi-net.dk; info@danskbyggeri.dk; information@centerforlys.dk;
de@de.dk; info@danskenergi.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; mail@danskfjernvarme.dk;
dafa@vending.dk; dgc@dgc.dk; di@di.dk; metal@danskmetal.dk; info@danskmiljoteknologi.dk;
kontakt@dansksolvarmeforening.dk; dansk.standard@ds.dk; info@dvsas.dk;
info@danskventilation.dk; mail@danskeadvokater.dk; info@danskeark.dk;
bni@danskeberedskaber.dk; dh@handicap.dk; Sekretariat@danskekloakmestre.dk;
regioner@regioner.dk; kontakt@danskeudlejere.dk; danva@danva.dk; dt@datatilsynet.dk;
debra@energibranchen.dk; ddl@ddl.org; nfa@arbejdsmiljoforskning.dk; info@ecocouncil.dk;
info@dhigroup.com; dibyg@di.dk; digital@di.dk; energi@di.dk; foedevarer@di.dk; handel@di.dk;
DiRaadgiverne@di.dk; info@dongenergy.com; kundecenter@eon.dk; info@ejendomsforeningen.dk;
eof@eof.dk; info@energiforumdanmark.dk; info@energi-service.dk; info@energitjenesten.dk;
pm@adv-martinelli.dk; eta@etadanmark.dk; info@eurofins.dk; faba@faba.dk; feha@feha.dk;
mail@finansdanmark.dk; hoeringer@fbr.dk; sekr@faod.dk; 3f@3f.dk; info@forcetechnology.dk;
mail@fdkv.dk; fri@frinet.dk; fse@fse.dk; fp@forsikringogpension.dk; fes@mil.dk; fsr@fsr.dk;
gs@glasindustrien.dk; info@godadgang.dk; info_gdk@grundfos.com; Sikkerhedsstyrelsen
Hovedpostkasse (SIK); hmn@naturgas.dk; hofor@hofor.dk; horesta@horesta.dk; hbr@hbr.dk;
hvr@hvr.dk; ida@ida.dk; kl@kl.dk; kf@kf.dk; ktc@ktc.dk; kea@kea.dk; hoering@lf.dk; lbf@lbf.dk;
mail@byogland.dk; llo@llo.dk; lo@lo.dk; mf@mff.dk; info@molio.dk; info@ngf.dk;
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sekretariat@parcelhus.dk; planenergi@planenergi.dk; pd@plast.dk; plf@plf.dk;
realdania@realdania.dk; mail@branchehuset.dk; kbh@sbsby.dk; info@seges.dk;
info@sikkerhedsbranchen.dk; lauget@skorstensfejeren.dk; sbi@sbi.dk; statiker@ida.dk;
post@statsforvaltningen.dk; hovedstaden@statsforvaltning.dk; midtjylland@statsforvaltning.dk;
nordjylland@statsforvaltning.dk; sjaelland@statsforvaltning.dk; syddanmark@statsforvaltning.dk;
info@staalcentrum.dk; boli@se.dk; sdu@sdu.dk; tekniq@tekniq.dk; info@teknologisk.dk;
post@teleindu.dk; traeinfo@traeinfo.dk; post@fube.dk; vpf@varmepumpefabrikanterne.dk;
veltek@veltek.dk; danish@windpower.org; info@vinduesindustrien.dk; aau@aau.dk; au@au.dk;
Arbejdstilsynet; brs@brs.dk; BM Postkasse; Bygningsstyrelsen; post@domstolsstyrelsen.dk; EFKM -
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet; EVM NH Energiklagenævnets funktionspostkasse;
info@energinet.dk; Energistyrelsens officielle postkasse; 1 - SET Energitilsynet; 1-DEP
Erhvervsministeriets officielle postkasse; erst@erst.dk; Finansministeriets postkasse;
finanstilsynet@ftnet.dk; fmn@fmn.dk; fvst@fvst.dk; jm@jm.dk; 1 - KFST Officiel hovedpostkasse;
Kulturministeriet; Mail (LFST); um@um.dk; EVM NH Natur- og Miljøklagenævnets hovedpost; Miljø-
og Fødevareministeriets Departement; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse; NST - Naturstyrelsens
hovedpostkasse; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK); skm@skm.dk; SLKS hovedpostkasse;
Statsministeriet; UFM FP SIU - Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte; sum@sum.dk;
sst@sst.dk; UFM FP DEP - UFM Departement; UIM Hovedpostkasse; UVM - UVMIPOST; Økonomi- og
Indenrigsministeriet
Cc: Emil Engel Magnussen; Byggeri
Emne: Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)
 
Til høringsparterne.
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
bygningsreglement 2018 (BR18) i høring.
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til
bekendtgørelsesændringen senest den 4. maj 2018.
 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til
eem@tbst.dk, mærket j.nr. BS0411-00017.
 
Med venlig hilsen
Signe Maria Larsen
Studentermedhjælper, Stud.merc.jur.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S
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Fra: Simone Hein Nielsen
Til: ts Info
Cc: Emil Engel Magnussen
Emne: j.nr. BS0411-00017
Dato: 2. maj 2018 14:22:21
Vedhæftede filer: image001.png

Høringssvar BR18-1.pdf

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Se venligst vedhæftet høringssvar.

Med venlig hilsen

Simone Hein Nielsen
Fuldmægtig
Ejendomme, Boer og Gæld

Tel.        +45 72 37 33 63
Mail        SHN@skm.dk

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K

Mail          skm@skm.dk
Web         www.skm.dk
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Afsender: 


Udviklings- og Forenklingsstyrelsen  


Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg 


Anders Buhl Hansen 


Mail: abh@skat.dk 


Telefon: (+45) 72 37 03 54 


 


Vuderingsstyrelsen  


Ny Østergade 9, 1. sal, 4000 Roskilde 


Stine Kvist Kristiansen 


Mail: stk@skat.dk 


Telefon: (+45) 72 37 13 08 


 


Skatteministeriet 


Nicolai Eigtveds Gade 28 


1402 København K 


Simone Hein Nielsen 


Ejendomme, Boer og Gæld 


Tel.        +45 72 37 33 63 


Mail        SHN@skm.dk 


 


 


 


 


Skabelon til høringssvar 


 


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







 


Side 2 (3) 


Notat 


 


 


Generelle bemærkninger:  


Det fremsendte udkast giver ikke Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, 


Vurderingsstyrelsen eller Skatteministeriet anledning til bemærkninger. 


 


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: 


 


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: 
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Afsender: 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen  

Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg 

Anders Buhl Hansen 

Mail: abh@skat.dk 

Telefon: (+45) 72 37 03 54 

 

Vuderingsstyrelsen  

Ny Østergade 9, 1. sal, 4000 Roskilde 

Stine Kvist Kristiansen 

Mail: stk@skat.dk 

Telefon: (+45) 72 37 13 08 

 

Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

Simone Hein Nielsen 

Ejendomme, Boer og Gæld 

Tel.        +45 72 37 33 63 

Mail        SHN@skm.dk 
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Generelle bemærkninger:  

Det fremsendte udkast giver ikke Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, 

Vurderingsstyrelsen eller Skatteministeriet anledning til bemærkninger. 

 

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.] 
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tekst: 

 

Kommentar:  
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Edvard Thomsens Vej 14 


2300 København S 


Telefon 7221 8800 


Fax 7262 6790 


info@tbst.dk 


tbst.dk 


Notat 


BS0411-00017 


06-04-2018 


Til høringsparterne 


Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 


2018 (BR18) 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til bekendtgø-


relse om ændring af bygningsreglement 2018 (BR18). Ændringen har 


til formål at indføre frist for stikprøvekontrol i byggesager, gennem-


føre ændringer i bygningsklasse 2020 samt at præcisere en række be-


stemmelser i bygningsreglementet. 


Med forslaget fremsendes skema til kommentering af de forslåede 


ændringer til bygningsreglementet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 


skal bede høringsparterne om at benytte dette skema ved svar på hø-


ringen. 


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


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


eem@tbst.dk senest den 4. maj 2018, mærket j.nr. BS0411-00017. 


Bekendtgørelsen indeholder følgende: 


 Ændring af de administrative bestemmelser vedr., hvornår en


anerkendt statiker skal tilknyttes en byggesag


 Præcisering af bestemmelserne om stikprøvekontrol


 Præcisering af brandkrav


 Præcisering af energikrav


 Ændringer i bygningsklasse 2020


I nogle af bestemmelserne er det alene enkelte ord, der ændres eller 


tilføjes. Bestemmelserne nyaffattes dog af lovtekniske årsager. Hvor 


det er tilfældet, er ændringerne markeret med gul.  



mailto:info@trafikstyrelsen.dk

mailto:eem@tbst.dk
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Ændring af de administrative bestemmelser vedr., hvornår en aner-


kendt statiker skal tilknyttes en byggesag 


Bestemmelserne for, hvornår der skal tilknyttes en anerkendt statiker 


ved teknisk byggesagsbehandling, ændres, således at de svarer til 


det, der var gældende i BR15. Ændringen betyder, at kravet om aner-


kendt statiker følger konsekvensklasse CC3 og CC3+ i stedet for kon-


struktionsklasserne. Baggrunden for ændringen er, at anerkendelses-


ordningen kan fortsætte uændret, indtil der er tilstrækkeligt antal cer-


tificerede konstruktionsrådgiver, og anerkendelsesordningen kan ud-


fases.  


Stikprøvekontrol 


Der er krav om, at kommunerne skal gennemføre stikprøvekontrol af 


dokumentationen i 10% af de byggesager, hvortil der er meddelt 


ibrugtagningstilladelse. Det foreslås, at der indføres en frist på 3 må-


neder fra meddelelse om ibrugtagning, til stikprøvekontrollen skal 


være gennemført for et byggearbejde.  


Fristen foreslås indført af hensyn til bygningsejerens mulighed for at 


indhente eventuelt manglende dokumentation på byggesagen og at 


udbedre fejl i byggeriet hurtigst muligt, da det vurderes, at forudsæt-


ningerne herfor er bedre, jo tættere på ibrugtagning en eventuel fejl 


eller mangel konstateres.   


Præcisering af brandkrav 


Der foretages enkelte sproglige præciseringer i brandkravene i kap. 5, 


som dog ikke ændrer på de respektive bestemmelsers overordnede 


indhold. Derudover foretages der en ændring fsva. krav til jordbrugs-


erhvervets driftsbygninger, for hvilke der fandtes en række undtagel-


ser fra brandkrav i BR15, som på grund af en fejl ikke fremgår af den 


aktuelle udgave af BR18. 


Præcisering af energikrav 


Energikrav til klimaskærmen udvides til at inkludere også vinduer og 


døre, som tidligere var undtaget, da kravene således dækker det 


samlede varmetab gennem klimaskærmen. Ændringen dækker såvel 


beregning som krav. Ændringen forventes således kun at give anled-


ning til marginale forskelle i forhold til nuværende krav.  


Da energifaktorerne ændres, justeres kravene i renoveringsklasse 2 


for at opretholde koordinering. Dette vil være en mindre skærpelse i 


forhold til det nuværende niveau. 


Der gennemføres desuden mindre justeringer af energikravene til 


ventilation. 
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Ændringer i Bygningsklasse 2020 


U-værdi krav til port 


I det nuværende bygningsreglement er der U-værdikrav til porte i 


bygningsklasse 2020. Dette krav er dog identisk med det almindelige 


krav til porte. U-værdikravet slettes derfor fra afsnittet om bygnings-


klasse 2020/lavenergiklassen. 


Tætheden af klimaskærmen 


I det nuværende bygningsreglement er der krav om, at volumen-


strømmen ikke må overstige 0,5 l/s/m² ved en trykforskel på 50 Pa 


eller 0,15 l/s pr m² klimaskærm ved høje rum. Efter branchedialog 


ændres kravet til 0,75 l/s/m² ved en trykforskel på 50 Pa eller 0,22 


l/s pr. m² klimaskærm ved høje rum. 


Ventilationsanlæg i bygningsklasse 2020 


I det nuværende reglement er der krav til energiforbruget i ventilati-


onsanlæg, der betjener én bolig. I forbindelse med revisionen til lav-


energiklasse ift. BR18 fjernes dette krav, da kravet har vist sig for 


svært at overholde, og det almindelige krav til disse ventilationsanlæg 


vurderes som tilstrækkeligt. 


Økonomiske og administrative konsekvenser, herunder DUT 


Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) anmodes om 


høring af bekendtgørelsens eventuelle økonomiske konsekvenser i for-


hold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT). 


Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at be-


kendtgørelsen ikke vil medføre økonomiske konsekvenser i forhold til 


DUT. 


Det vurderes ikke, at ændringen vil have administrative konsekvenser 


for hverken kommuner eller borgere. 


Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018. 


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


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


eem@tbst.dk senest den 4. maj 2018, mærket j.nr. BS0411-00017. 


Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Emil Engel Magnussen 


på mail eem@tbst.dk eller til info@tbst.dk. 


Der vedlægges en liste over høringsparterne. 


 


 


 



mailto:info@trafikstyrelsen.dk
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Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-


portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive gjort tilgænge-


lige. 


Vores nyhedsbrev indeholder information om de udstedte regler. Til-


melding til nyhedsbrevet kan ske på vores hjemmeside www.tbst.dk.  


 


Med venlig hilsen 


Emil Engel Magnussen 


 



http://www.hoeringsportalen.dk/

http://www.hoeringsportalen.dk/

http://www.tbst.dk/
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Edvard Thomsens Vej 14 


2300 København S 


Telefon 7221 8800 


Fax 7262 6790 


info@trafikstyrelsen.dk 


www.trafikstyrelsen.dk 


 


 


 


Notat 


 


Dato 6. april 2018 


 


 


Advokatrådet - Advokatsamfundet 


Akademisk Arkitektforening 


Altinex Oil Denmark A/S 


Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation 


Ankenævnet på Energiområdet 


Arbejdsgiverne 


Astma-Allergi Danmark 


Banedanmark  


BAT-Kartellet 


Bips-Byggeri, Informationsteknologi, Produktivitet og Samarbejde 


Boligselskabernes Landsforening 


BOSAM - Boligforeningernes Sammenslutning i Danmark 


Brancheforeningen Danske Byggecentre 


Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Brancheforeningen for Storkøkkenudstyr (BFS) 


Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning 


Byggeriets Evaluerings Center 


Byggeskadefonden 


Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse  


Byggesocietet  


Bygherreforeningen 







 


Side 2 (7) 


Notat 
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Bygningsfredningsforeningen (BYFO) 


Center for Indeklima og Sundhed i Boliger 


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 Forening for Automatforplejning (DAFA) 


Dansk Gasteknisk Center 


Dansk Industri 


Dansk Metal 


Dansk Miljøteknologi 


Dansk Solvarme Forening 


Dansk Standard 


Dansk Varme Service, DVS 


Dansk Ventilation 


Danske Advokater 


Danske Arkitektvirksomheder 


Danske Beredskaber  


Danske Handicaporganisationer 


Danske Kloakmestre 
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Danske Regioner 


Danske Udlejere 


DANVA 


Datatilsynet 


Debra - Energibranchen 


Den Danske Landinspektørforening 


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 


Det Økologiske Råd 


DHI 


DI Byg 


DI Digital 


DI Energibranchen 


DI Fødevarer 


DI Handel 


DI Videnrådgiverne 


DONG Energy 


E.On Denmark A/S 


Ejendomsforeningen Danmark 


Energi- og Olieforum 


Energiforum Danmark 


Energiservice A/S 


Energitjenesten 


Erhvervslejernes Landsorganisation 


ETA Danmark A/S 


Eurofins 


FABA 


FEHA 


Finans Danmark 


Forbrugerrådet TÆNK 


Forbundet Arkitekter og Designere 
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Dato 6. april 2018 


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 


HMN Naturgas 


Hofor 


Horesta 


Hovedstadens Beredskab 


Håndværksrådet 


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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Parcelhusejernes Landsforening 


Plan Energi 


Plastindustrien 


Praktiserende Landinspektørers Forening 


Realdania 


Rørforeningen 


SBS Byfornyelsesselskabet 


Seges 


SikkerhedsBranchen 


Skorstensfejerlauget 


Statens Byggeforskningsinstitut 


Statikeranerkendelsesudvalget 


Statsforvaltningen 


Statsforvaltningen Hovedstaden 


Statsforvaltningen Midtjylland 


Statsforvaltningen Nordjylland 


Statsforvaltningen Sjælland 


Statsforvaltningen Syddanmark 


Stålcentrum 


SYD Energi 


Syddansk Universitet 


Tekniq Installatørernes Organisation 


Teknologisk Institut 


Teleindustrien 


Træinformation 


Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Varmepumpefabrikantforeningen  


VELTEK 


Vindmølleindustrien 


Vinduesindustrien 
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Aalborg Universitet 


Aarhus Universitet 


Ministerielle høringsparter 


Arbejdstilsynet 


Beredskabsstyrelsen 


Beskæftigelsesministeriet 


Bygningsstyrelsen 


Domstolsstyrelsen 


Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 


Energiklagenævnet 


Energinet.dk 


Energistyrelsen 


Energitilsynet 


Erhvervsministeriet 


Erhvervsstyrelsen 


Finansministeriet 


Finanstilsynet 


Forsvarsministeriet 


Fødevarestyrelsen 


Justitsministeriet 


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 


Kulturministeriet 


Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 


Ligestillingsafdelingen 


Miljø- og Fødevareklagenævnet 


Miljø- og Fødevareministeriet 


Miljøstyrelsen 


Naturstyrelsen 


Sikkerhedsstyrelsen 


Skatteministeriet 
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Slots- og Kulturstyrelsen 


Statsministeriet 


Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 


Sundheds- og Ældreministeriet 


Sundhedsstyrelsen 


Uddannelses- og Forskningsministeriet 


Udlændinge- og Integrationsministeriet 


Undervisningsministeriet 


Økonomi- og Indenrigsministeriet 
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 (BR18)
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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) 


 
§ 1 


 


   I bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017 om bygningsreglement 2018 (BR18), foretages 


følgende ændringer: 


  


1. § 6, stk. 1, nr. 2, litra b, affattes således: 


   »b) Brandforhold i kapitel 5. Jordbrugserhvervets driftsbygninger er dog undtaget fra §§ 88 – 90, 


§§ 99 – 103 og §§ 121 – 123.« 


 


2. I § 25 ændres »kapitel 28« til: »§ 505«.  


 


3. § 26, stk. 1, affattes således: 


   »For konstruktioner, der er omfattet af § 24, stk. 1, og som henregnes til høj konsekvensklasse 


(CC3), jf. DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK 


NA:2013, skal den statiske dokumentation bilægges en erklæring udformet og underskrevet 


personligt af en statiker, der har anerkendelse efter reglerne i kapitel 35. Erklæringen skal omfatte 


den statiske dokumentation som helhed.« 


 


4. I § 27, stk. 1, ændres »byggeri i konstruktionsklasse 4« til: »konstruktioner omfattet af § 26, stk. 


1, og som henregnes til høj konsekvensklasse, hvor konsekvenserne af et svigt er særligt alvorlige 


(CC3+), jf. DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK 


NA:2013,«.  


 


5. I § 46 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: 


   »Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal have afsluttet stikprøvekontrollen indenfor tre måneder efter, 


der er meddelt ibrugtagningstilladelse.« 


Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.  


 


6. I § 56, nr. 4, 4. pkt., indsættes efter »håndlister«: »i begge sider«.  


 


7. § 57, 1. pkt., affattes således: 


   »Trapper i fælles adgangsveje skal udformes med tilstrækkelig bredde og fri loftshøjde i forhold 


til den tilsigtede brug, samt have en hældning, der gør dem lette og sikre at gå på.« 


 


8. I § 57, nr. 2, udgår 1. pkt.  


 


9. § 61, stk. 1, affattes således: 


   »Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje skal i begge sider og under hensyn til bygningens 


anvendelse forsynes med gribeegnede håndlister, der er nemme at gribe om og holde fast i. 


Håndlister skal føres ubrudt forbi repos og afsluttes vandret.« 


 


10. I § 76 indsættes efter »tabel 4.6.1 i«: »tillæg 1 til«. 


 







11. § 82, stk. 2, nr. 5, affattes således: 


   »5) 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.« 


 


12. I § 90, stk. 1, nr. 18, ændres »Vandfyldt slangevinde« til: »Slangevinder«. 


 


13. § 91 affattes således: 


   »§ 91. Bygninger skal designes, projekteres og udføres, så der i tilfælde af brand kan ske en sikker 


evakuering og redning af personer. Dette skal ske under hensyn til, at:  


1) Personer kan blive opmærksomme på, at der er opstået en brand. 


2) Flugtveje udformes, så der kan ske en evakuering af personer. 


3) Der etableres redningsåbninger til redning af personer.« 


 


14. § 98 affattes således: 


   »§ 98. Redningsåbninger skal designes og udføres under hensyn til: 


1) At personer i den brandmæssige enhed skal kunne give sig til kende. 


2) Antallet af personer, som den brandmæssige enhed er beregnet til. 


3) At redningsåbninger skal udformes, så de kan anvendes til redning af personer via 


redningsberedskabets stiger, dog afhængigt af bygningens højde.  


4) At redningsåbninger i brandmæssige enheder kan åbnes uden brug af nøgle eller særligt 


udstyr, når der opholder sig personer i de pågældende brandmæssige enheder.« 


 


15. § 99, stk. 2, nr. 3, affattes således: 


   »3) Redningsberedskabet har forsvarlig mulighed for redning af personer og for at gennemføre det 


slukningsarbejde og den begrænsning af brandspredning, som er nødvendig herfor.« 


 


16. I §§ 121, 513, nr. 6, og 514 udgår »vandfyldte«. 


 


17. § 123 affattes således: 


   »§ 123. Der skal installeres automatisk sprinkleranlæg i bygninger for at sikre mod 


brandspredning i følgende: 


1) Bygningsafsnit i én etage i anvendelseskategori 1, når etagearealet er større end 5.000 m², 


dog ved et etageareal større end 2.000 m², hvis bygningsafsnittet har en brandbelastning, der 


er større end 800 MJ/m² gulvareal. 


2) Bygningsafsnit i mere end én etage i anvendelseskategori 1, når etagearealet er større end 


2000 m2. 


3) I bygningsafsnit i lagerbygninger i anvendelseskategori 1, hvor stablingshøjden er over 8 m, 


og etagearealet er større end 600 m². 


4) Bygningsafsnit i én etage i anvendelseskategori 2 og 3, hvis bygningsafsnittet har et 


etageareal større end 2.000 m². 







5) Bygningsafsnit i mere end én etage i anvendelseskategori 2 og 3, hvis bygningsafsnittet har 


et etageareal større end 1.000 m². 


6) Bygningsafsnit i én etage i anvendelseskategori 4, 5 og 6, hvis bygningsafsnittet er mere end 


2.000 m².  


7) Bygningsafsnit i mere end én etage i anvendelseskategori 4, 5 og 6, hvis bygningsafsnittet er 


mere end 600 m².  


8) Bygninger med gulv i øverste etage mere end 22 m over terræn.« 


 


18. § 125 affattes således: 


   »§ 125. Bygninger skal placeres i en sådan afstand til skel mod nabo, vej- og stimidte, eller 


udføres på en sådan måde, at det sikres, at der ikke er risiko for brandspredning til anden grund.«  


 


19. I § 126 udgår to steder »afsøgning og«. 


 


20. I § 129 affattes således:  


   »§ 129. Bygninger skal udformes, så redningsberedskabets rednings- og slukningsmateriel kan 


føres frem til ethvert sted i bygningen, hvor dette er nødvendigt for:  


1) Redning af personer.  


2) At gennemføre slukningsarbejde i forbindelse med redning af personer.« 


 


21. I § 135, stk. 2, nr. 8, ændres »Vandfyldte slangevinde« til: »Slangevinder«. 


 


22. I § 141, stk. 4, nr. 9, ændres »Vandfyldte slangevinder« til: »Slangevinder«. 


 


23. I § 180 ændres »bestemmelserne i §§ 176 og 177« til: »§ 181«. 


 


24. § 180, nr. 1, affattes således: 


   »1) Garager og carporte, der ikke er en integreret del af den primære bebyggelse.« 


 


25. § 182, nr. 1, affattes således: 


   »1) Garager og carporte, der ikke er en integreret del af den primære bebyggelse.« 


 


26. I § 242 indsættes som stk. 3: 


   »Stk. 3. Der skal være naturlig eller mekanisk ventilation af elevatorskakte. Maskinrum skal 


ventileres.«    


 


27. I § 252, nr. 1, ændres »2,5« til: »1,9«. 


 


28. I § 252, nr. 2, ændres »0,8« til: »0,85«. 


 


29. I § 258, stk. 1, nr. 1, ændres »-17,0« til: »-17«. 


 


30. I § 258, stk. 1, nr. 2, ændres »0,0« til: »0«. 


 


31. § 264 affattes således: 







   »§ 264. Nybyggeri, der er omfattet af bestemmelserne i §§ 259 og 260, skal udføres, så det 


dimensionerende transmissionstab pr. m² etageareal ikke overstiger 12+6/E+300/A, hvor E er 


antallet af etager, og A er det opvarmede etageareal. Antal etager er et decimaltal, som udregnes 


som opvarmet etageareal divideret med bebygget areal. Bygninger med gennemsnitlig rumhøjde 


over 4,0 meter får et tillæg på 1,0 W/m² pr. meter gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter. 


Opvarmet kælder, der ikke indgår i etagearealet, medregnes med 40 pct. i antal etager og det 


opvarmede etageareal.« 


 


32. § 281, nr. 1, affattes således: 


   »1) Renoveringsklasse 2, når det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, 


køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 70,0 kWh/m² pr. år tillagt 


2.200 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.« 


 


33. § 282, stk. 1, nr. 1, affattes således: 


   »1) Renoveringsklasse 2, når det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, 


køling, varmt brugsvand og belysning pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 95 kWh/m² pr. år 


tillagt 2.200 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.« 


 


34. I § 283 indsættes som stk. 2: 


   »Stk. 2. Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger, samt tilbygninger hertil er ikke 


omfattet af §§258-279 og §§293-298.« 


 


35. § 304 affattes således: 


   »§ 304. Brændeovne, masseovne, åbne fyringsanlæg og lignende, der forsynes med håndbetjente 


røgspjæld, skal i lukket tilstand have et frit gennemstrømningsareal på mindst 20 cm².« 


 


36. I § 320, stk. 1, ændres »§ 110« til: »§§ 105-107« og »§ 342« til: »§ 323«.   


 


37. I § 344, stk. 2, indsættes som nr. 9: 


   »9) DS/EN 1998-1 Konstruktioner i seismiske områder - Del 1: Generelle regler, seismiske 


påvirkninger og regler for bygninger med DS/EN 1998-1 DK NA.« 


 


38. § 345, nr. 4, affattes således: 


   »4) DS/EN 206 Beton, specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse og DS/EN 206 


DK NA Beton - Materialer - Regler for anvendelse af DS/EN 206 i Danmark.« 


 


39. I § 436, nr. 4, ændres »800« til: »600«. 


 


40. § 437 affattes således: 


   »§ 437. § 436 gælder ikke for anlæg knyttet til industrielle processer.« 


 


41. I § 455, stk. 3, indsættes som nr. 9: 


   »9) Udvendig efterisolering på maksimalt 25 cm for enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og 


sommerhuse.«  


 


42. § 456, stk. 2, nr. 3 og 4, udgår.  


 


43. I § 456 indsættes som stk. 3:  







   »Stk. 3. Bebyggelse i skrånende terræn kan opføres uden fastsættelse af niveauplaner, såfremt 


højden målt lodret fra terræn ikke overstiger de i §§ 176-186 fastsatte grænser for bebyggelsens 


højde samt den angivne afstand til skel.« 


 


44. I § 456 indsættes som stk. 4:  


   »Stk. 4. Antenner, hvis øverste punkt ikke er mere end 5,50 m over tagfladen, tagkviste, 


skorstenspiber, ventilationshætter, gavltrekanter og tagudhæng, medregnes ikke ved beregningen af 


en bygningshøjde, såfremt de er af sædvanligt omfang. Ved fastlæggelse af bebyggelsens højde kan 


kommunalbestyrelsen endvidere beslutte at se bort fra trappehuse, elevatorskakter, 


ventilationsanlæg, skilte og lysreklamer.« 


 


45. Titlen til kapitel 25 affattes således: 


   »Lavenergiklasse« 


 


46. Overalt i kapitel 25 ændres »bygningsklasse 2020« til: »lavenergiklasse«. 


 


47. I § 474 ændres »20,0« til: »27,0«. 


 


48. I § 475, stk. 1, ændres »25,0« til: »33,0«. 


 


49. I § 475, stk. 2, affattes således: 


   »Stk. 2. For bygninger eller bygningsafsnit i lavenergiklasse med behov for, f.eks. et højt 


belysningsniveau, ekstra meget ventilation, et stort forbrug af varmt brugsvand, eller lang 


benyttelsestid eller bygninger med stor rumhøjde forhøjes energirammen med et tillæg, der 


modsvarer det beregnede energiforbrug hertil. Tillægget skal beregnes i henhold til SBi 213 


Bygningers energibehov. « 


 


50. § 476 affattes således: 


   »§ 476. Bygninger, der er omfattet af §§ 474 eller 475, skal udføres, så det dimensionerende 


transmissionstab pr. m² etageareal ikke overstiger 10+6/E+300/A, hvor E er antallet af etager, og A 


er det opvarmede etageareal. Antal etager er et decimaltal, som udregnes som opvarmet etageareal 


divideret med bebygget areal. Bygninger med gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter får et tillæg 


på 1,0 W/m² pr. meter gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter. Opvarmet kælder, der ikke indgår i 


etagearealet, medregnes med 40 pct. i antal etager og det opvarmede etageareal.« 


 


51. § 477 ophæves. 


 


52. I § 478, stk. 1, ændres »0,0« til: »0«. 


 


53. I § 478, stk. 2, ændres »10,0« til: »10«. 


 


54. § 480 ophæves. 


 


55. I § 481 ændres »0,5« til: »0,75« og »0,15« til: »0,22«.  


 


56. § 484, stk. 4, ophæves.   


 







57. Overalt i bekendtgørelsen bortset fra i § 505 ændres »SBi-anvisning 223, Dokumentation af 


bærende konstruktioner« til: »SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende 


konstruktioner«. 


 


58. I § 509, stk. 1, nr. 1, ændres »bygningsreglementet kapitel 33« til: »§ 507, stk. 1, nr. 5-11,«.   


 


59. Tabel 1 i Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 


 


60. Tabel 2 i Bilag 2 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse. 


 


61. Tabel 3 i Bilag 2 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.    


 


62. Tabel 5 i Bilag 2 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse. 


 


 


§ 2 


 


   Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. juli 2018.  


   Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansøgninger om byggetilladelse, som indsendes 


efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Hvis byggearbejdet ikke kræver tilladelse, skal 


bekendtgørelsen overholdes ved byggearbejder, der påbegyndes efter bekendtgørelsens 


ikrafttræden.  


 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den XX. maj 2018 


 


Carsten Falk Hansen 


 


/ Christian Vesterager 


  







Bilag 1 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor tem‐ 
peraturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillel‐ 
ser 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 


1,40 


Yderdøre med glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 


2,18 m 


1,50 


For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er 


uopvarmede samt glasvægge og vinduer mod rum op‐ 


varmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen 


mellem rummene er 5 °C eller mere 


1,80 


Ovenlyskupler 1,40 


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 


1,5 


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 2 


 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Rum opvarmet til Rum opvarmet til T > 15 
°C 


Rum opvarmet til 5 °C < T < 
15 °C 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,15 0,25 


Etageadskillelser og skillevægge mod 


rum, hvor temperaturforskellen mel‐ 
lem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og 


etageadskillelser over det fri eller ven‐
tileret kryberum 


0,10 0,15 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder 


skunkvægge, flade tage og skråvægge 


direkte mod tag 


0,12 0,15 


Porte 1,80 1,80 


Lemme mod det fri eller mod rum, 


hvor temperaturforskellen mellem 


rummene er 5 °C eller mere (gælder 


ikke ventilationsåbninger på under 


500 cm²) 


1,40 1,50 


Ovenlyskupler 1,40 1,80 


Lystunneler eller lignende 


 


2,0 2,0 


Bygningsdel Linjetab W/mK 


Fundamenter 0,12 0,20 


Samling mellem ydervæg og vinduer 
eller yderdøre, porte og lemme 


0,03 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og 


ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 


0,10 0,10 


  







Bilag 3 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Ydervægge og kældervægge mod jord 0,18 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor 


temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller 


mere 


0,40 


Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillel‐ 
ser over det fri eller ventileret kryberum 


0,10 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, 


flade tage og skråvægge direkte mod tag 


0,12 


Porte 1,80 


Lemme, nye forsatsvinduer og ovenlyskupler 1,40 


Renoverede forsatsvinduer 1,65 


Lystunneler eller lignende 
 


2,0 


Bygningsdel Linjetab [W/mK] 


Fundamenter 0,12 


Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, 


porte og lemme 


0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer 


eller ovenlyskupler 


0,10 


 


  







Bilag 4 


 


Bygningsdel U-værdi [W/m²K] 


Ydervægge 0,20 


Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen 


mellem rummene er 5 °C eller mere 


0,40 


Gulv og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum 0,12 


Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skrå‐ 
vægge direkte mod tag 


0,15 


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 


1,80 


Ovenlyskupler 1,80 


Lystunneler eller lignende 
 


2,0 


Linjetab Linjetab [W/mK] 


Fundamenter 0,20 


Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 


Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskup‐ 
ler 


0,10 


 







sst@sst.dk; UFM FP DEP - UFM Departement; UIM Hovedpostkasse; UVM - UVMIPOST; Økonomi- og
Indenrigsministeriet
Cc: Emil Engel Magnussen; Byggeri
Emne: Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)
 
Til høringsparterne.
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
bygningsreglement 2018 (BR18) i høring.
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til
bekendtgørelsesændringen senest den 4. maj 2018.
 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til
eem@tbst.dk, mærket j.nr. BS0411-00017.
 
Med venlig hilsen
Signe Maria Larsen
Studentermedhjælper, Stud.merc.jur.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S
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Fra: FES-JPS02 Tønder, Peter Eliasson
Til: ts Info
Cc: Emil Engel Magnussen
Emne: Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 2018 (BR18), j.nr. BS0411-00017 [RELEASABLE TO

INTERNET TRANSMISSION]
Dato: 4. maj 2018 14:18:31

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 2018 (BR18), j.nr. BS0411-00017,
j.nr. BS0411-00017.

Med venlig hilsen

Peter Eliasson Tønder
specialkonsulent

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Juridisk Afdeling, Jura- og Policysektionen
Arsenalvej 55
DK-9800 Hjørring

Mobil:    +45 7231 3439
E-mail: FES-JPS02@mil.dk
www.forsvaret.dk/fes

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 http://www.fmi.dk/Pages/winmail.aspx.

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 http://www.fmi.dk/Pages/winmail.aspx.
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Fra: Henrik Lindved Bang
Til: ts Info
Cc: Emil Engel Magnussen
Emne: VS: Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)
Dato: 4. maj 2018 15:03:57

Tak for høringsmaterialet.

Bygherreforeningen har ikke umiddelbart kommentarer.

Venlig hilsen

Henrik Lindved Bang
Direktør, PhD

Bygherreforeningen
Borgergade 111
1300 København K
+45 4042 5575
hlb@bygherreforeningen.dk 
www.bygherreforeningen.dk

Fra: Bygherreforeningens info 
Sendt: 9. april 2018 12:47
Til: Henrik Lindved Bang <hlb@bygherreforeningen.dk>; Hanne Ullum
<hu@bygherreforeningen.dk>
Cc: Jesper Malm <jm@bygherreforeningen.dk>; Graves K. Simonsen
<gks@bygherreforeningen.dk>
Emne: VS: Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)

Til opfølgning.

Venlig hilsen

Karina Sandfeld Jensen

Bygherreforeningen
Borgergade 111
1300 København K
Tlf: +45 3347 6675
ksj@bygherreforeningen.dk
www.bygherreforeningen.dk

Fra: Byggeri <byggeri@tbst.dk> 
Sendt: 6. april 2018 11:59
Til: samfund@advokatsamfundet.dk; hoeringssvar@arkitektforeningen.dk; info@noreco.com;
abf@abf-rep.dk; post@energianke.dk; info@arbejdsgiverne.dk; info@astma-allergi.dk;
banedanmark@bane.dk; bat@batkartellet.dk; bips@bips.dk; bl@bl.dk; bosam@bosam.dk;
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db@bdb.dk; bfbe@di.dk; til@bfs.dk; kontakt@kooperationen.dk; info@byggerating.dk;
bsf@bsf.dk; bvb@bvb.dk; Lars Heilesen <info@byggesoc.dk>; Bygherreforeningens info
<info@bygherreforeningen.dk>; Historiske Huse Sekretariat <sekretariat@historiskehuse.dk>;
cisbo@mil.au.dk; info@dabyfo.dk; danak@danak.dk; info@dancert.dk; byg@byg.dtu.dk;
dl@dklf.dk; dtu@dtu.dk; da@da.dk; dbi@dbi-net.dk; Dansk Byggeri <info@danskbyggeri.dk>;
information@centerforlys.dk; de@de.dk; info@danskenergi.dk;
hoeringssager@danskerhverv.dk; mail@danskfjernvarme.dk; dafa@vending.dk; dgc@dgc.dk;
di@di.dk; Dansk Metal <metal@danskmetal.dk>; info@danskmiljoteknologi.dk;
kontakt@dansksolvarmeforening.dk; Preben Aagaard Nielsen <dansk.standard@ds.dk>;
info@dvsas.dk; info@danskventilation.dk; mail@danskeadvokater.dk; info@danskeark.dk;
bni@danskeberedskaber.dk; dh@handicap.dk; Sekretariat@danskekloakmestre.dk;
regioner@regioner.dk; kontakt@danskeudlejere.dk; danva@danva.dk; dt@datatilsynet.dk;
debra@energibranchen.dk; ddl@ddl.org; nfa@arbejdsmiljoforskning.dk; info@ecocouncil.dk;
info@dhigroup.com; dibyg@di.dk; digital@di.dk; energi@di.dk; foedevarer@di.dk;
handel@di.dk; DiRaadgiverne@di.dk; info@dongenergy.com; kundecenter@eon.dk; John R.
Frederiksen <info@ejendomsforeningen.dk>; eof@eof.dk; info@energiforumdanmark.dk;
info@energi-service.dk; info@energitjenesten.dk; pm@adv-martinelli.dk; eta@etadanmark.dk;
info@eurofins.dk; faba@faba.dk; feha@feha.dk; mail@finansdanmark.dk; hoeringer@fbr.dk;
sekr@faod.dk; 3f@3f.dk; info@forcetechnology.dk; mail@fdkv.dk; fri@frinet.dk; fse@fse.dk;
fp@forsikringogpension.dk; fes@mil.dk; fsr@fsr.dk; gs@glasindustrien.dk; info@godadgang.dk;
info_gdk@grundfos.com; sik@sik.dk; hmn@naturgas.dk; hofor@hofor.dk; horesta@horesta.dk;
hbr@hbr.dk; hvr@hvr.dk; ida@ida.dk; kl@kl.dk; kf@kf.dk; ktc@ktc.dk; kea@kea.dk;
hoering@lf.dk; lbf@lbf.dk; By og Land <mail@byogland.dk>; llo@llo.dk; lo@lo.dk; mf@mff.dk;
info@molio.dk; info@ngf.dk; sekretariat@parcelhus.dk; planenergi@planenergi.dk;
pd@plast.dk; plf@plf.dk; realdania@realdania.dk; mail@branchehuset.dk; kbh@sbsby.dk;
info@seges.dk; info@sikkerhedsbranchen.dk; lauget@skorstensfejeren.dk; sbi@sbi.dk;
statiker@ida.dk; post@statsforvaltningen.dk; hovedstaden@statsforvaltning.dk;
midtjylland@statsforvaltning.dk; nordjylland@statsforvaltning.dk; sjaelland@statsforvaltning.dk;
syddanmark@statsforvaltning.dk; info@staalcentrum.dk; boli@se.dk; sdu@sdu.dk; Tekniq
<tekniq@tekniq.dk>; info@teknologisk.dk; post@teleindu.dk; traeinfo@traeinfo.dk;
post@fube.dk; vpf@varmepumpefabrikanterne.dk; veltek@veltek.dk; danish@windpower.org;
info@vinduesindustrien.dk; aau@aau.dk; au@au.dk; at@at.dk; brs@brs.dk; bm@bm.dk;
bygst@bygst.dk; post@domstolsstyrelsen.dk; efkm@efkm.dk; ekn@naevneneshus.dk;
info@energinet.dk; ens@ens.dk; post@energitilsynet.dk; em@em.dk; erst@erst.dk; fm@fm.dk;
finanstilsynet@ftnet.dk; fmn@fmn.dk; fvst@fvst.dk; jm@jm.dk; kfst@kfst.dk; kum@kum.dk;
mail@lfst.dk; um@um.dk; nmkn@naevneneshus.dk; mfvm@mfvm.dk; mst@mst.dk;
nst@nst.dk; sik@sik.dk; skm@skm.dk; post@slks.dk; stm@stm.dk; siu@ufm.dk; sum@sum.dk;
sst@sst.dk; ufm@ufm.dk; uim@uim.dk; uvm@uvm.dk; oim@oim.dk
Cc: Emil Engel Magnussen <eem@tbst.dk>; Byggeri <byggeri@tbst.dk>
Emne: Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)
 
Til høringsparterne.
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
bygningsreglement 2018 (BR18) i høring.
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til
bekendtgørelsesændringen senest den 4. maj 2018.

mailto:db@bdb.dk
mailto:bfbe@di.dk
mailto:til@bfs.dk
mailto:kontakt@kooperationen.dk
mailto:info@byggerating.dk
mailto:bsf@bsf.dk
mailto:bvb@bvb.dk
mailto:info@byggesoc.dk
mailto:info@bygherreforeningen.dk
mailto:sekretariat@historiskehuse.dk
mailto:cisbo@mil.au.dk
mailto:info@dabyfo.dk
mailto:danak@danak.dk
mailto:info@dancert.dk
mailto:byg@byg.dtu.dk
mailto:dl@dklf.dk
mailto:dtu@dtu.dk
mailto:da@da.dk
mailto:dbi@dbi-net.dk
mailto:info@danskbyggeri.dk
mailto:information@centerforlys.dk
mailto:de@de.dk
mailto:info@danskenergi.dk
mailto:hoeringssager@danskerhverv.dk
mailto:mail@danskfjernvarme.dk
mailto:dafa@vending.dk
mailto:dgc@dgc.dk
mailto:di@di.dk
mailto:metal@danskmetal.dk
mailto:info@danskmiljoteknologi.dk
mailto:kontakt@dansksolvarmeforening.dk
mailto:dansk.standard@ds.dk
mailto:info@dvsas.dk
mailto:info@danskventilation.dk
mailto:mail@danskeadvokater.dk
mailto:info@danskeark.dk
mailto:bni@danskeberedskaber.dk
mailto:dh@handicap.dk
mailto:Sekretariat@danskekloakmestre.dk
mailto:regioner@regioner.dk
mailto:kontakt@danskeudlejere.dk
mailto:danva@danva.dk
mailto:dt@datatilsynet.dk
mailto:debra@energibranchen.dk
mailto:ddl@ddl.org
mailto:nfa@arbejdsmiljoforskning.dk
mailto:info@ecocouncil.dk
mailto:info@dhigroup.com
mailto:dibyg@di.dk
mailto:digital@di.dk
mailto:energi@di.dk
mailto:foedevarer@di.dk
mailto:handel@di.dk
mailto:DiRaadgiverne@di.dk
mailto:info@dongenergy.com
mailto:kundecenter@eon.dk
mailto:info@ejendomsforeningen.dk
mailto:eof@eof.dk
mailto:info@energiforumdanmark.dk
mailto:info@energi-service.dk
mailto:info@energitjenesten.dk
mailto:pm@adv-martinelli.dk
mailto:eta@etadanmark.dk
mailto:info@eurofins.dk
mailto:faba@faba.dk
mailto:feha@feha.dk
mailto:mail@finansdanmark.dk
mailto:hoeringer@fbr.dk
mailto:sekr@faod.dk
mailto:3f@3f.dk
mailto:info@forcetechnology.dk
mailto:mail@fdkv.dk
mailto:fri@frinet.dk
mailto:fse@fse.dk
mailto:fp@forsikringogpension.dk
mailto:fes@mil.dk
mailto:fsr@fsr.dk
mailto:gs@glasindustrien.dk
mailto:info@godadgang.dk
mailto:info_gdk@grundfos.com
mailto:sik@sik.dk
mailto:hmn@naturgas.dk
mailto:hofor@hofor.dk
mailto:horesta@horesta.dk
mailto:hbr@hbr.dk
mailto:hvr@hvr.dk
mailto:ida@ida.dk
mailto:kl@kl.dk
mailto:kf@kf.dk
mailto:ktc@ktc.dk
mailto:kea@kea.dk
mailto:hoering@lf.dk
mailto:lbf@lbf.dk
mailto:mail@byogland.dk
mailto:llo@llo.dk
mailto:lo@lo.dk
mailto:mf@mff.dk
mailto:info@molio.dk
mailto:info@ngf.dk
mailto:sekretariat@parcelhus.dk
mailto:planenergi@planenergi.dk
mailto:pd@plast.dk
mailto:plf@plf.dk
mailto:realdania@realdania.dk
mailto:mail@branchehuset.dk
mailto:kbh@sbsby.dk
mailto:info@seges.dk
mailto:info@sikkerhedsbranchen.dk
mailto:lauget@skorstensfejeren.dk
mailto:sbi@sbi.dk
mailto:statiker@ida.dk
mailto:post@statsforvaltningen.dk
mailto:hovedstaden@statsforvaltning.dk
mailto:midtjylland@statsforvaltning.dk
mailto:nordjylland@statsforvaltning.dk
mailto:sjaelland@statsforvaltning.dk
mailto:syddanmark@statsforvaltning.dk
mailto:info@staalcentrum.dk
mailto:boli@se.dk
mailto:sdu@sdu.dk
mailto:tekniq@tekniq.dk
mailto:info@teknologisk.dk
mailto:post@teleindu.dk
mailto:traeinfo@traeinfo.dk
mailto:post@fube.dk
mailto:vpf@varmepumpefabrikanterne.dk
mailto:veltek@veltek.dk
mailto:danish@windpower.org
mailto:info@vinduesindustrien.dk
mailto:aau@aau.dk
mailto:au@au.dk
mailto:at@at.dk
mailto:brs@brs.dk
mailto:bm@bm.dk
mailto:bygst@bygst.dk
mailto:post@domstolsstyrelsen.dk
mailto:efkm@efkm.dk
mailto:ekn@naevneneshus.dk
mailto:info@energinet.dk
mailto:ens@ens.dk
mailto:post@energitilsynet.dk
mailto:em@em.dk
mailto:erst@erst.dk
mailto:fm@fm.dk
mailto:finanstilsynet@ftnet.dk
mailto:fmn@fmn.dk
mailto:fvst@fvst.dk
mailto:jm@jm.dk
mailto:kfst@kfst.dk
mailto:kum@kum.dk
mailto:mail@lfst.dk
mailto:um@um.dk
mailto:nmkn@naevneneshus.dk
mailto:mfvm@mfvm.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:sik@sik.dk
mailto:skm@skm.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:stm@stm.dk
mailto:siu@ufm.dk
mailto:sum@sum.dk
mailto:sst@sst.dk
mailto:ufm@ufm.dk
mailto:uim@uim.dk
mailto:uvm@uvm.dk
mailto:oim@oim.dk
mailto:eem@tbst.dk
mailto:byggeri@tbst.dk


 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til
eem@tbst.dk, mærket j.nr. BS0411-00017.
 
Med venlig hilsen
Signe Maria Larsen
Studentermedhjælper, Stud.merc.jur.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S
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Fra: ts Info
Til: Byggeri
Emne: VS: Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)
Dato: 9. april 2018 12:17:07

Venlig hilsen

Sussie Larsen
Kontorfunktionær

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Kundecenter
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Edvard Thomsensvej 14
DK-2300 København S.
www.tbst.dk

Fra: Dansk Arbejdsgiverforening [mailto:DA@da.dk]
Sendt: 9. april 2018 11:14
Til: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>
Emne: SV: Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)

Kære Signe Maria Larsen

Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af 6. april 2018 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

Camilla L. Kramme
Administrativ koordinator       
Fra: Byggeri <byggeri@tbst.dk>
Sendt: 6. april 2018 11:59
Til: samfund@advokatsamfundet.dk; hoeringssvar@arkitektforeningen.dk; info@noreco.com; abf@abf-rep.dk;
post@energianke.dk; info@arbejdsgiverne.dk; info@astma-allergi.dk; banedanmark@bane.dk;
bat@batkartellet.dk; bips@bips.dk; bl@bl.dk; bosam@bosam.dk; db@bdb.dk; bfbe@di.dk; til@bfs.dk;
kontakt@kooperationen.dk; info@byggerating.dk; bsf@bsf.dk; bvb@bvb.dk; info@byggesoc.dk;
info@bygherreforeningen.dk; sekretariat@historiskehuse.dk; cisbo@mil.au.dk; info@dabyfo.dk;
danak@danak.dk; info@dancert.dk; byg@byg.dtu.dk; dl@dklf.dk; dtu@dtu.dk; Dansk Arbejdsgiverforening
<DA@da.dk>; dbi@dbi-net.dk; info@danskbyggeri.dk; information@centerforlys.dk; de@de.dk;
info@danskenergi.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; mail@danskfjernvarme.dk; dafa@vending.dk;
dgc@dgc.dk; di@di.dk; metal@danskmetal.dk; info@danskmiljoteknologi.dk;
kontakt@dansksolvarmeforening.dk; dansk.standard@ds.dk; info@dvsas.dk; info@danskventilation.dk;
mail@danskeadvokater.dk; info@danskeark.dk; bni@danskeberedskaber.dk; dh@handicap.dk;
Sekretariat@danskekloakmestre.dk; regioner@regioner.dk; kontakt@danskeudlejere.dk; danva@danva.dk;
dt@datatilsynet.dk; debra@energibranchen.dk; ddl@ddl.org; nfa@arbejdsmiljoforskning.dk;
info@ecocouncil.dk; info@dhigroup.com; dibyg@di.dk; digital@di.dk; energi@di.dk; foedevarer@di.dk;
handel@di.dk; DiRaadgiverne@di.dk; info@dongenergy.com; kundecenter@eon.dk;
info@ejendomsforeningen.dk; eof@eof.dk; info@energiforumdanmark.dk; info@energi-service.dk;
info@energitjenesten.dk; pm@adv-martinelli.dk; eta@etadanmark.dk; info@eurofins.dk; faba@faba.dk;
feha@feha.dk; mail@finansdanmark.dk; hoeringer@fbr.dk; sekr@faod.dk; 3f@3f.dk;
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info@forcetechnology.dk; mail@fdkv.dk; fri@frinet.dk; fse@fse.dk; fp@forsikringogpension.dk; fes@mil.dk;
fsr@fsr.dk; gs@glasindustrien.dk; info@godadgang.dk; info_gdk@grundfos.com; sik@sik.dk;
hmn@naturgas.dk; hofor@hofor.dk; horesta@horesta.dk; hbr@hbr.dk; hvr@hvr.dk; ida@ida.dk; kl@kl.dk;
kf@kf.dk; ktc@ktc.dk; kea@kea.dk; hoering@lf.dk; lbf@lbf.dk; mail@byogland.dk; llo@llo.dk; lo@lo.dk;
mf@mff.dk; info@molio.dk; info@ngf.dk; sekretariat@parcelhus.dk; planenergi@planenergi.dk; pd@plast.dk;
plf@plf.dk; realdania@realdania.dk; mail@branchehuset.dk; kbh@sbsby.dk; info@seges.dk;
info@sikkerhedsbranchen.dk; lauget@skorstensfejeren.dk; sbi@sbi.dk; statiker@ida.dk;
post@statsforvaltningen.dk; hovedstaden@statsforvaltning.dk; midtjylland@statsforvaltning.dk;
nordjylland@statsforvaltning.dk; sjaelland@statsforvaltning.dk; syddanmark@statsforvaltning.dk;
info@staalcentrum.dk; boli@se.dk; sdu@sdu.dk; tekniq@tekniq.dk; info@teknologisk.dk; post@teleindu.dk;
traeinfo@traeinfo.dk; post@fube.dk; vpf@varmepumpefabrikanterne.dk; veltek@veltek.dk;
danish@windpower.org; info@vinduesindustrien.dk; aau@aau.dk; au@au.dk; at@at.dk; brs@brs.dk;
bm@bm.dk; bygst@bygst.dk; post@domstolsstyrelsen.dk; efkm@efkm.dk; ekn@naevneneshus.dk;
info@energinet.dk; ens@ens.dk; post@energitilsynet.dk; em@em.dk; erst@erst.dk; fm@fm.dk;
finanstilsynet@ftnet.dk; fmn@fmn.dk; fvst@fvst.dk; jm@jm.dk; kfst@kfst.dk; kum@kum.dk; mail@lfst.dk;
um@um.dk; nmkn@naevneneshus.dk; mfvm@mfvm.dk; mst@mst.dk; nst@nst.dk; sik@sik.dk; skm@skm.dk;
post@slks.dk; stm@stm.dk; siu@ufm.dk; sum@sum.dk; sst@sst.dk; ufm@ufm.dk; uim@uim.dk;
uvm@uvm.dk; oim@oim.dk
Cc: Emil Engel Magnussen <eem@tbst.dk>; Byggeri <byggeri@tbst.dk>
Emne: Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)

Til høringsparterne.

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) i
høring.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til bekendtgørelsesændringen
senest den 4. maj 2018.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til eem@tbst.dk, mærket
j.nr. BS0411-00017.

Med venlig hilsen
Signe Maria Larsen
Studentermedhjælper, Stud.merc.jur.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S
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