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Til høringsparterne 

 

Notat 

 

Dato 23. maj 2016 

Høring over tillæg 3 til eksempelsamlingen om brandsik-

ring af byggeri, 2. udgave 2016 vedrørende brandsikring 

af industri- og lagerbygninger i én etage 

 

Baggrund 

Regeringen har med udspillet ”Vækst og Udvikling i hele Danmark” 

lagt op til, at brandreguleringen i Danmark skal gøres enklere. Dette 

skal blandt andet ske ved at flytte brandkravene til højlagre og lig-

nende industri- og lagerbygninger, som i dag findes i beredskabslov-

givningen, til byggeloven.  

Trafik- og Byggestyrelsen har derfor udarbejdet et udkast til nye funk-

tionsbaserede brandkrav til industri- og lagerbygninger. Disse funkti-

onskrav skal indgå i kapitel 5 om brandforhold i bygningsreglementet 

fra 2015 (BR15). De nye funktionskrav til BR15 har været i offentlig 

høring primo 2016 og skal træde i kraft den 1. juli 2016. 

Høringens indhold 

De nye krav til bygningsreglementet skal suppleres med et uddybende 

tillæg til eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri (2. udgave 

2016), samtidig med, at kravene træder i kraft. Trafik- og Byggesty-

relsen har derfor udarbejdet vedlagte udkast til et sådan tillæg om 

brandsikring af industri- og lagerbygninger i én etage. 

De nye eksempler angiver, hvordan man kan vælge at brandsikre in-

dustri- og lagerbygninger i én etage, der reguleres under byggeloven, 

så de nye krav i bygningsreglementet anses for at være opfyldt. Tra-

fik- og Byggestyrelsen har blandt andet taget udgangspunkt i de vej-

ledninger, som Beredskabsstyrelsen har udarbejdet på området, for at 

sikre genkendelighed og sammenhæng i reguleringen på området. 

Trafik- og Byggestyrelsen vil hermed gerne udbede sig kommentarer 

til det vedlagte udkast til tillægget om brandsikring af industri- og la-

gerbygninger i én etage til eksempelsamlingen om brandsikring af 

byggeri.  

Grundet høringsmaterialets omfang vil Trafik- og Byggersty-

relsen venligst opfordre til, at den vedlagte skabelon til hø-

ringssvar anvendes. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser, herunder DUT 

Trafik- og Byggestyrelsen vurderer, at der ikke vil være økonomiske 

eller administrative konsekvenser eller konsekvenser med hensyn til 

DUT, da der alene er tale om vejledning. 

  

Høringsfrist og kontaktoplysninger 

Trafik- og Byggestyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger 

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

og dhe@tbst.dk senest den 17. juni 2016, mærket j.nr. BS0405-

00062. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Charlotte Micheelsen 

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

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på 

www.hoeringsportalen.dk. 

Det bemærkes, at Trafik- og Byggestyrelsen ikke orienterer hørte par-

ter, når vejledningen offentliggøres. 

Vejledningen kan ses på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside 

www.tbst.dk. Vores nyhedsbrev indeholder også information om de 

udstedte regler. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på vores hjem-

meside www.tbst.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

David Herrmann, 

Fuldmægtig 
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