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Afsender: 

DI Byggeri 

H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V  

Chefkonsulent Torben Hessing-Olsen, toh@di.dk  

Konsulent Emil Engel Magnussen, emem@di.dk  

 

Generelle bemærkninger:  

DI Byggeri takker for muligheden for at måtte afgive bemærkninger til høring 

over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af bygningsreglement 2018 

(BR18). DI Byggeri har ved gennemgangen af høringsmaterialet fundet oversig-

ten med begrundelser for de enkelte ændringer meget anvendelig.    

DI Byggeri ser overordnet positivt på de foreslåede ændringer af bekendtgørel-

sen, men må dog samtidig konstatere, at der fortsat er et stykke vej til indfrielse 

af de mål, der var årsag til indførelse af BR18 og certificeringsordningen. DI 

Byggeri ser derfor positivt på oprettelsen af strategisk dialogforum, og anbefaler, 

som også drøftet i strategisk dialogforum, at der fastsættes et tidspunkt for eva-

luering af ordningen efter der er indhøstet de første erfaringer med de seneste 

ændringer.                      

De præaccepterede løsninger går igen flere gange gennem høringsudkastet, og  

er et centralt ”værktøj” i reguleringen på brandområdet. DI Byggeri finder dog 

anledning til at fremsætte nogle principielle bemærkninger om anvendelse af 

disse.  

 
Skabelon til høringssvar 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af bygningsreglementet 2018  

(BR18) 
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I høringsbrevet fremgår det, at de præaccepterede løsninger er baserede på ”god 

dansk byggeskik og erfaringer fra tidligere bygningsreglementer”. DI Byggeri 

støtter grundlæggende indførelse af krav på veldokumenterede grundlag, men 

for de præaccepterede løsninger, har det den konsekvens, at de altid vil være 

bagudrettede. Hvilket gør det  vanskeligt – nærmest umuligt - at udvikle områ-

det.  

Byggebranchen står overfor en stor udfordring i forbindelse med den ”grønne 

dagsorden”, som vil kræve, at branchen anvender nye og produkter og metoder, 

der ikke nødvendigvis er baseret på ”god dansk byggeskik”.  

Som reglerne er indrettet skal alle sager, der ikke følger de præaccepterede løs-

ninger indplaceres i brandklasse 3, hvilket betyder, at der skal tilknyttes en 

brandrådgiver certificeret til brandklasse 3. Dermed bliver nye løsninger så om-

kostningstunge, at de fleste bygherrer vil fravælge disse, og i stedet anvende de 

præaccepterede løsninger, der muliggør indplacering i en lavere klasse.  

Det er bydende nødvendigt for byggebranchen, at vi finder en model, hvorefter 

nye produkter og metoder kan finde anvendelse i brandklasse 2 og 1, uden brug 

af en brandklasse 3 certificeret rådgiver.  En model kunne være, at en brandråd-

giver certificeret til brandklasse 3, på baggrund af f.eks. komparative tests, mon-

teringsvejledninger samt andre relevante dokumenter, kunne udfærdige en slags 

”MK-godkendelse”, der beskriver de brandmæssige rammer for anvendelse af et 

nyt produkt og produkterne med baggrund i denne ”godkendelse” vil kunne an-

vendes  i brandklasse 1 og 2. 

I forlængelse af ovenstående skal det bemærkes, at de præaccepterede løsninger 

karakter af lovgivning, men kan principielt ændres uden varsel og inddragelse af 

branchen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Dertil mangler der gennemsigtighed 

i kriterierne og processen for tilblivelse af præaccepterede løsninger. 

DI Byggeri finder det positivt, at styrelsen med forslaget forsøger at tydeliggøre 

kommunens opgave og bygningsejerens ansvar ved afslutning af en byggesag. 

Til trods for hjemmesiden www.brandogkonstruktioner.dk og webinarer i foråret 

2021, er der fortsat usikkerhed i praksis om de enkelte aktørers roller i certifice-

ringsordningen. Dette medfører længere sagsbehandlingstider, da uklarheder 

skal afklares undervejs i processen. Derudover medfører det frygt hos de certifi-

cerede rådgivere, der risikerer at miste deres certificering, hvis de begår fejl, og 

derfor holder sig til de præaccepterede løsninger, hvilket igen begrænser nye, 

innovative løsninger.              

Endelig vil DI Byggeri gerne kvittere for Bolig- og Planstyrelsens inddragelse 

af branchen i ændring af ventilationsbestemmelserne. Ændringerne ikke er så 

gennemgribende som styrelsen tidligere stillet i udsigt, men ændringerne er 

http://www.brandogkonstruktioner.dk/
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grundlæggende fornuftige. Der er usikkerhed i branchen vedrørende regulerin-

gen af emhætter. Uagtet, hvordan styrelsen ender med at formulere bestemmel-

sen, så er det væsentligt for DI Byggeri, at løsningen bliver funktionsbaseret, og 

at der ikke opsættes danske særregler, der hindrer handel på tværs af EU’s græn-

ser. DI Byggeri stiller sig gerne til rådighed for yderligere drøftelser, så der kan 

findes en løsning, der fungerer bredt i branchen.    

Foruden ovenstående generelle bemærkninger, har DI Byggeri også nogle tekst-

nære bemærkninger, der fremgår af skemaet nedenfor.           

Tekstnære bemærkninger: 

Paragraf/ 

tekst: 

Bekendtgørelsen §1 

BR18 § 5 stk. 1, nr. 3 

Kommentar: DI Byggeri antager, at det ikke er intentionen med ændringen, at man 

skal opgraderer et brandsikringstiltag, der var lovligt på det tidspunkt, 

hvor det blev udført. Men at formål med ændringen er at sikre, at om-

bygninger, dvs. egentlige bygningsforandringer, udføres iht. gæl-

dende regler. DI Byggeri mener på denne baggrund, at det er nødven-

digt at skelne mellem en ”en til en” udskiftning og en ombygning. 

Dette kunne eksempelvis være udskiftning af tagvinduer med red-

ningsåbninger på første sal i en almindelig villa. Med den nye regler 

vil der skulle opsættes en røgalarm, jf. Bilag 1a - Præaccepterede løs-

ninger – Enfamiliehuse, afsnit 2.  Sådanne vinduer bør kunne udskif-

tes med et tilsvarende vindue (der overholder gældende energikrav) 

og med redningsåbning som oprindelige vindue. 

Forslag til 

ændring: 

3) Ombygninger og andre forandringer af enfamiliehuse, dobbelt-

huse, rækkehuse og sommerhuse. Ombygningen eller forandringen 

må ikke medføre en væsentlig anvendelsesændring eller en udvidelse 

af etagearealet og skal udføres i overensstemmelse med de præaccep-

terede løsninger, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning 

til kapitel 5 – Brand. Et brandsikringstiltag, der var lovligt på tids-

punktet, hvor det blev installeret, kan udskiftes med et tilsvarende, og 

regnes ikke som en ombygning. En udvendig efterisolering på maksi-

malt 25 cm betragtes ikke som en udvidelse af etagearealet. 

 

Paragraf/ 

tekst: 

Bekendtgørelsen §1 

BR18 § 40, stk. 2 
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Kommentar: Formuleringen ”der viser” bør erstattes med ”for”, hvilket vil gøre 

bestemmelsen mere præcis. 

Forslag til 

ændring: 

»3) Erklæring om, at der er fremsendt fyldestgørende dokumentation 

for, at bygningsreglementets bestemmelser er opfyldt, samt at der er 

fremsendt drifts- og vedligeholdelsesmanual for bebyggelsens instal-

lationer, jf. §§ 80, 328, 392, 419 og 452.«   

 

Paragraf/ 

tekst: 

Bekendtgørelsen §1 

BR18 §§ 41, stk. 1 og 42, stk. 1  

Kommentar: Tilføjelse af ”ligeledes” gør ikke bestemmelserne mere tydelige.    

Forslag til 

ændring: 

I §§ 41, stk. 1 og 42, stk. 1, indsættes efter »færdigmeldingen«: », 

foruden dokumentationen, jf. § 40, stk. 2, nr. 1-4,«  

 

Paragraf/ 

tekst: 

Bekendtgørelsen §1 

BR 18 § 443, stk. 1 

Kommentar: Bestemmelsen bør præciseres. Det bør i vejledningen præciseres, 

hvornår boligen ikke er i anvendelse samt hvordan der tages højde for 

dette i energiberegningerne.  

Forslag til 

ændring: 

Formuleringen »I beboelsesrum såvel som i boligen totalt« erstattes 

med »I boligen«. 

 

Paragraf/ 

tekst: 

Bekendtgørelsen §1 

BR18 § 446 

Kommentar: Først del af bestemmelsen bør udgå, da det skaber mere forvirring 

end gavn.     

Forslag til 

ændring: 

For enfamiliehuse med naturlig ventilation gælder § 443, stk. 1, 3 og 

4. 

 

Paragraf/ 

tekst: 

Bekendtgørelsen §1 

BR18 § 447, stk. 2 

Kommentar: Se forslag til præcisering. Derudover bør det i vejledningsteksten 

præciseres, hvordan de ”dimensionerende forhold” skal forstås. I den 

eksisterende Vejledning om ventilation afsnit 1.1. fremgår det, at 
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ventilationen ikke nødvendigvis skal være fuldstændig konstant, og at 

der derfor kan være perioder, hvor Co2-niveauet overskrider de 1000 

ppm, men i gennemsnit over en lektion holder sig under de dimensio-

neringsgivende 1000 ppm.  

Forslag til 

ændring: 

»Stk. 2. I opholdsrum i daginstitutioner og undervisningsrum i skoler 

og lignende, hvor personer er den væsentligste forureningskilde, må 

CO2-indholdet i indeluften ikke overstige 1.000 ppm for de dimensi-

onerende forhold.« 

 

Paragraf/ 

tekst: 

Bekendtgørelsen §1 

BR18 § 489  

Kommentar: DI Byggeri bakker op om forslaget, men forudser, at der vil opstå 

mange diskussioner ved vurderingen af, om en konstruktion er traditi-

onel eller kompleks.  

Forslag til 

ændring: 

Vi vil anbefale, at styrelsen i en vejledning til paragraffen konkretise-

rer, hvornår en eksisterende konstruktion er kompleks, og i denne for-

bindelse sikre overensstemmelse med SBi 271.   

 

Paragraf/ 

tekst: 

Bekendtgørelsen §1 

BR18 § 493 og Bilag 4 

Kommentar: Den metode, der er beskrevet i de præaccepterede løsninger til brand-

sikring af stråtage anvendes ikke i Danmark. I Danmark har branchen 

de sidste 18 år anvendt en metode, der baserer sig på brandsikring 

vedbrug af en branddug. Fordelen ved denne metode er, at stråtagets 

levetid forlænges betydeligt (+10 år). Der er i dag to producenter på 

det danske marked, der har fået deres produkter testet hos DBI. Te-

stene er formelt udført som komparative test for flyveild.  

Med de gældende regler for indplacering i brandklasser vil det med-

fører, at et byggeri, hvor stråtaget brandsikres med en branddug skal 

indplaceres i brandklasse 3.  

Det er branchens opfattelse, at et stråtag brandsikret med en branddug 

ikke performer ringere, end et stråtag brandsikret efter den metode, 

der er beskrevet i de præaccepterede løsninger, og at metoden med 

baggrund i de praktiske erfaringer, der er opbygget over de sidste 18 

år, bør kunne indplaceres i brandklasse 1.  
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Som branchen er orienteret, er den metode til brandsikring, der er be-

skrevet i de præaccepterede løsninger godkendt på baggrund af prak-

tiske erfaringer fra Holland. I Holland har man i februar 2018 god-

kendt brandsikring med branddug på baggrund af prøvninger udført 

hos det hollandske prøvningsinstitut Kiwa BDA (Kiwa reference 

PWM/VM 18-0130). 

DI Byggeri vil i denne forbindelse gerne henlede styrelsens opmærk-

somhed på, at flere forsikringsselskaber nedsætter præmien på brand-

forsikringen, hvis stråtaget er brandsikret med en branddug samt at 

der også i blandt beredskaberne er tillid til brandsikringstiltaget. 

Forslag til 

ændring: 

I Bilag 1a – Præaccepterede løsninger - Enfamiliehuse tilføjes i afsnit 

4.4, efter ”Tagdækning af strå fastgøres til underliggende bygnings-

del med ubrændbart materiale” tilføjes: ”eller hvis taget er brandsik-

ret med brug af en branddug, der er prægodkendt - konceptuelt er 

godkendt - af en brandklasse 3 certificeret rådgiver med udgangs-

punkt i relevante komparative test, monteringsvejledninger og andre 

dokumenter.  

 

Paragraf/ 

tekst: 

Bekendtgørelsen §1 

BR18 § 506, stk. 2 

Kommentar: I bestemmelsen fremgår det, at ansøger er pligtsubjektet. Ansøger 

handler på vegne af bygningsejeren, og det vil derfor være mere nær-

liggende at anvende »bygningsejer« i bestemmelsen. Det bør konse-

kvensrettes gennem bygningsreglementet. Det vil også understøtte ar-

bejdet med at skabe klarhed i de enkelte aktørers roller i byggesags-

processen.   

Forslag til 

ændring: 

Erstat »ansøger« med »bygningsejer«. 

 

Paragraf/ 

tekst: 

Bekendtgørelsen §1 

BR18 § 526a, stk. 2 

Kommentar: Der hersker i branchen usikkerhed om, hvornår man har medvirket 

ved udførelsen af et brandsikringstiltag eller en bærende konstruk-

tion.  

Forslag til 

ændring: 

Uafhængig kontrol: Kontrol udført af person, der for byggeriet ikke 

har medvirket ved udførelsen af brandsikringstiltag eller de bærende 
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konstruktioner. Den uafhængige kontrollant kan have deltaget i plan-

lægningen og/eller projekteringen af brandsikringstiltaget eller den 

bærende konstruktion.  

 

Paragraf/ 

tekst: 

Udkast til vejledning om emhætter 

Kommentar: Skemaet indeholdende dokumentation med luftmængder, er begræn-

set til relativt få udformninger af emhætten. Der er f.eks. ikke angivet 

et eksempel for emhætter, der er nedfældet i komfuret. Vejledningen 

bør afspejle de forskellige løsninger, der er i markedet.  

Forslag til 

ændring: 

Udbygning med flere eksempler. 

 

Paragraf/ 

tekst: 

Bekendtgørelsen § 2, stk. 2  

Bestemmelsen finder ikke anvendelse på ikke anvendelse på ansøg-

ninger om byggetilladelse, der er indsendt før  

bekendtgørelsens ikrafttræden. Bekendtgørelsen finder endvidere 

ikke anvendelse på byggearbejder, som ikke kræver tilladelse, hvis 

byggearbejdet er påbegyndt før bekendtgørelsens ikrafttræden. 

Kommentar:  Der bør indføres en mulighed for, at visse dele af bekendtgørelsen 

finder anvendelse på ansøgninger om byggetilladelser, der er indsendt 

til kommunen ligesom styrelsen gjorde ved bekendtgørelse nr. 182 af 

5. marts 2020 § 2, stk. 2 og 3, der havde følgende ordlyd: 

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på ansøgninger om 

byggetilladelse, der er indsendt før bekendtgørelsens ikrafttræden, jf. 

dog stk. 3. Bekendtgørelsen finder endvidere ikke anvendelse på byg-

gearbejder, som ikke kræver tilladelse, hvis byggearbejdet er påbe-

gyndt før bekendtgørelsens ikrafttræden. 

Stk. 3. Bekendtgørelsens nr. 2 og 3 finder anvendelse på ansøgninger 

om byggetilladelse, hvor behandlingen ikke er afsluttet ved bekendt-

gørelsens ikrafttræden. 

Forslag til 

ændring: 

Indsættelse af undtagelse i stk. 2 for byggearbejder omfattet af be-

kendtgørelsen nr. 6, nr. 51-90 samt bilag 1-4.  
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