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18. november 2015 

Trafik- og Byggestyrelsen 
Mrk.: Høringssvar til ændring af byggeloven 
E-mail: info@tbst.dk 

 
 
Vedr. høring over forslag til ændring af byggeloven  
(Indførelse af certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold, 
Undtagelse af udlejningsejendomme for byggeskadeforsikring, Samling af de 
driftsmæssige foranstaltninger vedrørende brandsikkerhed og Indførelse af 
et mindre, fast gebyr for alle typer byggesager). 
 
Akademisk Arkitektforening takker for det tilsendte materiale og for 
muligheden for at afgive høringssvar herom. 
 
Generelt 
Arkitektforeningen bakker op om alle ændringsforslag til byggeloven som 
har til formål at fremme kvalitet, vækst og effektivitet i byggeriet, herunder 
ændringsforslag som sikrer en mere effektiv byggesagsbehandling. Dog 
finder vi, at den foreslåede ændring helt overordnet ikke støtter dette formål. 
 
2.2. Certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold 
Arkitektforeningen mener, at det er vigtigt at der er en ensartethed i den 
tekniske byggesagsbehandling, herunder i forhold til sagsbehandlingstid, 
dokumentationskrav blandt andet for at undgå, at der kan være forskel på 
hvilke tekniske løsninger og muligheder der tillades fra kommune til 
kommune.  
 
Arkitektforeningen tvivler dog på om en certificeringsordning, som foreslået 
i dette ændringsforslag til byggeloven, vil sikre en mere effektiv 
byggesagsbehandling. Tværtimod mener Arkitektforeningen at indførslen af 
en ekstra instans i den tekniske byggesagsbehandling kan virke stik imod 
hensigterne om at fremme en mere effektiv byggesagsbehandling. 
 
Dette skyldes ikke mindst, at de certificerede virksomheder fortsat vil skulle 
hente oplysninger og samarbejde med kommunen (vejafdelinger, 
planafdelinger, byggesagsafdelinger for helhedsvurdering), beredskabet og 
spildevandsselskabet om områder som hver især kan have indvirkning på de 
tekniske forhold i bygningerne. Dette ligger i dag som en naturlig del af det 
daglige koordinerede arbejde i sagsbehandlingen i byggesagsafdelingerne. 
Endvidere vil de certificerede virksomheder skulle overtage 
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byggesagsafdelingernes ansvar for koordinering og afklaring, uden at have 
den samme kontakt med myndighedsområderne som det foregår i 
kommunerne i dag.  
 
Selvom den tekniske byggesagsbehandling ikke længere skal foretages af 
kommunalbestyrelsen, er kommunalbestyrelsen fortsat bygningsmyndighed 
i henhold til byggeloven. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et 
ulovligt forhold, herunder også overtrædelse af tekniske forhold, skal den 
således i henhold til byggeloven søge dette forhold lovliggjort. Når den 
tekniske byggesagsbehandling fjernes fra kommunen, bliver det sværere for 
kommunalbestyrelsen at opdage ulovlige forhold og hvordan agerer 
kommunen, hvis man er uenig i afgørelsen. 
 
 
 
Endvidere er der en række praktiske udfordringer ved en 
certificeringsordning som endnu er uafklarede i forslag til ændring af 
byggeloven:  
 

- Hvem bliver stillet til ansvar for forkert afgjorte sager?  
- Er de certificerede omfattet af loven omkring aktindsigt? 
- Er det de certificerede der skal stå som afsendere i f.eks. 

nabohøringer?  
- Hvem skal føre klagesager i Natur- & Miljøklagenævnet?  
- Hvad sker der, når en sag bliver politisk og skal behandles af 

fagudvalg? 
- Hvem har ansvaret, hvis byggeriet ikke efterlever bestemmelserne i 

bygningsreglementet og der derfor ikke kan indgives 
ibrugtagningstilladelse? 

- Tages der stilling til inhabilitet hvis en virksomhed under 
certificeringsordningen skal behandle sager indsendt af egen 
virksomhed?  

- Hvad sker der, hvis kommunen er uenig i en vurdering som den 
certificerede virksomhed har foretaget? 

- Hvem har ansvaret, hvis den certificerede virksomhed ophører med 
at eksistere? 

 
Endelig mener Arkitektforeningen, at en centralisering af 
byggesagsbehandlingen til et begrænset antal certificerede virksomheder på 
tværs af kommuner kan blive på bekostning af hensynet til og viden om de 
lokale forhold. Lokalkendskab og et helhedsorienteret fokus på at udvikle de 
stedlige kvaliteter i forbindelse med sagsbehandlingen er afgørende for at 
sikre den arkitektoniske kvalitet i både by og land. Med en 
certificeringsordning fokuseres der på det enkelte byggeri og der ønskes en 
styrkelse af bygherres økonomi, mens hensynet og omtanken for det samlede 
miljø træder i baggrunden. Når der sagsbehandles - også for de tekniske 
løsninger, skal kommunernes sagsbehandling varetage hele 
(lokal)samfundets interesse. 
 
 
I kommunerne hører vi, at der opleves en efterspørgsel fra erhvervslivet på 
”én indgang”, en hurtigere - lettere og billigere sagsbehandling, og en 
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helhedsorienteret behandling. Der opleves mange steder allerede en positiv 
forandring i samarbejdet med kommunerne, der de seneste år har ændret sig 
fra at være ren myndighedsarbejde til projektarbejde, hvor en sagsbehandler 
følger en given byggesag fra fordialog igennem godkendelse af 
byggetilladelse og i gode tilfælde inddrages i evt. ændringer under udførelse. 
 
Vurderingen af den nuværende sagsbehandlingstid kan give et forkert billede 
af den reelle tid, som en byggesag ligger i kommunen. Der opleves stor 
variation i kvaliteten af det ansøgningsmateriale, der modtages i kommunen. 
I en stor del af sagerne er det nødvendigt at få ansøger til at indsende 
yderligere dokumentation for at kunne foretage en teknisk sagsbehandling. I 
den målte sagsbehandlingstid indgår også den tid, hvor sagen afventer at 
ansøger indsender dokumentationen. 
 
 
På baggrund af ovenstående mener Arkitektforeningen, at en 
certificeringsordning risikerer at gøre lige netop det modsatte. Dog kunne 
man tænke en model, hvor kommuner med periodevist for få administrative 
ressourcer til en tilfredsstillende teknisk byggesagsbehandling kunne tilkøbe 
sig kompetencer fra en, certificeret virksomhed. 
 
2.3.2. Byggeskadeforsikring 
Med lovforslaget bliver det gjort frivilligt for den bygherre, der opfører 
udlejningsejendomme, om der skal tegnes en byggeskadeforsikring, som 
dækker de væsentlige fejl og mangler, som bygherren selv er ansvarlig for. 
Det finder Arkitektforeningen betænkeligt. Hvad sker der i det tilfælde, hvor 
der sker så store byggeskader, at bygherren ikke kan udbedre dem uden at gå 
konkurs? 
 
Arkitektforeningen stiller sig gerne til rådighed med uddybende 
kommentarer eller rådgivning i arkitektfaglige spørgsmål i forbindelse med 
ændring af byggeloven.      

Med venlig hilsen 

 
Annette Blegvad 
Leder af Politik & Analyse 
Akademisk Arkitektforening 


