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Afsender: 

Akademisk Arkitektforening, Åbenrå 34, 1124 København K  

Kontaktpersoner:  

Martin Yhlen, myh@arkitektforeningen.dk, tlf.: 2264 3817 

 

Steinar Bakke arkitekt maa, steinarbakke.dk@gmail.com, tlf. 52581805. 

 

 

Generelle bemærkninger:  

Der er for kort tid til implementering. 

Der er tale om omfattende administrative ændringer, som bygherrer, 

rådgivere, myndigheder og andre har behov for at lære at kende, og 

der er behov for at tilpasse procedurer og praksisser, mv. 

Hvis der er for kort tid til at implementere det nye bygningsreglement 

er Arkitektforeningen bekymret for flaskehalse, forlængede projekte-

ringsfaser og myndighedsprocesser, som kan medføre forsinkelser og 

fordyrelser. 

Arkitektforeningen har derfor 2 forslag: 

- BR18 bør træde i kraft 6 måneder efter offentliggørelsen af 

BR18, inklusive alle bilag, vejledninger, mv. 

- I overgangsperioden på 2 år bør ansøgere kunne vælge at søge 

om en kommunal byggeteknisk byggesagsbehandling, hvis an-

søgerne ønsker en sådan kvalitetssikring. 

Se Arkitektforeningens nedenstående forslag til ændring vedr. §§ 24-

29, byggesagsbehandling indtil 31. december 2019 samt § 50, ikraft-

trædelse. 

 

  

Skabelon til høringssvar 

 

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 
(BR18) 
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Behov for en indsats vedr. formidling og læsevejledning. 

Bygningsreglementet, vejledningerne, mv. har en stor og mangeartet 

målgruppe. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen viste en foreløbig version 

af en ny hjemmeside på præsentationsmødet den 15-05-2017, og Ar-

kitektforeningen håber det er udtryk for at styrelsen er opmærksom på 

problemstillingen. 

Med BR18 vil en lang række byggerier ikke længere få kommunernes 

kvalitetskontrol, men kvalitetssikringen vil være overladt til bygherren 

selv. Der er derfor et stort behov for at uerfarne og ikke-professionelle 

kan finde rundt på en overskuelig måde. Opdelingen i emner er en for-

bedring i forhold til BR15, men der mangler en overordnet læsevejled-

ning ligesom der mangler en sammenhæng med de mange vejlednin-

ger, anvisninger og standarder som der henvises til. 

Arkitektforeningen er af den opfattelse, at der bør etableres en samlet 

platform – fx den nye hjemmeside – hvor der er en enkel og oversigtlig 

samling af alle relevante bestemmelser, vejledninger, anvisninger, 

standarder, mv. Særligt i de tilfælde hvor bestemmelserne henviser til 

konkrete metoder bør der være en umiddelbar og nem adgang til de 

relevante dokumenter, se fx emnerne J.1.1 om energiforbrug og Q.1.2 

om dagslys.  

Se også Arkitektforeningens nedenstående forslag til § 10, stk. 1, om 

en ansøgning om byggetilladelse. 

 

Kommunernes rolle – en dialogpartner. 

Arkitektforeningen er af den opfattelse, at kommunerne spiller en cen-

tral rolle i det meste byggeri, uanset afskaffelsen af den tekniske byg-

gesagsbehandling, fx: 

- Forhåndsdialog, § 8. 

- Kontrol af anden lovgivning, § 36, stk. 2. 

- Stikprøver, § 47. 

- Lovliggørelse og klagesager. 

Arkitektforeningen er af den opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt 

for alle byggeriets parter, såvel erfarne som uerfarne, at det tydeliggø-

res hvordan ændringerne i bygningsreglementet også ændrer (eller 

ikke ændrer) kommunernes roller og opgaver. 

Med hensyn til forhåndsdialog er det hensigtsmæssigt at afklare for-

ventningerne. Kan en bygherre fx få svar på om en given teknisk løs-

ning om tilgængelighed eller brandforhold er i overensstemmelse med 

bygningsreglementet, eller er bygherren henvist til en rådgiver med et 

sådant spørgsmål? Ifølge udkastet er formålet med forhåndsdialogen 

’at afklare rammerne for byggeprojektet’, mens BR15 i vejledningen 
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også nævner fx tidsplaner og dokumentation mellem ejeren og byg-

ningsmyndigheden.  

Med hensyn til kommunernes kontrol af anden lovgivning er det hen-

sigtsmæssigt at få etableret en helhedsorienteret tilgang, så alle rele-

vante parter samarbejder og udveksler relevante oplysninger. Det kan 

fx være vejlovgivning, udledningstilladelser, lokalplanforhold, varme-

forsyning, jordforurening, mv. Kommunerne har en central rolle i en 

sådan proces, og den bør tydeliggøres. 

Arkitektforeningen opfordrer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at 

analysere emnet nærmere, eventuelt i samarbejde med kommunerne 

og rådgivere, og om nødvendigt udarbejde relevante vejledninger. 

Se også Arkitektforeningens nedenstående forslag til § 8, forhåndsdia-

log. 

 

Partshøringer og certificeringsordningen. 

Arkitektforeningen er bekymret for hensynet til naboer i de situationer 

hvor et forhold fx er omfattet af en ’skønsmæssig’ vurdering (omfattet 

af certificeringsordningen) og samtidig er af en sådan karakter, at der 

er andre end bygherren som har en væsentlig individuel retlig interesse 

i sagen (forvaltningslovens partsbegreb). Det kan fx være brug af 

brandbare tag- eller facadematerialer tæt på en nabobebyggelse. 

Hvis forholdet forudsætter en dispensation skal bygherren søge herom, 

jf. udkastets § 13, stk. 1 samt byggelovens § 16, stk. 3, men hvis den 

certificerede rådgiver finder en teknisk forsvarlig løsning (uanset om 

det er præ-accepterede løsninger eller baseret på komparativ analyser 

og brandteknisk dimensionering) kræver forholdet ikke en dispensa-

tion. Med den nuværende myndighedsbehandling i kommunerne ville 

en sådan situation normalt være omfattet af reglerne om en parthøring, 

som ville give de berørte naboer en mulighed for at udtale sig om sa-

gen, og eventuelt få afgørelsen afprøvet ved en klageinstans.  

Arkitektforeningen er af den opfattelse, at certificeringsordningen ikke 

fjerner eller erstatter kommunernes forvaltningsretlige forpligtigelser. 

Kommunerne skal undersøge om en ansøgning rummer forhold, som 

udløser en partshøring af naboer eller andre, og ansøger må derfor 

være forpligtiget til at indsende tilstrækkelige oplysninger til at kom-

munerne kan undersøge forholdet. En bygherre kan altså komme i den 

situation, at den certificerede rådgiver har fundet frem til en teknisk 

acceptabel løsning, men at bygningsmyndigheden alligevel er forpligti-

get til at gennemføre en partshøring. 

Reglerne om partshøring er helt grundlæggende i forvaltningsretten, 

idet de både understøtter og udbygger officialprincippet og sikrer, at 
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parterne kommer til orde, inden der træffes afgørelse. Arkitektforenin-

gen opfordrer derfor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at analysere 

problemstillingen nærmere, og om nødvendigt indarbejde ændringer 

eller præciseringer i bygningsreglementet eller vejledningerne.  

 

Certificeringsordningen og effektiviseringer. 

Arkitektforeningen tvivler på, om certificeringsordningen og afskaffelse 

af den tekniske byggesagsbehandling i sig selv vil medføre mere effek-

tiv byggesagsbehandling, eftersom kommunerne allerede har haft fo-

kus på effektiviseringer, og eftersom der med BR18 indføres nye til dels 

omfattende procedurer, og eftersom kommunerne fortsat skal kontrol-

lere en lang række anden lovgivning.  

Mulighederne for en reel effektivisering kan bedst søges ved en hel-

hedsorienteret tilgang, se ovenstående om forhåndsdialog. 

Arkitektforeningen bemærker, at udkastet til BR18 beskriver et omfat-

tende materiale, som skal indsendes sammen med ansøgningen om 

byggetilladelse. Dette materiale skal i sagens natur være færdigt og 

fyldestgørende. Hvis materialet skal produceres i en dialog med kom-

munen – sådan som mange gør i dag – skal det foregå som en for-

håndsdialog. Det vil fx være aktuelt for at inddrage anden relevant lov-

givning. Arkitektforeningen tvivler på, at den samlede medgåede tid til 

projektering og byggesagsbehandling vil blive væsentlig kortere end 

den er i dag. 

 

Certificeringsordningen rammer nogle små sager 

Arkitektforeningen er bekymret for, at nogle byggesager besværliggø-

res ved indførelsen af certificeringsordningen, selv om det modsatte er 

intentionen. Enkelte mindre og ukomplicerede byggesager kommer i 

kategori med mere komplekse byggesager, med det resultat at bygge-

sagen skal indplaceres i en brandklasse eller konstruktionsklasse, som 

medfører større krav til dokumentation ved ansøgning om byggetilla-

delse, end de krav der er i dag. 

Eksempler: 

- Et almindeligt rækkehus i 3 etager, også en mindre tilbygning, 

placeres i risikoklasse 2 og derfor i brandklasse 2, uanset at der 

anvendes enkle, traditionelle og præ-accepterede løsninger. 

- Mange nye landbrugsbygninger er på mere end 600 m², fx ride-

haller, og er allerede af den årsag i brandklasse 2, uanset at der 

anvendes enkle, traditionelle og præ-accepterede løsninger.  

- Ændret anvendelse af en mindre cafe til en kiosk, fx beliggende 

med adgang fra gaden, placeres i risikoklasse 2 og derfor i 
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brandklasse 2, uanset at der ikke foretages bygningsmæssige 

ændringer. Hvis lokalet er placeret på 1. sal placeres sagen i 

brandklasse 3. 

Byggesagerne i eksemplerne forudsætter brug af en certificeret brand-

rådgiver, og bygherren skal ved ansøgningen om byggetilladelse ind-

sende en overordnet brandstrategi, kontrolplan, en erklæring om byg-

ningen er indsatsteknisk traditionel samt en starterklæring, uanset om 

byggesagerne brandteknisk set må antages at være småsager. 

Arkitektforeningen er bekymret for, at konsekvenserne i nogle sager 

kan være krav til dokumentation, som mange bygherrer kan finde al-

deles ude af proportioner med forholdene i øvrigt, og at det kan med-

føre urimelige fordyrelser, eller risiko for manglende opbakning til og 

forståelse for bygningsreglementet, ligesom der kan opstå forunderlige 

lovliggørelsessager. 

 

Systematisk indsamling af data fra stikprøvekontroller. 

Arkitektforeningen er af den opfattelse, at der er behov for en syste-

matisk national indsamling af resultaterne af stikprøvekontrollerne, 

som en kvalitetssikring af ændringerne i bygningsreglementet. 

Arkitektforeningen er desuden af den opfattelse, at en sådan indsam-

ling af data kan give værdifulde oplysninger som kan bruges i flere 

sammenhænge. 

Se Arkitektforeningens forslag til § 47, stikprøvekontrol. 

 

Kommunal kontrol af enkelte byggetekniske forhold. 

Arkitektforeningen bemærker, at udkastet til BR18 har bestemmelser 

med krav om legearealer og parkeringspladser skal fremgå af byggetil-

ladelsen, men at der ikke er tilsvarende krav vedr. tilgængelighed. 

Arkitektforeningen er af den opfattelse, at der er behov for at styrke 

indsatsen for at sikre tilgængelighed for alle, og at kommunerne derfor 

fortsat bør kontrollere tilgængelighed.  

Se Arkitektforeningens forslag til § 10 og emne H2-H5 om tilgængelig-

hed. 
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Tekstnære bemærkninger: 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 8, forhåndsdialog. 

Kommentar: Arkitektforeningen vurderer, at der er behov for en tydeliggørelse 

af rammerne for forhåndsdialogen. En reel effektivisering kan 

bedst opnås ved en helhedsorienteret tilgang.  

Forslag til 

ændring: 

Kommunalbestyrelsen kan afholde en forhåndsdialog med ansøger 

med henblik på at afklare rammerne for byggeprojektet og sam-

menhænge med anden lovgivning. 

 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 10, stk. 1. En ansøgning om byggetilladelse. 

Kommentar: Arkitektforeningen er af den opfattelse, at afskaffelse af den tekni-

ske byggesagsbehandling i kommunerne er en central ændring i 

BR18, men det er kun i denne paragraf ændringen med lidt god 

vilje kan aflæses. Eftersom målgruppen for BR18 er meget bred, 

og inkluderer ikke-professionelle, bør det tydeliggøres, at kommu-

nalbestyrelsen kun byggesagsbehandler de forhold som er oplistet 

i § 10, stk. 1, og at bygherren selv skal kvalitetssikre de øvrige 

forhold. 

Forslag til 

ændring: 

§ 10. En ansøgning om byggetilladelse skal indeholde de forhold 

som kommunalbestyrelsen skal påse i byggesagsbehandlin-

gen: 

… 

 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 10. En ansøgning om byggetilladelse 

samt emnerne H2-H5 om tilgængelighed. 

Kommentar: Arkitektforeningen er af den opfattelse, at der er behov for at 

styrke indsatsen for at sikre tilgængelighed for alle.  

Erfaringerne viser, at tilgængelighed bør tænkes ind i den indle-

dende fase af en byggeproces, herunder niveaufri adgang, mv. 

Kommunerne bør fortsat kontrollere bestemmelserne i emnerne 

H2-H5 om tilgængelighed. 

Forslag til 

ændring: 

§ 10. En ansøgning om byggetilladelse skal indeholde: 

1) Oplysninger ... 
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... 

xx) Oplysninger om og dokumentation for emne H2-H5, 

indretning af offentligt tilgængelige bygninger, bygninger 

med arbejdspladser, normalklasserum og hoteller. 

 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 10. En ansøgning om byggetilladelse 

samt emnerne S1.5, S1.7 og S2.2 om ubebyggede arealer ved be-

byggelse. 

Kommentar: Arkitektforeningen ønsker at pointere, at de 3 byggetekniske em-

ner om ubebyggede arealer ved bebyggelse har krav om, at kom-

munalbestyrelsen skal fastsætte legearealer, parkeringsarealer 

mv. Krav til legearealer og parkeringspladser skal fremgå af byg-

getilladelsen. Arkitektforeningen mener derfor, at det bør fremgå 

af § 10, stk. 1, at der skal indsendes oplysninger herom ved an-

søgning om byggetilladelse. 

Forslag til 

ændring: 

§ 10. En ansøgning om byggetilladelse skal indeholde: 

... 

xx) Oplysninger om og dokumentation for emne S1.5, S1.7 

og S2.2, vedr. ubebyggede arealer ved bebyggelse. 

 

 

Emne/ 

tekst: 

§§ 24-29, Byggesagsbehandling indtil 31. december 2019. 

Kommentar: Arkitektforeningen foreslår en valgfri ordning, hvor det i over-

gangsperioden vil være muligt at få byggesagsbehandlet de tekni-

ske bestemmelser. Det kan imødekomme et behov for tid og erfa-

ringer til at implementere ny viden, praksisser, mv. hos bygherrer 

og rådgivere. Det giver bygherren 3 muligheder i overgangsperio-

den: 

1. Kommunal byggesagsbehandling af alle forhold som det 

kendes i dag (jf. nedenstående ændringsforslag). 

2. Kommunal byggesagsbehandling af konstruktionsklasse 2-

4 samt brandklasse 2-4 (jf. BR18, §§ 24-29). 

3. Ingen kommunal byggesagsbehandling af de tekniske for-

hold, og brug af certificeringsordningen (jf. BR18 i øvrigt).  

Forslag til 

ændring: 

§ xx. Såfremt der søges om det, skal kommunalbestyrelsen 

foretage byggesagsbehandling af alle de tekniske forhold, 

jf. emne A-U. 
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Stk. 2. Ved ansøgning om byggetilladelse til de tekniske 

forhold, skal der indsendes dokumentation for, at byggeriet 

overholder bestemmelserne i emne A-U. 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 47, stikprøvekontrol 

Kommentar: Arkitektforeningen foreslår, at der etableres en systematisk natio-

nal indsamling af data fra de 10% af sagerne, som  kommunerne 

skal kontrollere, med henblik på evaluering og kvalitetssikring. 

Hvis der fx viser sig mange fejl eller problemer på et givet område 

bør der overvejes passende tiltag, fx oplysningskampagne eller 

kommunal kvalitetssikring. 

Forslag til 

ændring: 

Arkitektforeningen foreslår, at kommunerne løbende skal indbe-

rette resultatet af stikprøvekontrollerne i forbindelse med afslut-

ningen af byggesagen. Måske kan ansøgningssystemet Byg og 

Miljø udvides med et modul, hvor de 10% udvalgte sager marke-

res, og i de tilfælde hvor stikprøvekontrollen medfører lovliggø-

relse anfører kommunerne de aktuelle emner eventuelt med en 

kort bemærkning. 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 50, ikrafttrædelse. 

Kommentar: Arkitektforeningen er af den opfattelse, at der er tale om omfat-

tende administrative ændringer af bygningsreglementet, som byg-

herrer, rådgivere, myndigheder og andre har behov for at lære at 

kende, og at der er behov for at tilpasse procedurer og praksisser, 

mv. Arkitektforeningen finder anledning til at pointere, at vejled-

ninger mv. ikke er offentliggjort endnu. 

Der er behov for tid til implementering, fx ½ år fra reglementet in-

klusive alle bilag, vejledninger, mv. samt tilhørende hjemmeside 

er færdig og offentliggjort. 

Hvis der er for kort tid til at implementere det nye bygningsregle-

ment er der risiko for flaskehalse, forlængede projekteringsfaser 

og myndighedsprocesser, som kan medføre forsinkelser og fordy-

relser. 

Forslag til 

ændring: 

Arkitektforeningen foreslår at der afsættes 6 måneder til imple-

mentering, så BR18 først træder i kraft 1. juli 2018. 
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Emne/ 

tekst: 

Emne A1.12, værn.  

Kommentar: Arkitektforeningen foreslår en præcisering. Bestemmelsen er æn-

dret i forhold til BR15. Bestemmelsen bliver tydeligere hvis den 

præciserer hvilken højde som udløser krav til værn ved fx hævede 

opholdsarealer. 

Forslag til 

ændring: 

Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje samt altaner, 

franske altandøre, altangange, luftsluser, tagterrasser, udvendige 

trapper samt andre hævede opholdsarealer som er hævet 

mindst xx cm over terræn eller andre bygningsdele skal un-

der hensyn til bygningens anvendelse sikres med værn … 

 

Emne/ 

tekst: 

Emne G1, byggeret og helhedsvurdering. 

Kommentar: Arkitektforeningen foreslår en præcisering. Bestemmelsens ordlyd 

er ændret lidt i forhold til BR15. Det bør præciseres, at en lokal-

plan mv. ikke nødvendigvis erstatter alle de bebyggelsesregule-

rende bestemmelser. 

Forslag til 

ændring: 

Bestemmelserne i emne G gælder ikke, hvis en lokalplan, eller en 

byplanvedtægt eller en reguleringsplan helt eller delvist fast-

sætter andre bestemmelser om de pågældende forhold. 

 

Emne/ 

tekst: 

Emne G2, byggeret. 

Kommentar: Arkitektforeningen foreslår en præcisering. Bestemmelsens ordlyd 

er ændret i forhold til BR15. Det bør tydeliggøres, at byggeretten 

kun vedrører de bebyggelsesregulerende forhold. 

Forslag til 

ændring: 

Byggeretten indebærer, at kommunalbestyrelsen ikke kan nægte, 

at godkende et byggeri med hensyn til bebyggelsesprocent, 

grundstørrelse, etageantal, højde- og afstandsforhold, når 

det overholder bestemmelserne om byggeretten. 

 

Emne/ 

tekst: 

Emne G2.12 og G2.14 litra d – byggeret og afstand til skel. 

Kommentar: Arkitektforeningen foreslår en præcisering. Bestemmelsen er æn-

dret i forhold til BR15, og eftersom varmepumper er meget almin-

delige, bør det være tydeligt at også de udvendige dele af varme-

pumper er omfattet af bestemmelsen om byggeri? som kan place-

res tættere på skel end 2,5 hhv. 5,0 m. 
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Forslag til 

ændring: 

Lagertanke for fyringsolie, varmepumper og lignende installatio-

ner, som er nødvendige til selve bygningens drift … 

 

Emne/ 

tekst: 

Bilag 1, § 3, nr. 1, litra b og c, beregning af etageareal. 

Kommentar: Arkitektforeningen foreslår en præcisering. Bestemmelsen er æn-

dret i forhold til BR15, og medfører at der kan etableres meget 

store altaner og tagterrasser, uden at det begrænses af bebyggel-

sesprocenten. Arealerne kan anvendes til ophold mv., og kan have 

stor betydning for naboer samt oplevelsen af det bebyggede. En 

grænse på fx 15 m² forhindrer ikke bygherren i at bygge større al-

taner og tagterrasser, men medfører at bygherren må prioritere 

anvendelsen af sine arealer. 

Forslag til 

ændring: 

 
b. Åbne altaner med et areal på indtil 15 m². 

c. Åbne tagterrasser med et areal på indtil 15 m².  
 

 

Emne/ 

tekst: 

Bilag 1, § 6, beregning af etageantal. 

Kommentar: Arkitektforeningen foreslår en præcisering. Bestemmelsen er æn-

dret i forhold til BR15, og det et bør tydeliggøres at store altaner 

og tagterrasser, som kan anvendes til ophold mv., og som kan 

have stor betydning for naboer samt oplevelsen af det bebyggede, 

medregnes som etager.  

Forslag til 

ændring: 

d. Åbne altaner og åbne tagterrasser med et areal på mere end 

15 m². 

 

 

Emne/ 

tekst: 

Bilag 1, § 4, beregning af højdeforhold, niveauplan. 

Kommentar: Arkitektforeningen foreslår en præcisering. Bestemmelsen er uæn-

dret i forhold til BR15, men begrebet bør forklares. Kommunerne 

oplever mange misforståelser også hos professionelle rådgivere. 

Forslag til 

ændring: 

For bebyggelser på skrånende terræn eller terræn med større ni-

veauforskelle måles fra et eller flere niveauplaner, som er et teo-

retisk plan hvorfra alle bygningens højdeforhold måles, der 

fastsættes af kommunalbestyrelsen. 
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Emne/ 

tekst: 

Bilag 1, § 2, beregning af grundens areal. 

Kommentar: Arkitektforeningen foreslår en præcisering. Bestemmelsen blev 

ændret tilbage i BR10, og er uændret i forhold til BR15, men æn-

dret i forhold til tidligere bygningsreglementer. 

Bestemmelsen kan medføre meget høj bebyggelsesprocent målt 

på den anvendelige del af en matrikel, hvis matriklen har et stort 

tilhørende vejareal. Der bør derfor være et loft for hvor meget 

vejareal som kan ’tillægges’ den anvendelige del af matriklen.  

Eksempel: En matrikel på 1.000 m² har 400 m² vejareal. Vejarea-

let er altså ikke udstykket i en selvstændig matrikel. Med det fore-

slåede loft på 25% kan 250 m² af vejarealet medregnes. 

Forslag til 

ændring: 

Vejareal … skal indgå i grundens areal ved beregning af bebyggel-

sesprocenten. Dog kan vejarealet beregningsmæssigt maksi-

malt udgøre 25% af det areal, der er angivet for det pågæl-

dende matrikelnummer. 

 

 

 

 

 


