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→ Tolkning, baggrund, referencer
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SBi anvisning nr. 258, om BR 2015.

SBi’s anvisninger 

BYG ERFA blade

BR

Vejledningstekst

SBi-anvisning 258 er ikke lov
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Normer & 

→ Løsning er, beregninger, eksempler

Normer der er henvist til i 

BRs kravtekst

I BR 2018 vil det være de aktuelle 

vejledninger til den enkelte af i alt 

21 emnegrupper. 

Der forventes >30 vejledninger.



Baggrunden for BR18 

2016: Noget må der gøres!!!

• Udviklingen i bygge sagsbehandlingen var gået i stå.

• Ideerne til BR18 fødes

2017: BR18 tager form.

De væsentligste ændringer.

• En mere tematiseret og emneinddelt struktur 

• Konsistente og dokumenterbare krav, ensartede kravbestemmelser

• Klare adskillelse mellem krav og vejledninger 

• Nye brand- og konstruktionsklasser samt ny certificeringsordning 

• Teknisk sagsbehandling flyttes væk fra kommunerne
(Den administrativ sagsbehandling bibeholdes)

• Bygherre, større indflydelse på projekter og processen  

• Kortere sagsbehandlingstider ved ansøgning om byggetilladelser



Strukturen i BR 15



Den nye struktur



Den nye struktur



Anvendelsesområde § 1 - § 3

§ 1 Bygningsreglementet gælder for al bebyggelse, 

medmindre andet følger af §§ 4-6.

§ 2 Bygningsreglementet finder anvendelse ved 

følgende typer af byggearbejder:

• Nybygninger.

• Tilbygninger, ombygninger og væsentlige 

forandringer i forhold til byggeloven eller 

bygningsreglementet.

• Ændringer i måden, hvorpå bygningen benyttes.

• Nedrivning

• Vedligeholdelsesbyggearbejder, ombygninger og 

andre forandringer i bestående bebyggelse, som 

har betydning for energiforbruget i bygningen.

§ 3 Det er kommunalbestyrelsen, der er 

bygningsmyndighed, og som træffer afgørelse 

efter bygningsreglementet.

BR 2018 Kap. 1 Anvendelsesområde

Administration



§ 4 Bygningsreglementet gælder ikke for:

• Broer, tunneler og andre anlæg til trafikale formål, 

• Master til elforsyningsanlæg, ledningsanlæg o.lign.

• Læskærme ved stoppesteder og lignende.

• Transformerstationer og kabelskabe, 

• Måle- og trykregulatorstationer for fremføring af gas, pumpestationer 

• Radio- og blokhytter, relæhuse o.lig. med maks. areal på 30 m² og en højde, på  

max 3,0 m.

• Sireneenheder til varslingsanlæg, som udføres af eller godkendes af 

Beredskabsstyrelsen.

• Hegnsmure ved skel mod nabo, vej og sti på højst 1,8 m.

BR 2018 § 4 - § 6

Begrænsninger i bygningsreglementets anvendelsesområde

Administration



BR 2018 Kap. 14 Fugt og vådrum § 339 

Bygningen skal beskyttes mod fugt Vådrum skal være vandtætte

SBi anvisning 252, Vådrum

Bygningens indretning



BR 2018 Kap. 14 Fugt og vådrum § 339 

Vådrum, baderum samt bryggers og WC rum med gulvafløb, skal opfylde 

følgende krav:

1) Gulve og vægge skal udføres, så de kan modstå de fugtpåvirkninger og de 

mekaniske og kemiske påvirkninger, der normalt forekommer i vådrum.

2) Gulve og gulvbelægninger, herunder samlinger, tilslutninger,

rørgennemføringer og lignende, skal være vandtætte.

3) I den vandbelastede del af vådrummet må der ikke udføres

rørgennemføringer i gulvet.

4) I den vandbelastede del af rummet skal vægge og 

vægbeklædninger, herunder samlinger, tilslutninger, 

rørgennemføringer og lignende, være vandtætte.

5) Vand på gulvet skal afledes til gulvafløb.

6) Ved brug af skeletvægge samt gulv- og 

vægkonstruktioner, der indeholder træ 

eller andre organiske materialer, skal der 

anvendes et egnet vandtætningssystem. SBi anvisning 252, Vådrum

Bygningens indretning



BR 2018 Kap. 14 Vådrum § 339             

SBi anvisning 252, Vådrum afs. 1.3 tolkning af BR krav

Stk. 5, nr. 4: At vand på gulvet skal afledes til gulvafløb 

betyder, at der gulvet ikke må have bagfald eller lunker 

Gulve må derfor i praksis udføres med fald overalt 

for at undgå risikoen for lunker. 

Lunker: En vandansamlinger på gulvet med en 

udstrækning, der er større end 250 mm (største 

dimension) og/eller dybere end 1 mm. I tvivlstilfælde 

hældes vand på gulvet, og lunkestørrelser og -dybder 

måles 5 minutter efter. 

Opkant = 2. afløb

5) Vand på gulvet skal afledes til gulvafløb

Bygningens indretning



Ny vejledningstekst til BR18 

Fra vejledningen til §339 om vådrum

Som udgangspunkt skal gulve udføres med fald mod gulvafløb for at minimere risikoen 

for vandskader. 

Det er dog ikke nødvendigt at have fald på gulvet i hele vådrummet i alle tilfælde.

Vådrum på terrændæk kan udføres uden fald på hele gulvet

Følgende elementer skal tages i betragtning ved vurderingen af, hvor stort et område, 

der skal have fald på gulvet:

• Risiko for skader på konstruktioner og nabolokaler, herunder andre erhvervs- eller 

boligenheder

• Badeværelsets størrelse og indretning

• Det vandbelastede områdes indretning og afskærmning, herunder eventuelle 

opkanter eller forsænkninger omkring vandbelastede områder

Bygningens indretning



Hvis en bygning ikke kan opføres i overensstemmelse med 

byggeretten, skal bygningernes samlede omfang og indvirkning på 

omgivelserne fastlægges ved en helhedsvurdering efter 

bestemmelserne i § 187.

BR 2018 Kap. 8. Byggeret og helhedsvurdering 

Byggeretten er retten til at opføre bygninger på en 

grund, såfremt bestemmelserne i §§ 170-186 er 

over holdt 

Byggeretten indebærer, at kommunalbestyrelsen ikke 

kan nægte at godkende bygninger, der overholder 

bestemmelserne om byggeretten. 

• bebyggelsesprocent, 

• grundens størrelse, 

• etageantal, højde- og 

• afstandsforhold 

Byggeret



§ 166 

Bestemmelserne i kapitel 8 gælder ikke, hvis en 

lokalplan, eller en byplanvedtægt eller en 

reguleringsplan fastsætter andre bestemmelser 

om de pågældende forhold.

Anden og mere specifik lovgivning går forud 

for de generelle regler. 

BR 2018 Kap. 8. Byggeret og helhedsvurdering 

§ 167 

Beregningsreglerne for de bebyggelsesregulerende

forhold fremgår af kapitel 23.

Beregningsreglerne i kapitel 23 er selvstændigt 

gældende og kan ikke ændres ved lokalplan,

byplanvedtægt eller reguleringsplan.

Byggeret



Helhedsvurdering

§ 187 - §195

”Vejledning” til de kommunale myndigheder 

til brug ved helhedsvurdering 

(dispensationsbehandling)

Få egentlige krav (metode krav)

Opmærksomheds punkter

- Omfanget skal være hensigtsmæssigt i

fht. omliggende byggeri

- Tilfredsstillende lysforhold

- Ingen væsentlige indbliksgener

- Adgang, tilkørsel og parkering skal        

være tilfredsstillende

BR 2018 Kap. 8. Byggeret og helhedsvurdering 

Byggeret



Varmetab klimaskærm

Transmissionstab

Varmetab komponenter

Energiforbrug

Energiramme

Energiforsyning /energityper

Energi



§ 259 Boliger:

Maks behov for tilført energi til

• Opvarmning

• Ventilation

• køling 

• varmt brugsvand 

30 kWh/m² pr. år + 1000/A kWh/m2 pr. år, 

hvor A er det opvarmede etageareal

§ 260 Kontorer, skoler, institutioner m.m:

Maks behov for tilført energi til

• Opvarmning

• Ventilation

• køling 

• varmt brugsvand 

• belysning

41 kWh/m² pr. år + 1000/A kWh/m2 pr. år, 

hvor A er det opvarmede etageareal

Energirammen.                                                       Kapitel 11

Energi normalkrav efter BR18                  (fastsat til 50% af BR08)

Svare til:

100 m2 = 40 kWh pr. år/m2

200 m2 = 35 kWh pr. år/m2

1000 m2 = 31 kWh pr. år/m2

Svare til:

100 m2 = 51 kWh pr. år/m2

200 m2 = 46 kWh pr. år/m2

1000 m2 = 42 kWh pr. år/m2

Energi



Varmetab klimaskærm

Transmissionstab
§264 Varmetab gennem klimaskærmen

Antal etager:                                                    
1. Juli

2018
(2020)

1 etage 4,0 (3,7)

2 etager 5,0 (4,7)

3 etager og flere 6,0 (5,7)

Ny beregnings formel

Dimensionerende transmissionstab

BR 2018: 12 + 6/E + 300/A

BR 2018 Lavenergi:  10 + 6/E + 300/A

W/m2 etageareal

W/m2 facadeareal

Energi



Bygningsklasse 2020

der ændres til

BR 2018 Lavenergi klasse

Ændringerne er indført ved en ny bekendtgørelse til BR 2018, pr. 1. juni 2018.

Baggrunden en evaluering udført af SBi på vegne af TBST

Energi



0,75

BR 18 Lavenergi

Energi



Den nye certificeringsordning

Målsætningen:

• Fjerne den tekniske sagsbehandling fra kommunerne

• Kortere sagsbehandlingstid

• Større indflydelse til bygherre og dennes rådgivere

NB Den administrative byggesagsbehandling bibeholdes

hos de kommunale myndigheder

Midlet:

• Brand- og konstruktionsklasser til at håndterer vores 

bygningers forskellighed

• Certificerede rådgivere til at sikre kvalitet og sikkerhed 

er på plads



Brand og konstruktionsklasser i ht. BR18
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Brand og konstruktionsklasser i ht. BR18
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Brand og konstruktionsklasser i ht. BR18





Brand og konstruktionsklasser i ht. BR18



Brand- og konstruktionsklasser

Formålet med brand- og konstruktionsklasserne er, at sikre, at der 

stilles de relevante (og nødvendige) krav indenfor områder 

konstruktion og brand.

Konstruktionsklassen 

afspejler bygningens konstruktionsmæssige kompleksitet og 

konsekvensklasse

Brandklassen

afspejler bygningens brandmæssige kompleksitet 

(risikoklassen) og dokumentationsmetoden

Brand- og konstruktionsklasserne 

fastlægger certificeringsniveauerne til rådgiverne.



Konstruktionsklassen

De bærende konstruktioner i et bygværk skal 
indplaceres i konstruktionsklassen på baggrund af:

1. konstruktionens konsekvensklasse

jf. DS/EN 1990

2. konstruktionens kompleksitet 

3. erfaringer med konstruktionstypen

Konstruktionsklassen

• Krav om brug af certificeret statiker

• Dokumentation og kontrol af statiske 

forhold

• Krav til den certificerede statikers virke

Konsekvensklasse

Konsekvens af svigt i forhold til

• Tab af menneskeliv,

• Økonomiske konsekvenser,

• Sociale konsekvenser eller

• Miljømæssige konsekvenser

Konstruktionens kompleksitet 

(Last fordeling fra tag til fundament). 

Eksempel på simpel konstruktion: 

• Statisk bestemt konstruktion af 

bjælker, plader søljer og vægskiver

• 1-gang statisk ubestemte bjælker

Eksempel på kompleks konstruktion: 

• Flere gange statisk ubestemte 

konstruktioner

• Efterspændte betonkonstruktioner

Erfaringer med konstruktionstypen

Eksempel på traditionelle konstruktioner

• Et- og toetages bygninger

vægge af murværk, porebeton, træ 

eller stålskellet

tag med gitter- eller bjælkespær.

• Trægitterspær som en bygningsdel

Eksempler på utraditionelle 

konstruktioner:

• Konstruktioner i nye materialer

• Nye konstruktionselementer

• Nye udførselsmetoder



Konstruktionsklasse 1

▪ Lav risiko for tab af menneskeliv

▪ Små / ubetydelige økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser ved  svigt 

▪ CC1: Konstruktioner i lav konsekvensklasse eller  
CC2: Konstruktioner i middel konsekvensklasse iht EN 1990

Betegnelse Beskrivelse Erfaringer Kompleksitet

Enfamilie-, række-

sommerhus

Højst to etager over terræn 

og en etage under

Ej relevant Ej relevant

Simple

landbrugsbygninger

Max 1 etage

Max spændvirke 40 m

Ringe risiko for tab af dyreliv

Traditionel Simpel

Simple industri og 

lagerbygninger

Max 1 etage

Max spændvirke 40 m

Traditionel Simpel



Konstruktionsklasse 2

▪ Konstruktioner som ikke er indplaceret i KK1 eller KK3

Betegnelse Beskrivelse Erfaringer Kompleksitet

Industribygning Lager, vareproduktion

Spændvidde 30 m 

Højde 10 m 

Traditionel Simpel

Daginstitution 1 etage Traditionel Simpel

Boligejendom 3 etager Traditionel Simpel



Konstruktionsklasse 3 

▪ Middel / stor risiko for tab af menneskeliv, 

▪ Betydelige økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser 

▪ Konstruktionen er utraditionelle eller komplekse

▪ CC2 og CC3 iht. EN 1990

Betegnelse Beskrivelse Erfaringer Kompleksitet

Boligejendom 3 etager Utraditionel Simpel

Skole med 

idrætshal

1 etage, > 150 elever, 

små spændvidder/højder

Idrætshal maks 149 personer 

max 10 m høj

Traditionel Simpel 

Kompleks

Parkeringshus 3 etager Traditionel Kompleks



Konstruktionsklasse 4

▪ Høj risiko for tab af mange menneskeliv 

▪ Særlig alvorlig økonomiske, sociale eller miljømæssige konsekvenser

▪ CC3+ iht. EN 1990

Eksempler

Meget høje bygninger

Museer & koncertbygninger

Tribuner, sportshaller, 

vejbroer og tunneler. 



Konstruktionsklassen

Konstruktionsklassen

• Krav om brug af certificeret statiker

• Dokumentation og kontrol af statiske 

forhold

• Krav til den certificerede statikers virke

KK1 KK2 KK3 KK4

Ingen krav X

Certificeret til klasse 2 X

Certificeret til klasse 3 & 4 X X

Tredjepartskontrol X



Konstruktionsklassen

Konstruktionsklassen

• Krav om brug af certificeret statiker

• Dokumentation og kontrol af statiske 

forhold – SBi anvisning 271

• Krav til den certificerede statikers virke

Eftervise konstruktionens ydeevne

Udarbejdes ved:

1) nye konstruktioner under og efter udførelse,

2) eksisterende konstruktioner under og efter ombygning,

3) midlertidige konstruktioner for udførelsen og

4) transportable konstruktioner.

Består af:

1) starterklæring, sluterklæring og statisk dokumentation.



Konstruktionsklassen

Konstruktionsklassen

• Krav om brug af certificeret statiker

• Dokumentation og kontrol af statiske 

forhold – SBi anvisning 271

• Krav til den certificerede statikers virke

Kap 33 - §536 – 544 Certificerede statikers virke

Den certificerede statiker kan virke som:

Funktion Rolle

Projekterende Aktiv/ledende

Kontrollant Aktiv/ledende

3. parts kontrollant Aktiv/ledende



Dokumentation af bærende konstruktioner

Formål: At eftervise konstruktionens ydeevne

Udarbejdes ved:

1) nye konstruktioner under og efter udførelse,

2) eksisterende konstruktioner under og efter ombygning,

3) midlertidige konstruktioner for udførelsen og

4) transportable konstruktioner.

Består af:

1) starterklæring,

2) sluterklæring og

3) statisk dokumentation

4) (kvalitetssikring af udførsel)

A. Konstruktions dokunmentation

• Konstruktionsgrundlaget

• Statiske beregninger

• Tegninger og modeller

B. Projektdokumentation

• Statisk projektredegørelse

• Kontrolplan og -rapporter



Band
klae

Krav til brug af certificeret 
brandrådgiver

Krav til  dokumentation af 
brandforhold og kontrol af 
dokumentation

Krav til den certificerede 
brandrådgivers virke

Risikoklasse

Brandklasse

Anvendelseskategori Højde Brandbelastning Risikoklasse

Risikoklasse
Dokumentation 
af sikkerheden

Brandklasse

Brandklassen



Anvendelses-

kategori

Bygningsafsnittet 

er indrettet med 

sovepladser

Personer i 

bygningsafsnittet 

har kendskab til 

flugtveje

Personers mulig-

hed for ved egen 

hjælp at bringe sig 

i sikkerhed

Maksimalt antal 

personer, som 

rummet er indrettet 

til

1 Nej Ja Ja Ingen begrænsning

2 Nej Nej Ja Højst 50

3 Nej Nej Ja Ingen begrænsning

4 Ja Ja Ja Ingen begrænsning 

5 Ja Nej Ja Ingen begrænsning

6 Ja/Nej Nej Nej Ingen begrænsning

Anvendelseskategorier



Risiko
klasse

Bygningsafsnit 

i anvendelses-
kategori

• Udformning, 

• Antal personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje 
• Brandbelastning

1 1 Generelt

• Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under 

terræn og

• Brandbelastningen i bygningsafsnittet må ikke overstige 1.600 

MJ/m² gulvareal

4 Generelt

• Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under 

terræn

• Fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og 

sommerhuse med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage 

under terræn

Udformning, Personer & Brandbelastning



Risiko
klasse

Bygningsafsnit i 

anvendelses-
kategori

• Udformning, 

• Antal personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje 
• Brandbelastning

2 1 Generelt

• Bygninger med gulv i øverste etage højst 9,6 m over terræn og højst 1 

etage under terræn

• Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn, 

hvor brandbelastningen i bygningsafsnittet kan være større end 1.600 
MJ/m² gulvareal

4 Generelt

• Bygninger med gulv i øverste etage højst 9,6 m over terræn og højst 1 

etage under terræn
2, 5, 6 Generelt

Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn

3 Generelt

• Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn

• Antallet af personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje må højst være 
1000

Udformning, Personer & Brandbelastning



Risiko
klasse

Bygningsafsnit 

i anvendelses-
kategori

• Udformning, 

• Antal personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje 
• Brandbelastning

3 2 og 5 Generelt

• Bygninger med gulv i øverste etage er højst 22 m over terræn og højst 1 
etage under terræn

3 Generelt

• Bygninger med gulv i øverste etage højst 22 m over terræn, højst 1 etage 

under terræn, og højst 150 personer i bygningsafsnittet

• Bygninger med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn, 
og højst 1000 personer i bygningsafsnittet 

6 Generelt
• Bygninger med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn

4 1 til 6 Generelt
• Bygninger, der ikke er omfattet af risikoklasse 1 - 3

Udformning, Personer & Brandbelastning



Metode for dokumentation af brandsikkerhed 

skal fastlægges ud fra én af følgende 

kategorier:

1. Præaccepterede løsninger, der angiver eksempler 

på, hvordan brandsikringen kan udføres for at opfylde 

bygningsreglementets brandkrav.

2. Komparativ analyse med udgangspunkt i præ-

accepterede løsninger.

3. Brandteknisk dimensionering.

4. Brandprøvning(er).

5. En kombination af de ovennævnte fire metoder.



Præaccepterede løsninger til brand.

Præaccepterede løsninger udarbejdet til:

1. Enfamiliehuse 

2. Etageboligbyggeri

3. Kontorbyggeri

4. Forsamlingslokaler, butikker mv.

5. Undervisningslokaler

6. Hoteller mv

7. Bygningsafsnit, hvor personer ikke kan 

bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp

8. Landbrugserhvervets avls- og 

driftsbygninger

I overgangsperioden kan 

Eksempelsamling om brandsikring af 

byggeri 

anvendes i det omfang, det er relevant



Orientering om BR 2018+

Dokumentation i overgangsfasen

Vælger man at anvende BR18, inden de nye vejledninger foreligger, kan Eksempelsamling 

om brandsikring af byggeri såvel som Informationen om brandteknisk dimensionering tillige 

anvendes i det omfang, det er relevant.

I takt med, at styrelsens nye vejledninger til BR18 udgives, vil det blive muligt, at anvende 

disse som dokumentationsgrundlag for brandsikringsløsningerne.



Dokumentation af brandforhold:

1) Starterklæring.

2) Sluterklæring.

3) Erklæring om, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel.

4) Dokumentation for indplacering i brandklasse.

5) Brandstrategirapport.

6) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv.

7) Rapport om brandteknisk dimensionering.

8) Funktionsbeskrivelse.

9) Kontrolplan.

10) Kontrolrapport.

11) Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan.

• Mange bestemmelser – Kapitel 29, §506 - §522

• Vejledning vedrørende ”Kontrol af dokumentation af brandforhold” 

er under udarbejdelse



Krav om brug af certificeret brandrådgiver

BK1 BK2 BK3 BK4

Ingen krav X

Certificeret til klasse 2 X

Certificeret til klasse 3 & 4 X X

Tredjepartskontrol X

Funktion Rolle

Projekterende Aktiv/ledende

Kontrollant Aktiv/ledende

3. parts kontrollant Aktiv/ledende



Certificeret statiker

Krav til uddannelse:

• Konstruktionsklasse 2:     180 ECTS

• Konstruktionsklasse 3-4:  Yderligere 30 ECTS

Krav til erfaring

• 3-7 års erfaring, afhængig af klassen der 

ansøges til

• En statiker certificeret til klasse 3 eller 4 

kan virke i klasse 2

Certificeret brandrådgiver

Krav til uddannelse:

• Brandklasse 2:     180 ECTS

• Brandklasse 3-4:  Yderligere 30 ECTS

Krav til erfaring

• 2-7 års erfaring, afhængig af klassen der 

ansøges til

• En brandrådgiver certificeret til klasse 3 eller 4 

kan virke i klasse 2

Certificering udstedes på baggrund af 

kompetencer



Kontrol af de certificerede rådgivere

De certificerede rådgivere er underlagt 

regelmæssig kontrol

• Kontrol med fastfrekvens af 

arbejdsgange 

• Stikprøvekontrol af sager

(inspiration ISO-9000)

Danark

Certificerings-
organ

Certificeret rådgiver

Projektering og 
dokumentation



Forhånds dialog kan indeholde afklaring af:

• hvilke krav, der gælder for byggearbejdet, 

• spørgsmål om, hvorvidt der skal tilknyttes en certificeret 

statiker eller brandrådgiver, 

• om det er nødvendigt at søge om dispensation til at fravige 

bestemmelser i bygningsreglementet, 

• krav til dokumentation eller om der er anden lovgivning, man 

skal være opmærksom på. 



En ansøgning om byggetilladelse skal indeholde:

• Matrikelbetegnelse, adgangsadresse, 

ejendomsnummer og etageangivelse.

• Tegningsmateriale -bygningens dimensioner og 

placering fremgår.

• Oplysning om bygningens indretning, benyttelse,  

energiforhold, indeklima mv

• Indplacering i konstruktions og brandklasser

• BBR – informationer

• Tekniske forhold



Ved færdigmelding skal følgende fremsendes:

• Dokumentation for, at der er tegnet byggeskadeforsikring.

• Erklæring om, at det færdige byggeri er i overensstemmelse med 

byggetilladelsen og bygningsreglementet.

• Dokumentation for overholdelse af 

bygningsreglementets bestemmelser i den færdige bygning. 

• Sluterklæring fra certificeret statikker og brandrådgiver.

• Drift- og vedligeholdelsesmanual for bebyggelsens installationer,



• Ibrugtagningstilladelse

• Midlertidig ibrugstagningstilladelse



NB! Stikprøvekontrol gælder ikke for parcelhuse mv i bygningskategori 1.



Hvad skal en ansøgning om byggetilladelse indeholde?    (§10)

1. Identifikation af ejendommen, bygningen eller enheden, herunder eksempelvis 

matrikelbetegnelse, adgangsadresse, ejendomsnummer og etageangivelse.

2. Oplysninger om det arbejde, der udføres, herunder eksempelvis tegningsmateriale, hvoraf 

bygningens dimensioner og placering fremgår

3. Oplysning om forhold vedrørende kapitel 8 og kapitel 20. 

(Forhold vedrørende eventuelle lokalplaner, bebyggelsesprocenter, afstande til skel, 

udenoms arealer mv)

4. Oplysning om den planlagte benyttelse af bebyggelsen. 

Ved ombygning og ændret benyttelse af bebyggelsen oplyses om den hidtidige benyttelse

5. Indplacering i  konstruktionsklasse

jf. kapitel 26 om konstruktionsklasser og kapitel 28 om dokumentation af bærende konstruktioner.

(Her skal det dokumenteres, at parcelhuset kan indplaceres i konstruktionsklasse 1)

6. Indplacering i brandklasse

jf. kapitel 27 om brandklasser og kapitel 29 om dokumentation af brandforhold.

(Her skal det dokumenteres, at parcelhuset kan indplaceres i brandklasse 1)

7. Oplysninger til registrering af sagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

8. Erklæring om, hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet byggearbejdet er omfattet af. 



Indplacering i konstruktionsklasse 1.

§489 -1: Konstruktionsklasse 1 (KK1), som omfatter:

1. Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til lav konsekvensklasse (CC1).

2. Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og 

som indgår i enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel.

3. Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og 

som indgår i avls- og driftsbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 m. 

Bestemmelsen omfatter dog ikke avls- og driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare for 

tab af dyreliv, svarende til bygninger, der vil blive placeret i høj konsekvensklasse (CC3), hvis de var 

beregnet til ophold for mennesker.

4. Simple og traditionelle konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel 

konsekvensklasse (CC2), og som indgår i industri- og lagerbygninger i 1 etage med en maksimal 

spændvidde på 40 m.

§489 – 2: Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende 

bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et areal på højst 50 m² 

er undtaget fra indplacering i konstruktionsklasser efter stk. 1.



Bygværker der normalt kan indplaceres i konstruktionsklasse 1 

(vejledningen)

• Konstruktioner, der indplaceres i lav konsekvensklasse (CC1), 

herunder skure, carporte og garager over 50 m2 i et plan.

• Konstruktioner, der indplaceres i middel konsekvensklasse (CC2), herunder:

• Fritlæggende enfamiliehuse og sammenbyggede enfamiliehuse (med lodret 

lejlighedsskel) med kælder og optil 2 etager over terræn

• Sommerhuse

• Tilbygninger over 50 m² til ovenstående boliger

• Jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger (i CC2) i et plan med en spændvidde af 

hovedkonstruktionen, der maksimalt er 40 m, med mindre tab af dyreliv ved svigt i 

konstruktionen bliver meget store. Meget store tab dyreliv kan antages at forekomme, 

når bygningen er større end 2.000 m².

• Industri og lagerbygninger (i CC2) i et plan med en spændvidde af hovedkonstruktionen, 

der maksimalt er 40 m.









Byggetilladelsen    (§35 -38)

§35 Meddelelse om byggetilladelse skal ske skriftligt til ansøger.

Stk. 2. Inden der kan gives byggetilladelse, skal kommunalbestyrelsen undersøge, om 

byggearbejdet er i strid med anden lovgivning.

Stk. 3. Krav i byggetilladelsen, der er fastsat i medfør af anden lovgivning, skal fremgå 

særskilt af tilladelsen.

§36 Inden kommunalbestyrelsen kan meddele byggetilladelse, skal 

kommunalbestyrelsen foretage en vurdering af, om den dokumentation, der 

indsendes efter §§ 10 og 11, er i overensstemmelse med de for byggesagen 

relevante krav i bygningsreglementet.

Vejledningen.

Ansøger har derfor mulighed for at vælge forskellige metoder til opfyldelse af de 

enkelte tekniske bestemmelser uden, at kommunalbestyrelsen skal vurdere disse 

forhold.



Forhold til anden lovgivning (uddrag fra vejledningen)

Kommunalbestyrelsen derfor undersøge, om byggearbejdet er omfattet af anden 

lovgivning, og om den anden lovgivning er en hindring for udførelsen af det 

ønskede byggearbejde.

Der kan f.eks. være vedtaget en lokalplan i det område, hvor byggearbejdet ønskes udført, der er til 

hinder herfor, og hvor det ikke er muligt at opnå en dispensation fra lokalplanen til det ansøgte 

byggeri. 

Der er en lang række love, der kan være relevante i forbindelse med byggesager, herunder:

• Lov om planlægning

• Lov om miljøgodkendelse mv. af

husdyrbrug

• Lov om naturbeskyttelse

• Lov om bygningsfredning og bevaring af

bygninger og bymiljøer

• Lov om skove

• Lov om miljøbeskyttelse

• Lov om forurenet jord

• Lov om etablering og fælles udnyttelse 

af master til radiokommunikationsformål 

.

• Lov om arbejdsmiljø

• Lov om offentlige veje

• Lov om private fællesveje

• Lov om sanering

• Lov om byfornyelse og udvikling af byer

• Lov om varmeforsyning

• Lov om midlertidig regulering af boligforholdene

• Beredskabsloven

• Museumsloven

• Lov om vandforsyning

• Lov om fremme af energibesparelser i bygninger



Færdigmelding  af byggeriet.

• Dokumentation for tegnet byggeskadeforsikring og at præmien er betalt

• Erklæring om, overensstemmelse mellem byggetilladelsen og  bygningsreglementet

• Dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser 

• Al for byggearbejdet relevant materiale, beskrivelser, forudsætninger, 

beregninger, tegningsmateriale, prøvninger, målinger mv. 

• Det skal ved det fremsendte dokumenteres, hvordan specifikke niveauer er 

fastsat på baggrund af bygningsreglementets funktionskrav, og hvordan de 

specifikke niveauer eller detailkrav i bygningsreglementet opfyldes. 

• Dokumentation for det færdige byggeri afhænger af byggearbejdets karakter og 

vil derfor variere meget fra sag til sag. 

• Dokumentation skal svare til det, ansøger har erklæret, at byggearbejdet var 

omfattet af ved ansøgning om byggetilladelse

• D&V manualer for byggeriets installationer 



Dokumentation - konstruktionsklasse 1.

Grundlaget: 

SBI 271 – Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner.

A.Konstruktionsdokumentation

1. Konstruktionsgrundlaget

2. Statiske beregninger

3. Konstruktionstegninger og modeller 

4. Konstruktionsændringer

B.Projektdokumentation

1. Statisk projektredegørelse

2. Statisk kontrolplan

i. Dokumentation for kontrol af projektering

ii. Dokumentation af den gennemførte kontrol af udførslen

Som alternativ kan kravene til bærende konstruktioner dokumenteres 

opfyldt ved brug af SBi-anvisning 254, Småhuse – styrke og stabilitet.



Dokumentation konstruktionsklasse 2-4

Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Paradigme: Dokumentation af bygningsreglementets krav

▪ Følger kapitelstrukturen

▪ Oplistning af gældende krav

▪ Anbefalet dokumentation

▪ Tjeklister 

▪ Bilag der bør vedlægges

http://www.frinet.dk/byggeri/temaer/bygningsregleme

nt-2018-og-ny-certificeringsordning/hoering-

dokumentationskrav-i-br18-–-fri-vaerktoej-i-hoering

http://www.frinet.dk/byggeri/temaer/bygningsreglement-2018-og-ny-certificeringsordning/hoering-dokumentationskrav-i-br18-–-fri-vaerktoej-i-hoering


Ibrugtagning

§ 43 Byggearbejder, der kræver byggetilladelse, må ikke tages i brug uden

kommunalbestyrelsens ibrugtagningstilladelse.

• Ved ibrugtagningen skal kommunalbestyrelsen foretage en gennemgang af 

dokumentationen og konstatere, at der foreligger dokumentation for de tekniske 

bestemmelser, som byggearbejdet er omfattet af, inden der kan gives tilladelse til 

ibrugtagning. 

• Kommunalbestyrelsen skal ikke efterprøve dokumentationen eller foretage en 

behandling af det, men derimod gennemgå dokumentationen med henblik på at 

konstatere, om ansøgeren har indsendt dokumentation for overholdelse af de tekniske 

krav i bygningsreglementet, som byggearbejdet er omfattet af.

• Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at et byggeri tages helt eller delvist i brug, 

selv om byggearbejdet endnu ikke er afsluttet og give en frist for færdiggørelse.



Stikprøvekontrol

Kommunalbestyrelsen skal foretages stikprøvekontrol i 10 pct. af alle 

byggesager, hvor kommunalbestyrelsen har meddelt ibrugtagningstilladelse 

efter BR18. 

• Gælder nybyg, ombygning, anvendelses ændring

• Byggeret, helhedsvurdering og ubebyggede arealer indgår ikke i kontrollen

• Hvor der er anvende certificeret brand- og/eller konstruktionsrådgiver skal 

disse områder ikke kontrolleres. 

Der er mere der skal med  se vejledning 

http://bygningsreglementet.dk/Administrative-bestemmelser/BRV/Vejledning-

om-byggesagsbehandling-efter-BR18

Undtaget er: Enfamilie-, dobbelt-, sommer- og rækkehuse, garager, carporte, 

udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende



Hvad skal kontrolleres?

Kommunalbestyrelsen fastlægger selvstikprøvekontrollen 

Kontrollen tilpasses  det enkelt byggeri - skal tilse  at 

bygningsreglementet er overholdt

Fokus på overholdelse af:

• Specifikke niveauer 

• Funktionskrav

• Afprøvninger er gennemført

• Beregninger kontrolleres kun ved mistanke om fejl.

Liste i vejledning med områder der KAN indgå, følger kapitelstrukturen.  



Områder til kontrol







DS 1140 og DS/EN 1990

Krav om udførselskontrol ved bærende 

konstruktioner.

• Hvad der skal kontrolleres

• Hvem der kan kontrollerer

• Hvordan kontrollen skal gennemføres

Inspiration fra ISO 9000

Mange gode og rigtige tanker

Men vi mangler at finde en model der kan virke i alle 

byggevirksomheder





Kontroltyper

Den udførendes kontrol kan således opdeles i:

▪ Almen kontrol

Den kontrol, der altid skal gennemføres i forbindelse med opførelse af et bygværks 

konstruktioner.

▪ Særlig kontrol 

Kontrol af projektspecifikke forhold - sikkerheden af de kritiske dele af de bærende konstruktioner.

▪ Bygherrens krav til kontroller

Skal fremgå af projektmaterialet

▪ Den udførende virksomheds egne kontroller

Besluttes af den udførende (ingen formelle krav)



Hvem kan udføre og dokumenterer kontrollerne?

▪ Egenkontrol
Udføres af den person, der har udført arbejdet

▪ Uafhængig kontrol
Gennemføres af en person, der ikke har 
medvirket ved udførelsen af bygværket. Kan 
udføres af en person, der er ansat indenfor 
samme organisation som den, der har udført 
konstruktionen

▪ Tredjepartskontrol
Udføres af en organisation eller en person, der 
hverken direkte eller indirekte er juridisk eller 
økonomisk forbundet med den eller de orga-
nisationer, der har medvirket ved udførelsen af 
bygværket

Udføres altid, men der er ingen krav om 

dokumentation.

Skal dokumenteres i en kontrolrapport og 

afleveres til bygherre.

Skal dokumenteres i en kontrolrapport og 

afleveres til bygherre.



Spørgsmål?Tak for i dag


