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KL høringssvar til bekendtgørelse om BR18 november 2019 

Tak for muligheden for at afgive høringssvar. Kommunerne ser frem til, at 

BR18 og certificeringsordningerne for brand og konstruktion kommer til at 

virke i praksis.  

 

KL har for nyligt gennemført en survey om situationen i den kommunale 

byggesagsbehandling. Med en svarprocent på 89 viser resultaterne, at 

der p.t. er tale om en situation med en samtidig extraordinær høj arbejds-

belastning og rekrutteringsvanskeligheder. 59 pct. har stigende sagsbe-

handlingstider, og 74 pct. har vanskeligt ved at holde servicemål.  

 

Et nedslag i servicemålsstatistikken i august 2019 viste, at sagsbehand-

lingstiderne stiger, og at antallet af igangværende byggesager er steget 

kraftigt. Hvor antallet af igangværende sager var 1.000 i august 2017, 

1.700 i august 2018 var det 8.700 i august 2019. 

 

Byggeaktiviteten er generelt høj. 70 pct. af kommunerne angiver, at an-

tallet af ansøgninger er steget kraftigt i en periode, hvor de også imple-

menterer BR18 og fortsat varetager den tekniske byggesagsbehandling. 

36 pct. beskriver, at deres sagsmængde er steget som følge af  privatise-

ringen af den tekniske byggesagsbehandling. 87 pct. angiver, at Skatte-

ministeriets omlægning af ejendomsvurderingen har affødt en væsentlig 

forøgelse af byggerier, der skal lovliggøres. Det har givet et øget pres på 

kommunernes sagsmængde. Herudover angiver 84 pct. at overgangen til 

BR18 har øget sagsbehandlingstiderne. 95 pct. angiver, at der er flere til-

bageløb i sagerne, og flere fortæller at det er vanskeligt at få den rette 

dokumentation ind ved færdigmelding. Samtidig mangler kommunerne 

mandskab, især (erfarne) byggesagsbehandlere er vanskelige at rekrut-

tere. 61 pct. angiver, at de har ressourcemangel og rekrutteringsvanske-

ligheder. 87 pct. mangler generelt mandskab til byggesagsbehandling. 

Hhv. 13 og 9 pct. mangler brandteknikere og statikere. 

 

Byggesagsbehandlingen har høj politisk bevågenhed i kommunerne. 91 

pct. har taget initiativ til at imødegå stigende sagsbehandlingstider. 47 

pct. har sat andre kompetencer, fx administrativt personale på opgaven. 

Der er også fundet extra hænder ved at indgå aftaler om frivilligt overar-

bejde, intern omfordeling af ressourcer samt indkøb af midlertidige vika-

rer og eksterne konsulenter. Nogle kommuner har fået bevilliget extra 

normeringer. 20 pct. har ændret åbnings- og telefontider. 66 pct. har æn-

dret arbejdsgange. Mange har også øget kommunikationsindsatsen. 

Flere steder er der fx afholdt fyraftensmøder for tegnestuer, ingeniørfir-

maer, erhvervsforeninger mv. om de nye krav til en ansøgning iht. BR18. 
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Alligevel er der en pukkel i sagsmængden og qua rekrutteringsvanske-

lighederne, er der ikke umiddelbart nogen let løsning. Det må derfor for-

ventes, at sagsbehandlingstiderne vil være længere en periode endnu. 

KL vil derfor meget gerne i dialog med Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen 

om situationen på byggesagsområdet.  

 

I forbindelse med denne justering af BR18 hilses det derfor også velkom-

ment, at Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen holder fast i udfasningen af 

overgangsordningerne for brand og konstruktion i kommunerne. KL bak-

ker op om, at anerkendte statikere kan virke inden for deres godkendelse  

i en periode.   

 

Som led i implementeringen af certificeringsordningerne, sætter KL pris 

på, at styrelsen undersøger mulighederne for, at der kan udgives en offi-

ciel oversigt over certificerede rådgivere på både brand og konstruktion. 

Det er en væsentlig forudsætning for gennemsigtighed på markedet, og 

for at kommunerne kan vejlede ansøgere i at finde en certificeret rådgi-

ver. KL anbefaler, at en rådgiveroversigt bliver formidlet i Byg og Miljø, så 

den er tilgængelig ved indgangen til en byggeansøgning.  

 

Det er kommunernes oplevelse, at styrelsen har lyttet til mange af de 

kommunale ønsker til justering af BR18, og denne justering indeholder en 

række gode præciseringer. Herunder, 

• at sekundært byggeri uden byggetilladelse skal være på terræn 

• kommunernes dispensationskompetence ift. begrænsning, når 

det vedrører sikkerhed og sundhed. Her kan det dog med fordel 

præciseres, hvad der definerer fx sundhed. Skal fx indeklimafor-

hold og dagslysadgang forstås som sundhedsmæssige hensyn? 

• at der bliver krav om røgalarmer i kolonihavehuse. 

 

Såfremt, styrelsen har brug for en mere løbende indberetning af uhen-

sigtsmæssigheder ift. til affatning af bestemmelser/vejledning, vil kunne 

kommunerne godt ønske sig en kanal, hvor dette kan indberettes, efter-

hånden som der er erfaringer fra konkrete sager. 

 

Når det er sagt, er der også en uhensigtsmæssighed, KL skal gøre op-

mærksom på. Frivillige foreninger rammes hårdt af BR18. Flere af be-

stemmelserne og kommende krav til brug af certificerede brandrådgivere 

rammer ”ForeningsDanmark” og rigtigt mange frivillige.  

 

Godkendelse af sikkerhedsforanstaltninger ligger i dag hos kommunerne 

og beredskabet, hvilket betyder at den enkelte arrangør ikke betaler for 

dette. Til eksempel anvendes mange telte til over 150 personer af frivil-

lige foreninger til fx byfester, markeder, ringridning osv. Ofte anvender de 

samme bordopstilling, indretning mv. år efter år, og lejer teltet hos for-

skellige udlejere afhængig af hvem der er billigst det pågældende år. De 

fleste certificerede telte er ikke certificeret med pladsfordelingsplan(er). 

De frivillige foreninger - hvis økonomi ofte er begrænset – får fremover 

alene mulighed for hvert år at få en certificeret rådgiver t il at udarbejde 

en pladsfordelingsplan. Det må forventes, at det bliver dyrere end i dag 

med en kommunal godkendelse, hvor mange kommuner har fritaget 

disse typer byggesager for byggesagsgebyr – netop for at understøtte 

kommunens foreningsliv og alle de frivillige eventarrangører.  
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Det er derfor en bekymring, at det frivillige engagement, som hvert år 

sørger for, at der lokalt gennemføres en række offentlige arrangementer 

(festivaler, byfester, sportsfester m.m.) til gavn for såvel lokale borgere 

som gæster og turister, vil forsvinde ved pålæggelse af endnu en udgift. 

KL anbefaler, at Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen finder en alternativ mo-

del. En løsning kan være, at det fortsat skal være muligt at få kommu-

nens godkendelse. Alternativt at overgangsordningen for transportable 

konstruktioner, campingområder og festivalpladser forlænges indtil kon-

sekvenserne er nærmere belyst og bestemmelserne eventuelt tilpasses. 

Der kan også med fordel udarbejdes en vejledning på området. 

 

Høringssvaret fremsendes med forbehold for politisk behandling.  

 

./. Bilag med tekstnære bemærkninger er vedlagt.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lone Johannsen 
 


