
  

 

 

Erhvervs- og Byggestyrelsen afklarer nedenfor, hvornår der er tale om 

renovering eller ombygning af en bebyggelse, og dermed i forhold til krav om 

tagtrin, hvornår vi er udenfor og indenfor byggelovens anvendelsesområde. 
  

Byggelovens bestemmelser og anvendelsesområde  

Byggelovens § 2, stk. 1 bestemmer, at byggeloven finder anvendelse ved opførelse af ny 

bebyggelse og tilbygninger til bebyggelse, jf. litra a. Derudover finder loven anvendelse ved 

ombygning af og andre forandringer i bebyggelse, som er væsentlige i forhold til bestemmelser i 

loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser, jf. litra b.  

 

Byggeloven finder således ikke anvendelse ved den blotte bygningsvedligeholdelse. Den gældende 

byggeloves § 2, stk. 1 er en videreførelse af § 2, stk. 1 i byggeloven af 1960. Det fremgår af 

motiverne til denne bestemmelse, at ved bygningsvedligeholdelse skal forstås arbejder, der alene 

tilsigter at opretholde eller retablere en bygnings tidligere tilstand i henseende til sammensætning, 

inddeling og beskaffenhed efter slid og forringelse som følge af bygningens brug.  

 

Med hensyn til mere begrænsede bygningsforandringer end egentlige ombygninger og tilbygninger, 

er det afgørende for, om byggeloven finder anvendelse, om de pågældende forandringer er 

væsentlige i forhold til bestemmelser i loven eller de i medfør af loven fastsatte bestemmelser. 

Væsentlighedsvurderingen beror på kommunens konkrete skøn. 

 

Det beror derfor på kommunens konkrete vurdering, hvornår der er tale om 

vedligeholdelsesarbejder, der ikke er omfattet af byggeloven, og hvornår der er tale om nyopførelse 

af byggeri eller væsentlige ombygninger, der er omfattet af byggeloven.  

 

Vejledende er det dog styrelsens opfattelse, at i tilfælde hvor en bygning rives helt ned til 

fundamentet og soklen, for herefter at blive opført på ny, vil der være tale om opførelse af ny 

bebyggelse svarende til bestemmelsen i byggelovens § 2, stk. 1, litra a.  

 

Der vil være tale om nyopførelse, uanset om bygningen opføres samme sted og på samme måde, 

som inden nedrivningen fandt sted, idet renoveringer og ombygninger af denne art er så 

indgribende, at de kan sidestilles med, at der skabes en i alle henseender ny bebyggelse, som efter 

væsentlighedskriteriet vil bevirke, at byggeloven finder anvendelse. Ved opførelse af ny bebyggelse 

skal byggeloven og det gældende bygningsreglement overholdes. 

 

Hvis der er tale om skader på en bygning, vil retableringen/genopførelsen af den skadede del af 

bygningen falde uden for byggelovens anvendelsesområde, jf. § 2 modsætningsvis. Såfremt der 

udføres arbejder på mere og andet end den skadede del af bygningen, eller byggearbejderne 

omfatter mere end, hvad der er nødvendigt for at kunne retablere bygningen, vil byggearbejderne 

være omfattet af byggelovens anvendelsesområde, såfremt byggearbejderne kan sidestilles med 

nyopførelse af en bygning eller er væsentlige i forhold til bestemmelser i byggeloven eller de i 

medfør heraf fastsatte regler.  

 

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at såfremt der i forbindelse med vedligehold eller 

retablering af en bebyggelse foretages ombygning eller andre forandringer eller ændring i 



benyttelsen af bebyggelsen, som er væsentlige i forhold til tilstandene før årsagen til 

byggearbejderne, er de pågældende forandringer i bebyggelsen, uanset om der er tale om 

renovering, omfattet af byggelovens § 2, stk. 1, litra a-c, og skal som følge heraf som udgangspunkt 

byggesagsbehandles.  

 

Det skal endvidere nævnes, at ved en bygnings overgang fra beboelse til erhvervsvirksomhed eller 

fra mindre erhvervsvirksomhed til større erhvervsvirksomhed, vil der være tale om en væsentlig 

anvendelsesændring. En væsentlig anvendelsesændring kræver byggetilladelse, idet forholdet vil 

være omfattet af byggelovens § 2, stk. 1, litra c. 

 

Væsentlige anvendelsesændringer skal byggesagsbehandles, uanset om der udføres fysiske 

byggearbejder eller forandringer i bebyggelsen i forbindelse med anvendelsesændringen.  
 
  

 


