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Til Bolig- og Planstyrelsen 

 

Afsender: KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S 
Kontakt: Lærke Cecilie Bjerre lcbj@kl.dk og 3370 3652  

KL høringssvar over ændring af bekendtgørelse om BR18 (maj 

2022) 

 

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar til det foreliggende ud-

kast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018, der 

handler om: 

– Lempelse af bestemmelser for midlertidige indendørs arrangementer 

– Lempelse af bestemmelser vedrørende midlertidig overnatning 

– Tilpasning af reglerne om lovliggørelse 

– Undtagelse fra bygningsreglementet for beredskabernes arbejde i hen-

hold til beredskabslovens § 12. 

 

Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af hø-

ringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den ef-

terfølgende politiske behandling af høringssvaret. 

 

For KL er det helt afgørende, at bygningsreglementet kan administreres af 

hensyn til borgere og virksomheder. Det er vigtigt, at der sikres gode og 

tydelige rammer, så der ikke er uklarhed om roller, opgaver eller regler i 

byggesagsprocessen. Derfor er det positivt, at vi her ser en præcisering af 

reglerne for midlertidige udendørs arrangementer og overnatning.  

 

For kommunale bygninger, hvor kommunerne er ansøgere, indeholder hø-

ringsmaterialet forslag til lempelser. Det er positivt, at det gøres nemmere 

at ansøge om, at kommunale bygninger kan bruges hele døgnet.  KL bak-

ker op om, at vi bruger vores kvadratmeter klogt, og at det er muligt for 

kultur- og fritidsliv at udfolde sig på flere tidspunkter af døgnet.  

 

Der er derimod ikke tale om lempelser i forhold til kommunernes rolle som 

kommunal byggesagsbehandler. KL ser gerne, at der udarbejdes grundigt 

vejledningsmateriale til foreninger og andre brugere af bygninger, som skal 

søge tilladelser til midlertidig overnatning og arrangementer for at lette 

sagsbehandlingen.  

 

Der er lagt op til, at kommunerne kan foretages teknisk byggesagsbehand-

ling af midlertidige anvendelsesændringer i bygninger, som ikke på for-

hånd har en godkendelse. Høringen henviser til bilag 11b, som ikke frem-

går af høringsmaterialet. Derfor er det ikke muligt at udtale os om de tilsig-

tede lempelser. KL anbefaler styrelsen af sende bilag 11b i høring med et 

varsel i god tid til at sikre sammenhængen med de nye bestemmelser.  
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KL efterspørger, at der fra lovgivers side tages stilling til det sikkerheds-

niveau og niveau om dokumentationskrav, der ønskes fra politisk side, så 

ansøger, rådgiver og myndighed kan have en gunstig dialog om doku-

mentation og redningsmuligheder. Det vil give grundlag for en ensartet 

sagsbehandling af bestemmelserne. Ønsket om sikkerhedsniveau og do-

kumentationsniveau gælder både midlertidige anvendelsesændringer 

samt de dele om lovliggørelse, der også er sendt i høring.  

 

Det fremgår af oversigten med begrundelser for ændringer, at der er tale 

om et meget begrænset antal lovliggørelsesansøgninger. Det er kommu-

nernes vurdering, at byggesagsbehandlerne oplever adskillige lovliggø-

relsessager, som optager tid i byggesagsbehandlingen. KL bemærker, at 

kommunerne i dag har den nødvendige hjemmel til lovliggørelsessager 

og midlertidige indendørs arrangementer, og at bestemmelserne for at 

favne specifikke særlige tilfælde ikke er hensigtsmæssige.  

 

For KL er det problematisk, at bestemmelserne om lovliggørelse, der ind-

føres med tilbagevirkende kraft, ser ud til at medføre administrativt mer-

arbejde. KL efterspørger, at det bliver præciseret, hvorvidt der er tale om 

gebyrfinansierede opgaver, idet den tekniske byggesagsbehandling ved-

rørende midlertidige anvendelsesændringer kan overgå til kommunerne 

samt godkendelser, som ikke er nærmere specificeret som sagsbehand-

ling eller afgørelser. Herunder om der er klar hjemmel fra kommunerne til 

at opkræve gebyr for afgørelserne. 

 

KL foreslår at man i stedet for at justere bestemmelserne i lovgivningen 

præciserer tvivlsspørgsmål om lovliggørelse i beskrivelserne af den certi-

ficeres rådgivers virke. 

 

Der henvises i øvrigt til KL’s økonomiske høringssvar. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lærke Cecilie Bjerre, konsulent i Center for Klima og Erhverv 

 


