
 

 

BOLIGMINISTEREN 

 
Dato 

J. nr.  

 

 

Frederiksholms Kanal 27 F 

1220 København K  

 

Telefon 41 71 27 00 

 

Boligudvalget 

Folketinget 

3. december 2019 

2019-6842 

Boligudvalget har i brev af 11. november 2019 stillet mig følgende spørgsmål 

(BOU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske 

fra Mona Juul (KF). 

Spørgsmål nr. 19: 

Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at ændringerne i det nye bygningsregle-

ment, som træder i kraft den 1. januar 2020, ikke vil få konsekvenser for vores 

frivillige foreningsliv? Og ministeren bedes oplyse de ændringer i det nye byg-

ningsreglement, som tænkes at have negative konsekvenser for foreningslivet.                                                                                                                                                                                                     

 

Svar: 

Jeg har stor respekt for de mange frivillige foreninger, der i dag gør en kæmpe 

indsats for at afholde disse sociale arrangementer, som er vigtige for vores kul-

tur og samfund.  

De nye regler, der henvises til, handler om, at overgangsperioden i bygnings-

reglementet (BR18), der giver mulighed for kommunal teknisk byggesagsbe-

handling på brand- og konstruktionsområdet, udløber den 31. december 2019. 

Det betyder, at der fra den 1. januar 2020 i nogle tilfælde skal være tilknyttet en 

certificeret brandrådgiver eller statiker til byggesager, herunder fx større mar-

keder, festivaller og andre lignende arrangementer.  

Ændringerne i BR18 træder i kraft den 1. januar 2020, og foreningslivet har i 

den forbindelse udtrykt bekymring for, at det fremadrettet vil være omkost-

ningstungt at få brandgodkendelser af markeder, byfester og festivaler mv.  

Efter de sidste ugers debat, og efter drøftelse med Trafik-, Bygge- og Boligsty-

relsen, har jeg derfor besluttet, at det fortsat skal være muligt for markeder, 

byfester, festivaller og lignende udendørsarrangementer at få teknisk bygge-

sagsbehandling hos kommunen.  

Det vil også være muligt at få godkendt sin dokumentation af en certificeret 

rådgiver, hvis den pågældende arrangør ønsker det. Det vil blive skrevet ind i 

bygningsreglementet (BR18), at arrangører af markeder, byfester og festivaler 

mv. også fra den 1. januar 2020 vil kunne vælge at få foretaget teknisk bygge-

sagsbehandling hos kommunen, som det er tilfældet i dag.  
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Offentligt



 
 
 
 

Side 2/3 Der vil således være tale om en videreførelse af de administrative regler for de 

nævnte arrangementer, præcis som de er i dag. Sikkerhedsniveauet vil ligeledes 

være det samme.  

For andet byggeri vil den kommunale tekniske byggesagsbehandling ophøre 

som planlagt. Det vil bl.a. omfatte arrangementer, der afholdes inde i en byg-

ning, da det fagligt er vurderet, at sikkerhedshensynet for flugtmuligheder i 

tilfælde af brand vil være et andet ved afholdelse af arrangementer inde i en 

bygning, 

Ved afholdelse af indendørsarrangementer vil det i tilfælde af brand være svæ-

rere at redde sig selv og andre ud i sikkerhed i det fri, end hvis det drejer sig om 

et udendørsarrangement.  

Jeg har stor fokus på, at det ikke skal være unødigt besværligt at holde sådanne 

midlertidige indendørsarrangementer, og at der stadig skal være styr på sik-

kerheden.  

Jeg har derfor besluttet, at disse midlertidige indendørsarrangementer på 

samme måde som arrangementer afholdt udenfor også fortsat vil kunne få tek-

nisk byggesagsbehandling hos kommunen, som de kan i dag, såfremt personbe-

lastningen ved det pågældende arrangement ikke øges i forhold til det, lokalet 

er godkendt til.  

Persongrænsen for et lokale er sat til, hvor mange personer der ad gangen kan 

komme ud af lokalets flugtveje. Ved en øget personbelastning i forhold til det, 

lokalet er godkendt til, vil der bl.a. være risiko for prop ved flugtvejene i tilfælde 

af brand. En øget personbelastning ved indendørsarrangementer kan derfor 

betyde, at hele bygningens sikkerhed skal revurderes,  hvilket kræver bygge-

sagsbehandling som alt andet byggeri. Fra 1. januar 2020 vil den dokumentati-

on, der skal ligge til grund for byggetilladelsen, skulle godkendes af en certifice-

ret rådgiver, hvilket kan indebære merudgifter og herunder især, hvis bygge-

sagsbehandlingen i kommunen aktuelt er gratis eller foretages for et mindre, 

fast gebyr.     

For at gøre det nemmere for arrangørerne af markeder og andre lignende socia-

le aktiviteter, vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med inddragelse af branchen, 

udarbejde en række vejledninger rettet mod de forhold, som foreningslivet op-

lever som problematiske i forbindelse med reglerne. Vejledningerne forventes 

at være færdige inden årsskiftet.  

Vejledningerne vil indeholde flere forskellige præ-accepterede løsninger, som 

man kan indrette sit arrangement efter, så man derved kan undgå at skulle 

have indretningen godkendt af kommunen eller en certificeret rådgiver. For 

arrangementer inde i bygninger vil man også kunne bruge disse vejledninger, 



 
 
 
 

Side 3/3 såfremt personbelastningen ikke øges, ligesom en tidligere godkendt pladsfor-

delingsplan vil kunne genbruges.  

 

Med venlig hilsen 

Kaare Dybvad Bek 

 



 

 

BOLIGMINISTEREN 

 
Dato 

J. nr.  

 

 

Frederiksholms Kanal 27 F 

1220 København K  

 

Telefon 41 71 27 00 

 

Boligudvalget  

Folketinget  

6. december 2019 

2019-7231 

 

 
 

Boligudvalget har i brev af 22. november 2019 stillet mig følgende spørgsmål 

(BOU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske 

fra formanden af udvalget Søren Egge Rasmussen (EL).  

 

Spørgsmål nr. 35:  
 

Nu, da ministeren har meddelt, at de frivillige foreninger kan vælge at beholde 

kommunernes tekniske byggesagsbehandling i stedet for at skulle bruge en dyrt 

betalt privat brandrådgiver, vil ministeren da fremlægge en udtømmende liste 

over, hvilke arrangører og arrangementer, der vil blive undtaget? Der henvises 

til BR18, der skal træde i kraft 1. januar 2020. 

 

Svar:  

 

Med afskaffelsen af kommunernes tekniske byggesagsbehandling og indførelse 

af certificeringsordningen skal kommunen ikke længere foretage en vurdering 

af de tekniske løsninger, der er valgt i byggeriet i forbindelse med byggesagsbe-

handlingen. Det nye bygningsreglement (BR18) og bekendtgørelse om certifice-

ringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 

trådte begge i kraft den 1. januar 2018 med en overgangsperiode, der udløber 

den 31. december 2019. 

 

For brand- og konstruktionsforhold betyder det, at det fra den 1. januar 2020 

vil være certificerede statikere og brandrådgivere, der dokumenterer, at byg-

ningsreglementets tekniske bestemmelser er overholdt.  

 

Efter de sidste ugers debat, og efter drøftelse med Trafik-, Bygge- og Boligsty-

relsen, har jeg imidlertid besluttet, at det fortsat skal være muligt for markeder, 

byfester, festivaller og lignende midlertidige udendørsarrangementer at få tek-

nisk byggesagsbehandling hos kommunen.  

 

Midlertidige indendørsarrangementer vil også fortsat kunne vælge teknisk byg-

gesagsbehandling i kommunen, såfremt personbelastningen ikke øges i forhold 

til den personbelastning, det pågældende lokale i bygningen er godkendt til.  

 

For uddybning heraf kan jeg henvise til mit svar på BOU alm. del spørgsmål nr. 

19 om samme emne. 
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Side 2/2 Jeg kan desuden oplyse, at muligheden for at vælge teknisk byggesagsbehand-

ling i kommunen ikke vil afhænge af, hvem der afholder arrangementet, men 

hvilken type af arrangement der i brandmæssig henseende er tale om. Med 

afsæt i byggelovgivningen kan der således fx ikke sondres mellem arrangører, 

der er frivillige foreninger, og arrangører, der ikke er.  

 

De midlertidige arrangementer, der som udgangspunkt kan være omfattet, vil 

bl.a. være spejderlejre, campingområder, store sportsbegivenheder, markeder, 

byfester, festivaller, folkemøder, jule-, loppe-og kræmmermarkeder, julefroko-

ster, opstillinger til fællesspisning, private fester, firmafester, messer, udstillin-

ger, arrangementer på skoler mv.  

 

Vurderingen af, hvorvidt et konkret arrangement vil være omfattet af mulighe-

den for fortsat at kunne vælge teknisk byggesagsbehandling hos kommunen, vil 

i sidste ende blive foretaget i kommunerne. 

 

For at gøre det nemmere for arrangørerne af markeder og andre lignende mid-

lertidige arrangementer, vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med inddragelse 

af branchen, udarbejde en række vejledninger rettet mod de forhold, som for-

eningslivet oplever som problematiske i forbindelse med reglerne. Her vil det 

også fremgå, hvilke typer af arrangementer der omfattes. Vejledningerne for-

ventes at være færdige inden årsskiftet.  

Vejledningerne vil indeholde flere forskellige præ-accepterede løsninger, som 

man kan indrette sit arrangement efter, så man derved kan undgå at skulle 

have indretningen godkendt af kommunen eller en certificeret rådgiver. For 

arrangementer inde i bygninger vil man også kunne bruge disse vejledninger, 

såfremt personbelastningen ikke øges udover det godkendte, ligesom en tidli-

gere godkendt pladsfordelingsplan vil kunne genbruges.  

 

 

Med venlig hilsen 

Kaare Dybvad Bek 

 



 

 

BOLIGMINISTEREN 

 
Dato 

J. nr.  

 

 

Frederiksholms Kanal 27 F 

1220 København K  

 

Telefon 41 71 27 00 

 

Boligudvalget 

Folketinget 

6. december 2019 

2019-7231 

Boligudvalget har i brev af 22. november 2019 stillet mig følgende spørgsmål 
(BOU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske 
fra formanden af udvalget Søren Egge Rasmussen (EL).  
 
 
Spørgsmål nr. 36:  
 
Vil ministeren bekræfte, at fritagelse for private brandrådgivere også gælder for 

alle arrangementer, hvor der forekommer aktiviteter og overnatning i f.eks 

skoler og idrætshaller i Danmark? Der henvises til BR18, der skal træde i kraft 

1. januar 2020. 

Svar: 

For så vidt angår aktiviteter som markeder, byfester, festivaller og lignende 

arrangementer, henvises der til mit svar på BOU alm del spørgsmål nr. 35. 

 

Vedrørende overnatning i skoler, idrætshaller mv., kan jeg oplyse, at som led i 

forenkling af brandreglerne blev de driftsmæssige forskrifter den 1. januar 2018 

overført til byggeloven.  

De driftsmæssige forskrifter, der er gældende indtil den 31. december 2019, 

bliver ikke forlænget. I stedet vil der med virkning fra den 1. januar 2020 i byg-

ningsreglementet blive indført en administrativ undtagelse for ansøgning om 

byggetilladelse i tilfælde, hvor der er tale om midlertidig overnatning. 

Med ændringen af bygningsreglementet vil der i praksis ikke være forskel på de 

overnatningsmuligheder, der i dag er med de driftsmæssige forskrifter. Det vil 

således fortsat være muligt at overnatte midlertidigt i idrætshaller, skoler mv. 

på samme måde som i dag.  

 

Skoler, idrætshaller mv. kan anvendes til overnatning i op til fem dage, når der 

er op til 50 overnattende personer i det enkelte lokale. Arrangementet kan gen-

nemføres uden godkendelse hos kommunen eller brug af en certificeret rådgi-

ver, så længe det i bygningens drift-, kontrol og vedligeholdelsesplan er beskre-

vet, under hvilke forhold overnatningen skal ske.  

 

Hvis der overnatter mere end 50 personer i det enkelte lokale på f.eks en skole 

eller i en idrætshal, skal det godkendes af kommunen eller af en certificeret 

brandrådgiver.  
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Side 2/2 Med venlig hilsen 

Kaare Dybvad Bek 

 



 

 

BOLIGMINISTEREN 
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Boligudvalget  

Folketinget  

6. december 2019 

2019-7231 

 

 
 

Boligudvalget har i brev af 22. november 2019 stillet mig følgende spørgsmål 

(BOU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske 

fra formanden af udvalget Søren Egge Rasmussen (EL). 

 

Spørgsmål nr. 40:  
 

Vil ministeren give nogle eksempler på, hvorfor Trafik-, Bygge- og Boligstyrel-

sen mener, at det øger brandsikkerheden, at byggerier skal varetages af private 

brandrådgivere? Der henvises til BR18, der skal træde i kraft 1. januar 2020. 

 

Svar:  

For at ensarte og harmonisere byggesagsbehandlingen og for at sikre, at der 

over hele landet stilles de samme tekniske krav til byggeriet, er den tekniske 

byggesagsbehandling hos kommunerne gradvist blevet afskaffet, herunder ek-

sempelvis for mindre byggeri. Indførelsen af en certificeringsordning sker såle-

des i forlængelse af denne udvikling.  

Formålet med indførelsen af certificeringsordningen er at få en hurtigere og 

mere ensartet proces mod byggetilladelse landet over samtidig med, at sikker-

hedsniveauet på brand- og konstruktionsområdet opretholdes. Brugen af certi-

ficerede brandrådgivere skal således sikre, at brandsikkerheden fortsat opret-

holdes efter afskaffelse af den kommunale tekniske byggesagsbehandling.  

Ændringen af reglerne skyldes derfor ikke, at der har været brandsikkerheds-

mæssige problemer, der har skullet adresseres. Med afsæt heri kan jeg ikke give 

eksempler på, at det øger brandsikkerheden, at byggerier skal varetages af pri-

vate brandrådgivere.  

Brandrådgiveres arbejde er et reguleret erhverv i Danmark, hvilket skal sikre, 

at der til byggeprojekter tilknyttes de relevante brandmæssige kompetencer.  

Jo mere kompleks brandsikringen af en bygning er, jo højere krav stilles der til 

brandrådgivernes uddannelse og arbejdserfaring. Det vil være med til at sikre, 

at brandsikringen udføres af personer, der er kompetente til det. Tilsvarende 

kan en certificeringsordning styrke uvildigheden hos dem, der skal stå for 

brandsikringen, da certificeringen kan fratages rådgivere, hvis det viser sig, at 

brandsikringen ikke lever op til kravene. 
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Side 2/2 Med en mere ensartet praksis, som samtidig understøttes med øget adgang til 

vejledning, er det forventningen, at det for størstedelen af byggeprojekter vil 

blive nemmere at forstå og overholde kravene til brandsikkerhed.  

 

Med venlig hilsen 

Kaare Dybvad Bek 
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1220 København K  

 

Telefon 41 71 27 00 

 

Boligudvalget 

Folketinget 

6. december 2019 

2019-7231 

Boligudvalget har i brev af 22. november 2019 stillet mig følgende spørgsmål 

(BOU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske 

fra formanden af udvalget Søren Egge Rasmussen (EL).  

 
Spørgsmål nr. 41:  
 

Vil ministeren give eksempler på, hvor meget det bliver enten billigere eller 

dyrere for arrangørerne, at BR18 skal træde i kraft den 1. januar 2020? 

Svar: 

Hvad angår de arrangementer, der fortsat vil kunne vælge teknisk bygge-

sagsbehandling hos kommunen, vil jeg henvise til mit svar på BOU alm del 

spørgsmål nr. 35.  

Reglerne for udendørsarrangementer vil være en videreførsel af reglerne præ-

cis, som de er i dag, hvorfor omkostningerne som udgangspunkt vil være de 

samme som i dag.  

Desuden vil nye vejledninger med  flere forskellige præ-accepterede løsninger, 

som man kan indrette sit arrangement efter, jf. også mit svar på BOU alm del 

spørgsmål nr. 35, kunne medvirke til at gøre det billigere, fordi man derved kan 

undgå at skulle have indretningen godkendt af kommunen eller en certificeret 

rådgiver.  

Hvis man afholder et midlertidigt arrangement inde i en bygning, hvor person-

belastningen øges udover det antal, som lokalet er godkendt til, i en kommune, 

hvor byggesagsbehandlingen i dag er gratis, vil brugen af en certificeret rådgi-

ver, kunne medføre øgede udgifter. For en  uddybning heraf kan jeg henvise til 

mit svar på BOU alm. del spørgsmål nr. 19 om samme emne. 

Det er ikke muligt at sige noget generelt om de konkrete udgifter, da det - lige-

som i dag - vil afhænge af det enkelte arrangement, dokumentationsmetode og 

de løsninger, der anvendes ved det pågældende arrangement.   
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Side 2/2 Med venlig hilsen 

Kaare Dybvad Bek 
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Boligudvalget 

Folketinget 

6. december 2019 

2019-7231 

Boligudvalget har i brev af 22. november 2019 stillet mig følgende spørgsmål 

(BOU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske 

fra formanden af udvalget Søren Egge Rasmussen (EL).  

 
Spørgsmål nr. 50:  
 

Ønsker ministeren, at festligheder i Danmark skal opdeles i to eller flere klas-

ser, nemlig én, hvor det er pålagt arrangørerne at benytte certificerede brand-

rådgivere, og en anden, hvor der er fritagelse? Der henvises til BR18, der skal 

træde i kraft 1. januar 2020. 

 

Svar: 

Hvad angår arrangementer, der fortsat kan vælge teknisk byggesagsbehandling 

hos kommunen, vil jeg henvise til mit svar på BOU alm del spørgsmål nr. 35. 

Her fremgår det, at det er typen af arrangement, der er afgørende, og at det 

som udgangspunkt er udendørsarrangementer, der fortsat kan få teknisk byg-

gesagsbehandling hos kommunerne. Indendørsarrangementer er dog også om-

fattet under forudsætning af, at arrangementet ikke medfører deltagelse af flere 

personer, end det antal personer, som lokalet er godkendt til. 

Denne afgræsning mener jeg er nødvendig af sikkerhedsmæssige hensyn, da 

der er stor forskel på flugtmulighederne i tilfælde af brand afhængigt af, om 

arrangementet afholdes ude i det fri eller inde i en bygning.  

For en uddybning heraf kan jeg i øvrigt henvise til mit svar på BOU alm. del 

spørgsmål nr. 19 om samme emne. 

 

Med venlig hilsen 

Kaare Dybvad Bek 
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