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Vedr. Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet 

Hermed fremsender Dansk Live bemærkninger til udsendte høring 
omkring ændringer til de tre bekendtgørelser på byggeområdet.  

Som branche- og interessefællesskab repræsenter Dansk Live mere end 
110 store og små danske festivaler og spillesteder. Disse benytter ofte 
standardiserede og certificerede transportable konstruktioner ifm. 
etablering af koncert og festivalplads og vil i høj grad blive berørt af 
ændringerne i såvel bygningsreglement som ordningerne for 
transportable konstruktioner og bestemmelserne vedr. camping-, 
festival-, og salgsområder.  

Vi finder det derfor relevante at kommentere på den foreslåede 
konsekvenstilretning og de indholdsmæssige ændringer.  

Som det er nævnt i høringsbrevet, skal ændringerne bidrage til at sikre, 
at der er overensstemmelse mellem reglerne i BR18 og de to 
certificeringsordninger. Dette bør der naturligvis være.  

Vi mener dog, at der med udfasningen af den tekniske 
byggesagsbehandling fra de kommunale myndigheder, som erstattes 
af en ny certificeringsordning, unødigt pålægges arrangørerne en 
række omkostninger, når der skal udpeges certificerede statiker og 
brandrådgiver som en del af byggesagsbehandlingen.   

Dansk Live er derfor ikke enige i opfattelsen af, at ændringen vil være til 
virksomhedernes fordel og uden økonomiske konsekvenser for 
arrangørerne. I stedet oplever Dansk Live, at den påtænkte og 
gennemførte modernisering af byggesagsbehandlingen, med 
afskaffelsen af den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne og 
indførelsen af en certificeringsordning, hvor certificerede rådgivere skal 
dokumentere, at bygningsreglementets regler om tekniske forhold 
vedrørende brand og statik er overholdt, i langt højere grad er udtryk for 
et politisk ønske frem for en faglig funderet ændring.  

Om ordningen vil fungere generelt for byggeriet, ligger uden for vores 
bedømmelsesmulighed, men vi forudser, at det for en række 
koncertarrangører, hvor plads og bygninger er midlertidige 
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konstruktioner, som med få variationer ændres for år til år, og som i 
øvrigt i høj grad er båret af frivillige kræfter og engagement, vil være 
svært fordyrende at skulle udpege og indgå aftaler med de 
certificerede rådgivere.  

I stedet så vi hellere, at der blev indtænkt en løsning, med en undtagelse 
for netop midlertidige arrangementer og konstruktioner, således at der 
ifm. med byggesagsbehandlingen ikke stilles tilsvarende krav om 
advisering af certificerede brand og statikrådgivere.  

 

Med venlig hilsen  

Dansk Live 


