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Transport- og Bygningsudvalget har i brev af 11. februar 2016 stillet mig føl-

gende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er 

stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Troels Ravn (S). 

Spørgsmål nr. 327: 

Vil ministeren tage initiativ til at udarbejde et beredskab, som kan træde i kraft 

og sikre beboere i almennyttige boliger beskyttelse ved udefrakommende giftig 

røg, eftersom ventilationssystemerne i almene boligselskaber ikke stopper, 

når politiet for eksempel opfordrer beboere til at holde sig indendørs ved giftig 

røgudvikling, fordi der i dag ikke forelægger et beredskab? 

 

Svar: 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Trafik- og Byggestyrelsen, som har oplyst føl-

gende, som jeg kan henholde mig til:  

 

”Bygningsreglementet stiller krav om, at nybyggeri skal være opført med til-

strækkelig ventilation til det fri. Det kan ske enten ved naturlig eller ved meka-

nisk ventilation. Bygningsreglementet stiller ikke krav til eksisterende byggeri.  

Ventilationsanlæg i etageboliger har sædvanligvis mekaniske udsugningsanlæg, 

hvor luft suges ud fra baderum og køkken. Den friske luft tilføres via udeluft-

ventiler i vægge eller vinduer. I den ældre boligmasse, hvor der ikke er mekani-

ske udsugningsanlæg, sker ventilationen ved tilførsel af frisk luft via vinduer og 

utætheder, og luften fjernes via aftrækskanaler. 

 

Bygningsreglementet stiller ikke krav om, at mekanisk ventilation skal kunne 

slukkes decentralt fx i enkelte lejligheder. Bygningsreglementet stiller heller 

ikke særlige krav til alment boligbyggeri.  

 

Behovet for at indføre krav om mulighed for decentral slukning af ventilations-

anlæg har tidligere været undersøgt i en tværministeriel arbejdsgruppe. Ar-

bejdsgruppen, som afsluttede sit arbejde i 2009, bestod af deltagere fra både 

Erhvervs- og Byggestyrelsen, Beredskabsstyrelsen, de kommunale beredskaber 

såvel som byggeriets og forsikringsselskabernes brancheorganisationer, Dansk 

Brand og Sikringsteknisk Institut, Statens Byggeforskningsinstitut og andre 

repræsentanter fra byggebranchen. 
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Arbejdsgruppen konkluderede, at der ikke er et sikkerhedsmæssigt behov for at 

sikre, at bygningens ventilationsanlæg kan slukkes decentralt. Et særligt krav i 

bygningsreglementet, fx om at alle lejligheder i en etageejendom skal kunne 

slukke ventilationen, vil endvidere fordyre byggeriet. 

Den specifikke regulering af alment boligbyggeri i øvrigt hører under Udlæn-

dinge-, Integrations- og Boligministeriet, mens reguleringen af Beredskabet 

hører under Forsvarsministeriet.” 

Jeg mener ikke, at der på det foreliggende grundlag er grundlag for at indføre 

krav i bygningsreglementet om, at ventilationsanlæg skal kunne slukkes decen-

tralt. 

Med venlig hilsen 

Hans Chr. Schmidt 
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