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Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 22. juni 2017 stillet mig 

følgende spørgsmål 605 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Annette Lind (S). 

Spørgsmål nr. 605 TRU alm. del: 

”Er det ministerens vurdering, at danske beboelsesejendomme er tilstrækkeligt 
brandsikret, så en brand så voldsom som i Grenfell Tower i London ikke kan 

finde sted herhjemme?” 

Svar: 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som har op-

lyst følgende, som jeg kan henholde mig til: 

”Brandsikring af byggeri reguleres i dag som udgangspunkt med funktionsba-

serede brandkrav i bygningsreglementet, som er en bekendtgørelse udstedt 

med hjemmel i byggeloven.  Der findes derudover en hjemmel til at regulere 

brandsikring af bygninger i beredskabslovgivningen, hvorefter der kan fastsæt-

tes skærpende regulering af brandsikkerhed for bygninger med en særlig 

brandrisiko. Det kunne fx være et lager til opbevaring af store mængder 

brændbar væske eller oplag med risiko for støveksplosioner. 

Brandkravene i bygningsreglementet skal sikre, at der er et forsvarligt person-

sikkerhedsniveau i bygninger i tilfælde af, at der opstår en brand. Det følger af 

byggeloven, at kommunalbestyrelsen er bygningsmyndighed og dermed træffer 

afgørelse i sager omfattet af loven. Det er imidlertid den til enhver tid værende 

bygningsejer, der har ansvaret for bygningens lovlighed, jf. byggelovens § 17, 

stk. 1. Bygningen skal holdes i en sikkerhedsmæssig forsvarlig stand i hele byg-

ningens levetid.  

Byggeloven omfatter både nyopførelse af bebyggelse og væsentlige ombygnin-

ger. Det er i den forbindelse ikke afgørende, om et byggearbejde kræver bygge-

tilladelse, men om forholdet er væsentlig set i forhold til loven eller bestemmel-

ser fastsat i medfør af loven, herunder bygningsreglementets brandkrav.  

Hvis kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på et ulovligt forhold, fx fordi 

der ikke er søgt om tilladelse i overensstemmelse med reglerne, eller fordi byg-
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Side 2/2 gearbejdet fysisk er i strid med bygningsreglementet, skal forholdet søges lov-

liggjort. 

Konkret fremgår det af bygningsreglementet, at bygninger skal opføres og ind-

rettes, så en brand kan begrænses til den brandmæssige enhed (fx en lejlighed), 

hvor branden er opstået. Spredning af brand og røg til andre brandmæssige 

enheder skal forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og red-

ningsberedskabets indsats. 

Der er også i bygningsreglementet krav om, at en bygning skal udformes, så 

evakuering let og betryggende kan ske via flugtveje eller direkte til det fri. Der-

udover skal der i bygninger, hvor ikke alle redningsåbningerne kan nås af red-

ningsberedskabet, tages særligt hensyn til muligheden for evakuering fra byg-

ningen, redningsberedskabets indsatstid og adgang til etagerne. Dette opnås 

blandt andet ved at indrette trapperne på en sådan måde, at brand- og 

røgspredning ikke påvirker muligheden for sikker evakuering. 

Funktionskravene i bygningsreglementet kan opfyldes på forskellige måder, så 

længe det kan dokumenteres, at den konkrete bygning overholder sikkerheds-

niveauet.  

Bygningsreglementets brandkrav er udformet som funktionskrav, og der stilles 

derfor ikke materialespecifikke krav. Kravene om blandt andet begrænsning af 

brandspredning medfører i praksis, at fx brændbare materialer kun kan anven-

des i det omfang, at de ikke bidrager til brandspredning i en sådan grad, at det 

påvirker personsikkerheden i en bygning. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet en Eksempelsamling om brand-

sikring af byggeri, der indeholder eksempler på, hvordan kravene i bygnings-

reglementet kan opfyldes, så der i den konkrete bygning opnås et forsvarligt 

personsikkerhedsniveau.  

Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering, at kravene i bygningsreg-

lementet fastsætter et forsvarligt personsikkerhedsniveau i byggeriet i Dan-

mark. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen følger udviklingen af sagen om branden 

i Grenfell Tower tæt og vil i takt med, at de ansvarlige myndigheder offentliggør 

ny viden om hændelsen i London vurdere, om dette giver anledning til at præ-

cisere eller vejlede yderligere om bygningsreglementets brandkrav”. 

Med venlig hilsen 

Ole Birk Olesen 

 


