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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 

 


