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BR 18 – version 4

De væsentligste ændringer: 

Fra den 1. januar 2020 skal der være tilknyttet en certificeret 

brandrådgiver eller statiker til byggesager, der er omfattet af brand-

og konstruktionsklasse 2.

Dermed udløb muligheden for kommunal teknisk byggesagsbehandling 

af brand og konstruktionsområdet pr. 31. december 2019.



Skærpelse af § 13 stk. 2.

Ny tekst:

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan meddele en ansøger dispensation til 

at fravige bestemmelser, som er fastsat i bygningsreglementet, når 

det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger bag bestemmelsen, 

der søges dispensation fra, jf. byggelovens § 22. 

Dispensationsadgangen adgangen omfatter ikke funktionskrav, hvor 

hensynet bag er brand- eller sikkerhedshensyn.



Ændring af § 94 stk. 2. nr. 7

Ny tekst:

At døre i flugtveje skal være lette at åbne uden brug af nøgle eller 

værktøj, når flugtvejen skal benyttes af personer, som har lovlig 

adgang, og at døre i flugtveje, der skal anvendes af flere end 150 

personer, skal åbne i flugtretningen



Status på certificeringsordningen

• Vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og 

brandrådgivers virke

• Vejledning til BR18 kapitel 34, certificeret brandrådgivers virke

Er begge publiceret på bygningsreglementet.dk

To firmaer er akkrediteret til certificering af brandrådgivere

Rambøll og DBI Certification A/S.

De er pr. februar 2020 certificeret ca. 90  brandrådgivere og 30 

statikere.





Nye regler for eksisterende byggeri

I BR 18 er der i § 137 – 158 opstillet en række bestemmelser, som skal 

sikre, at drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden i og ved 

byggeri sker, så det sikres, at sikkerheden i tilfælde af brand er 

opretholdt i hele byggeriets levetid.

Bestemmelserne i § 137 – 158 omfatter både eksisterende byggeri og 

nybyggeri.

Det fremgår af BR18, § 139, at det er ejeren, eller en heraf udpeget 

driftsansvarlig person, som skal sikre at bygningsreglementets 

bestemmelser overholdes.



I forbindelse med en eventuel nødsituation, er det af afgørende 

betydning, at personalet i bygningen reagerer hurtigt og 

hensigtsmæssigt.

Der skal på forhånd fastlægges en ansvarsfordeling samt beskrivelse 

af den enkeltes rolle m.m.

Driftsorganisationen skal indarbejdes i DKV-planen.

Drift-, kontrol-, og vedligeholdelsesplanen fastlægger hvordan 

byggeriets brandsikkerhed kan opretholdes i hele byggeriets levetid, 

jf. § 137 – 142.



Jf. § 144 skal drift, kontrol og vedligehold i eksisterende bygninger, 

hvor der ikke er udarbejdet en godkendt DKV-plan, ske i 

overensstemmelse med Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 

Brand.

En DKV-plan, eller en opdatering af denne, skal udfærdiges af en 

certificeret brandrådgiver klassificeret til den brandklasse som 

byggeriet kan henføres til. 

Hvis der er udarbejdet en DKV-plan skal opdateringer følge den nye 

vejledning.



Driftsorganisation, kvalifikationer og instruktion

Jf. byggelovens § 17, stk. 1, at det er den til enhver tid værende ejer 

af en bygning, der er ansvarlig for bygningens lovlighed. 

Ejeren af bygningen kan udpege en person, der varetager den daglige 

drift, kontrol og vedligeholdelse af de brandmæssige aspekter 

(driftsansvarlige). Bygningsejer skal i dette tilfælde give den 

driftsansvarlige person de nødvendige beføjelser til at varetage dette. 

Udpegning af en driftsansvarlig fritager ikke ejer for de pligter, som 

følger af byggeloven og BR18. Udpeges der ikke en driftsansvarlig, har 

ejer de forpligtelser, der i det følgende angives for den 

driftsansvarlige.  



Ejeren af en bygning kan f.eks. via lejekontrakten anvise at lejer selv 

skal vedligeholde visse elementer, men det er fortsat ejers ansvar at 

disse elementer vedligeholdes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Sådanne 

elementer kan f.eks. være røgalarmanlæg, håndslukningsudstyr og 

lignende 



Driftsansvarlig

Den driftsansvarlige skal som minimum varetage følgende: 

• At alt fastansat personale, samt fast personale hos 

underleverandører samt ejere, lejere og øvrige brugere, der til 

daglig færdes i bygningen, f.eks. kantine- og rengøringspersonale, 

modtager den nødvendige information, instruktion og evt. 

uddannelse i brandsikringen og evakueringen, herunder placering 

og brugen af brandslukningsmateriel. 

• At brugere og beboere er informeret om, hvorledes de skal 

forholde sig til de brandtekniske installationer. 



• At relevante driftsmæssige forhold for det aktuelle bygnings-

afsnit efterleves. 

• At alle installerede brandtekniske installationer, håndildslukkere, 

komfortventilationsanlæg og bygningsdele efterses og 

vedligeholdes

• At der føres logbøger eller logskemaer for kontrol og eftersyn af 

brandtekniske installationer og passiv brandsikring.

• At elsikkerhedsattest, pladsfordelingsplaner og anden skiltning, 

som fremgår den brandtekniske dokumentation, er ophængt. 



• At fremmed personale og håndværkere instrueres om

relevante brandmæssige aspekter. 

• At procedure ved fejl, nedbrud eller frakobling af 

brandsikringsanlæg følges.

• Udover de faste eftersyn, skal den driftsansvarlige person, ved sin 

normale gang i byggeriet, sikre at flugtveje altid er passable samt 

tage vare på konstaterede fejl og mangler, så som manglende lys i 

flugtvejsarmatur, branddøre der ikke lukker og lignende. 



Hvor kan jeg læse mere ?

Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand

Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved 

bygninger.

Indeholder bl.a. DKV skema for kontrol og eftersynsterminer

Paradigme for DKV-plan

Brand og evakueringsinstruks  m.m.


