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Generelle bemærkninger:  

Forsikring & Pension har følgende bemærkninger til udkast til be-

kendtgørelse om ændring af bygningsreglementet 2015 (BR15): 

 

Forsikring & Pension ser positivt på, at der indsættes et nyt stk. 4 i bi-

lag 1, kap. 3.1, der fritager fritliggende enfamiliehuse, der alene an-

vendes til boligformål, for kravene om direkte adgang fra det fri og re-

gulering af niveauforskelle i adgangsarealet i det fri.  

 

Med klimaforandringerne og de deraf ændrede, vådere vejrforhold, 

som Danmark oplever, er det vigtigt, at vores ejendomme er bygget 

til at kunne modstå disse begivenheder. Det ekstreme nedbør er ble-

vet mere ekstremt siden 1950 og havniveauet stiger hurtigere.1 Dan-

mark oplever derfor langt flere skader og større omkostninger ved 

                                           

1 Se blandt andet Naturstyrelsens Analyse af IPCC delrapport 2, Effekter, klimatilpas-

ning og sårbarhed – med særligt fokus på Danmark. 

Skabelon til høringssvar 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggø-
relse af bygningsreglementet 2015 (BR15) 

mailto:mle@forsikringogpension.dk
http://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/Rapporter/DKC/2014/Analyse_af_IPCC_delrapport_2__Effekter_klimatilpasning_og_saarbarhed.final.pdf
http://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/Rapporter/DKC/2014/Analyse_af_IPCC_delrapport_2__Effekter_klimatilpasning_og_saarbarhed.final.pdf
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Notat 

 

 

oversvømmelser end tidligere. Med et krav om direkte adgang og re-

gulering af niveauforskelle i adgangsarealet, er der direkte adgang for 

overfladevandet, der ved selv mindre hændelser kan oversvømme og 

ødelægge hele bygninger.  

 

Det er glædeligt, at der nu er dæmmet op for problemet. Forsikring & 

Pension ser dog gerne at man går skridtet videre og helt fjerne kravet 

om direkte adgang og udligning af niveauforskel, samt genindfører kra-

vet om, at gulvniveau skal ligge 20 cm. højere end terræn. På den måde 

fremtidssikre vi vores byggeri til at modstå skybrud og stormflodshæn-

delser uden større oversvømmelses- og fugtskader. Nem adgang for 

gangbesværede kan stadig sikres med andre løsninger, f.eks. rampe. 

 

Med venlig hilsen 

Marlene Lisa Eriksen 

 


