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Høring af bekendtgørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) - J.nr. 3016-3039-1197 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 

2015 (BR15) i høring og har følgende bemærkninger. 

 

I bestemmelse 7.1 stk. 7 er følgende anført ” ….. skal der være en andel af vedvarende energi i den 

samlede energiforsyning til bygningen, hvis dette er rentabelt, jf. kap. 7.4”. Her er det nødvendigt at 

vejledningens vurdering af rentabilitet passer til virksomhedernes virkelighed om rentabilitet. For de 

fleste virksomheder er det ikke nødvendigvis rentabelt hvis ”foranstaltningen kan være tilbagebetalt 

inden for 75 pct. af den forventede levetid”. I vejledningens eksempel er beskrives en levetid på 40 

år, hvilket giver at en tilbagebetalingstid på 30 år rentabelt. Flertallet af virksomheder arbejder i dag 

med tilbagebetalingstider på få år, hvilket også gælder for f.eks. energianlæg med levetider på ca. 

20 år. Hvis en privat virksomhed skal skaffe finansiering til et efterisoleringsprojekt, kan der ikke 

umiddelbart skaffes finansiering via finansieringsinstitut, hvis der fremlægges tilbagebetalingstider 

på 30 år (ifølge bilag 6 har sådanne projekter levetid på 40 år).   

Det er vigtigt med formulering i vejledningen, som tilkendegiver at rentabilitet ofte vurderes ander-

ledes i erhvervslivet end beskrevet i bilag 6. 

 

Landbrug & Fødevarer har ligeledes bemærket uklarheden i vejledningen til 8.5.1.4 stk. 6, hvor der 

står ”Det er en forudsætning, at kedel og brænder er afprøvet sammen. Andre løst udskiftelige 

brændere kan således ikke anvendes” hvorefter der i bestemmelse 8.5.1.4, stk. 8 står ”Løst udskif-

telige brændere til fast brændsel skal opfylde DS/EN 15270”. Det er vanskeligt at forstå hvorfor der 

kommer en vejledning til anvendelse af løst udskiftelige brændere, hvis de ikke må anvendes. Det 

er ikke en ny tekst, men har også de sidst par år givet anledning til stor usikkerhed i branchen om 

hvad der egentligt menes.  

 

Et forslag til ændring kan være at tage følgende ud af teksten i vejledningen til 8.5.1.4 stk. 6 ”Det er 

en forudsætning, at kedel og brænder er afprøvet sammen. Andre løst udskiftelige brændere kan 

således ikke anvendes.” Samtidigt kan der i vejledningen til 8.5.1.4 stk. 8 tilføjes ”Løst udskiftelige 

brændere må monteres på en valgfri kedel, hvis kedlen lever op til de krav der er stillet i EN 15270 

med hensyn til forbrændingskammerets størrelse, og producenten samtidig kan dokumentere at 

virkningsgraden for det samlede anlæg levere op til EN303-5 klasse 5”.  
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Vi henviser ligeledes til høringssvar fra SEGES (17. marts 2015), som vi bakker fuldt op om.  

 

Ønskes ovennævnte uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede, ligesom vi fra Landbrug & 

Fødevarers side gerne vil forbeholde os muligheden for at vende tilbage med yderligere kommenta-

rer, hvis vi finder det nødvendigt.  
 

Med venlig hilsen 
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