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Høring over ændring af bygningsreglementet 2015 (BR15)  

J.nr.: BS0411-00001 

 

Landbrug & Fødevarer har læst høring over ændring af bygningsreglementet 2015 og har følgende 

bemærkninger. 

 

Generel bemærkning 

Landbrug & Fødevarer anerkender Trafik- & Byggestyrelsens arbejde for at få overensstemmelse 

mellem ikrafttræden af de nye krav til halmkedler i BR15 og nye emissionskrav i Miljøstyrelsens 

Brændeovnsbekendtgørelse. 

 

Specifikke bemærkninger 

Til 8.5.1.4 Krav til centralvarmekedler, oliebrændere mv.  

 

Stk. 6 står beskrevet som følgende: 

 Kedler til fyring med kul, koks, biobrændsel og biomasse skal mindst opfylde kravene til virk-

ningsgrad for kedelklasse 5 i DS/EN 303-5 Centralvarmekedler til fast brændsel, manuelt eller 

automatisk fyrede med en nominel varmeeffekt på op til 500 kW, Terminologi, krav, prøvning 

og mærkning.  

Anlæg, som ikke er omfattet af krav til sikkerhed, som følger af EU-lovgivning, skal opfylde 

kravene til sikkerhed i DS/EN 303-5 Centralvarmekedler til fast brændsel, manuelt eller auto-

matisk fyrede med en nominel varmeeffekt på op til 500 kW, Terminologi, krav, prøvning og 

mærkning. 

 

For at gøre stk. 6 mere venligt at læse, foreslår Landbrug & Fødevarer at begge gange der står 

”Centralvarmekedler til fast brændsel, manuelt eller automatisk fyrede med en nominel varmeeffekt 

på op til 500 kW, Terminologi, krav, prøvning og mærkning” tages ud og erstattes med en *, som så 

henviser til vejledningsteksten, hvor det fulde navn på standard DS/EN 303-5 kan stå.  

Det skaber forvirring med det utroligt lange navn i teksten og især ”500 kW” har tidligere skabt no-

get forvirring i tolkningen af reglen.   

 

Stk. 7 

Se bemærkning til stk. 6. 

 

Anerkendelsesværdigt med en klar formulering af hvilke størrelser af halmkedler, der er underlagt 

krav om virkningsgrad.   
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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 

 

 

 
Thomas Holst 

Chefkonsulent 

 

Klima / Energi / Planter 

 

D +45 3339 4691 

M +45 2076 2061 

E thl@lf.dk  

 

mailto:thl@lf.dk

