
 

 

 

 
 

 

Mini konference om lovændringer i byggeloven samt 
initiativerne i regeringens vækstudspil omhandlende 
lempelser i brandreguleringen m.m. 

 

Onsdag den 13. januar 2016 kl. 13:00 til 16:00 

Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-31, København 

 
 
IDA Brandteknik og IDA BYG inviterer til mini konference om lovændringer i byggeloven samt initiativerne i 
regeringens vækstudspil omhandlende lempelser i brandreguleringen m.m. 
 
Som det er bekendt, forventes Folketinget at godkende lovændringer i byggeloven senere i december  
måned. Og i den kommende tid forventes det at blive synligt hvorledes Regeringens vækstudspil omkring 
bl.a. lempelser i brandreguleringen agtes gennemført.  
 
Af vækstudspilet fra november 2015 fremgår det bl.a., at regeringen vil  

 Forenkle brandreguleringen, så al brandlovgivning om indretning og drift af bygninger, hvor der er 
særligt hensyn til peronsikkerheden, samles i byggeloven. 

 Tilpasse de danske brandkrav til højlagre til niveauet i vores nabolande ved ændring af bygningsreg-
lementet, som sendes i høring primo 2016.  

 Samle og forenkle brandkrav til lagerbygninger med oplag af emballerede brændbare produkter i byg-
geloven. Derved sikres et sammenhængende brandsikkerhedsniveau for lagerbygninger i Danmark, og 
at det kun er en myndighed, der stiller brandkrav til disse bygninger. 

 Modernisere den tekniske byggesagsbehandling ved indførelse af en certificeringsordning, hvor certifi-
cerede virksomheder skal indestå for, at bygningsreglementets regler vedrørende teknisk forhold er 
overholdt ved det konkrete byggeri. Derved skal kommunerne ikke længere varetage den tekniske 
byggesagsbehandling. 

 
Indlægsholdere på konferencen vil være: 

• Bygherreforeningen (v. adm. direktør Henrik l. Bang) 
• DI BYG (v. branchedirektør Elly Kjems Hove) 
• Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI (v. adm. direktør Henrik Garver) 
• Danske Ark (v. direktør Lene Espersen) 
• Dansk Byggeri (v. erhvervspolitisk chef Torben Liborius) 
• Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB (v. næstformand/beredskabschef Jacob Christensen) 
• Dansk Bygningsinspektør Forening, DABYFO (v. formand Aase Nielsen) 
  
Planen for konferencen ser således ud: 

 Velkomst ved formanden for IDA Brandteknik Ib Bertelen  

 Præsentation af paneldeltagerne ved journalist Morten Jastrup 

 10 min. til hver paneldeltager til at fortælle om forventninger til og evt. bekymringer ved de planlagte 
lovændringer og vækstpolitiske initiativer 

 Paneldebat med mulighed for korte spørgsmål/kommentarer til panelet (ca. 60 min.)  

 Afsluttende bemærkninger og lukning af konferencen ved Morten Jastrup.  
 
Pris for deltagelse: 
Gratis for medlemmer af IDA Brandteknik og IDA Byg. Øvrige kr. 500,- 
 
Spørgsmål omkring konferencen kan rettes til Ib Bertelsen - mobil 20 10 90 44. 




