
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 

(BR18) 

*** 

11. § 298 affattes således: 

   »§ 298. For bygninger, som er omfattet af § 297, og som har et opvarmet etageareal, jf. § 256, på over 1000 m2, må 

klimapåvirkningen, ifølge tilsvarende beregningsforudsætninger som beskrevet i § 297 med de ændringer, som følger af 

stk. 2–4, ikke overstige 12,0 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år. 

   Stk. 2. Modul D: Potentiale for genbrug, genanvendelse og anden nyttiggørelse, jf. § 297, stk. 2, indgår ikke i 

beregningen ifølge stk. 1. 

   Stk. 3. Hvis bygningen har en energiramme med tillæg, jf. § 260, stk. 3, indgår den del af energibehovet, som 

medfører tillæg, ikke i beregningen ifølge stk. 1. 

   Stk. 4. Hvis særlige forhold ved bygningen, som følge af dens placering, funktion, eller tilsvarende forhold, 

nødvendiggør et materialeforbrug, som medfører en øget klimapåvirkning, indgår den øgede klimapåvirkning ikke i 

beregningen ifølge stk. 1. Forskellen beregnes som anvist i bilag 2, tabel 9.« 

 

12. Som bilag 2, tabel 6 indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse. 

13. Som bilag 2, tabel 7 indsættes bilag 2 til denne bekendtgørelse. 

14. Som bilag 2, tabel 8 indsættes bilag 3 til denne bekendtgørelse. 

15. Som bilag 2, tabel 9 indsættes bilag 4 til denne bekendtgørelse.  

**** 

 

UDKAST 

Bilag 2, tabel 9 – Referenceværdier for beregning af klimapåvirkning, som ikke indgår i beregningen ifølge 

§ 298, stk. 1. 

For at fastlægge størrelsen af den berettigede øgede klimapåvirkning, der som følge af § 298, stk. 4, ikke 

skal medregnes, foretages en isoleret beregning af klimapåvirkningen fra den del af bygningen, der er 

påvirket af det særlige forhold. 

Derudover foretages en beregning af, hvordan klimapåvirkningen af den pågældenbde del af bygningen 

ville fremstå, hvis man i stedet for den reelle bygning benyttede referenceværdierne i tabel 9, sammen med 

beregningsmetoderne i formel 1 og formel 2.  Derved fremkommer et udtryk for den forventede 

klimapåvirkning, hvis ikke det særlige forhold havde nødvendiggjort andre valg i byggeriet. 

Forskellen imellem den faktiske klimapåvirkning fra konstruktionen og den beregnede referenceværdi 

medregnes derefter ikke, når man vurderer byggeriet mod grænseværdierne i § 298, stk. 1. 

Referenceværdier fremgår af tabel 9: 

Konstruktion Referenceværdi Enhed 

Etage- og kælderdæk 1,30 kg CO2-ækv/m2 
konstruktion/år 

Gulv 0,65 kg CO2-ækv/ m2 
konstruktion/år 



 

Loft 0,45 kg CO2-ækv/ m2 
konstruktion/år 

Indervæg 1,03 kg CO2-ækv/ m2 
konstruktion/år 

Tag 3,00 kg CO2-ækv/ m2 
konstruktion/år 

Terrændæk/pladefundament 2,27 kg CO2-ækv/ m2 
konstruktion/år 

Ydervæg og kælderydervæg 2,85 kg CO2-ækv/ m2 
konstruktion/år 

Søjler og bjælker 0,47 kg CO2-ækv/m 
søjle/bjælke/år 

Fundament  1,06 kg CO2-ækv/ m2 
etageareal/år 

Tabel 9 Liste over referenceværdier, som anvendes til at beregne den berettigede øgede klimapåvirkning 

ved særlige forhold. 

Forskellen mellem den faktiske bygning og referenceværdien beregnes for bygningsdele – bortset fra søjler 

og bjælker – ved brug af formel 1 herunder. 

 

Formel 1: 

 

x 50 år ⁄ - r ∙ m

e
 (1) 

hvor 

x er CO2-ækvivalenter fra materialerne i den pågældende bygningskonstruktion (kg CO2-ækv) opgjort over 

den 50-årige betragtningsperiode, 

r er referenceværdien for den givne konstruktion (kg CO2-ækv/m2 konstruktion eller m2 etageareal)/år), 

m er mængden af bygningskonstruktionen (m2 konstruktion eller m2 etageareal), og 

e er referencearealet af bygningen (som opgjort ifølge § 297, stk. 3).  

 

For søjler og bjælker skal forskellen i klimapåvirkning ved den faktiske konstruktion i forhold til 

referencesøjler og -bjælker beregnes som i formel 2 herunder. 

Formel 2: 

 r ∙ m

e
 (2) 

hvor  

r er referenceværdien for den angivne konstruktion ( 0,47 kg CO2-ækv/m søjle/bjælke/år) 

m er længden af søjlen/bjælken (meter) og  

e er referencearealet af bygningen (m2 referenceareal). 


