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Vejledninger til krav om bygningers 
klimapåvirkning

Online webinar d. 11. november 2022



Dagsorden

01 Formål med webinaret og status af kravet

02 Vejledning om deklaration af klimapåvirkning

03 Vejledning om grænseværdi

04 Øvrige vejledninger



Hvad er formålet med dagens webinar?

• Formål med vejledninger til bygningsreglementet

• Gennemgang af vejledninger

• Modtage input om vejledningerne

• Formålet er at diskutere vejledningen og ikke bestemmelserne, som var i høring i foråret

Sådan afholdes webinaret

• Sluk venligst for kamera og mikrofon

• Slides gøres tilgængelige efter mødet på bpst.dk

• Webinaret bliver ikke optaget

• Der er mulighed for at stille skriftlige spørgsmål i chatten

• Bolig- og Planstyrelsen vil forsøge at besvare flest mulige spørgsmål i løbet af webinaret og alternativ at 
imødekomme dem så vidt muligt i vejledningen
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2022 2023

National høring af 

bestemmelsen

Notificering af 

bestemmelsen

Implementering af 

kravet i BR

Udarbejdelse og brancheinddragelse 

i forbindelse med udarbejdning af 

vejledninger

Sidste kommentar kan sendes til 

18.11.2022

Status

• Mindre redaktionelle ændringer til 
kravteksten fra den notificerede 
udgave til den endelige

• Vejledninger foreligger nu i 
udkastform til sidste kommentering

• Alle input vedrørende vejledningerne 
er velkomne

• Endelige vejledninger ligger på bpst.dk 
og bestemmelsen på virk.dk primo 
december 2022

• Fra 1. januar 2023 ligger både 
vejledninger og bestemmelser på 
bygningsreglementet.dk



Trinvis indfasning og stramning af CO2-krav
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Vejledning til deklaration om 
klimapåvirkning 
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Vejledning til § 297

Stk. 1 & 2

• Afgræsning

• kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år 

• Betragtningsperiode på 50 år

• Moduler fremhævet med grønt er med

• Valgfrihed om LCA værktøj

• Figurer til at understøtte forklaring om 

livscyklusvurdering for byggeri (LCA) 
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Vejledning til § 297

Stk. 3 – Areal 

• Klimapåvirkning fra materialer opgøres 

jf. referencearealet

• Reduktion af nogen områder, hvor 

bebyggelsen typisk er mindre 

materialekrævende

• Uddybet med eksempler og figurer

• Er afsnittet forståeligt, og er det klart, at 

materialer medtages med 100% ift. 

mængder og KUN visse områders areal 

reduceres?
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Vejledning til § 297

Stk. 4 - Bygningsdele

• Afgrænsning og specificering af hvilke bygningsdele 

der bør medtages

• Detaljeringsniveau

• Forklaring af BR18 bilag 2, tabel 6

• Forenklinger ift. mængdeopgørelser

• Standardværdier for installationer 

• Råhuse

• Solceller

• Eksempler

• BR18, bilag 2, tabel 7 vil lægges ud som excel-fil på 

bygningsreglementet.dk

• Hvordan er forståelsen af afsnittet?

Kategori Type Bygningsdel

Beskrivelse / 

Synonymer Med Detaljeringsniveau 

Bygningsbasis

Terræn

Forberedt grund

Terrænregulering, 

muldafrømning Nej

Byggegrube inkl. afstivning Fx byggegrube Nej

Spunsvægge

Fx 

spunselementer Ja

Kun permanente 

spunsvægge til selve 

bygningen. 

Ikke spunsvægge i 

terræn eller som 

inddæmning af land.

Byggeplads

Fx, 

byggepladshegn, 

køreplader, 

stillads, 

skurvogne etc. Nej

Eksempel på standardværdier for installationer

Eksempel på udklip af BR 18, bilag 2, tabel 6
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Vejledning til § 297

Stk. 5 - Datagrundlag

• Forklaring af BR18 bilag 2, tabel 7

• Gennemsnitlig miljødata for byggematerialer

• Omregningseksempel for anden enhed

• To eksempler for opgørelse ved mængde 

råmateriale

• Som generisk data kan kun data jf. BR18 bilag 

2, tabel 7 anvendes

• BR18, bilag 2, tabel 7 vil lægges ud som 

excel-fil på bygningsreglementet.dk

Eksempel på udklip af BR 18, bilag 2, tabel 7



11

Vejledning til § 297

Stk. 6 – Miljøvaredeklarationer (EPD)

• Gyldighed af EPD’er

• Eksempel på anvendelse af data fra en 

EPD

• Håndtering af manglende eller dobbelt 

C3/C4 modul

• Er afsnittet dækkende?

Eksempel på udklip af en EPD
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Vejledning til § 297

Stk. 7 - Levetider

• Forklaring af udskiftninger og modul B4 

vha. tegning

• Henvisning til BUILD RAPPORT 

2021:32 – BUILD levetidstabel –

Version 2021 og kort opsummering

• Forskel mellem udskiftning (B4) og 

vedligehold (B2) indsættes evt. med et 

eksempel for maling af vægge og 

oliebehandling af gulve
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Vejledning til § 297

Stk. 8 - Emissionsfaktorer

• Forklaring af modul B6, energiforbrug til 

drift

• Energiforbrug inkl. tillæg

• El-produktion fra solceller og vindmøller

• EPD’er fra fjernvarmeværker

• Er afsnittet fyldestgørende?
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Vejledning til § 297

Stk. 9 - Lavemissionsklasse

• Baggrund for lavemissionsklassen



Spørgsmål eller kommentar til vejledningerne 
til krav om deklaration af bygningers 

klimapåvirkning?

Skriv dem gerne i chatten!
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Vejledning til krav om grænseværdi
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Vejledning til § 298

Stk. 1 - Grænseværdi

• Afgrænsning hvilke bygninger der skal overholde grænseværdien

• Eksempel på bygninger omfattet af grænseværdien 

• Justering af beregning jf. stk.  2-4., og hvornår der eventuel skal laves to beregninger
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Vejledning til § 298

Stk. 2 – Modul D

• Afgrænsning og forklaring hvorfor 

modul D ikke er del af grænseværdien 

jf. stk. 1
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Vejledning til § 298

Stk. 3 - Energitillæg

• Afgrænsning og forklaring hvorfor tillæg 

til energirammen ikke er del af 

grænseværdien jf. stk. 1

• Eksempler som understøtter 

forklaringen

• Er det forståeligt, at der skal laves to 

beregninger hvis man har en bygning 

over 1000m2, som har et energitillæg jr. 

§ 260? 
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Vejledning til § 298 – stk. 4 særlige forhold

Kravtekst

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.
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Formål – særlige forhold

• Berettiget behov for bestemte materialer eller mængder af materialer

• Materialer eller materialemængder som man ikke kan undgå at bruge, hvis bygningen 

skal opfylde sin funktion

• Formålet med vejledningen er:

• at vejlede til denne afgrænsning

• at vejlede om hvordan man finder den øgede klimapåvirkning, der ikke behøver at 

blive medregnet
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Beregningsmodel i vejledning

• Benytter referenceværdier fra BUILD-rapporten

• Man finder en del af klimapåvirkning for byggeriet, som ikke indgår i overholdelse af 

grænseværdien.

• Denne del er den nødvendige CO2-udledning som følge af det særlige forhold

• Man regner dermed den samlede klimapåvirkning og hvor meget der ikke skal indgå i 

vurdering af overholdelse af grænseværdien.
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Særlige forhold

• Hospitals- og laboratorieudstyr

• Høj nyttelast på dæk

• Konsekvensklasse CC3

• Jordbundsforhold

• Høje renhedskrav

• Sikringskrav

• Afklarer afsnittet hvornår en bygning 

har et berettiget særlig forhold, og 

hvordan dette beregnes?



Spørgsmål eller kommentar til vejledningerne 
til krav om grænseværdi af bygningers 

klimapåvirkning?

Skriv dem gerne i chatten.
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Vejledning om dokumentation og 
lovliggørelse
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Vejledning om dokumentation

• Henviser til relevant materiale og links

• Dokumentation af beregningen, som består af alt relevant materiale for at eftervise 

overholdelsen af kravet

• Transparents

• Beregningen skal svare til ”som opført”

§ 40, Stk. 4 
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Vejledning om lovliggørelse

• Lovlig eller fysisk lovliggørelse er en konkret vurdering

• Vurderinger kan træffes ud fra proportionalitetsprincippet, for at sikre at formålet med 

kravet imødekommes ved lovliggørelse

• Henvisning til mulighed for straf iht. § 564



Spørgsmål eller kommentar til vejledningerne 
om dokumentation og lovliggørelse?

Skriv dem gerne i chatten.
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Videre proces og afslutning 
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Videre proces og afslutning

• Vi samler input fra i dag

• Frist for skriftlige bemærkninger er fredag d.18. november som sendes til: lruc@bpst.dk og tsjs@bpst.dk

• Send skriftlige bemærkninger gerne samlet via. din brancheorganisation, og med konkrete 

ændringsforslag

• På baggrund færdiggøres vejledningerne

• Vejledningen kan nemmere end bestemmelsen justeres løbende. Hvis det fx viser sig, at et særligt 

forhold er overset kan det tilføjes til vejledningen.

• Frem mod 1. januar 2025 skal alle forudsætninger bag bestemmelsen evalueres, herunder også særlige 

forudsætninger

• Find relevant info om kravet og vejledninger her: https://bpst.dk/da/Byggeri/Baeredygtigt-byggeri/NY-

Klimakrav-i-bygningsreglementet#

• Og på videnscenter’ hjemmeside VCBK - Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger 

(byggeriogklima.dk)

mailto:lruc@bpst.dk
mailto:tsjs@bpst.dk
https://bpst.dk/da/Byggeri/Baeredygtigt-byggeri/NY-Klimakrav-i-bygningsreglementet
https://byggeriogklima.dk/
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Tak for i dag!


