Brand og konstruktionsklasse
Gå ind på www.bygogmiljoe.dk
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Mine projekter
Tryk på Mine projekter

Vælge den ansøgning, hvor du skal udfylde brand og konstruktionsklasse
Dato 6. januar 2020
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Som del af ansøgning
I venstre side under Projektoverblik (A) trykker du på Som del af ansøgningen (B) og vælger den
aktuelle ansøgning (C). Herefter vælger du Brand og konstruktionsklasse (D).
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Du kan læse om brandklasse (E) og konstruktionsklasse (F) i det blå felt, hvor der også er
henvisninger til yderligere information i bygningsreglementet.
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BRANDKLASSE

I bygningsreglementets kap. 27
Brandklasser § 490 - § 493 kan det være
en fordel at læse vejledningen om
indplacering i brandklasse.

I tvivls tilfælde anbefaler vi, at du tager kontakt til en privatpraktiserende rådgiver, der kan hjælpe
med at indplacere dit byggeri i den korrekte brandklasse, og indsende den relevante dokumentation.

4.1 Valg af brandklasse
Tryk på pilen til højre
Vælge den kategori der
passer på dit byggeri *

*) Vær opmærksom på, at arealet angivet i kategorien ”Garager, carporte, overdækkede terrasser og
lignende bygninger med et samlet areal på under 50 m²” ikke gælder den enkelte bygning. Du skal
beregne det samlede areal af carporte, skure, drivhuse, overdækkede arealer og lignende bygninger på
din grund. Hvis de udgør mere end 50 m², kan du ikke anvende denne kategori.

Du skal begrunde valget
af brandklasse, eller
beskrive hvorfor
byggeriet er undtaget for
indplacering.

Dokumentation
vedhæftes her
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I bygningsreglementets kap. 29 Dokumentation
af brandforhold § 506 - § 522 kan du læse mere
om, hvilke dokumentationskrav der er tilknyttet
de enkelte kategorier. Det anbefales at læse
Vejledning til dokumentation af brandforhold

I Bygningsreglementets vejledninger kap. 5 kan
du finde Bilag 1-12 der anviser præ-accepterede
løsninger til forskellige bygningskategorier.

I tvivls tilfælde anbefaler vi, at du tager kontakt til en privatpraktiserende rådgiver, der kan hjælpe
med at indplacere dit byggeri i den korrekte brandklasse, og indsende den relevante dokumentation.
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5.1 Hjælp
Det er en god ide af få hjælp fra en rådgiver.
Men der er også lidt mere hjælp at hente i Byg og Miljø, det finder du her.
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Behøver jeg at ansøge? (A) kan du hente oplysninger om byggeriet kan være undtaget for en
byggetilladelse.
Byggeansøgning – undgå typiske fejl (B) er der uddybende oplysninger til nogle af de
dokumentationskrav, som du skal udfylde i byggesansøgningen.
Eksempler på tegningsmateriale (C), kan du se hvad de forskellige tegninger skal vise, og
hvilke oplysninger der skal angives på dem.

Dato 6. januar 2020

