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BR 10 er blevet behand-
let på rekordtid. Er-
hvervs- og Byggestyrel-
sen takker en fokuseret 
dialogbaseret sagsbe-
handling for, at reglemen-
tet blev klar ultimo juni.

/ af  irene Brandt

”Kære Katrine
Som formand for DABYFO vil jeg 
på vegne af bestyrelsen og vo-
res medlemmer, de kommuna-
le bygningsmyndigheder, sige 
EBST tak for et godt og kon-
struktivt møde. Ligeledes vil jeg 
gerne udtrykke stor anerkendel-
se til de medarbejdere hos jer 
i styrelsen, der har initieret og 
deltaget i mødet.

Jeg glæder mig over, at der 
nu i fællesskab er skabt rum, til-
lid og vilje til samarbejde. DA-
BYFO er indstillet på at yde sit 
bidrag, og ser frem til et frem-
adrettet og fortsat frugtbart 
samarbejde.”

Sådan indledte Mikael E. Jensen, 
der er formand for DABYFO, Fo-
rum for Danske Bygningsmyndig-
heder, sit høringssvar vedrørende 
BR 10 til Erhvervs- og Byggestyrel-
sen, EBST. Brevet er stilet til Katrine 
Krone, der er chefkonsulent i Cen-
ter for Byg og Bo under EBST og 
som har stået for den overordne-
de koordinering af BR10. Hun er 
glad for den rosende indledning, 
og tilfreds med, at de arbejdspro-
cesser, styrelsen har indført om-
kring høringen af BR 10, har givet 
så gode resultater.

”Her i styrelsen er vi en ret ny 
flok, der arbejder med byggelov-
givningen og bygningsreglemen-
tet. Det betyder, at vi har set på op-
gaven med nye øjne. Resultatet 

er blevet, at vi har organiseret os 
i mindre teams, hvilket har styrket 
den tværfaglige vidensdeling,” si-
ger Katrine Krone. Hun fortsætter:

”Samtidig har vi generelt gjort 
os stor umage med at vejlede 
kommunerne, når de spørger os 
som myndighed på området.”

Det er med andre ord ikke til-
fældigt, at Mikael E. Jensen uddel-
te roser til EBST i sit høringssvar.

Løbende dialog
Høringsfristen for BR10 udløb i be-
gyndelsen af maj, og allerede ul-
timo juni var BR10 klar til offent-
liggørelse, hvilket sikrer, at BR 10 
kan træde i kraft inden udgangen 
af 2010 – inklusive overgangspe-
rioden på seks måneder, hvor der 

er frit valg for, om man vil følge det 
nye bygningsreglement, BR10, el-
ler det gamle, BR08.

BR10 har primært haft det for-
mål at implementere regeringens 
strategi på energiområdet i reg-
lementet; men da EBST allige-
vel havde reglementet til revision, 
besluttede styrelsen at se på, om 
der var andre områder, som også 
trængte til at blive opdateret – her-
under reglerne for brandsikring og 
indeklima. 

Fokus har dog meget klart væ-
ret på at gennemføre regeringens 
strategi for reduktion af energifor-
bruget i bygninger. 

”I stedet for kun selv at arbej-
de med de ændringsforslag, vi nu 
havde øje for, besluttede vi os for 
løbende at invitere de menne-
sker, der til daglig arbejder med 
bygningsreglementet – herun-
der blandt andet DABYFO – til af-
klarende møder. Dialogen foregik 
også via mails,” fortæller Katrine 
Krone.

I EBST startede processen tilba-
ge i 2008, hvor arbejdet med re-
geringens strategi på energiområ-
det blev påbegyndt.

Dialog baner vej for 
smidig proces

” I bund og grund handler det her om 
at skabe et godt tillidsforhold mellem sty-
relsen og reglementets interessenter.  ”Chefkonsulent Katrine Krone, Center for Byg og Bo, 
Erhvervs- og Byggestyrelsen.
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Gode kontakter
”Processen har været lang, og un-
dervejs har vi som myndighed 
hele tiden skullet finde den rette 
balance for reglernes udformning.  
Antallet af myndigheder og inte-
ressenter er stort, når det hand-
ler om bygningsreglementet,” si-
ger Katrine Krone. Hun fortsætter:

”Da høringsfristen udløb, hav-
de vi modtaget mere end 150 hø-
ringssvar; men takket være den 
konstruktive dialog med interes-
senterne i forarbejdet til hørings-
udkastet og en kæmpe indsats fra 
alle de kapitelansvarlige her i EBST, 
har det været muligt at behandle 
svarene på mindre end to måne-
der. Tidligere ville samme proces 
ofte strække sig fra seks til ni må-
neder.”

Katrine Krone understreger, at 
det selvfølgelig kræver planlæg-
ning, koordinering og ikke mindst 
tid, under forarbejdet; men tiden 

er godt givet ud, fordi resultatet ef-
terfølgende er overraskende posi-
tivt.

”Tiden er giver godt ud. Takket 
være det gode forarbejde er der 
nemlig næsten ingen overraskel-
ser i høringssvarene i forhold til de 
nye regler. Mange af svarene re-
fererer dog også til punkter i byg-
ningsreglementet, som slet ikke er 
til behandling i denne omgang. Vi 
vidste, de ville komme – og selv-
om vi juridisk set ikke skal forhol-
de os til denne del af svarene, så 
gør vi det selvfølgelig alligevel, for 
der kan være gode pointer gemt i 
svarene,” siger Katrine Krone. Hun 
glæder sig også over, at dialogpro-
cessen har givet hende gode kon-
takter til mange interessenter på 
området.

”I bund og grund handler det 
her om at skabe et godt tillidsfor-
hold mellem styrelsen og regle-
mentets interessenter. Vi har fået 

mulighed for meget tidligt i pro-
cessen at tage kontakt til folk, der 
til dagligt arbejder med reglemen-
tet for at spørge, om vores idéer 
over hovedet har nogen gang på 
jorden.

Endvidere har det været inte-
ressant at få sat ansigt på mange 
af de mennesker, vi dagligt sam-
arbejder med som myndighed på 
bygningsreglementets område,” 
siger Katrine Krone.

Inspiration for andre 
styrelser
EBST kan konstatere, at langt de 
fleste samarbejdspartnere, som 
DABYFO, er tilfredse med forløbet 
omkring BR10.

”De udtrykker især glæde over 
at vi har inviteret til dialog forud for 
reglernes endelige udformning og 
har haft mulighed for at komme 
til orde i processen,” siger Katrine 
Krone. Hun tilføjer:

”Vi har nu konstateret, at det 
kan lade sig gøre at bearbejde hø-
ringssvar meget hurtigt, når man 
vælger at gå i dialog med interes-
senterne meget tidligt i forløbet.  
Vi håber, at andre myndigheder 
vil lade sig inspirere af vores gode 
erfaringer, for den dialogbaserede 
metode har vist sig at være til gavn 
for alle parter.”

”Vi har nu konstateret, at det kan 
lade sig gøre at bearbejde hørings-

svar meget hurtigt, når man væl-
ger at gå i dialog med interessen-

terne meget tidligt i forløbet.  Den 
dialogbaserede metode har vist sig 
at være til gavn for alle parter,” si-
ger Katrine Krone, der er chefkon-

sulent i Center for Byg og Bo, Er-
hvervs- og Byggestyrelsen.


