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Senere ændringer til forskriften
Ingen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af
bygningsreglement 2010 (BR10)
§1
I bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10), som
ændret ved bekendtgørelse nr. 1309 af 29. november 2010, bekendtgørelse nr. 792 af 29. juni 2011,
bekendtgørelse nr. 909 af 18. august 2011, bekendtgørelse nr. 1314 af 12. december 2012, bekendtgørelse
nr. 1383 af 9. december 2013 og bekendtgørelse nr. 883 af 3. juli 2014, foretages følgende ændringer:
1. I bilag I, kap. 1.3, stk. 1, udgår »kap. 1.3.5,«.
2. I bilag I, kap. 1.3, stk. 1, indsættes efter »bestemt i«: »kap. 1.3.5,«.
3. Bilag I, kap. 1.5, stk. 1, affattes således:
»Stk. 1. Følgende byggearbejder kan udføres efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen:
1) Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger, som opføres i forbindelse med byggeri omfattet af kap. 1.3.1, stk. 1, nr. 3-5, og som ved opførelse, om- eller tilbygning
samlet er over 35 m2, men ikke overstiger 50 m2 samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet
eller tjenester, der heller ikke overstiger 50 m2.
2) Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger, som opføres i forbindelse med byggeri omfattet af kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 1, og som ved opførelse, om- eller tilbygning
samlet er over 20 m2, men ikke overstiger 50 m2.
3) Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger, som opføres i forbindelse med byggeri omfattet af kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 2 og 3, og kap. 1.3.3, og som ved opførelse,
om- eller tilbygning ikke samlet overstiger 50 m2.
4) Vindmøller i landzone.
5) Satellitantenner med en diameter på over 1,0 m.
6) Udendørs anlæg til opbevaring af husdyrgødning, korn og foder samt befæstede pladser.
7) Antennesystemer, der anvendes til radiokommunikation i elektroniske kommunikationsnet, som defineret i telelovens § 2, nummer 4) og 5).«
4. Vejledningsteksten til bilag I, kap. 1.5, stk. 1,
affattes således:
»(1.5, stk. 1, nr. 1-3) Der henvises til bekendtgørelse om ejeres pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvorefter ejeren i forbindelse med opførelse af sådanne bebyggelser skal
meddele alle oplysninger, som er af betydning for drift og ajourføring af BBR.
Der gøres opmærksom på, at arbejder på fredede bygninger, der går ud over almindelig vedligeholdelse
både udvendigt og indvendigt, kræver tilladelse efter bygningsfredningsloven.
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For bevaringsværdige bygninger, der er omfattet af en bevarende byplanvedtægt, bevarende lokalplan
eller tinglyst bevaringsdeklaration, gælder fortsat de bestemmelser for ombygninger, forandringer m.v.,
der fremgår heraf.
Bestemmelser i byplanvedtægter og lokalplaner om bebyggelsens placering og udformning gælder fortsat, selv om byggearbejdet ikke kræver byggetilladelse.
(1.5, stk. 1, nr. 1) Byggeri omfattet af kap. 1.3.1, stk. 1, nr. 3-5, omfatter:
• Fritliggende enfamiliehuse
• Sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel med højst to boliger
• Sommerhuse i sommerhusområder
(1.5, stk. 1, nr. 2) Byggeri omfattet af kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 1, omfatter sammenbyggede enfamiliehuse
med lodret lejlighedsskel med mere end to boliger.
(1.5, stk. 1, nr. 6) Bestemmelsen omfatter gylletanke, gyllelaguner, møddingspladser, ensilagepladser,
foderpladser, vaskepladser, siloer til korn- og foderopbevaring, og lign.
(1.5, stk. 1, nr. 7) Bestemmelsen omhandler alene antenner, der anvendes til radiokommunikation. Teleloven definerer elektroniske kommunikationsnet som enhver form for radiofrekvens- eller kabelbaseret
teleinfrastruktur, der anvendes til formidling af elektroniske kommunikationstjenester. Derudover er offentlige elektroniske kommunikationsnet defineret som elektroniske kommunikationsnet, der stilles til rådighed for en ikke på forhånd afgrænset kreds af slutbrugere eller udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester. Som eksempler på antennesystemer i elektroniske kommunikationsnet kan nævnes
offentlige mobilnet, SINE-nettet og tilhørende radiokæder.
Anmeldelsesbestemmelsen undtager ikke antenneejeren fra at indhente tilladelser, der er påkrævet i
henhold til anden lovgivning, eksempelvis landzonetilladelse i henhold til planloven.«
§2
Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. juli 2014.
Stk. 2. § 1, nr. 2, træder i kraft den 1. januar 2015.
Energistyrelsen, den 24. juli 2014
DORTE NØHR ANDERSEN
/ Henrik Andersen
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