
Velkommen til 
Klar parat byg

26.11.2020



Program 

17.00 – 17.20 Velkomst / Thomas Andresen

17.20 – 17.40 Byggesagsbehandling efter BR18 / Torben Hessing Olsen, DI  

17.40 – 18.00 Brugerundersøgelse byggesagsbehandling / Tom Ahmt 

18.00 – 18.20 Budget 2021 – kommende anlæg mv. / Jesper Juhl 

18.20 – 18.30 Afrunding / Thomas Andresen



DK2020 Partnerskab om klimahandlingsplan
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fanen. 

Byggesagsbehandling efter BR 18

• Ny model for teknisksagsbehandling

– Privat regi ved certificerede rådgivere

• Certificeringsordningen

– Indhold

• Status på ordningen

– Problemer 

– Succeser

• Fremtiden



Teknisk byggesagsbehandling efter 
BR18

• Målsætningen:

• Kortere sagsbehandlingstid

• Større indflydelse til bygherre og dennes rådgivere

• Midlet:

• Fjerne den tekniske sagsbehandling fra kommunerne

• Brand- og konstruktionsklasser til at håndterer vores bygningers forskellighed

• Certificerede rådgivere til at sikre kvalitet og sikkerhed er på plads

• NB Den administrative byggesagsbehandling bibeholdes hos de kommunale myndigheder



Konstruktions- og brandklasser

KK1 og BK1 KK2 og BK2 KK3 og BK3 KK4 og BK4

Enfamilie-, række-
sommerhus

Beboelses ejendomme 

≤ 3 etager
Beboelses 
ejendomme
> 3etager

Højhuse

Simple bygninger
landbrug, Industri 
og
lager

Skoler 

Institutioner

1 etage

Skoler,
institutioner
hoteller
>1 etage

Sportsarenaer
Museer

Lav risiko Middel risiko Høj risiko Ekstra høj risiko 

Konstruktionsklasser
Konsekvenser ved  svigt 
• tab af menneskeliv
• økonomiske, sociale og miljømæssige 

konsekvenser

Brandklasser

• Risiko ved brand,

Brandsikringen materialer, konstruktioner,  

brandforebyggende installationer , 

• Brugen af bygningen

Overnatning/ikke overnatning, kendskab til flugtveje

• Højden på bygningen (redningsmuligheder)



Krav om brug af certificeret rådgiver

KK1/BK
1

KK2/BK
2

KK3/BK3 KK4/BK4

Ingen krav X

Certificeret til klasse 2 X

Certificeret til klasse 3 & 4 X X

Tredjepartskontrol X

Funktion Rolle

Projekterende Aktiv/ledende

Kontrollant Aktiv/ledende

3. parts kontrollant Aktiv/ledende



Ansøgning om byggetilladelse

BR 18 §10 stk2

• Oplysning om og dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse

• Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasse.

Vejledningen 
Kommunalbestyrelsen skal vurdere indplacering konstruktionsklasse / brandklasse, eller 

om de er enige i, at byggeriet ikke skal eller ikke kan indplaceres i en konstruktionsklasse.

Afklaring ift. dette kan med fordel allerede foregå som en del af forhåndsdialogen.



Status på ordningen

• Opstart (1. Januar 2018)  1. januar 2020

• Fungerer godt store byggesager

• Fungerer mindre godt på mindre byggesager

• Ombygninger og tilbygninger



Problemer

• Mangel på certificerede rådgivere

• ”Høje honorarer”

• Manglende forståelse for ordningen

• Entreprenører

• Rådgivere 

• Kommunale myndigheder

• Regelgrundlaget

• Uklarheder – tekster og tolkninger

• (Manglende vejledninger) 



Fremtiden 
Hvad gør vi ved problemerne?

Taskforce – nedsat af TBST

• Taskforcen har til opgave at præsentere konkrete udfordringer og drøfte 

konkrete forslag til løsninger

• Taskforcen skal kun forholde sig til problemstillinger, der vedrører bygningsreglementet, og skal således ikke 

behandle problemstillinger, der falder ind under f.eks. AB og/eller ABR-området, eller problemstillinger 

vedrørende samspillet mellem de certificerede og certificeringsorganerne



Fremtiden
Hvad gør vi ved problemerne?

Hvad var vi opnået ind til nu?

• Fælles forståelse for problemerne

• Q&A supplement til BR18 vejledninger

• Hjemmesiden www.brandogkonstruktioner.dk

brandogkonstruktioner.dk






Brugerundersøgelse 
byggesagsbehandling



Mine bekymringer

• Vi opleves som værende nej-sigere

• Vi er for langsomme

• Vi giver ikke tilbagemeldinger på hvornår man er færdig

• Vi er for meget myndighed og for lidt en medspiller på 
udvikling i Aabenraa
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Simple konstruktioner Enfamilieshuse Industri- og
lagerbygninger

Etagebyggeri erhverv Etagebyggeri bolig

Aabenraa Kommune Nationale servicemål Hele landet

Gns. Sagsbehandlingstider - Erhvervsrettet byggesagsbehandling

(sager indsendt fra 1/7-2016 og afgjort i 2019)

Kilde: KL’s servicemålsstatistik 2019
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Simple konstruktioner Enfamilieshuse Industri- og
lagerbygninger

Etagebyggeri erhverv Etagebyggeri bolig

Aabenraa Haderslev Sønderborg Tønder

Gns. sagsbehandlingstider - Erhvervsrettet byggesagsbehandling

(sager indsendt fra 1/7-2016 og afgjort i 2019)

Kilde: KL’s servicemålsstatistik 2019

(dage)



Tilfredshedsundersøgelse

Metode:

• Telefoninterview med de professionelle ansøgere, der har 
fået en byggetilladelse efter BR18 i 2020

Emner: 

• Tilfredshed – målt på 8 spørgsmål

• Hvad bør kommunen prioritere

• Hvor let var det at ansøge

• Ansøgers forberedelse og kontakt med kommunen



Tilfredshed med byggesagsbehandlingen

• Der er fortsat udfordringer med processer ifm. BR18

• Antagelse om, at utilfredshed udspringer af for 
komplicerede regler, for lang sagsbehandlingstid og for 
langsom tilbagemelding / svar i sagen

Det har vi gjort:

Set på statistik for sager, afgjort til og med 2019

Gennemført tilfredshedsundersøgelse i oktober 2020 med 
virksomheder, der har fået tilladelse de sidste 4 måneder 
før undersøgelsen



Resultat - tilfredshed



Resultat fordelt på emner



Fremtidig prioritering

På hvilken af følgende områder bør Aabenraa Kommune 
prioritere sin indsats i fremtiden? 

• 45 % vælger ingen af emnerne og heller ikke ”andet”

• Dem, der ønsker prioritering af indsatser, siger

• Medarbejdernes tilgængelighed (33%)

• Effektivitet i sagsbehandlingen (26%)

• Informationsniveauet i sagen (14%)



Hvor let er det at forstå regler, vejledning og 
ansøgning?



Hvad gør vi nu

• Klar information på hjemmesiden

• Målrettet indsats for forbedring af sagsbehandlingstid og 
information om sagen

• Løbende tilfredshedsundersøgelse med 3 spørgsmål

• Dialog med en følgegruppe med repræsentanter fra 
branchen, sammen med Business Aabenraa

• Opfølgende BR18-workshop



Systematisk opfølgning

• Fra januar systematisk opfølgning som minimum 
kvartalsvis, som vil blive tilgængelig på hjemmesiden

• Opfølgning vil indeholde

• Besvarelser på løbende tilfredshedsmåling

• Statistik over sagsbehandlingstider for sagstyper med 
servicemål



Løbende tilfredshedsmåling

• Vi vil gerne i en lang periode følge ansøgernes tilfredshed 
med byggesagsbehandlingen

• Ca. 2-4 spørgsmål, som stilles telefonisk og evt. 
automatiseret på et senere tidspunkt

• Branchen er meget velkommen til at byde ind med 
relevante spørgsmål

• Kommunens forslag ud fra gennemført undersøgelse:

• Hvor tilfreds er du med kommunens tilgængelighed?

• Hvor tilfreds er du med effektiviteten i sagsbehandlingen?

• Hvad er din overordnede tilfredshed med sagsforløbet?



Forbedret information på hjemmesiden

Et første skud kan ses fra i morgen:

Forventede svartider og sagsbehandlingstider i 4 
kategorier  

Simple veloplyste sager

Ukomplicerede veloplyste sager

Sager af begrænset kompleksitet

Komplicerede sager





Budget 2021
Kommende anlæg mv.



Budget 2021 / kommende anlægsinvesteringer

Udbudsplan:

https://www.aabenraa.dk/erhverv/udbud-og-licitationer/udbudsplaner/

Link til investeringsoversigt: 

https://www.aabenraa.dk/vores-kommune/oekonomi-og-fakta/budgetter-og-regnskaber/

https://www.aabenraa.dk/erhverv/udbud-og-licitationer/udbudsplaner/
https://www.aabenraa.dk/vores-kommune/oekonomi-og-fakta/budgetter-og-regnskaber/


Interessetilkendegivelse ved udbud



Interessetilkendegivelse ved udbud 

Om udbudslisten

• På udbudslisten finder du oplysninger om konkrete projekter, kommunen 
planlægger at udføre i det kommende år. Trin for trin-vejledning guider dig, så 
du kan tilkendegive, hvilke projekter du er interesseret i.

• Udbudslisten er dynamisk, og opdateres løbende. Det er op til dig selv at følge 
med.

Udbud

• Når et projekt skal sættes i gang, trækker kommunen en liste over de 
entreprenører/håndværkere, der har tilkendegivet interesse for projektet. 

• Hvor mange håndværkere, vi kontakter, afhænger af projektet og udbudsform:

 Underhåndsbud: 3 lokale + evt. 1 uden for lokalområdet

 Indbudt licitation: maksimalt 5 lokale og altid mindst 1 uden for lokalområdet



Byggeri 2020 

Aktuelt:

• Opstart svømmehal v. Arena Aabenraa, 50 mio kr (over tre år)

• Nyt hjælpemiddelhus, træning og forebyggelse mv., Rødekro, 58 mio. kr (over 3 år)

• Bylderup Skole, renoveringsopgave, 4,8 mio. kr

• Vinterbader- og sanitære faciliteter, Sønderstrand, 2,8 mio. kr

• Energioptimeringsprojekter på institutioner, 2 mio kr

• 10. klasses center, Dr. Margrethesvej 13, 4,2 mio. kr

• Brandsikkerhed på plejeboliger,  3,3 mio kr

• Nedrivning af tidl. Rødekro Skole, 11 mio. kr

• Nedrivning af Nørreport 5-19 og Ramsherred + midlertidigt byrum 9,25 mio. kr

• Vedl. arbejder på kommunale bygninger (drift) ca. 20 mio. kr.



Byggeri

Inden længe….

• Nyt Museumsbyggeri v. Kilen, Aabenraa, 20 mio. (afsat i 2022)

• Daginstitution, Aabenraa, 30 mio. kr. (afsat i 2022-2023)  



Veje og trafik / byens rum

Aktuelt

• Pumpestation v. Mølleåens udløb, 33 mio. kr. (2 år)

• Rundkørsler, Løgumklostervej, ombygning, 3 mio. kr. 

• Cykelsti, Rens-Burkal 9 mio. kr. ca.

• Cykelsti Plantevænget, 1 mio. kr. ca.

• Cykelstipulje, 10 mio. kr. (2 år) 

• Udskiftning af gadelys 1 mio. kr.

• Asfalt, veje, stier og fortove 10 mio. kr.



Områdefornyelser

• Områdefornyelse Aabenraa, Løjt, Tinglev og Bolderslev 



Byggemodninger

• Skandinaviensvej, Padborg V, erhvervsudstykning

• Midtkobbel, boliger

• Lyreskovvej, E2 - boliger



For flere oplysninger – kontakt 

Trafik & Anlæg 

Teamleder 

Keld Rysgaard

kry@aabenraa.dk

Kommunale Ejendomme

Teamleder  

Mette Møldrup

mmho@aabenraa.dk

Drift & Anlæg

Afdelingschef 

Jesper Juhl Kristensen 

jejk@aabenraa.dk

mailto:kry@aabenraa.dk
mailto:mmho@aabenraa.dk
mailto:jejk@aabenraa.dk


Afrunding ved borgmester


