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udbyder Byggecentrum BR10 i ringbindsform hvor du automatisk kan få tilsendt alle fremtidige tillæg af

Bygningsreglement 2010 til dit ringbind.
Gennem et abonnement på BR10 i ringbindsform er du altid fuldt opdateret.

Selve abonnementet er gratis, du betaler kun for de tillæg til BR10 og sammenskrivninger, du får tilsendt.

Ved hver ændring eller tillæg til reglementet, foretager Byggecentrum en sammenskrivning til BR10 med den
oprindelige tekst, hvilket letter forståelsen og giver overblik i det daglige arbejde med bygningsreglementet.

Bygningsreglement 2010 er det aktuelle regelsæt for byggeri i Danmark. BR10 beskriver i detaljer, hvordan
et byggeri skal udføres for at være håndværksmæssigt korrekt samt teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Selve byggeloven er en rammelov, som formulerer det overordnede formål med lovgivningen på
byggeområdet. Bygningsreglementet udspecificerer, hvad det er, byggeloven kræver. Kravene i byggeloven
og bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-,
sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Der er fx krav i BR10 til bebyggelsers højde, afstand til skel,

konstruktion, indretning, materialevalg.

Et byggeri skal leve op til de bestemmelser, der var gældende på det tidspunkt byggeriet blev opført.

De væsentligste ændringer december 2014 og januar 2015 er:

Den 1. januar 2015 træder de nye regler om en certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner i
kraft. Certificeringsordningen medfører, at ejeren af en transportabel konstruktion selv kan vælge, om

konstruktionen skal certificeres eller byggesagsbehandles.
Konstruktioner, der bliver certificeret efter de nye regler, kan nemlig opstilles uden, at kommunen skal

meddele byggetilladelse, så længe certificeringen er gyldig.

Den 31. december 2014 trådte ændringer til Bygningsreglementets kapitel 7 og 8 i kraft.
Ændringen gennemfører art.13, stk. 4 i VE-direktivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 200 928/EF)

og indsættes i kapitel 7 som et nyt stk. 8.
Som konsekvens af ændringen ophæves det krav til installation af solvarme, der følger af kapitel 8.6.2, stk.2.
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