
 

Vilkår i byggetilladelser – kan der stilles krav til bæredygtighed? 

Hos SIRIUS advokater brænder vi for den grønne omstilling, og vi nærer stor interesse for og 

har stor erfaring med både de politiske og juridiske rammevilkår, der gælder, når man tænker 

grøn omstilling. Følg med i vores artikelserie, hvor vi hver uge sætter fokus på rammerne for 

grøn omstilling. 

Byggeriet kan i høj grad bidrage til den grønne omstilling, hvorfor kommunerne som byggemyndighed kan 

fristes til at stille krav om bæredygtigt byggeri i byggetilladelser.  

Men hvilke rammer har kommunerne til at stille individuelle vilkår i byggetilladelser? 

I denne artikel stiller vi skarpt på kommunernes muligheder for at stille vilkår i byggetilladelser, og om 

byggetilladelser kan bruges til at fremme bæredygtigt byggeri.  

5 hurtige om byggetilladelser 

✓ Byggetilladelsen er en tilladelse til at bygge, renovere eller nedrive bebyggelse. Ændringer i 

anvendelsen af en bygning, som er relevante i forhold til byggeloven, kræver også byggetilladelse. 
Dette kan eksempelvis være ændringer, der stiller andre krav til flugtveje. 

✓ Bebyggelse skal forstås bredt og dækker efter omstændigheder også over midlertidige anlæg 
såsom tribuner, containere, vindmøller, kraner, flagstænger, etc. 

✓ Det er kommunen, der giver byggetilladelsen. 

✓ Kommunen skal både vurdere om byggeriet er overensstemmende med byggeloven, 
bygningsreglementet (BR18) og anden lovgivning. Krav, der fastsættes i medfør af anden 

lovgivning, skal fremgå af byggetilladelsen. 

✓ Hvis ens byggetilladelse lever op til byggeloven og anden lovgivning, har man som udgangspunkt 
krav på at få byggetilladelse.  

Hvilken lovgivning skal kommunen vurdere i en byggetilladelse? 

Når kommunen behandler en byggetilladelse, er der en lang række love, der skal inddrages, hvoraf vi i 

denne artikel har særligt fokus på dem, der er markeret med: 

 

• Planloven – Se vores tidligere artikel om bæredygtig lokalplanlægning 
• Husdyrbrugsloven 

• Miljøbeskyttelsesloven – Følg os på LinkedIn så du får besked om vores artikel om grønne vilkår i 
miljøgodkendelser 

• Naturbeskyttelsesloven 

• Jordforureningsloven 

• Masteloven 

• Arbejdsmiljøloven 

• Vejlovene 

• Saneringsloven 

• Byfornyelsesloven 

• Varmeforsyningsloven 

• Vandforsyningsloven 

• Beredskabsloven 

• Museumsloven 

• Lov om fremme af energibesparelser 

• Miljøvurderingsloven 

• Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 
 

 

 



 

Processen for vilkårsfastsættelse 

Når det skal afklares, hvordan en byggetilladelse skal udformes, og hvilke vilkår der kan eller skal stilles, 

bør kommunen følge den følgende, overordnede proces:  

 

 

 

Rammerne for individuelt fastsatte vilkår – kommunernes skøn 

En byggetilladelse er i høj grad en lovbunden afgørelse, som ikke overlader kommunen et vidt skøn. 

Byggeloven og bygningsreglementet indeholder således en række detaljerede regler om, hvornår 

byggetilladelse er påkrævet, om byggetilladelsens indhold og om de krav, byggeriet skal leve op til.  

Lever et byggeri op til byggeloven, bygningsreglementet og anden lovgivning, kan ansøgeren derfor som 

udgangspunkt forvente at få tilladelse til at opføre byggeriet. I praksis har kommunen dog i byggeloven og 

planloven visse muligheder for at påvirke et byggeri – også efter at en ansøgning er indgivet i 

overensstemmelse med byggeloven og gældende planlægning.   

I det nedenstående skema giver vi vores bud på de væsentligste regler i byggeloven, bygningsreglementet 

og planloven, der kan føre til, at kommunen kan stille individuelle vilkår til et projekt i en byggetilladelse:  



 

Lov/bekendtgørelse Regel Skøn 

Byggeloven Generelt Kommunen er tillagt et begrænset skøn i 

relation til vurderingen af, om et byggeri 

ligger inden for byggelovens regler. 

§ 6D – Helhedsvirkning 

 

Kommunen er tillagt et skøn til at 

bedømme en bygnings helhedsvirkning i 

relation til omgivelserne. Skønnet kan 

alene baseres på æstetiske hensyn, og 

hensynet til at sikre en god 

helhedsvirkning vil navnlig være til stede, 

hvor omgivelserne har særlig æstetisk 

værdi eller består af særlige naturværdier 

eller lignende. Der kan ifølge vejledningen 

til § 6D stilles krav om fx gesimshøjde, 

materialevalg eller taghældning, nægte 

opsætning af altan samt stille krav om 

mindre eller større bygningshøjde, end 

bygherre ønsker.   Desuden skal skønnet 

udøves sagligt og proportionalt, hvorfor 

det må lægges til grund, at væsentligt 

fordyrende krav må kræve, at den 

forbedrede helhedsvirkning derved er 

markant, og at området i øvrigt har en 

særlig æstetisk værdi, som fastholdes ved 

vilkåret. Beføjelsen kan ikke anvendes, 

når kommunen har udarbejdet en 

lokalplan, som regulerer byggeriets 

æstetiske udformning. 

§ 11 – Særlige krav til særlige bebyggelser Visse typer af byggerier kan ikke 

reguleres i bygningsreglementet, 

eftersom det efter deres karakter er 

nødvendigt at stille særlige krav og vilkår 

i hvert enkelt tilfælde. Det drejer sig 

eksempelvis om bygninger og lokaler til 

forretninger, industri, værksted og lager, 

husbåde o.l., samt bygninger hvor mange 

forsamles såsom kirker, hoteller, museer, 

sygehuse, fængsler, skoler, etc. 

Kommunens skøn er bundet af de hensyn, 

som byggeloven skal varetage. 

§ 12 – Fundering, udgravning, ændring af 

terrænhøjde mv. 

Det ses jævnligt, at kommuner stiller 

vilkår i byggetilladelser om overholdelsen 

af § 12. Muligheden for at stille vilkår skal 

ses i lyset af, at kommuner ikke har 

hjemmel til at afvise at meddele 

byggetilladelse begrundet i risikoen for 

skader på naboejendomme. Vilkår må 

ikke fastsættes således, at de i praksis 

forhindrer byggeriets gennemførelse. Da 

det som udgangspunkt er bygherrens 

ansvar at overholde reglen, er der ikke 

krav om, at kommunen stiller vilkår 

herom eller undersøger, om byggeriet 

indebærer risiko for naboejendomme.  



 

§ 12 A - Jordbundsforhold En kommune kan træffe en generel 

bestemmelse om, at der stilles særlige 

krav til funderingsmetoder mv. i et 

nærmere angivet område. Med andre ord 

indebærer § 12A ikke hjemmel til at stille 

vilkår i den enkelte byggetilladelse. Vilkår 

om overholdelse af en generel beslutning 

om funderingsforhold (fx fastsat i en 

temalokalplan), kan imidlertid indsættes i 

byggetilladelsen.  

§ 13 – Terrænregulering mv. Foretagen terrænregulering kan efter 

kommunalbestyrelsens skøn påbydes 

ændret, hvis terrænreguleringen er til 

ulempe for naboejendommene. Det 

gælder kun i bebyggede områder, og 

bestemmelsen gælder ikke, hvis 

terrænregulering er reguleret i en 

lokalplan. Bestemmelsen angår efter sin 

ordlyd ”foretagen” terrænregulering, men 

ud fra en værdispildsbetragtning må det 

lægges til grund, at en kommune vil 

kunne varsle påbud allerede forud for 

terrænreguleringens gennemførelse. Der 

kan således i en byggetilladelse 

fastsættes vilkår om terrænregulering til 

skade for de omliggende grunde i form af 

et varsel om påbud. 

§ 22 – Dispensation Kommunalbestyrelsen kan i en 

byggetilladelse meddele dispensation fra 

visse bestemmelser i byggeloven og 

bygningsreglementet, hvis det er 

foreneligt med de hensyn, der ligger til 

grund for de pågældende bestemmelser. 

Der er i § 22 visse begrænsninger for, 

hvad der kan dispenseres fra. En 

dispensation indebærer efter sin karakter, 

at der stilles mere lempelige vilkår, end 

loven eller bygningsreglementet 

foreskriver, og dispensationer skal derfor 

fremgå direkte af byggetilladelsen. 

Dispensationsadgangen kan også 

anvendes til retlig lovliggørelse af byggeri. 

I henhold til bygningsreglementets § 13 

skal der indgives ansøgning om 

dispensation. Bestemmelsen må ses i 

lyset af kommunens 

vejledningsforpligtelse, idet kommunen 

således er forpligtet til at vejlede om, 

hvilke dispensationer der er påkrævet for 

et byggeri.  

§ 26 – Tidsbegrænsning Under særlige omstændigheder kan der 

meddeles tidsbegrænset byggetilladelse, 

eksempelvis grundet byggeriets særlige 

art, udførelsesmåde, beliggenhed eller 

andre omstændigheder. Det er en 

betingelse, at tidsbegrænsning er 

”påkrævet”. 



 

Bygningsreglementet Generelt Kommunen er tillagt et begrænset skøn i 

relation til vurderingen af, om et byggeri 

ligger inden for bygningsreglementets 

regler, herunder de hensyn der angives i 

en række bestemmelser i 

bygningsreglementet. Såfremt et byggeri 

ikke overholder bygningsreglementet, vil 

det dog snarere end at stille vilkår om 

overholdelse af reglerne i tilladelsen være 

relevant med en dialog mellem 

kommunen og ansøgeren, således at det 

ansøgte kan bringes i overensstemmelse 

med reglerne. Konkret kan det dog være 

relevant at sikre reglernes overholdelse 

gennem vilkår. 

§ 13 – Dispensation Se ovenfor under byggelovens § 22. 

§ 14 – Midlertidig råden over 

naboejendom 

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af 

bygningsreglementets § 14 og 

byggelovens § 12 give tilladelse til 

midlertidig råden over en naboejendom, 

hvis det er nødvendigt for (i) at sikre 

naboejendommen eller anlæg beliggende 

på/i denne, eller (ii) at foretage 

byggearbejderne. Kommunen er således 

tillagt et konkret skøn i relation til, om der 

kan stilles vilkår om midlertidig råden 

over fremmed ejendom. Såfremt 

midlertidig råden tillades, kan kommunen 

formentlig stille saglige vilkår til sikring af, 

at den midlertidige råden generer ejeren 

af naboejendommen mindst muligt. Det 

fremgår dog direkte af 

bygningsreglementets § 14, at arbejdet 

skal ske til mindst mulig gene for naboen, 

og at grunden skal reetableres. 

Kapitel 4 - Afløb I bygningsreglementets kapitel 4 fremgår 

visse regler, som på overordnet plan 

beskriver, hvilke hensyn der skal være 

bærende i projekteringen og driften af 

afløbssystemerne. Bl.a. skal forurening 

begrænses, og unødigt energiforbrug skal 

undgås, hvorfor det kunne overvejes, om 

det i den forbindelse er muligt at stille 

”grønne vilkår”. Den overordnede 

angivelse af hensyn indebærer, at 

kommunerne principielt har hjemmel til at 

fastsætte vilkår, som sikrer, at 

dimensioneringen overholder hensynene. 

I praksis er hjemlen imidlertid begrænset 

af, at en række af bestemmelserne er der 

dog angivet konkrete Dansk Standard-

normer, der enten kan eller skal tjene til 

opfyldelse af hensynene. Vilkår om afløb 

må dels ses i lyset af de relevante Dansk 

Standard-normer, dels de relevante 

spildevandstilladelser mv.  Oftest vil 

projekteringen således ske ud fra de 

relevante standarder, således at 



 

kommunens konkrete skøn i praksis er 

begrænset til de få typer anlæg, der ikke 

falder ind under de relevante standarder. 

§ 82 – Brand  Kommunen har alene et meget begrænset 

skøn i forhold til brandkrav, eftersom 

vilkårene i høj grad fastsættes ud fra 

bygningsreglementet og vejledningerne 

hertil. Dog er kommunen eksempelvis i § 

82 tillagt et skøn i forhold til at lempe 

kravene, ligesom kommunen er tillagt et 

skøn til at fastsætte vilkår, hvis der 

vælges andre løsninger end dem, der er 

skitseret i bygningsreglementet og 

vejledningerne. 

§ 187 – Helhedsvurdering  Kommunalbestyrelsen kan som 

udgangspunkt ikke nægte at tillade 

byggeri, der overholder byggeretten, dvs. 

de relevante bestemmelser i 

bygningsreglementets kapitel 8 eller en 

lokalplan om bebyggelsesprocent, 

grundens størrelse, etageantal, højde- og 

afstandsforhold – og der kan heller ikke 

stilles vilkår om disse forhold, hvis 

reglerne overholdes. Hvis ikke et ansøgt 

byggeri opfylder byggeretten, skal 

kommunen imidlertid foretage en 

helhedsvurdering af byggeriet i henhold til 

bygningsreglementets § 187, hvilket 

medfører, at kommunen kan fastsætte 

individuelle vilkår for en tilladelse. En 

helhedsvurdering skal også foretages, når 

der skal udstykkes, matrikuleres eller 

overføres areal, hvor dette ikke angår 

grunde til enfamilieshuse og 

sommerhuse. Herved er kommunen tillagt 

et skøn, der er bundet af de hensyn, som 

er angivet i bygningsreglementets § 188. 

§ 197 – Bygningers indretning Kommunen er tillagt et skøn i relation til, 

hvorvidt bygningers indretning kan 

lempes i forbindelse med ombygning. 

§ 242 – Elevator I henhold til § 242 må en elevator ikke 

føre til unødigt energiforbrug. Kommunen 

er imidlertid ikke tillagt et skøn til at 

fastlægge energiforbruget, som er fastsat 

ud fra standardnormer, jf. § 248. 

Kommunen kan efter omstændighederne 

acceptere et højere energiforbrug end det 

foreskrevne, hvis der foretages 

tilsvarende energibesparelser.  

Kapitel 11 – Energiforbrug  Kommunens skøn er begrænset i relation 

til at stille vilkår om energiforbrug, idet 

bygningsreglementet stiller konkrete krav 

til, at energiforbruget skal baseres på 

energirammeberegninger. Derudover 

stilles der en række specifikke krav til 



 

isolering mv., med henblik på at undgå 

unødigt energitab. 

§ 297 – Bygningsopvarmning Følge § 293 skal bygningsopvarmning 

baseres på vedvarende energi. Der kan 

dog dispenseres fra kravet under 

inddragelse af visse konkrete hensyn, der 

er nævnt i § 297. 

§ 313 – Krav til erhvervsmæssigt 

anvendte fyringsanlæg 

Kommunen har hjemmel til at stille 

særlige krav til fyringsanlæg, der 

anvendes erhvervsmæssigt. Der kan ikke 

stilles vilkår, hvis anlægget er omfattet af 

EU-forordning 2016/426 om apparater, 

der forbrænder gasformigt brændstof. Da 

der er tale om en generel hjemmel, må 

det lægges til grund, at der kan stilles 

”grønne vilkår”, dog under hensyntagen til 

at vilkårene skal være saglige og 

proportionale og overholde relevant 

national og EU-retlig lovgivning.  

§ 396 – Frist for opholdsarealer mv. Kommunen har hjemmel til at fastsætte 

en frist for indretning af opholdsarealer og 

legeområder. Fristen skal være efter 

bygningens ibrugtagning. 

§ 400 – Parkeringsarealer og ladestandere Kommunen har hjemmel til i 

byggetilladelsen at fastlægge, hvor stor 

en del af et areal, der skal udlægges til 

parkering. Kommunen er således tillagt et 

skøn i relation til vilkårsfastsættelse for 

størrelsen af parkeringsarealer. Som 

noget nyt indeholder § 400, stk. 2, også 

en henvisning til 

ladestanderbekendtgørelsen, idet 

kommunen skal fastsætte vilkår om 

ladestandere i byggetilladelsen, når dette 

følger af bekendtgørelsen. Her er 

kommunen imidlertid ikke tillagt et skøn, 

eftersom ladestanderbekendtgørelsen 

indeholder detaljerede regler om, hvornår 

der skal opsættes ladestandere. 

§ 458 – Forskudte etager mv. Ved forskudte etager, opholdsarealer i 

tagetager mv. afgør 

kommunalbestyrelsen etageareal, samt 

hvad der udgør en etage. Dette medfører, 

at kommunalbestyrelsen efter et konkret 

skøn kan fastsætte vilkår, fx om at altaner 

og terrasser skal indgå i etagearealet. 

Planloven § 14-forbud Et af de væsentligste greb, en kommune 

har i forhold til at standse en 

byggetilladelse eller betinge en 

byggetilladelse af visse forhold, er 

muligheden for at nedlægge forbud med 

hjemmel i planlovens § 14. Der kan 

nedlægges forbud, når man ved lokalplan 



 

kan ændre kravene til byggeriet. I sager 

om § 14-forbud opstår der ofte tvivl om, 

hvorvidt kommunen har givet bindende 

forhåndstilsagn til byggeriet – 

eksempelvis ved tidligere at have 

godkendt en lokalplan til realisering af 

projektet. Efter praksis kan et bindende 

forhåndstilsagn godt forhindre et forbud, 

men der skal meget til, før udmeldinger 

fra kommuner har karakter af bindende 

forhåndstilsagn. Et § 14-forbud kan 

opretholdes i op til et år, og det kan ikke 

forlænges eller udstedes på ny. Med andre 

ord har kommunen et år til at 

offentliggøre et lokalplanforslag, der 

hindrer eller stiller reviderede krav til 

byggeriet. 

Lokalplaner Generelt skal kommunerne i forbindelse 

med udstedelse af byggetilladelser påse, 

at anden lovgivning overholdes, samt at 

gældende kommune og lokalplaner 

overholdes. Der kan således stilles vilkår 

til sikring heraf, ligesom der kan 

dispenseres fra lokalplaner, hvor dette 

ikke strider mod planens principper, jf. 

planlovens § 19. 

Særligt om kompetencenormer i 

lokalplaner 

Mange – særligt ældre – lokalplaner 

indeholder såkaldte kompetencenormer, 

dvs. lokalplanbestemmelser som giver 

mulighed for at fravige lokalplanen eller 

overlader et skøn til kommunen når 

byggetilladelsen skal udstedes. Det kan 

eksempelvis være bestemmelser om, at 

kommunen skal godkende materialevalg, 

eller at der ikke må anvendes materialer, 

der virker skæmmende. Ligeledes kan det 

være hjemmel til at dispensere fra 

eksempelvis lokalplanens 

anvendelsesbestemmelser. Selvom en 

lokalplan indeholder en bestemmelse om 

en dispensationsmulighed, skal 

proceduren for dispensation i planlovens § 

19 anvendes, hvorfor dispensation ikke 

må stride mod lokalplanens principper. 

Det ses jævnligt, at sådanne 

bestemmelser er formuleret for uklart til, 

at de hjemler at kommunen stiller 

konkrete krav til at kun specifikke 

materialer må anvendes. 

Kompetencenormer kan således næppe 

anvendes til eksempelvis vilkår om 

grønne tage eller lignende. Dette skal ses 

i lyset af, dels at det står kommunen frit 

for at udarbejde et tillæg til lokalplanen 

(eksempelvis efter et § 14-forbud), dels at 

borgerne som udgangspunkt skal kunne 

læse i lokalplanen, hvilke krav byggeri 

skal leve op til. Kommunerne skal således 

være påpasselige med at fastsætte meget 

konkrete og specifikke vilkår pga. 



 

 

Mulighed for at fastsætte ”grønne vilkår”? 

Kommunerne kan ikke i en byggetilladelse fastsætte vilkår, der er mere vidtgående end byggeloven, 

bygningsreglementet og anden lovgivning hjemler.  

Som det fremgår ovenfor, er kommunens skøn ganske begrænset, særligt i forhold til at stille grønne vilkår, 

og der kan således ikke stilles generelle krav om, at byggeri eksempelvis skal bæredygtighedscertificeres 

eller lignende, ligesom der ikke kan stilles krav om eksempelvis grønne tage eller lignende. 

SIRIUS advokater vurderer, at kommuner lovligt kan fastsætte grønne vilkår i byggetilladelser i følgende 

tilfælde, forudsat at vilkårene konkret kan rummes inden for hjemmelen og anden lovgivning og i øvrigt er 

saglige og proportionale: 

✓ Når det følger af kommunens lokalplanlægning.  

✓ Når planloven hjemler et grønt vilkår, kan et § 14-forbud anvendes til at få gennemført vilkåret. 

Se vores tidligere artikel om bæredygtig lokalplanlægning. 

✓ Når terrænregulering medfører ulemper for omboende, eksempelvis begrundet i klimaforandringer 

i form af eksempelvis skybrud eller stormflod. 

✓ Vilkår om afløb, der ikke er omfattet af de relevante standarder. 

✓ Krav til erhvervsmæssigt anvendte fyringsanlæg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kompetencenormer, undtagen når 

kompetencenormerne er direkte hjemlede 

i planloven (§ 15, stk. 1, nr. 18). 


