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GRØN OMSTILLING: LADESTANDERE OG TEKNISKE INSTALLATIONER 

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. 

 

Den 1. januar 2020 trådte en ændring af byggeloven i kraft, der bemyndiger boligministeren til at 

fastsætte regler om etablering og forberedelse til etablering af ladestandere til elektriske køretøjer. 

Boligministeren blev også bemyndiget til at fastsætte regler om, at der i bestående bygninger, der ikke 

er beboelsesbygninger, skal etableres bygningsautomatiserings- og kontrolsystemer til tekniske syste-

mer i bygningen. 

 

Ladestandere til elektriske køretøjer ved bygninger 

Lovændringen til byggeloven indebærer, at boligministeren fra 1. januar 2020 blev bemyndiget til at 

fastsætte regler om etablering af ladestandere og forberedelse til etablering af sådanne ladestandere til 

elektriske køretøjer mv. i henhold til byggelovens § 4 D. 

 

Der har ikke tidligere været hjemmel til at boligministeren kunne fastsætte sådanne regler, og der er 

derfor tale om en ny regel. 

 

Grænserne for bemyndigelsen er fastsat i byggelovens § 4 D, stk. 2, hvorefter boligministeren kan 

fastsætte regler om etablering af ladestandere (og forberedelse til etablering af sådanne ladestandere) 

ved:  

 

1 bestående bygninger med mere end 20 parkeringspladser, såfremt bygningerne ikke er be-

boelsesbygninger,  

2 ombygninger af bygninger med mere end 10 parkeringspladser og  

3 nybyggeri med mere end 10 parkeringspladser. 

 

Det er særligt, at bemyndigelsen også omfatter bestående bygninger, da byggeloven som udgangspunkt 

alene finder anvendelse på nybyggeri, med mindre det udtrykkeligt fremgår af en bestemmelse i loven, 

at bestemmelsen gælder for eksisterende bebyggelse.  

 

Dermed kan den nye bestemmelse i byggelovens § 4 D anvendes til at understøtte etableringen af 

opladningsinfrastruktur i tilknytning til beboelsesejendomme og erhvervsbygningers parkeringsanlæg 

for nye såvel som bestående bygninger. 

 

Den nye § 4 D har medført udstedelsen af ladestanderbekendtgørelsen, som trådte i kraft den 10. marts 

2020. Bygningsreglementet er ligeledes ændret således, at der henvises til ladestanderbekendtgørelsen 

i bygningsreglementets § 400, stk. 2. 

 

Det fremgår bl.a. af ladestanderbekendtgørelsen § 5, stk. 1, at der ved nybyggeri af beboelsesbygninger 

(med mere end 10 parkeringspladser) skal forberedes etablering af ladestandere til samtlige parke-

ringspladser.  
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Ved nybyggeri af andre bygninger end beboelsesbygninger (med mere end 10 parkeringspladser) skal 

der etableres mindst én ladestander til parkeringsanlægget og forberede mindst hver femte parkerings-

plads til ladestandere.  

 

Ved bestående bygninger med mere end 20 parkeringspladser (og hvor bygningerne ikke er beboelses-

bygninger) skal der etableres mindst 1 ladestander til parkeringsanlægget senest den 1. januar 2025. 

Dette gælder dog ikke, såfremt bygningerne er ejet og benyttet af små og mellemstore virksomheder. 

 

Der er med andre ord et større fokus på at etablere ladestandere ved beboelsesbygninger end ved andre 

bygninger. 

 

Effektivisering af bygningers tekniske systemer 

Dertil er der i den nye bestemmelse § 4 E givet boligministeren en bemyndigelse til at fastsætte regler 

om, at der i bestående bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, skal etableres bygningsautomatise-

rings- og kontrolsystemer til tekniske systemer i bygningen, såfremt etableringen er omkostningseffek-

tiv. 

 

Beboelsesbygninger er således ikke omfattet af bestemmelsen. 

 

Det er i forarbejderne vurderet, at der eksisterer hjemmel i byggeloven for så vidt angår nybyggeri. 

Med andre ord udvides bemyndigelsen til også at omfatte eksisterende bygninger. 

 

Bygningsautomatiserings- og kontrolsystemerne kan eksempelvis vedrøre varme-, køle og ventilations-

anlæg. 

 

Det forventes, at ændringen kommer til at omfatte større, eksisterende bygninger, såsom kontorbyg-

ninger, hospitaler, museer, storcentre mv., som i henhold til lovforarbejderne typisk har en størrelse på 

mere end 5.000 m2.  

 

Elbiler og automatiseringer af bygningers tekniske anlæg 

Omstillingen af transportsektoren til elektriske køretøjer er et vigtigt element i ambitionerne om et 

grønnere Danmark. Det forventes, at de nye bestemmelser i byggeloven er medvirkende til at forbedre 

luftkvaliteten, da elektriske køretøjer ikke udleder partikler, og mindske udledningen af CO2 som følge 

af vedvarende energikilders øgede andel af elproduktionen.  

 

Det forventes også, at der med lovændringen vil blive etableret ca. 22.000 ladestandere i alt, som er 

fordelt på 1.000 ladestandere ved nybyggeri og 21.000 ladestandere ved eksisterende byggeri. Dertil 

skal der forberedes etablering af ladestandere på omkring 26.000 parkeringspladser frem mod 2025. 

 

Endvidere forventes det, at der over tid kan hentes betydelige energibesparelser i forhold til automati-

serings- og kontrolsystemer til bygningers tekniske anlæg – for både forbrugere og virksomheder.  

 

Tilføjelserne sker bl.a. på baggrund af ændringer af EU-direktiver1 og skal være fysisk implementeret i 

2025. 

 

 
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/844/EU af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2010/31/EU om 
bygningers energimæssige ydeevne og dikretiv 2012/27/EU om energieffektivitet. 


