ERKLÆRING om hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet, byggearbejdet er omfattet af
(§10-erklæring)
Eksempel på hvilke punkter der typisk vil skulle afkrydses ved ansøgning om opførelse af et nyt
enfamiliehus.
Erklæringen er tilgængelig, når du søger via Byg og Miljø.

Erklæring om hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet, byggearbejdet er
omfattet af*
BR-18 § 10 stk. 1 nr. 8: Det erklæres, at byggeriet er omfattet af følgende tekniske forhold (sæt kryds(er)) i
bygningsreglementet og ved byggeriets afslutning fremsendes dokumentation svarende hertil iht. § 40:

2 Adgangsforhold (§ 48 - § 62)
3 Affaldssystemer (§ 63 - § 68)
4 Afløb (§ 69 - § 81)
5 Brand (§ 82 - § 158)
6 Brugerbetjente anlæg (§ 159 - § 160)
7 Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder (§ 161 - § 165)
9 Bygningens indretning (§ 196 - § 241)
10 Elevatorer (§ 242 - § 249)
11 Energiforbrug (§ 250 - § 298)
12 Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger (§ 299 - § 328)
13 Forurening (§ 329 - § 333)
14 Fugt og vådrum (§ 334 - § 339)
15 Konstruktioner (§ 340 - § 357)
16 Legepladser mv. (§ 358 - § 367)
17 Lydforhold (§ 368 - § 376)
18 Lys og udsyn (§ 377 - § 384)
19 Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg (§ 385 - § 392)
21 Vand (§ 403 - § 419)
22 Ventilation (§ 420 - § 452)

Vejledning
Du skal afkrydse de emner, som er relevant for dit byggeri.
Hvis du er i tvivl, kan du læse i bygningsreglementet BR18, hvilke krav der er under de enkelte emner. Hvis
der blot er et krav under emnet, som dit byggeri er omfattet af, skal du krydse emnet af i §10-erklæringen.
Eksempelvis vil pkt. 13 ”Forurening”, skulle afkrydses ved opførelse af et enfamiliehus, da der er krav om
radonsikring af boliger, jf. BR18 §332.
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