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Taastrup, den 3. maj 2020 

 

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygnings-

reglementet 2018 (BR18) – J.nr. BS0400-00256 

____________________________________________________________________________ 

 

Generelle bemærkninger 

 

Dansk Handicap Forbund (DHF) har følgende kommentarer til ændringsforslaget vedr. bekendt-

gørelse om bygningsreglementet. 

 

DHF vurderer, at det er rigtig fint, at det præciseres, hvornår der er krav om indretning af toilet-

ter til personer med handicap for at undgå misforståelser. 

 

DHF noterer sig, at der stadig er krav om indretning af toiletter til personer med handicap i ny-

bygninger, ombygninger samt ved væsentlige anvendelsesændringer, såfremt der indrettes 

toiletter til offentlig brug eller til de ansatte i kontorer- og administrationsbygninger. 

 

Derfor anbefaler vi, at fastholde formuleringen ”at wc-rummet skal kunne bruges af alle brugere 

enten direkte eller via elevator, lift eller lignede”, hvilket også er forudsætningen i BR18. 

 

Det skal sikres, at når der er krav om indretning af toilet til personer med handicap, så skal toi-

letterne også kunne benyttes af ”alle brugere”, jf. de nye funktionskrav i bygningsreglementet. 

 

Vi vurderer, at de nye tilføjelser kan misfortolkes, så man tror, at man kan slippe for at indrette 

toiletter til personer med handicap, hvis der i forvejen ikke er niveaufri adgang. Det virker for os 

uklart. Det er vigtigt at pointere, at når der laves et offentligt tilgængeligt toilet, så skal der være 

et toilet, der opfylder kravene i § 214, stk. 2. 

 

Tekstnære bemærkninger 

 

Emne/tekst: Nr. 44. I § 216 indsættes som stk. 2: 

Kommentar: DHF foreslår, at der indsættes et ”, efter offentligt tilgængelige wc-rum.” 

Ved denne lille ændring fremstår ”i stueetagen eller på andre etager med 

adgang via elevator, lift eller lignende” som eksempel.” 

Det er selvfølgelig beklageligt, at § 216, stk. 2 indeholder dobbelt negation. 

Det må så understøttes af fortolkningsbidrag. 

Forslag til 

ændring: 

Teksten lyder herefter således (nr. 44. i § 216 indsættes som stk. 2: ): 

»Stk. 2. Såfremt der ved ombygning ikke indrettes offentligt tilgængelige wc-

rum, i stueetagen eller på andre etager med adgang via elevator, lift eller 

lignende, skal der ikke indrettes wc-rum efter § 214, stk. 2.« 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Olsen, landsformand 
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