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Erklæring vedr. teknisk dokumentation 
 

  
Vedr. adresse:__________________________________________________________________________________ 
 
Tilladelse til opførelse af __________________________________________________________________________ 
 
VIGTIG INFORMATION INDEN DU SKRIVER UNDER: 
 
I henhold til Bygningsreglement 2018 (BR18) §40 stk. 2 nr. 2, skal der fremsendes erklæring om, at det færdige byggeri 
er i overensstemmelse med byggetilladelsen og bygningsreglementet. 
 
Ansøger er ansvarlig for, at bygningen opføres i overensstemmelse med byggelovens formål og bygningsreglementets bestem-
melser. 
 
Ansøger har ved ansøgningen om byggetilladelse oplyst, hvilke kapitler i bygningsreglementet byggeriet er omfattet af. 
 
Ansøger skal ved færdigmelding af byggeriet udfylde og vedlægge denne erklæring, hvor der skrives under på, at bygningen er 
opført i overensstemmelse med byggetilladelsen og bygningsreglementets bestemmelser, samt at der er vedlagt den fornødne 
dokumentation vedr. de tekniske forhold i de kapitler i bygningsreglementet, som byggearbejdet er omfattet af. 
 
Ansøger er ansvarlig for, at alt relevant materiale er indsendt til kommunen.  
 
Ansøger opfordres til i samarbejde med en rådgiver at klarlægge hvilken dokumentation, der er relevant for den pågældende 
byggesag. 
 
I bygningsreglementets vejledning om byggesagsbehandling efter BR18 findes en liste, som angiver en række tekniske 
forhold, som afhængigt af byggearbejdets karakter skal indgå i den fornødne dokumentation vedr. tekniske forhold, 
som kan være relevante at indsende til kommunen. Listen er vejledende og ikke udtømmende.  
 
Se mere på hjemmesiden www.bygningsreglementet.dk 
 
Inden der gives tilladelse til ibrugtagning af byggeriet skal kommunen foretage en gennemgang af dokumentation og konstatere, 
at der foreligger dokumentation for de tekniske forhold, som byggearbejdet er omfattet af. 
 
Kommunen har pligt til at opbevare dokumentationen, men foretager ingen kvalitetssikring eller byggesagsbehandling af materi-
alet. 
 
Ansøgers navn: .............................................................................................. 
 
Ansøgers tlf. og e-mail: ................................................................................... 
 
Undertegnede ansøger erklærer hermed vedr. ovennævnte byggeri: 

 At byggeriet er opført i overensstemmelse med byggelovens formål og bygningsreglemen-

tets bestemmelser. 

  At den fornødne dokumentation vedr. tekniske forhold er vedlagt denne erklæring i over-

ensstemmelse med erklæringen modtaget ved ansøgning om byggetilladelse, jf. BR18 

§10. Eventuelle ændringer i forhold til fremsendte erklæring, jf. BR18 §10, skal fremgå. 

Dato: …………………………… Ansøgers underskrift: ……………………………………………………………………… 

http://www.bygningsreglementet.dk/

