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Folketingets Forsvarsudvalg 

Christiansborg 

FORSVARSMINISTEREN 

17. juli 2017

Folketingets Forsvarsudvalg har den 22. juni 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 138 til for-

svarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Annette Lind 

(S). 

Spørgsmål nr. 138: 

”Vurderer ministeren, at redningsberedskabet overalt i Danmark vil kunne yde en forsvarlig

indsats i tilfælde af, at en brand tilsvarende branden i Grenfell Tower, London, skulle ram-

me? Der tænkes her bl.a. på dimensioneringen med materiel og mandskab, herunder ud-

dannelse, ledelse og beredskabsplanlægning.”

Svar: 

Beredskabsstyrelsen er anmodet om en udtalelse til brug for besvarelsen, og styrelsen har i 

den anledning oplyst følgende: 

”Det kommunale redningsberedskab skal efter beredskabslovgivningen kunne yde en for-

svarlig indsats ved bl.a. brande. Ansvaret påhviler kommunalbestyrelsen eller en fælles be-

redskabskommission. Det kommunale redningsberedskab identificerer og analyserer de lo-

kale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil). 

Kommunalbestyrelsen eller en fælles beredskabskommission fastlægger redningsberedska-

bets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og 

det af kommunalbestyrelsen fastlagte niveau for redningsberedskabets opgavevaretagelse 

(serviceniveau). 

Såvel risikoprofil som serviceniveau, dimensionering m.v. skal beskrives i en plan for den 

risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab (dimensioneringsplan). 

I forbindelse med udarbejdelsen af dimensioneringsplanen indhentes en udtalelse fra Bered-
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skabsstyrelsen. Udtalelsen gives på baggrund af en faglig og teknisk gennemgang af forslag 

til dimensioneringsplanen. Styrelsens udtalelse skal således ses som faglig rådgivning i for-

bindelse med kommunernes dimensionering af redningsberedskabet, og Beredskabsstyrel-

sen har i en række tilfælde bl.a. peget på, at det af planen bør fremgå, om og i hvilken ud-

strækning, der er et samarbejde med de kommunale bygningsmyndigheder. 

 

Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at de kommunale redningsberedskaber er dimensio-

neret i henhold til gældende regler, og at de vil kunne yde en forsvarlig indsats i forbindelse 

med brand i beboelsesbygninger, som er opført efter gældende regler i byggelovgivningen.” 
 

Jeg henholder mig hertil. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Claus Hjort Frederiksen 
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Folketingets Forsvarsudvalg 

Christiansborg 

 

 

 

 

 

 

 

FORSVARSMINISTEREN  

 

17. juli 2017 

 

Folketingets Forsvarsudvalg har den 22. juli 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 139 til for-

svarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Annette Lind 

(S). 

 

Spørgsmål nr. 139: 

”Vil ministeren – aktualiseret af den katastrofale brand i London – tage initiativ til, at Rege-

ringen udarbejder en samlet national strategi for forebyggelse af brand og evt. også andre 

ulykker, der er inspireret af den norske strategi ”Ulykker i Norge 2009 – 2014” og som i 
modsætning til Beredskabsstyrelsens ”National strategi for forebyggelse af ulykker og kata-

strofer” både omhandler personsikkerhed, samfundsforstyrrelse, værditab og produktsikker-

hed og miljøbelastning mv. og som omfatter alle relevante ministerier?” 
 

Svar: 

Den nationale forebyggelsesstrategi, som blev lanceret af Beredskabsstyrelsen i februar 

2017, har særlig fokus på brandforebyggelse og borgertryghed. Et mål i strategien er, at 

færre skal dø eller komme til skade som følge af bl.a. brande, og at udgifterne til skader i 

forbindelse med brande, oversvømmelser mv. skal nedbringes. Hertil kommer, at borgernes 

evne og muligheder for at tage vare på sig selv og hinanden, når der indtræffer alvorlige 

ulykker, skal styrkes. 

 

For at skabe et fundament for en helhedsorienteret og tværgående forankring af strategien 

er der i april 2017 etableret et nationalt forum for forebyggelse af ulykker med deltagelse af 

myndigheder og øvrige relevante aktører på forebyggelsesområdet. Forummet skal give de 

forskellige myndigheder og øvrige aktører mulighed for at dele erfaringer og viden i forhold 

til konkrete udfordringer og drøfte ideer og oplæg til videreudvikling af eksisterende tiltag 

og udvikling af nye initiativer. 

Forsvarsudvalget 2016-17
FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 139
Offentligt



Forebyggelsesstrategien og arbejdet hermed vil blive evalueret inden udgangen af 2020. 

Evalueringen vil ske i samarbejde med de myndigheder og øvrige aktører, som har bidraget 

til implementeringen af strategien. 

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke planer om at udarbejde yderligere strategier for fore-

byggelse af brand. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Claus Hjort Frederiksen 
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Dato 

J. nr.  
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Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 

Folketinget 

3. juli 2017 

2017-3899 

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 22. juni 2017 stillet mig 

følgende spørgsmål 605 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Annette Lind (S). 

Spørgsmål nr. 605 TRU alm. del: 

”Er det ministerens vurdering, at danske beboelsesejendomme er tilstrækkeligt 
brandsikret, så en brand så voldsom som i Grenfell Tower i London ikke kan 

finde sted herhjemme?” 

Svar: 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som har op-

lyst følgende, som jeg kan henholde mig til: 

”Brandsikring af byggeri reguleres i dag som udgangspunkt med funktionsba-

serede brandkrav i bygningsreglementet, som er en bekendtgørelse udstedt 

med hjemmel i byggeloven.  Der findes derudover en hjemmel til at regulere 

brandsikring af bygninger i beredskabslovgivningen, hvorefter der kan fastsæt-

tes skærpende regulering af brandsikkerhed for bygninger med en særlig 

brandrisiko. Det kunne fx være et lager til opbevaring af store mængder 

brændbar væske eller oplag med risiko for støveksplosioner. 

Brandkravene i bygningsreglementet skal sikre, at der er et forsvarligt person-

sikkerhedsniveau i bygninger i tilfælde af, at der opstår en brand. Det følger af 

byggeloven, at kommunalbestyrelsen er bygningsmyndighed og dermed træffer 

afgørelse i sager omfattet af loven. Det er imidlertid den til enhver tid værende 

bygningsejer, der har ansvaret for bygningens lovlighed, jf. byggelovens § 17, 

stk. 1. Bygningen skal holdes i en sikkerhedsmæssig forsvarlig stand i hele byg-

ningens levetid.  

Byggeloven omfatter både nyopførelse af bebyggelse og væsentlige ombygnin-

ger. Det er i den forbindelse ikke afgørende, om et byggearbejde kræver bygge-

tilladelse, men om forholdet er væsentlig set i forhold til loven eller bestemmel-

ser fastsat i medfør af loven, herunder bygningsreglementets brandkrav.  

Hvis kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på et ulovligt forhold, fx fordi 

der ikke er søgt om tilladelse i overensstemmelse med reglerne, eller fordi byg-
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Side 2/2 gearbejdet fysisk er i strid med bygningsreglementet, skal forholdet søges lov-

liggjort. 

Konkret fremgår det af bygningsreglementet, at bygninger skal opføres og ind-

rettes, så en brand kan begrænses til den brandmæssige enhed (fx en lejlighed), 

hvor branden er opstået. Spredning af brand og røg til andre brandmæssige 

enheder skal forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og red-

ningsberedskabets indsats. 

Der er også i bygningsreglementet krav om, at en bygning skal udformes, så 

evakuering let og betryggende kan ske via flugtveje eller direkte til det fri. Der-

udover skal der i bygninger, hvor ikke alle redningsåbningerne kan nås af red-

ningsberedskabet, tages særligt hensyn til muligheden for evakuering fra byg-

ningen, redningsberedskabets indsatstid og adgang til etagerne. Dette opnås 

blandt andet ved at indrette trapperne på en sådan måde, at brand- og 

røgspredning ikke påvirker muligheden for sikker evakuering. 

Funktionskravene i bygningsreglementet kan opfyldes på forskellige måder, så 

længe det kan dokumenteres, at den konkrete bygning overholder sikkerheds-

niveauet.  

Bygningsreglementets brandkrav er udformet som funktionskrav, og der stilles 

derfor ikke materialespecifikke krav. Kravene om blandt andet begrænsning af 

brandspredning medfører i praksis, at fx brændbare materialer kun kan anven-

des i det omfang, at de ikke bidrager til brandspredning i en sådan grad, at det 

påvirker personsikkerheden i en bygning. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet en Eksempelsamling om brand-

sikring af byggeri, der indeholder eksempler på, hvordan kravene i bygnings-

reglementet kan opfyldes, så der i den konkrete bygning opnås et forsvarligt 

personsikkerhedsniveau.  

Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering, at kravene i bygningsreg-

lementet fastsætter et forsvarligt personsikkerhedsniveau i byggeriet i Dan-

mark. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen følger udviklingen af sagen om branden 

i Grenfell Tower tæt og vil i takt med, at de ansvarlige myndigheder offentliggør 

ny viden om hændelsen i London vurdere, om dette giver anledning til at præ-

cisere eller vejlede yderligere om bygningsreglementets brandkrav”. 

Med venlig hilsen 

Ole Birk Olesen 
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Telefon 41 71 27 00 

 

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 

Folketinget 

3. juli 2017 

2017 - 3899 

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 22. juni 2017 stillet mig 

følgende spørgsmål 606 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Annette Lind (S). 

Spørgsmål nr. 606 TRU alm. del: 

”Vil ministeren redegøre for både de nuværende og de tidligere regler for an-

vendelse af brændbar isolering i dansk byggeri?” 

Svar: 

Jeg vil indledningsvis henvise til min besvarelse af TRU alm. dels spørgsmål nr. 

605 og beskrivelsen af reguleringen på området heri.  

Med hensyn til spørgsmålet om de nuværende og tidligere regler for anvendelse 

af brændbar isolering i dansk byggeri har jeg forelagt spørgsmålet for Trafik-, 

Bygge- og Boligstyrelsen, som har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig 

til: 

”I starten af 1980’erne fremgik det af bygningsreglementet, at de første plastba-

serede isoleringsmaterialer var blevet godkendt til det danske marked, hvorfor 

der i det daværende reglement blev indført krav, der specifikt handlede om 

isoleringsmaterialers brandmæssige egenskaber. Indtil 2000 fremgik det af 

bygningsreglementet, at isoleringsmaterialer i beboelsesbyggeri som udgangs-

punkt skulle være ubrændbare. Andre materialer måtte kun anvendes i det 

omfang, dette kunne godkendes af den relevante myndighed. Siden 2000 har 

det været tilladt at bruge andre materialer til isolering af byggeri end ubrænd-

bare. Der har i bygningsreglementet samtidig været krav om, at branden ikke 

måtte sprede sig ud over den enhed, som den var opstået i samt krav om, at 

personer skulle kunne nå at bringe sig i sikkerhed i tilfælde af brand.  

I 2004 blev bygningsreglementets brandkrav gjort mere tidssvarende, idet der 

blev indført funktionsbaserede krav. Den funktionsbaserede regulering inde-

holder ikke materialespecifikke krav og kan opfyldes på forskellige måder, så 

længe det kan dokumenteres, at den konkrete bygning opfylder funktionen – 

brandsikkerhed. Denne regulering giver mulighed for innovation i byggeriet, 

men den sikrer samtidig et forsvarligt personsikkerhedsniveau.   
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Side 2/2 Samtidig med indførelsen af de funktionsbaserede brandkrav blev Eksempel-

samlingen for brandsikring af byggeri udgivet, som bl.a. afspejler de detaljere-

de brandsikkerhedskrav, som fremgik af bygningsreglementet op til det tids-

punkt. I tillæg hertil blev der indarbejdet konkrete udførselseksempler i denne 

vejledning, som omfattede byggeri op til 22 meters højde. 

Vejledningen er blevet opdateret i takt med, at nye eksempler på brandsikring 

kunne tilføjes, og i 2012 indførte Energistyrelsen (nu Trafik-, Bygge- og Bolig-

styrelsen) et nyt eksempel til denne vejledning, som beskriver, hvordan enfami-

lieshuse kan udføres med plastbaseret isolering på en personsikkerhedsmæssig 

forsvarlig måde. En forudsætning herfor er fx, at der skal gennemføres en 

brandprøvning af den valgte løsning, som skal kunne dokumentere, at løsnin-

gen lever op til bygningsreglementets brandkrav. Eksemplet blev tilføjet, efter 

at en arbejdsgruppe bestående af brancheorganisationer og myndigheder hav-

de anbefalet det. 

I 2016 blev der på opfordring fra kommuner og andre af byggeriets aktører 

tilføjet yderligere eksempler til vejledningen, der beskriver, hvordan beboelses-

byggeri op til 45 meters højde kan brandsikres. De eksempler, som fremgår af 

eksempelsamlingen, beskriver bl.a., at bygninger, der er så høje, at redningsbe-

redskabet med sine stiger ikke kan nå redningsåbningerne på alle etager, skal 

udføres med ubrændbar isolering. ” 

 Med venlig hilsen 

Ole Birk Olesen 
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Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 

Folketinget 

4. juli 2017 

2017-3899 

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 22. juni 2017 stillet mig 

følgende spørgsmål 605 og 606 (TRU alm. del) efter ønske fra Annette Lind 

(S). 

Spørgsmål nr. 605: 

”Er det ministerens vurdering, at danske beboelsesejendomme er tilstrækkeligt 
brandsikret, så en brand så voldsom som i Grenfell Tower i London ikke kan 

finde sted herhjemme?” 

Spørgsmål nr. 606: 

”Vil ministeren redegøre for både de nuværende og de tidligere regler for an-

vendelse af brændbar isolering i dansk byggeri?” 

Supplerende svar:  

I min besvarelse af spørgsmål 605, som blev fremsendt i brev af den 3. juli 

2017, kunne jeg henholde mig til et bidrag fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, 

som indledningsvist beskriver sammenspillet mellem byggelovgivningens og 

beredskabslovgivningens regulering af brandsikring af byggeri.  

Jeg er siden oversendelsen af mit svar blevet opmærksom på, at denne beskri-

velse af reguleringen under beredskabslovgivningen kan misforstås i lyset af 

spørgsmålets ordlyd. Jeg vil derfor gerne præcisere, at der ikke med hjemmel i 

beredskabslovgivningen stilles byggetekniske brandkrav til beboelsesbyggeri.    

For at gøre ovenstående forhold helt tydeligt vil jeg gerne uddybe mit svar på 

TRU alm. del 606 med følgende: 

”Der findes derudover en hjemmel i beredskabslovgivningen til at regulere 
brandsikring af bygninger med brandfarlig virksomhed. Det kunne fx være et 

lager til opbevaring af store mængder brandfarlig væske eller produkter med 

risiko for støveksplosioner. Reglerne for brug af brændbar isolering på brand-

farlige virksomheder er meget restriktive.” 
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Side 2/2 Med venlig hilsen 

Ole Birk Olesen 
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Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 

Folketinget 

3. juli 2017 

2017 - 3899 

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 22. juni 2017 stillet mig 

følgende spørgsmål 607 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Annette Lind (S). 

Spørgsmål nr. 607 TRU alm. del: 

”Ministeren bedes oplyse, i hvilket omfang der på bygninger i Danmark er an-

vendt brændbar facadeisolering, som vil kunne forårsage en hurtig og omfat-

tende brandspredning som ved den katastrofale brand i Grenfell Tower i Lon-

don.” 

Svar: 

Jeg vil indledningsvis henvise til min besvarelse af TRU alm. del spørgsmål nr. 

605 samt 606 og beskrivelsen af reguleringen på området heri. 

Det følger af byggeloven, at den til enhver tid værende ejer af en bygning har 

ansvaret for, at bygningen er i lovlig stand. Det vil sige, at man som bygnings-

ejer bl.a. har pligt til at sikre, at bygningen overholder de relevante brandkrav, 

der fremgår af bygningsreglementet. 

Det betyder, at man som bygningsejer er ansvarlig for, at de brandsikringsløs-

ninger og de i bygningen anvendte materialer lever op til de brandsikkerheds-

krav, der fremgår af lovgivningen.   

I forbindelse med byggesagsbehandlingen, og før der gives en ibrugtagningstil-

ladelse, skal ansøger dokumentere, at bygningen opfylder bygningsreglemen-

tets krav – herunder også brandkravene. Det er kommunerne, der i medfør af 

byggeloven er bygningsmyndighed, og det er kommunerne, der udsteder byg-

getilladelser.  

Da det i medfør af byggeloven er kommunerne, der er bygningsmyndighed, er 

det også kommunerne, der lokalt har viden om, hvor der opføres høje beboel-

sesbygninger, og det er ligeledes kommunerne, der i forbindelse med ansøg-

ningen om byggetilladelse modtager dokumentationen for brandsikringstilta-

gene i den enkelte bygning. Kommunen har også mulighed for at stille krav om 

lovliggørelse i medfør af byggeloven, hvis der konstateres ulovlige forhold ved 
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Side 2/2 en bygning, fx hvis kommunen bliver opmærksom på, at en bygning ikke opfyl-

der bygningsreglementets brandkrav.  

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er ikke i besiddelse af oplysninger 

om, hvordan konkrete eksisterende bygninger er brandsikrede. 

Med venlig hilsen 

Ole Birk Olesen 
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Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 

Folketinget 

3. juli 2017 

2017 - 3899 

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 22. juni 2017 stillet mig 

følgende spørgsmål 608 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Annette Lind (S). 

Spørgsmål nr. 608 TRU alm. del: 

”Vil ministeren – i lyset af den katastrofale brand i Grenfell Tower i London – 

genoverveje de lempelser for erhvervsbyggeriets anvendelse af brændbar isole-

ring i tag og vægge, som blev gennemført i 2016?” 

Svar: 

Jeg vil indledningsvis gerne henvise til min besvarelse af TRU alm. del spørgs-

mål nr. 605 samt 606 og beskrivelsen af reguleringen på området heri. 

Med vækstaftalen fra 2014 blev det af aftaleparterne (SR-regeringen, V, K og 

DF) besluttet, at brandkravene for højlagre og frosthøjlagre skulle bringes i 

bedre overensstemmelse med brandkravene i vores nabolande. Derudover 

skulle der igangsættes et analysearbejde med henblik på at udarbejde en mere 

risikobaseret tilgang til brandkrav i byggeriet. 

Vækstaftalen fra 2014 blev fulgt op med V-regeringens vækstpakke fra novem-

ber 2015, hvoraf det fremgik, at sammenhængen i brandreguleringen skulle 

styrkes ved, at brandsikringen af højlagre og sammenlignelige lagerbygninger 

fremadrettet udelukkende skal reguleres gennem byggelovgivningen.  

Initiativet blev implementeret i sommeren 2016, hvor beredskabslovens regule-

ring af brandsikring af højlagre og lignende lagerbygninger blev ophævet, og 

nye krav vedrørende disse bygninger blev indført i bygningsreglementet. Der 

blev også i sommeren 2016 tilføjet et nyt kapitel til Trafik-, Bygge- og Boligsty-

relsens eksempelsamling om brandsikring af byggeri, som handler om brand-

sikring af industri- og lagerbygninger. Dette skete i forbindelse med, at brand-

reguleringen af højlagre og lignende lagerbygninger blev overflyttet fra bered-

skabslovgivningen til byggelovgivningen. 

Den væsentligste ændring, der er sket med flytningen af brandreguleringen fra 

beredskabsloven til byggeloven, er, at beredskabslovens konkrete krav til, 

hvordan lagerbygningerne skal brandsikres, nu er erstattet af mere fleksible 
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Side 2/2 funktionskrav i bygningsreglementet. Det betyder, at bygningsejeren mere frit 

end tidligere kan vælge, hvordan en lagerbygning, der alene reguleres af bygge-

loven, skal brandsikres. Det betyder også, at der på området ikke længere stilles 

materialespecifikke krav, og at en bygherre fx kan vælge at isolere sin lagerbyg-

ning med plastbaseret isolering, forudsat at bygningsreglementets krav om et 

forsvarligt personsikkerhedsniveau er opfyldt.   

De nye eksempler i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens eksempelsamling beskri-

ver, hvordan man kan vælge at brandsikre sin lagerbygning i én etage, så den 

overholder bygningsreglementets brandkrav – herunder især reglementets krav 

om, at der skal være en forsvarlig personsikkerhed i bygningen i tilfælde af 

brand. Der er eksempler på, hvordan lagerbygninger i én etage kan udføres 

med plastbaseret isolering på en personsikkerhedsmæssig forsvarlig måde. En 

forudsætning herfor er fx, at der skal gennemføres en brandprøvning af den 

valgte løsning, som skal kunne dokumentere, at løsningen lever op til bygnings-

reglementets brandkrav. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har oplyst, at det er styrelsens vurdering, at 

reguleringen af brandsikring af lagerbygninger under byggeloven sikrer et for-

svarligt personsikkerhedsniveau.  

Med venlig hilsen 

Ole Birk Olesen 

 



 

 

MINISTEREN 

 
Dato 

J. nr.  

 

 

Frederiksholms Kanal 27 F 

1220 København K  

 

Telefon 41 71 27 00 

 

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 

Folketinget 

3. juli 2017 

2017 - 3899 

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 22. juni 2017 stillet mig 

følgende spørgsmål 609 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Annette Lind (S). 

Spørgsmål nr. 609 TRU alm. del: 

”Mener ministeren, at anvendelse af brændbar isolering fortsat er acceptabelt i 

dansk byggeri i boligbyggeri såvel som i erhvervsbyggeri, idet eksperter mener, 

at netop brændbar isolering var skyld i den hastige brandspredning i Grenfell 

Tower i London?” 

Svar: 

Jeg kan henvise til min besvarelse af TRU alm. del spørgsmål nr. 605. 

Med venlig hilsen 

Ole Birk Olesen 

 

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17
TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 609
Offentligt



 

 

MINISTEREN 

 
Dato 

J. nr.  

 

 

Frederiksholms Kanal 27 F 

1220 København K  

 

Telefon 41 71 27 00 

 

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 

Folketinget 

3. juli 2017 

2017 - 3899 

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 22. juni 2017 stillet mig 

følgende spørgsmål 610 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Annette Lind (S). 

Spørgsmål nr. 610 TRU alm. del: 

”Hvordan forholder ministeren sig til, at eksperter fra DTU, forsikringsbran-

chen, sikkerhedsbranchen og flere rådgivende ingeniørvirksomheder efter 

branden i Grenfell Tower i London har udtalt, at der også i dansk byggeri bru-

ges brændbar isolering i stort omfang og i mange tilfælde i strid med reglerne?” 

Svar: 

Jeg kan henvise til min besvarelse af TRU alm. del spørgsmål nr. 605 samt 607. 

Med venlig hilsen 

Ole Birk Olesen 

 

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17
TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 610
Offentligt



 

 

MINISTEREN 

 
Dato 

J. nr.  

 

 

Frederiksholms Kanal 27 F 

1220 København K  

 

Telefon 41 71 27 00 

 

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 

Folketinget 

3. juli 2017 

2017 – 3899 

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 22. juni 2017 stillet mig 

følgende spørgsmål 611 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Annette Lind (S). 

Spørgsmål nr. 611 TRU alm. del: 

”Hvordan vil ministeren udrydde den omfattende uvidenhed, der ifølge eksper-

ters udtalelser findes i byggebranchen og hos selvbyggere med hensyn til 

brandfaren ved brændbar isolering?” 

Svar: 

Jeg kan henvise til min besvarelse af TRU alm. del spørgsmål nr. 605 samt 607. 

Med venlig hilsen 

Ole Birk Olesen 

 

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17
TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 611
Offentligt
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