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Bygningsreglementets krav om tilgængelighed skal opfyldes ved væ-
sentlige ombygninger og ved ændringer i anvendelsen bygninger. Det 
gælder primært for offentligt tilgængelige bygninger og visse erhvervs-
ejendomme.

En væsentlig ombygning er: 

Etablerer man f.eks. nye adgangsforhold til en bygning, skal bestem-
melserne om niveaufri adgang opfyldes. Bygger man toilettet om, skal 
bestemmelserne om indretning af handicaptoiletter opfyldes osv.

En væsentlig anvendelsesændring er: 

Her er der tale om væsentlig ændring af bygningens brug. Ændrer 
du f. eks. en butik til café eller restaurant, skal bestemmelserne om 
tilgængelighed overholdes. I tilfældet her drejer det sig om niveaufri 
adgang og handicaptoilet.

SPECIELLE BESTEMMELSER

Der stilles særlige krav til ombygning af: 

 ■ offentligt tilgængeligt byggeri

 ■ erhvervsbyggeri til service og administration

Offentligt 
tilgængeligt byggeri

Erhvervsbyggeri 
til service og 
administration

1 Niveaufri adgang Altid Altid

2 Handicapparkerings-
pladser og handicap-
toilet

Hvis udgiften er 
mindre end 9 % af 
ombygningsomkost-
ningerne

Hvis udgiften er 
mindre end 9 % 
ombygningsom-
kostningerne

3 Elevator,  handicap-
parkeringspladser og 
handicaptoilet

Hvis udgiften er 
mindre end 9 % af 
ombygningsomkost-
ningerne

Gælder ikke den-
ne bygningskate-
gori
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1. Niveaufri adgang skal etableres ved alle ombygninger, uanset bygge-
sagens omfang.

2. Handicapparkeringspladser og handicaptoilet skal etableres, så-
fremt udgifterne hertil ikke overstiger ni procent af de øvrige ombyg-
ningsomkostninger (eksklusiv udgifterne til etablering af niveaufri 
adgang).    

3. Elevator, handicapparkeringspladser og handicaptoilet skal etableres 
i offentligt tilgængeligt byggeri, såfremt udgifterne hertil ikke oversti-
ger ni procent af udgifterne til de øvrige ombygningsomkostninger 
(eksklusiv udgifterne til etablering af niveaufri adgang). Elevator skal 
dog kun etableres i bygninger med tre etager eller derover (to etager 
over stueplan). 

BESKRIVELSE AF REGLERNE KAN FINDES HER:

Bekendtgørelse nr. 1250 af 13. december 2004 om tilgængelighedsbestem-
melser i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri. 

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbe-
stemmelserne. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=26858
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=26858
http://bygningsreglementet.dk/file/126100/vejledning_kommuner_bsbh_tilgaengelighed.pdf
http://bygningsreglementet.dk/file/126100/vejledning_kommuner_bsbh_tilgaengelighed.pdf


Yderligere oplysninger:

Center for Miljø og Energi
Byggeri

Grøndalsvej 1C
8260 Viby J

Tlf. 89 40 22 13
byggesag@mtm.aarhus.dk
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