
 

 

 

Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og 
Kommunikationsteknologi i nybyggeri. 

I medfør af § 2, stk. 1, og § 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som 
ændret ved § 3 i lov nr. 484 af 9. juni 2004 og § 1 i lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes: 

Anvendelsesområde 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for nybyggeri omfattet af statsbyggeloven. 
Stk. 2. Ved nybyggeri forstås opførelse af bygninger og tilknyttede anlæg, der ikke er om - eller 

tilbygninger.  
Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder tillige for nybyggeri til brug for institutioner, der modtager tilskud 

fra staten, når tilskuddet dækker mindst 50 % af institutionens årlige drift.  
Stk. 4. Bekendtgørelsen gælder alene, hvor byggeopgavens samlede anslåede entreprisesum 

overstiger 3 mio. kr. ex. moms. 

Anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi 

§ 2. Bygherren skal tilstræbe en øget anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i 
forbindelse med overførsel af viden og information mellem byggeriets parter i statslige 
byggeopgaver. 

Stk. 2. Bygherren skal opfylde kravene til anvendelse af informations- og 
kommunikationsteknologi, der fremgår af bilag 1. 

Stk. 3. På baggrund af en grundig analyse af en konkret byggeopgave kan bygherren undlade at 
opfylde et særskilt krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi, jf. stk. 2, 
såfremt en opfyldelse af det særskilte krav vurderes at være uforholdsmæssigt økonomisk 
ufordelagtig.  

Stk. 4. Bygherren skal sikre dokumentation for analyserne efter stk. 3. 

Dokumentation 

§ 3. Bygherren skal på anmodning stille dokumentation, jf. § 2, stk. 4, til rådighed for økonomi- 
og erhvervsministeren. 

Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal stilles til rådighed senest 4 uger efter anmodningen.  

Dansk Bygge Klassifikation 

§ 4. Bygherren skal sikre anvendelsen af Dansk Bygge Klassifikation i statslige byggeopgaver. 



Ikrafttræden 

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007 og gælder for byggeopgaver, der 
tilrettelægges efter denne dato. 

Stk. 2. Ved tilrettelæggelse af byggeopgaver forstås udbud af rådgivningsydelser eller 
kontraktindgåelse om rådgivningsydelser uden forudgående udbud. 

Stk. 3. Såfremt byggeopgaven løses uden særskilte rådgivningsydelser, forstås tilrettelæggelse af 
byggeopgaven som udbud af entreprenørydelse uanset entrepriseform.  

Stk. 4. Såfremt byggeopgaven løses uden særskilte rådgivningsydelser, jf. stk. 3, kan bygherren 
frem til 1. april 2007 undlade at opfylde kravene til anvendelse af informations- og 
kommunikationsteknologi, der fremgår af bilag 1.  
 
 


