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Oasefællesskabet Søhøjlandets 
Evangelisk Lutherske Frimenighed 
Frichsvej 2 
8600  Silkeborg 

Byggetilladelse

Bygningsreglement 2010 (BR 10) 
(se vejledning på bagsiden) 

Den: 05-08-2016 

Gebyr: 3.253,50 kr. 
(Regningen sendes senere til ejers 
Digitale Postkasse) 

Vær opmærksom på, at der også vil blive 
opkrævet et gebyr i forbindelse med afslut-
ning af byggesagen. 

I anledning af ansøgning om tilladelse til at udføre byggearbejde på ejendommen 

Vejnavn og husnummer 
Frichsvej 2 

Sagsnummer 
EJD-2016-02868 

Matrikelbetegnelse og ejerlav 
1un V. Kejlstrup, Balle 

Ejendomsnummer 
18828 

Gives der hermed tilladelse efter byggeloven til at påbegynde 

Byggearbejdets art og omfang 

Indvendig ombygning 

Bebyggelsen er behandlet som byggeri der er kompleks jf. BR10 kap. 1.3.3. 

Byggetilladelsen er givet på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de oplysninger, 
der er givet i ansøgningen. 

Byggetilladelsen indebærer ikke umiddelbart dispensation fra servitutter, hvor offentlig myndighed er 
påtaleberettiget, ligesom der ikke er taget stilling til, om projektet overholder private servitutter. 

Tilladelsen er endvidere givet på følgende vilkår: 

1. Brandtekniske installationer skal udføres, kontrolleres og vedligeholdes efter DBI's 
forskrifter/vejledninger eller tilsvarende. Vælges anden løsning, skal dokumentation herfor 
fremsendes til godkendelse, jf. BR 15, kap. 5.4, stk. 2. 

2. Der skal senest ved færdigmeldingen fremsendes attest fra elinstallatør, at de brandtekniske 
installationer er afprøvet og fundet i orden. 

3. Pladsfordelingsplanen skal være indsendt inden ibrugtagningstilladelsen kan udstedes. 

Med venlig hilsen 

Gitte Nielsen 
Bygningskonstruktør 



Vejledning

Byggetilladelse
En byggetilladelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden et år fra tilladelsens dato. 

Anmeldelse af påbegyndelse af byggearbejder 
Når byggearbejdet påbegyndes, skal meddelelse herom gives til kommunalbestyrelsen på medsendte 
kort. 

Færdigmelding og tilladelse til ibrugtagning 
Når et byggearbejde er afsluttet, skal der ske færdigmelding til kommunalbestyrelsen på medsendte 
kort. 
Byggearbejder der kræver byggetilladelse(efter BR10 kap. 1.3.3), må ikke tages i brug uden kommu-
nalbestyrelsens har udstedt ibrugtagningstilladelse. 

Dispensation
For dispensation til at fravige reglementet gælder byggelovens § 22. Dispensation søges ved kommu-
nalbestyrelsen. Dispensationsreglerne findes i BR-10, kap. 1.13. 
For dispensation til at fravige bestemmelserne i anden lovgivning gælder dispensationsbestemmelser-
ne i den pågældende lov. Ansøgning indsendes til den myndighed, der har dispensationskompetencen 
efter den pågældende lovgivning. 

Klage
Kommunalbestyrelsens afgørelse i medfør af byggelovgivningen kan påklages til Statsforvaltningen i 
overensstemmelse med byggelovens § 23 og § 24. 
Kommunalbestyrelsens afgørelse i medfør af planlovgivningen kan påklages til Natur- og Miljøkla-
genævnet i overensstemmelse med planlovens § 58, § 59 og § 60. 
(Det gælder dog udelukkende retlige spørgsmål) 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende, hvis ikke andet er fastsat. 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er 
meddelt.
Afgørelser i medfør af anden lovgivning, kan påklages i overensstemmelse med klagebestemmelserne 
i den pågældende lov. 

Straf 
Med bøde straffes den, der overtræder reglementets bestemmelser. Straffebestemmelserne findes i 
BR 10, kap. 1.15. 
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Silkeborg, den 16. juni 2016 
 Revideret 4. august 2016 

 
Revision Efter projektgennemgang mellem brandmyndighed v/ John, 

Byggesagsmyndigheds v/ Gitte og undertegnede ark. Chr. har vi ændret i vores 
oprindelige fremsendte forslag, således at brandmyndighedens krav indfries. 

 
Ærinde På vegne af bygherre, Oasekirken i Silkeborg, søger vi hermed om byggetilladelse 

til ændringer i indretningen i eksisterende lokaler på adressen Frichsvej 2, 
Silkeborg. 

 
Baggrund Baggrunden for ændringerne er, at der ønskes et større lokale til kirkesal. 

Judoklubben, som har lejet sig ind ved siden af, slutter lejemålet til august 2016 
og Oasekirken kan derefter bruge egne lokaler til egne aktiviteter. 

 Rum på 1. salen ændre anvendelse fra bade- og omklædningsrum til klublokale. 
  
Omfang Jf. medsendte oversigtstegning er omfanget af ændringerne således: 
  
 Område A (markeret med stiplet rød streg) 
 Lokalet tilbageføres til et` lokale som det har været tidligere ved at let væg 

mellem to lokaler nedrives. Personbelastningen for de 2 rum samles til i alt 549 
personer. Antal flugtveje og bredde på flugtveje er angivet på brandplan. Tre af 
dørene mod det fri udføres med nødpaskvilgreb på stående dørblad, hvorved 
dørenes bredde fordobles.  

 Dør til flugtvejsgang samt dør fra flugtvejsgang til det fri (hoveddøren) udføres 
med min. 1200 mm. fri bredde. 

 Der udføres internt varsling med tryk ved flugtvejsdøre samt lydgivere i cafeteria, 
kirkesal og flugtvejsgang. 

 Ny pladsfordelingsplan indsendes inden ibrugtagning. 
  
 Område B 
 På 1. salen er i dag omklædning, sauna, bad og teknikrum med gasfyr og 

elinstallation.  Rummet ryddes og anvendes til klublokale. Teknikrummets 
størrelse tilpasses fyrrets installationer og fastholdes som brandcelle. 
Der udføres ny flugtvej via trappe til aktivitetsrum 2 i stueplan og herfra videre til 
det fri gennem ny flugtvejsdør i facaden. Dette er ikke en reglementeret flugtvej, 
da trappen udføres i træ og væggen ikke er sektionsvæg. Men det er en sikker 
redningsåbningsvej og er som sådan flugtvej.  
2 uafhængige flugtveje fra 1. sal sikres ved at dør i eksist. trappevæg i stuetagen 
ændres til EI2 60-C (BD-dør 60) med ABDL. Etagedæk til 1. sal er udført af 
letklinkeelementdæk.  
Der brandtætnes mellem væg og tagtrapezplader ved udfyldning med 
brandsikker mineraluld og opsætning af 2x13 mm. gipsplader på 
loftstrapezplader. 

Vedr.: byggeansøgning 

Godkendes på betingelse af, at de sagen vedrørende 
bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementet 
samt evt. betingelser anført i anmeldelsen/byggetil-
ladelsen nøje overholdes. Teknik- og Miljøafd., den 

05-08-2016
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___________ 

Flugtveje skiltes med floraserende skilte jf. brandplan. 
  
 Område C 
 De eksisterende flugtvejsforhold i aktivitetsrum 2 forbedres med ny dobbeltdør i 

facade med nødpaskvil som forbedring af flugtvejene ift. til i dag. 
  
 Område D 
 Ny dør i brandsektionsvæg. 
 
Tidsplan Ombygningen forventes igangsat medio august 2016. 
 
Bilag Fuldmagt fra Oasekirken til Constructa a/s 
 Tegning 01 - Planer, eksisterende og nye forhold. Rev. A af 4.8.2016 
 Brandsynsrapport af 16. februar 2016 

 
Bent Ingeman Rasmussen 

Bygningskonstruktør -  Fire Protection Manager. Tlf:  2780 2235 
Constructa A/S 

 
Revision Chr. Aagaard Nielsen 

4.8.2016 



Godkendes på betingelse af, at de sagen vedrørende 
bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementet 
samt evt. betingelser anført i anmeldelsen/byggetil-
ladelsen nøje overholdes. Teknik- og Miljøafd., den 

05-08-2016


