
                                    

 

 

 

 

 

BÆREDYGTIGHEDSYDELSER 

 

– TILLÆG TIL YDELSESBESKRIVELSERNE 

 

 

HØRINGSBREV  

 

Dette høringsbrev er tilknyttet høringen af Tillæg til Ydelsesbeskrivelserne vedr. 
Bæredygtighedsydelser. Høringsbrevet er suppleret af et høringsskema (Word dokument), hvori 
høringssvarene angives.  
 
Grundlag for høringen er:  

• Tillæg til Ydelsesbeskrivelserne vedr. Bæredygtighedsydelser, 2022 

• Ydelsesskemaer, 2022 
 

 
Tillægget til Ydelsesbeskrivelserne anvendes som grundlag for aftaler vedr. bæredygtighedsydelser, 
dvs. ydelser der har til hensigt at højne niveauet af bæredygtighed i byggeprojekter, og som er nye 
ift. de øvrige Ydelsesbeskrivelser. Formålet er at gøre det enklere og mere gennemskueligt at indgå 
aftaler mellem bygherre og projekterende om bæredygtighedsydelser.  
 
Tillægget supplerer "Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab” (YBL) udarbejdet af Foreningen 
af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Danske Arkitektvirksomheder samt ”Ydelsesbeskrivelse for 
Bygherrerådgivning” (YBB) udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Danske 
Arkitektvirksomheder og Bygherreforeningen. Tillægget kan ikke stå alene. 
 
Alle betingelser, forudsætninger og begrebsdefinitioner gældende for de øvrige Ydelsesbeskrivelser 
er også gældende for dette Tillæg. 
 
Struktur 
Tillæggets strukturelle opbygning spejler de øvrige Ydelsesbeskrivelser, idet det er forventningen, 
at dette Tillæg skal inkorporeres i de øvrige Ydelsesbeskrivelser over en kortere årrække. Det er 
således forventningen, at Tillægget har en kortere levetid end øvrige Ydelsesbeskrivelser, da 
bæredygtighedsbegrebet fortsat er under udvikling. Derfor er der i Tillægget fokuseret på udvalgte 
ydelser, som vurderes særligt relevante nu, og som kan suppleres, revideres eller udgå i takt med 
udviklingen af bæredygtighedsydelser. 
 
 
 
 

 



                                    
 
 

 
 

 
 
 
Tillægget til Ydelsesbeskrivelserne omfatter: 

• Bæredygtighedsrådgivning (refererer til YBB), der omfatter bistand til bygherren i at 
tilvejebringe og specificere intentioner, ambitionsniveau, krav og målsætninger vedr. bæredygtighed 
i projektet 

● Bæredygtighedsledelse (refererer til YBL), der omfatter planlægning og koordinering af 
projektteamets ydelser og leverancer på tværs af fag og aktører, så projektet udvikles og gennemføres 
i henhold til de opstillede mål for bæredygtighed. 

● Enkeltydelser (refererer til YBL og YBB), der beskriver specifikke ydelser vedr. forskellige 
bæredygtighedsparametre, og som ud- og tilvælges af bygherren som en del af strategiprocessen og 
idéoplægget og fastlægges endeligt i bæredygtighedsprogrammet (byggeprogrammet).  

 
Læse- og høringsvejledning 
Tillægget er suppleret af ydelsesskemaer, hvori enkeltydelserne er specificeret. Enkeltydelserne udvælges af 
bygherren under den indledende bærdygtighedsrådgivning (bæredygtighedsstrategi eller 
bæredygtighedsprofil) og fastlægges senest som en del af bæredygtighedsprogrammet (byggeprogrammet). 
De relevante ydelsesskemaer skal tilpasses det konkrete projekt, så de angiver det aktuelle omfang, de 
respektive ansvarsområder samt den projektspecifikke præcisering af ydelsens omfang 
 
Der ønskes høringssvar til både Tillægget til Ydelsesbeskrivelserne og til ydelsesskemaerne.  
 
Høringssvar til Tillægget indskrives i høringsskemaet i Word-format. Skemaet angiver afsnitsnummer og -
titel, tekst, kommentar og ændringsforslag. Den aktuelle tekst, som det enkelte høringssvar vedrører, 
kopieres direkte fra Tillægget og indsættes udfor det aktuelle afsnitsnummer i skemaet. Herefter tilføjes 
kommentarer og ændringsforslag.  
 
Høringssvar til ydelsesskemaer indskrives i de angivne celler direkte i Excel-arket.  
 
Høringssvaret med tilhørende ydelsesskemaer sendes til Danske Arkitektvirksomheder ved Ulla Michael på 
um@danskeark.dk   
 
Høringssvar skal være modtaget senest fredag den 19. august 2022 kl. 12.00. 
 
Med venlig hilsen  
Danske Arkitektvirksomheder, FRI og Bygherreforeningen 

mailto:um@danskeark.dk

