
 
Lys og udsyn § 377 - § 384 

Krav: 

§377 

I bygninger skal der være lysforhold, der sikrer, at der ikke opstår risiko for personers sikkerhed og 

sundhed, eller komfortmæssige gener. Det skal sikres, at der er tilstrækkeligt dagslys og udsyn samt 

tilstrækkelig elektrisk belysning i forhold til anvendelsen. 

Stk. 2. Projektering og udførelse skal ske under hensyn til, at: 

1) dagslyset udnyttes bedst muligt som lyskilde. 

2) unødigt energiforbrug undgås. 

3) unødig varmetilførsel til rummene undgås. 

4) gener ved direkte solstråling kan undgås. 

5) gener ved blænding minimeres. 

§ 378 

Arbejdsrum, opholdsrum, undervisningslokaler og beboelsesrum mv. skal forsynes med vinduer, der er 

anbragt, så personer i rummene kan se ud på omgivelserne. Vinduer og solafskærmning skal projekteres og 

udføres, så det sikres, at der kan opretholdes udsyn til omgivelserne i en tilfredsstillende del af brugstiden. 

§ 379 

Arbejdsrum, opholdsrum i institutioner, undervisningslokaler, spiserum, i det følgende benævnt 

arbejdsrum mv., samt beboelsesrum og køkken skal have en sådan tilgang af dagslys, at rummene er 

tilstrækkeligt belyste. 

Stk. 2. Tilstrækkelig tilgang af dagslys kan dokumenteres ved, at glasarealet uden skyggende forhold svarer 

til mindst 10 pct. af det relevante gulvareal. Det angivne glasareal skal korrigeres for evt. skyggende 

omgivelser, reduceret lystransmittans mv., som angivet i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Vejledning om 

lys og udsyn. Alternativt kan tilstrækkeligt dagslys dokumenteres ved at eftervise, at den indvendige 

belysningsstyrke fra dagslys er 300 lux eller mere ved mindst halvdelen af det relevante gulvareal i mindst 

halvdelen af dagslystimerne. For beboelsesrum er det relevante gulvareal lig det indvendige gulvareal. For 

arbejdsrum mv. er det relevante gulvareal det areal, hvor der placeres arbejdspladser. Såfremt det kan 

dokumenteres, at rummene er tilstrækkeligt belyste, kan andre beregningsmetoder benyttes som 

dokumentation. 

§ 380 

Kravet om tilgang af dagslys kan fraviges, når opfyldelsen vil betyde en afgørende ulempe for 

virksomhedens drift, f.eks. hvor produktionens art ikke tillader dagslys. 

§ 381 

Vinduer skal udføres, placeres og eventuelt afskærmes, så solindfald gennem dem ikke medfører 

overophedning i rummene, og så gener ved direkte solstråling kan undgås. 



 

 

Tilgang af dagslys udgør følgende: 

 

 

Arbejdsrum og beboelsesrum mv. er forsynet med vinduer, der er anbragt, så personer i rummene kan se 

ud på omgivelserne. 

Vinduer forsynes med persienner så der effektivt kan afskærmes for solen og stadig opretholdes udsyn. 
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