Mail fremsendt den 10. januar 2020
Fra:
Beredskabsstyrelsen, Brandforebyggelse
Til:
Samtlige kommunale redningsberedskaber
(med kopi til KL, Danske Beredskaber, de kommunale beredskabsdirektører og –chefer,
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, samt blind kopi til fagcheferne på det forebyggende
område i redningsberedskaberne)

Ved Beredskabsstyrelsens Meddelelse nr. 22 - udsendt d. 19. december 2019 - oplyste
Beredskabsstyrelsen, at den tidligere udmeldte midlertidige bibeholdelse af


Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 om
brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler,
undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker samt



Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 driftsmæssige
forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler,
undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

af Beredskabsstyrelsen er besluttet forlænget til 31. december 2020. Denne beslutning er i
lighed med de tidligere to år koordineret med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Beredskabsstyrelsen vil hermed som lovet og i fortsættelse af Meddelelse nr. 22 præcisere
følgende på de nedenfor to anførte områder:
Brandsyn for så vidt angår driftsmæssige forhold i året 2020


Brandsyn af bygninger, som er omfattet af BRS’ ”driftsmæssige forskrifter”
(Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008) eller som har en
udarbejdet drifts- og vedligeholdelsesplan (DV-plan), jf. Forsvarsministeriets
bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008, fortsætter således i 2020 med at være
omfattet af disse bekendtgørelser, og der skal udføres brandsyn i 2020 i henhold til disse
regler. Det er af de kommunale redningsberedskaber vurderet, at sådanne bygninger
udgør ca. 99 % af den samlede brandsynsmasse for året 2020.



For så vidt angår et meget begrænset antal brandsyn af visse bygninger (dvs. bygninger,
som er opført efter BR18, og som står færdigt i 2020 og derved har en DKV-plan),
foretages brandsyn efter DV-planen, jf. § 3, stk. 4, jf. § 3, stk. 3, i Forsvarsministeriets
bekendtgørelse nr. 174.

Baggrunden for at bibeholde ovennævnte bestemmelser i kraft i året 2020, sker som
tidligere nævnt af flere årsager, men først og fremmest for at sikre, at brandsyn også i
2020 kan foretages som hidtil. Der henvises til Beredskabsstyrelsens Meddelelse nr. 22.
Behandling af ansøgninger i året 2020, som er omfattet af bekendtgørelserne om
driftsmæssige forskrifter

I 2020 vil det fortsat – i lighed med hvad der også var gældende i 2018 og 2019 – være
muligt for borgere og virksomheder mfl. at vælge at ansøge enten det lokale
redningsberedskab eller det lokale byggesags-kontor om eksempelvis ønske om midlertidig
overnatning på en skole.
Det skal her særligt bemærkes, at denne valgmulighed reelt har eksisteret igennem flere år,
men endeligt ophører med udgangen af året 2020, når BRS’ regelsæt om driftsmæssige
forskrifter ophæves.
Vælges byggesags-kontoret følges reglerne i BR18 , hvor TBST primo januar 2020 har
udsendt en egentlig vejledning indenfor området driftsmæssige krav.
Vælges redningsberedskabet følges reglerne i FMN’s /BRS’ regelsæt ( driftsmæssige
forskrifter ).
Henset til at regelsættet om driftsmæssige forskrifter er bibeholdt i året 2020, kan
eventuelle henvendelser / ansøgninger om midlertidige overnatninger ikke som sådan
afvises af de kommunale redningsberedskaber, men redningsberedskaberne kan godt
vejlede ansøgere om, at byggesags-kontoret evt. også er en mulighed at sende sin
ansøgning til.
Således vil en ansøgning i året 2020 om en ny pladsfordelingsplan eller en midlertidig
overnatning enten skulle opfylde BR18 (byggelovgivningen) eller ovennævnte to
bekendtgørelser (beredskabslovgivningen).
Med TBST’s udsendelse af en vejledning om driftsmæssige krav vil der for de kommunale
redningsberedskaber nu være god tid til og mulighed for at forberede tilrettelæggelsen af
brandsyn i året 2021.
Som tidligere oplyst vil Beredskabsstyrelsen for sit vedkommende – og i nært samarbejde
med de kommunale redningsberedskaber og Danske Beredskaber – i 2020 arbejde videre
med en række forhold der vedrører brandsyn, herunder udarbejde en ny vejledning om
brandsyn samt i øvrigt arbejde videre med udvikling af brandsyn, ikke mindst på baggrund
af den nyligt af Arbejdsgruppen til udvikling af brandsyn i december 2019 udarbejdede
rapport med konkrete anbefalinger til videreudvikling af brandsyn.
Rigtig god weekend og
Med venlig hilsen
Susan Nissen

Susan Nissen
Kontorchef, cand.jur.
CH/ Brandforebyggelse,
Beredskabsstyrelsen

