Brandforebyggelse

MEDDELELSE NR. 20
Orientering om brandsyn for så vidt angår driftsmæssige forhold pr. 1. januar
2018.
I efteråret 2015 tilkendegav regeringen i udspillet ”Vækst og udvikling i hele Danmark” at ville
forenkle brandreguleringen, så al brandlovgivning om indretning og drift af bygninger, hvor der er
et særligt hensyn til personsikkerheden, fremadrettet samles i byggeloven.
Pr. 1. januar 2018 træder en række ændringer inden for byggelovgivningen i kraft (i form af et nyt
bygningsreglement BR18), som bl.a. implementerer regeringens vækstudspil 2015, herunder inkorporering af reglerne vedr. driftsmæssige forhold, som hidtil har været reguleret i nedennævnte
bekendtgørelser indenfor beredskabslovgivningens rammer


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.

Særligt i forhold til at foretage brandsyn er det forudsat, at brandsyn også efter overflytningen af
de driftsmæssige regler fra beredskabslovgivningen til byggelovgivningen fortsat skal gennemføres
som hidtil, dvs.


at brandsyn fortsat skal foretages i henhold til og med hjemmel i Beredskabsstyrelsens
brandsynsbekendtgørelse,



at brandsynspligtige objekter fortsat er brandsynspligtige efter overflytningen af reglerne,



at der ikke er tilsigtet indholdsmæssige ændringer ved overflytningen af de driftsmæssige
regler fra beredskabslovgivningen til byggelovgivningen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har oplyst, at det med indførelsen af det nye bygningsreglement
2018 (BR18) er besluttet, at der vil være en overgangsperiode (fra 1. januar 2018 til og med 30.
juni 2018), hvor bygherre kan vælge mellem at anvende bygningsreglementet 2015 (BR15) og det
kommende BR18, som begge er gældende i denne periode.
På baggrund heraf er det i et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen og Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen derudover besluttet,
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at de to ovennævnte bekendtgørelser i beredskabslovgivningen om driftsmæssige forhold
foreløbig bibeholdes indtil 1. juli 2018, dvs. at disse regelsæt fortsat er gældende frem til
den 1. juli 2018, og



at brandsyn foreløbig indtil 1. juli 2018 for så vidt angår driftsmæssige forhold udelukkende
og alene skal gennemføres ud fra de eksisterende driftsmæssige bestemmelser i beredskabslovgivningen, jf. ovenfor.

Eventuelle overtrædelser af bestemmelser i de ovennævnte to bekendtgørelser i perioden 1. januar 2018 til 1. juli 2018 vil således i givet fald af de kommunale redningsberedskaber skulle påtales
(eventuel i form af et påbud og/eller forbud, jf. brandsynsbekendtgørelsen) med henvisning til og
med begrundelse i de to bekendtgørelser.
Beredskabsstyrelsen vil inden den 1. juli 2018 vende tilbage med nærmere information om brandsyn for så vidt angår driftsmæssige forhold efter den 1. juli 2018.
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