Center for Forebyggelse

MEDDELELSE NR. 18
Orientering om gennemførelse af brandsyn efter 1. juli 2016

Pr. 1. juli 2016 træder en række ændringer i beredskabslovgivningen og byggelovgivningen i kraft,
herunder bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
Beredskabsstyrelsen vil udsende en revideret vejledning om brandsyn, når udkastet til vejledning
har været drøftet med de kommunale parter.
Reglerne for brandsyn målrettes og forenkles, jf. den politiske aftale om redningsberedskabet i
2015. Beredskabsstyrelsen sendte derfor medio 2015 et udkast til ny brandsynsbekendtgørelse i
høring.
Efter høringen er der foretaget ændringer affødt af høringssvarene og drøftelser med KL samt som
konsekvens af ændringer i byggelovgivningen og beredskabslovgivningen.
Denne orientering belyser ændringerne for brandsyn i forbindelse med at visse reguleringer flyttes
fra beredskabslovgivningen til byggelovgivningen pr. 1. juli 2016.
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, samles i byggeloven og de danske brandkrav til højlagre
tilpasses til niveauet i vores nabolande ved ændring af bygningsreglementet, herunder samle og
forenkle brandkrav til lignende lagerbygninger.
I forhold til brandsyn har det været forudsat, at disse gennemføres som hidtil, dvs. efter beredskabslovningens regler.
Der er nu vedtaget ændringer i byggelovgivningen og beredskabslovgivningen, som implementerer
regeringens vækstudspil, herunder sikrer det hjemmelsmæssige grundlag for at foretage brandsyn.
Pr. 1. juli 2016 er bygningsreglementet ændret således:
-

at de driftsmæssige krav til forsamlingstelte følger af bygningsreglementet,
at de driftsmæssige krav til camping-, festival- og salgsområder følger af bygningsreglementet og
at brandkravene, herunder driftsmæssige krav, til højlagre og lignende lagerbygninger følger af bygningsreglementet.
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Konkret betyder disse ændringer, at forsamlingstelte, salgsområder, campingområder, højlagre og
lignende lagerbygninger nu alene sagsbehandles efter bygningsreglementet. Brandsynet skal dog
stadig foretages efter beredskabslovgivningen.
Eksisterende lovlige højlagre og lignede lagerbygninger, der er godkendt efter beredskabslovgivningen, skal brandsynes som hidtil. Eksisterende lovlige lagre, der ikke har været omfattet af beredskabslovgivningen, skal som hidtil ikke brandsynes.
Nye brandfarlige virksomheder og oplag, herunder oplag i bygninger, der godkendes efter beredskabslovgivningen, skal som hidtil brandsynes. Nye lagre, der alene godkendes efter byggelovgivningen, og som også før 1. juli 2016 alene var omfattet af byggelovgivningen, skal som hidtil ikke
brandsynes. Nye lagre, som hidtil har skullet godkendes efter beredskabslovgivningen, men fremover alene godkendes efter byggelovgivningen, skal brandsynes.

Type

Godkendelse efter beredskabslovgivningen

Godkendelse efter
byggelovgivningen

Brandsynes
efter 1. juli
2016

Eksisterende lovlige højlagre eller
lignende lagre

Ja

Ja

Ja

Nye højlagre eller lignende lagre,
alene omfattet af byggelovgivningen

Nej

Ja

Ja

Nye og eksisterende lovlige lagre
omfattet af beredskabslovgivningen1

Ja

Ja

Ja

Nye og eksisterende lovlige lagre,
alene omfattet af byggelovgivningen (og som ikke er højlagre eller
lignende lagre, se række 2 ovenfor)

Nej

Ja

Nej

1

F.eks. TF-visse, TF-gas eller TF-brandfarlige væsker
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For en nærmere beskrivelse af lignende lagre henvises til meddelelse nr. 15 om højlagre og lignende lagerbygninger.
Telte og lign., der anvendes af flere end 150 personer, campingområder på mere end 1.000 m 2 til
flere end 150 overnattende personer og festival- og salgsområder på mere end 1.000 m2, der ikke
er omfattet af campingreglementet, skal brandsynes, uanset om det er anmeldt/godkendt før eller
efter 1. juli 2016. Eksempelvis vil et cirkustelt til flere end 150 personer, fremover, jf. bygningsreglementet, kap. 1.3.5.1, stk. 3, skulle anmeldes til kommunen, selvom det er certificeret, og teltet
vil skulle brandsynes, jf. brandsynsbekendtgørelsen.
I skemaet nedenfor fremgår det, hvordan brandsynsobjekterne benævnes i bilaget til brandsynsbekendtgørelsen.

Objekt

Godkendelsestidspunkt
Før 1. juli 2016

Benævnelse i bilaget til brandsynsbekendtgørelsen

Termin

Højlagre

Højlager
1. juli 2016
eller senere
Før 1. juli 2016
(efter TF-visse)

Særlige lagerbygninger
1 gang hvert 2.
år
Brandfarlige virksomheder

Lignende lager
1. juli 2016
eller senere
Forsamlingstelte,
salgsområder
og
campingområder
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Særlige lagerbygninger

Før 1. juli 2016

Større arrangementer, som kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til.

Under afvikling
af arrangementet

1. juli 2016
eller senere

Telte og lign., der anvendes af flere end
150 personer, campingområder på mere
end 1.000 m2til flere end 150 overnattende personer og festival- og salgsområder på mere end 1.000 m2, der ikke er
omfattet af campingreglementet.

Under afvikling
af arrangementet
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Det bemærkes, at bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 om brandværnsforanstaltninger i
hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker samt bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker først forventes
ophævet i 2017, samtidig med at reguleringen sker i bygningsreglementet.
Samtidig er der foretaget følgende ændringer i beredskabslovgivningen:
-

§ 36 indeholder med virkning fra 1. juli 2016 hjemmel til at foretage brandsyn af de lagerbygninger (”særlige lagerbygninger”), som tidligere var omfattet af de tekniske forskrifter
for højlagre, der ophæves med virkning fra 1. juli 2016 og visse lagre omfattet af ”TFvisse”, som er ændret med virkning fra 1. juli 2016.

-

Der er udstedt en ny brandsynsbekendtgørelse. Der vil senere blive foretaget en konsekvensændring i personelbekendtgørelsens bilag.
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