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Rapport fra ordinært brandsyn  

Beredskab Øst har den 11. november 2020 i tidsrummet kl. 0945 til kl. 1020 

foretaget brandsyn af nedennævnte.  

 

Brandsynet er foretaget med hjemmel i § 2, stk. 1, i Forsvarsministeriets 

bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn (herefter brandsyns-

bekendtgørelsen). Tilstede ved brandsynet var Niels Bauer, som havde lejlig-

hed til at udtale sig, jf. forvaltningslovens § 19.  

 

Brandsynet omfattede: 

 

Plejeinstitution med flere end 10 sovepladser 

 

Bagsværd Observationshjem 

Bagsværdvej 146 

2880 Bagsværd 

 

Ved brandsynet blev det kontrolleret, hvorvidt følgende bestemmelser er 

overholdt:  

 

 Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 om 

brandværnsforanstaltninger i hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlings-

lokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, og 

 

 Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om 

driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlings-

lokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker (herefter for-

skrifterne) 
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Der blev ved brandsynet konstateret følgende mangler, som medfører påbud  

 

1. Personalet skal ved nyansættelse og derefter mindst én gang årligt in-

strueres om brand- og evakueringsinstruksens indhold, herunder om 

de opgaver, der påhviler personalet jævnfør pkt. 3.1 og 3.2 i drifts-

mæssige forskrifter. 

 

2. Kopimaskine i indgangspartiet skal fjernes. En kopimaskine må ikke 

opbevares i flugtvejen, da den betragtes som en væsentlig forøget 

brandbelastning jf. punkt 5.1 i driftsmæssige forskrifter. 

 

3. Der skal hvert tredje år indsendes attest til redningsberedskabet fra 

autoriseret el-installatør. Denne skal jf. driftsmæssige forskrifter 

punkt 10.1 sikre: 

 

- at automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) er funkti-

onsdygtige. 

- at varslingsanlæg er i driftsklar stand, herunder at varslingssigna-

let har den krævede lydstyrke. 

 

Attesten bedes fremsendt til Beredskab Øst, og vi anbefaler at man 

opbevarer den lokalt ligeledes. 

 

4. Depotmæssigt oplag under hovedtrappen (flugtvejstrappen) skal fjer-

nes jævnfør punkt 5.1 i Driftsmæssige forskrifter. 

 

5. Køleskab under bagtrappen (flugtvejstrappen) skal fjernes jævnfør 

punkt 5.1 i Driftsmæssige forskrifter. 

 

I henhold til brandsynsbekendtgørelsen § 13, stk. 2, gives der herved påbud 

om, at udbedring af de anførte mangler straks iværksættes, dog senest inden 

en måned fra brandsynsdato.  
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Beredskab Øst øvrige bemærkninger eller anbefalinger til brandsynet: 

 

 I forbindelse med brandsynet blev definitionen på fast vagtordning 

drøftet med ledelsen. Ordlyden i driftsmæssige forskrifter er ”Døgn-

bemandet vagt i et soverumsafsnit, der kun må omfatte 1 etage med 

en ganglængde på højst 50 m.”. 

 

Hvis der er spørgsmål til brandsynet, er du velkommen til at kontakte mig. 

 

Næste ordinære brandsyn foretages i 2021. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Christian Sjørlund Bonnett 

Beredskabsinspektør 

direkte 45 20 11 40 

e-mail bon@beros.dk 

  

 


