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Vedrørende brandsyn afviklet af Finn Lau Nielsen den 28-09-2022

Beredskabet har foretaget brandsyn1 på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Steen Egelund, som
havde mulighed for at kommentere beredskabets bemærkninger2.

Ved beredskabets besøg blev der påset, vejledt og informeret om brandforhold i og omkring
brandsynsobjektet, med henblik på at medvirke til at forebygge eller formindske faren for brand, samt
medvirke til, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. Samtidig blev det
kontrolleret, om bestemmelserne3 om driftsmæssige forhold var overholdt.

Brandsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Øvrige forhold:
Under brandsynet blev forhold vedr. DKV-plan og DKV-vejledning drøftet.

Undertegnede sender mere information om dette i en-e-mail.

Brandstrategien og DKV-planen var ikke tilgængelig på synstidspunktet, men det blev aftalt at man kigger
på DKV-planen og Brandstrategien for at finde oplysninger om brandbelastning i fællesrum og gangarealer.

NÆSTE BRANDSYN4

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2023

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er du/I naturligvis velkommen til at kontakte mig
på mail finnlau.nielsen@mjbr.dk eller tlf. nr. 23619015

Med venlig hilsen

Finn Lau Nielsen
Beredskabsinspektør



1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 2341 af 9. december 2021 om brandsyn.
2. Jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, forvaltningslovens § 19.
3. Bygningsreglement 2018’s krav vedr. driftsmæssige forhold og/eller beredskabslovens kapitel 7 for objekter som er

omfattet heraf.
4. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold brandsynsbekendtgørelsens § 6, stk. 3.

Klagevejledning i henhold til byggeloven:
Afgørelse i brandsynskategori 1-10 kan jf. byggelovens § 23 og 24 påklages til Nævnenes Hus. (LBK nr. 1178 af
23/09/2016)
Der kan kun klages over forhold vedr. forvaltningsloven.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klager har ingen opsættende virkning.
Klage sendes til Nævnenes Hus via e-boks eller mail Byg@naevneneshus.dk


