
Beboer lokaler – hvilke regler gælder



Anmeldelsespligt

Efter branden i Den Makedonske Forenings lokaler i Göteborg natten 

mellem den 29. og 30. oktober 1998, som kostede 63 unge mennesker 

livet, mens yderligere 195 kom til skade blev reglerne for 

brandsikkerhed i forsamlingslokaler skærpet. 

Pligten til at anmelde forsamlingslokaler til brandvæsenet blev 

udvidet til at omfatte alle forsamlingslokaler til mere end 50 

personer.



Hvad skal anmeldelsen indeholde

• Navn, adresse og evt. telefonnummer på den person:

– Som har ansvaret for forsamlingslokalets daglige drift

– Som ejer lokalet.

• Anmeldelsen skal være vedlagt nødvendige tegninger og 

forklarende tekster.

• Brandvæsenet får derved mulighed for konkret at beslutte, om der 

skal fastsættes driftsmæssige foranstaltninger for det enkelte 

forsamlingslokale.



Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til 

mere end 50 og højst 150 personer

• Brandvæsenet kan efter gennemgang af anmeldelsen stille krav om  

driftsmæssige foranstaltninger – for at sikre forsvarlige rednings-

og slukningsmuligheder samt for at forebygge og formindske 

brandfaren.

Eventuelle pålæg tager udgangspunkt i de gældende driftsmæssige    

forskrifter for forsamlingslokaler.

• Hvis der fastsættes driftsmæssige foranstaltninger, indtræder der 

samtidigt pligt til at foretage brandsyn mindst 1 gang hvert andet 

år.



Døre til flugtveje fra brandcelle under 150 

m2 med højst 50 personer



Døre til flugtveje fra brandcelle over 150 

m2 og med højst 50 personer



Døre til flugtveje fra brandcelle med mere end 50 
personer, men mindre end 150 personer

Ikke krav om redningsåbninger



Døre til flugtveje fra brandcelle med mere end  

150 personer

Antal personer pr. rum  Den enkelte dørs 

mindste fri 

bredde (cm)  

Dørenes samlede 

mindste fri 

bredde (cm)  

Antal 

uafhængige 

udgange til 

flugtvej2)  

Antal 

uafhængige 

flugtveje  

Mellem 151 og 350  1201)  151-3501)  3  2  

Mellem 351 og 550  1201)  351-5501)  4  2  

Mellem 551 og 750  1201)  551-7501)  5  3  

Mellem 751 og 1000  1201)  751-10001)  6  3  

 



Driftsmæssige foranstaltninger for 

forsamlingslokaler til mere end 150 personer

• Brand og 

evakueringsinstruks

• Driftsjournal

• Pladsfordelingsplan

• Skiltning med det 

maksimale antal 

personer der må 

gives adgang til 

lokalet

 

BRAND- OG  

EVAKUERINGSINSTRUKS  

        

1. Red personer som er i direkte fare, derefter alarmer   

  

  

2. Alarmer Brandvæsenet - RING 112 eller aktiver et 

brandtryk   

- Når det automatiske brandalarmanlæg er aktiveret er 

brandvæsenet på vej.  

  

  

3. Foretag varsling af personer i brandtruede afsnit  

  

  

4. Foretag evakuering til _________________________    

  

  

5. Iværksæt rednings- og slukningsarbejde  - Hvis det er 

muligt og forsvarligt.   

- Er det ikke muligt at slukke branden - forsøg at begrænse 

den ved lukning af døre og vinduer.  

  

  

6. Modtag brandvæsenet - oplys:  

- Er der tilskadekomne eller personer der ikke er kommet i 

sikkerhed  

- Hvor brænder det  

- Brandens omfang  

- Hvor er adgangsvejene    

Driftsjournal for forsamlingslokale 

Navn: 

Adresse: 

Kontrol før enhver benyttelse af lokalerne: 

 Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde 

 Flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj  

Flugtvejsdøre samt nødbelysningslamper og/eller skilte ved disse er synlige 

 Branddøres og andre selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsduelig 

 Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted 

 Alle lamper, der hører til nød- og panikbelysningen, er i orden 

 Håndsprøjter og spande er vandfyldte 

 Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne 

og om brug og placering af brandslukningsmateriellet. 

 Brand- og evakueringsinstruks 

 Der er ikke udarbejdet brand- og evakueringsinstruks 

 Personalet har inden for det sidste år modtaget instruktion om brandog 

evakueringsinstruksen. 

 Inventar 

 Lokalet anvendes uden inventaropstilling 

 Inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte 

pladsfordelingsplan. 

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden. 

Dato og klokkeslæt for kontrol: 

Navn på ansvarlig leder: 

Underskrift af ansvarlig leder: 


