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Vedrørende brandsyn afviklet af Kjeld Tauman 26-08-2020
Synede objekter:
Jerne Børnehave (7.b. Børnehaver (bkg. 1000))
Brandvæsenet har foretaget brandsyn1 på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Ane Boesen Sørensen, som
havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger2.
Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at
bestemmelserne3 om brandsikkerhed var overholdt.
Brandsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Øvrige forhold:
Ved spørgsmål skal der rettes henvendelse til Søren Christensen på Tlf: 40334037
Til information.
Opmærksomheden henledes på de nye bestemmelser i
BR-18 §144: ”For eksisterende bygninger, hvor der ikke foreligger en godkendt drifts-, kontrol- og
vedligeholdelsesplan, skal drift kontrol og vedligehold ske i henhold til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 –
Brand”. (Vejledning til BR-18, Kapitel 7, ”Drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger”)
I den forbindelse gøres særlig opmærksom på vejledningens kap. 7.3.2.1 ”Gangarealer i flugtveje”, hvori det
præciseres omfanget af en acceptabel brandlast i flugtvejsgange.
Derudover skal man også være opmærksom på vejledningens kap. 7.4. ”Vedligeholdelse af brandtekniske
installationer”, som bl.a. foreskriver kontrol, serviceeftersyn af brandtekniske anlæg med tilhørende dokumentation.
Desuden skal der udarbejdes procedurer for at kompenserende tiltag ved fejl eller nedbrud af de brandtekniske
installationer.
Ovenstående er kun gældende for de bygninger der ikke har udarbejdet en DKV – plan, hvoraf ovennævnte er
indarbejdet. Brandbelastning i flugtvejsgange som byggemyndigheden eller brandmyndigheden tidligere skriftligt har
godkendt, er stadig gældende.

Denne brandsynsrapport kan ikke benyttes som dokumentation, i forbindelse med efterlevelse af bestemmelserne i
ovennævnte vejledning.
Link til Vejledning til BR-18 kap. 7, DKV af brandforhold i og ved bygninger”: https://bygningsreglementet.dk/Tekniskebestemmelser/05/Vejledninger/Generel_Brand/Kapitel-7#f91b8cff-7842-44e8-9249-d0c8fcb7985f

NÆSTE BRANDSYN6
Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2021.
Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.
Venlig hilsen
Kjeld Tauman
Beredskabsinspektør

