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Halinspektørernes Campus 2018
Driftsmæssige forskrifter og Brandsyn

Campus 2018

Driftsmæssige forskrifter (DF)

Reglerne for brug af ”forsamlingslokaler” er lovmæssigt fastsat i:

BEK nr. 174 af 25/02/2008 Bekendtgørelse om brandværns-
foranstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlings-
lokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. 

BEK nr. 212 af 27/03/2008 Bekendtgørelse om driftsmæssige 
forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, 
undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

BEK nr. 1000 af 29/06/2016 Bekendtgørelse om brandsyn

BEK nr. 1054 af 08/12/2003 Bekendtgørelse om kontrol af elektriske 
installationer i forsamlingslokaler
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§ 1. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal 
følgende definitioner lægges til grund:

…
4) Forsamlingslokaler: Teatersale, biografsale, restaurationslokaler, 

selskabslokaler, mødelokaler, koncertsale, udstillingslokaler, 
idrætshaller, kirkerum og andre lokaler, der anvendes til lignende 
formål.

5) Forsamlingslokaleafsnit: Et eller flere forsamlingslokaler med 
tilhørende gange, herunder flugtveje, vestibule, køkken, depotrum 
og andre lokaler med direkte tilknytning til de pågældende 
lokaliteter.
To eller flere forsamlingslokaleafsnit, som har fælles flugtvej, 
betragtes som ét forsamlingslokaleafsnit ved anvendelse af 
bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Uddrag af brandværnsforanstaltninger

Campus 2018

§ 2. Bekendtgørelsen er gældende for:

1) soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser i hoteller m.v. og 
plejeinstitutioner,

2) feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning,
3) forsamlingslokaler til flere end 50 personer,
4) undervisningsafsnit til flere end 150 personer,
5) daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 

sovende og
6) butikker til flere end 150 personer.
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§ 3. Beredskabsstyrelsen fastsætter driftsmæssige forskrifter
… 
De driftsmæssige forskrifter indeholder regler om instruktion af 
personale, ordensregler, flugtveje, brandslukningsmateriel, 
branddøre m.v., flugtvejsbelysning, varslingsanlæg samt el-
sikkerhedsattest m.v.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan for disse virksomheder give 
yderligere driftsmæssige pålæg, der i det enkelte tilfælde skønnes 
nødvendige for at forebygge eller formindske brandfaren og for at 
sikre redning af personer, der befinder sig i lokalerne.
...

Stk. 4. De af kommunalbestyrelsen godkendte driftsmæssige 
foranstaltninger skal fremgå af en af ejeren eller brugeren 
udarbejdet drifts- og vedligeholdelsesplan.
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§ 5. Bygninger, som ikke er indrettet som hotel m.v., kan i indtil 5 
døgn anvendes til midlertidig overnatning efter tilladelse fra 
kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde og på de vilkår, der er 
fastsat i de driftsmæssige forskrifter.

…
Bemærkninger til bekendtgørelsen:
… 
Er f.eks. en spejderhytte således ikke indrettet med faste sovepladser, 

vil den ikke være omfattet af § 2, nr. 5. 
Anvendes en spejderhytte til midlertidige overnatning, vil den 

imidlertid blive omfattet af § 5.
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Ansvar, uddrag fra DF

2.1 Ejeren, brugeren eller en af disse udpeget driftsansvarlig person 
skal sørge for, at disse forskrifter overholdes. Udpegning af en 
driftsansvarlig fritager ikke ejer eller bruger for de pligter, som 
følger af forskrifterne.

Campus 2018

Ansvaret som følger af DF

§ 2. Overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne, jf. bilag 1, straffes 
i henhold til § 7, stk. 1, i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 174 
af 25. februar 2008 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., 
plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, 
daginstitutioner og butikker med bøde eller fængsel i indtil 4 
måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige 
lovgivning.
Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen 
er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved 
overtrædelsen er

1) voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljøet 
eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den 
pågældende selv eller andre, herunder besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske 
personer)strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
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Uddrag fra DF
3.1 Personalet skal grundigt instrueres om ordensreglerne samt om reglerne for flugtveje, 

brandslukningsmateriel og branddøre. 

5.1 Flugtveje (gange, trapper, gårdarealer m.v.) skal være frie og ryddelige i hele deres bredde 
og belyst således, at man med sikkerhed kan færdes der. I flugtveje må der ikke opstilles 
inventar eller anbringes genstande af nogen art.

5.2 Udvendigt ved flugtvejsdøre må der ikke være parkerede motorkøretøjer, knallerter og 
cykler eller oplag, beplantninger og lignende, som kan hindre evakuering. Det skal sikres, 
at udvendige flugtveje er i en sådan tilstand, at man med sikkerhed kan færdes der.

5.3 Døre i flugtveje skal kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt 
værktøj. Flugtveje skal være passable for personer, der opholder sig i lokaler med samtykke 
fra ejer, bruger eller den driftsansvarlige. Døre i flugtveje skal i øvrigt kunne åbnes ved 
betjening af enkle åbningsbeslag (håndgreb, vridere, pasquilbeslag m.v.), anbragt i bekvem 
højde over gulv. Der må på hvert dørblad højst være ét åbningsbeslag

5.7 Overflader på vægge i flugtveje må ikke forringes i brandmæssig henseende, f.eks. ved 
ophængning af træfiberplader eller andet brændbart materiale. Kommunalbestyrelsen 
(redningsberedskabet) kan dog tillade, at brændbare materialer i begrænset omfang 
anvendes til udsmykning af vægge i flugtveje.
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Uddrag fra DF

7.1 Døre mellem gange og trapper og alle selvlukkende døre må ikke fastholdes i åben 
stilling, jf. dog pkt. 7.2. Selvlukkemekanisme på døre må ikke fjernes eller sættes ud 
af funktion.

7.2 Uanset bestemmelserne i pkt. 7.1 kan selvlukkende døre fastholdes i åben stilling, 
hvis de er udstyret med et automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg), der 
lovligt er udført og installeret i overensstemmelse med forskrift 231 udsendt af Dansk 
Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) eller en på 
installationstidspunktet tilsvarende anerkendt standard. 

8.3 Belyste udgangsskilte skal altid være synlige. 

14.2.1 Den driftsansvarlige person, jf. pkt. 2.1, skal sørge for, at der ikke lukkes flere 
personer ind i forsamlingslokalerne, end disse er godkendt til.
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Uddrag fra DF - 14.5 Driftsjournal.

14.5.1 Den driftsansvarlige person, jf. pkt. 2.1, skal sørge for, at der føres en driftsjournal 
vedrørende kontrollen af de i pkt. 14.5.2 nævnte forhold. Af driftsjournalen skal det 
fremgå, at kontrollen af de enkelte punkter er udført. Den driftsansvarlige person skal 
ved sin underskrift og ved angivelse af dato og klokkeslæt i driftsjournalen attestere, 
at kontrollen er foretaget umiddelbart før enhver benyttelse af lokalerne. 

14.5.2 Før enhver benyttelse af forsamlingslokaler skal det kontrolleres:
- at flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde,
- at flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj,
- at flugtvejsdøre samt flugtvejsbelysning og/eller skilte ved disse er synlige,
- at opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted,
- at inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte 

pladsfordelingsplan, medmindre lokalet anvendes uden inventaropstilling,
- at brandslukningsmateriel er efterset, jf. pkt. 6.7.

14.5.3 Alle mangler, der konstateres ved den i pkt. 14.5.1 nævnte kontrol, skal omgående 
afhjælpes.
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DRIFTSJOURNAL, Eksempel på ”Multihuset”
ARRANGEMENT:                               DATO: KLOKKESLÆT:

 Foyer  Lille Sal   Store Sal   Svømmehal    Bowlingehal    Cafeteria

OBLIGATORISKE KONTROLPUNKTER:
• 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
• Alle lamper, der hører til nød- og panikbelysningen, er i orden
• Pulverslukkere og slangevindere skal være funktionsduelige
• Inventaropstillingen er i overensstemmelse med den til formålet godkendte 

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

OVENSTÅENDE PUNKTER ER KONTROLLERET OG FUNDET I ORDEN
UNDERSKRIFT AF ANSVARLIG:

Campus 2018

Særarrangementer og pladsfordelingsplan. Uddrag fra DF

14.4.1 Opstilling af stole, borde og andet inventar – herunder publikumsbarrierer – i 
forsamlingslokaler skal være i overensstemmelse med en af kommunalbestyrelsen 
(redningsberedskabet) godkendt pladsfordelingsplan. 

• Et eksemplar af den aktuelle plan, forsynet med kommunalbestyrelsens 
(redningsberedskabets) godkendelsespåtegning, skal ophænges på et for publikum let 
tilgængeligt og synligt sted i eller ved forsamlingslokalet.

• På samme sted skal der findes et af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) 
underskrevet opslag i holdbar udførelse med tydelig angivelse af det maksimale antal 
personer, som må gives adgang til lokalerne, jf. pkt. 14.3.1, medmindre dette fremgår 
af den ophængte pladsfordelingsplan. 
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Særarrangementer og pladsfordelingsplan. Uddrag fra DF

14.4.3 Stole i rækker skal fastgøres til gulvet eller sammenkobles i grupper på mindst 4. 
Sammenkoblingen skal udføres stabilt, således at stolenes indbyrdes placering ikke 
kan forrykkes. 

• Afstanden mellem rækkerne (regnet fra stoleryg til stoleryg) skal være mindst 80 cm, 
og de enkelte sæders bredde skal være mindst 50 cm (eller centerafstanden fra 
stolemidte til stolemidte skal være mindst 50 cm ved sammenkoblede stole). 

• Antallet af pladser i ubrudt række fra frit gangareal af en bredde på mindst 1,3 m må 
ikke overstige 12, og antallet af rækker uden afbrydelse af et frit gangareal af en 
bredde på mindst 2 m for bænke og sammenkoblede stole og 1,3 m for fastgjorte stole 
må ikke overstige 20.

• Gangarealerne skal i øvrigt have en bredde på mindst 1 cm for hver person, der skal 
passere gangarealet for at komme til udgange.

14.4.4 Ved stole- og bordopstilling skal der udlægges frie gangarealer af en bredde på 
mindst 1,3 m og i øvrigt svarende til mindst 1 cm for hver person, der skal passere det 
pågældende gangareal for at komme til forsamlingslokalets udgange.

14.4.5 Stole, borde og andet inventar skal opstilles på en sådan måde, at de frie 
gangarealers og flugtvejenes benyttelse ikke hindres.
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Særarrangementer – Uddrag fra DF

14.6.3 Særlig udsmykning af lokaler og afholdelse af særlige arrangementer, f.eks. 
basarer, udstillinger og lignende, må kun finde sted efter forud indhentet tilladelse fra 
kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) i hvert enkelt tilfælde.
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Særarrangementer – Uddrag DF

16.2 Ordensregler og flugtveje.

16.2.2 Udgang gennem kassesluser medregnes ikke som flugtvej, medmindre der er 
truffet særlige af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendte 
foranstaltninger, der sikrer, at evakuering uhindret kan finde sted.

16.2.3 Såfremt lagerlokaler eller andre servicerum indgår i flugtveje fra salgslokaler, skal 
flugtvejsarealer angives i deres fulde bredde i sådanne lokaler (f.eks. ved påmaling af 
gulv). Der skal være tydelige og holdbare opslag, der forbyder oplag af enhver art på 
disse flugtvejsarealer.

16.2.4 Særlig udsmykning må kun ske med tilladelse fra kommunalbestyrelsen 
(redningsberedskabet) i hvert enkelt tilfælde.

Campus 2018

Oversigt over flugtveje
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Råfilm (6½ min)

Simulering af evakuering (< 1 min).

CASE
Diskoteksbrand

Campus 2018

Hvad er brand?

Brand i stue (< 3 min)

En butik (ca. 3 min)
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Brandsikringsanlæg

Campus 2018

§ 2. Brandsyn skal medvirke til, at krav til 
brandværnsforanstaltninger overholdes, således at 
risikoen for, at brande opstår, at brande breder 
sig, samt at skader på personer, ejendom og miljø 
finder sted, formindskes mest muligt, og således, 
at der sikres forsvarlige rednings- og 
slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Stk. 2. Brandsyn skal ved rådgivning, information og 
motivation tjene til en forståelse af 
nødvendigheden af, at kravene til 
brandværnsforanstaltninger overholdes.
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§ 3. Brandsyn foretages, når de pågældende 
lokaliteter er i brug. Dog kan 
kommunalbestyrelsen foretage temabrandsyn, jf. 
§ 5, stk. 2, og § 10, stk. 3, uden at de 
pågældende lokaliteter er i brug.
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§ 5. Ved brandsyn skal der ske en opfølgning af forrige brandsyn. Det skal 
endvidere påses,
1) at brandfarlige virksomheder og oplag er placeret, indrettet og 

anvendes som tilladt,
2) at porte og andre adgangsveje, som er nødvendige for 

redningsberedskabets rednings- og slukningsarbejde, er passable,
3) at påkrævede vandforsyningssteder er brugbare og tilgængelige for 

redningsberedskabet,
4) at brandtekniske installationer og påkrævet brandslukningsmateriel er 

vedligeholdt, at brandslukningsmateriellet er placeret i overensstemmelse 
med de driftsmæssige vilkår i drifts- og vedligeholdelsesplanen samt med de 
tekniske og driftsmæssige forskrifter, samt at det er tydeligt afmærket ved 
skiltning,
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5) at flugtveje ikke anvendes i strid med de tekniske og 
driftsmæssige forskrifter samt driftsmæssige vilkår i drifts-
og vedligeholdelsesplanen,

6) at de i øvrigt gældende tekniske og driftsmæssige forskrifter 
samt driftsmæssige vilkår i drifts- og vedligeholdelsesplanen 
er overholdt.

Stk. 2. Ved temabrandsyn påses udvalgte forhold omfattet af 
stk.1 efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. Hvis der ved 
brandsynet konstateres en væsentlig mangel, skal kontrollen 
omfatte samtlige de i stk. 1 nævnte forhold.

Stk. 3. Ved brandsyn af fredede bygninger skal det påses, at 
trapper er passable og ryddelige, og at kælder- og loftsrum 
m.v. ikke benyttes som oplagsrum for let antændelige eller 
brændbare effekter.
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§ 6. Hvis der ved brandsyn omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, 
konstateres en væsentlig ændring af indretning eller 
anvendelse, skal forholdet indberettes til 
bygningsmyndigheden.

Stk. 2. Hvis der ved brandsyn omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, 
konstateres forhold i strid med miljølovgivningen, skal 
forholdet indberettes til miljømyndigheden.

Stk. 3. Hvis der ved brandsyn i forsamlingslokaler, således som 
disse er defineret i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om 
kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler, 
konstateres, at elsikkerhedsattesten er mere end to år 
gammel, eller at attesten mangler, skal forholdet indberettes 
til Sikkerhedsstyrelsen.
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§ 7. Konstateres der ved brandsyn af bygninger, brandfarlige 
virksomheder og oplag m.v., der er omfattet af bilag 1, en 
væsentlig mangel, der kan medføre brandfare, eller som i 
forbindelse med brand kan medføre en risiko for personer, 
ejendom eller miljøet, skal kommunalbestyrelsen nedlægge 
forbud mod benyttelsen, indtil manglen er afhjulpet, og 
dette ved eftersyn er konstateret.

Stk. 2. Er manglen af mindre betydning, skal der gives påbud
om afhjælpning af manglen inden en nærmere fastsat frist. 
Efter fristens udløb og senest ved næste brandsyn skal det 
påses, om afhjælpning er sket.
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§ 1. Den, der som ejer, lejer, forpagter eller på anden måde driver et 
forsamlingslokale, som er beregnet til over 150 personer, skal sikre, 
at de elektriske installationer, herunder nød- og 
panikbelysningsanlægget, og det tilhørende elmateriel, i 
forsamlingslokalerne og de tilstødende adgangs- og flugtveje, hver 
24. måned kontrolleres af en autoriseret elinstallatør.

…
§ 2. Som dokumentation for, at kontrol af installationen og det 

tilhørende elmateriel er gennemført og forholdene er fundet i orden 
eller eventuelle fejl er rettet, udfylder og underskriver den 
autoriserede elinstallatør en attest ....

Stk. 2. Den, der er forpligtet til at sikre kontrollen efter § 1, stk. 1, 
gennemført, skal opsætte attesten i forsamlingslokalet på et for 
publikum synligt sted…

Bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer 
i forsamlingslokaler
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