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Vedrørende brandsyn afviklet af Mik Hansen 13. marts 2019
Beredskabet har foretaget brandsyn1 på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Lotte Hermansen og Michael Hagel,
som havde mulighed for at kommentere beredskabets bemærkninger 2.
3 om
Ved beredskabets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne

brandsikkerhed var overholdt.

PÅBUD
Objekt:Plejeinstitutioner / 3.b. Plejehjem (bkg. 1000)
04.03 Teknikrum (Lovpunkt)
Besvarelse: Påbud
Bemærkning: I teknikrummet ved personaleomklædning er der konstateret oplag i form af flyttekasser, madrasser mm. ,
som straks skal fjernes.
Teknikrum (ventilationsrum, el-tavlerum m.v.) skal holdes rengjorte og rydelig uden oplag.
Tidsfrist for udbedring: 12. april 2019

05.01 Flugtveje (Lovpunkt)
Besvarelse: Påbud
Bemærkning: Flugtveje og flugtvejsgange skal indrettes uden brandbelastning og altid være frie og ryddelige i hele den
nødvendige bredde.

Flugtvejsgange kan dog være indrettet til andre formål, men det skal sikres, at dette ikke reducerer gangenes
anvendelighed som flugtvej eller medfører en væsentligt forøget brandbelastning eller brandrisiko.
Der kan i flugtvejsgange opsættes eksempelvis et mindre antal opslagstavler og infoskærme samt nagelfast møblement af
hårde møbler uden polstring, uden at dette medfører en væsentligt
forøget brandbelastning eller brandrisiko. Polstrede møbler kan normalt ikke accepteres, medmindre de opfylder DS/EN
1021-1
Tidsfrist for udbedring: 29. marts 2019

Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:
http://fridaweb.dk/udbedring/e4cdcaf87ee807b2252cb2eea27074bf
Øvrige forhold
Det anbefales at området i køkken og restaurant bliver ABA dækket.
Generelt er der en god brand- og sikkerhedspolitik på stedet.
Det er tydeligt at man prioritere brandforebyggelse højt.

NÆSTE BRANDSYN 4
Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2020
Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig på mail
mha13@helsingor.dk eller tlf. nr. 25312763.
Venlig hilsen
Mik Hansen

1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af
resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler.
2. Jf. forvaltningslovens § 19.
3. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner,
forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.
4. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold brandsynsbekendtgørelsens § 11.

