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Hvorfor har Trafik-, Bygge – og Boligstyrelsen igangsat en undersøgelse af brandsikkerheden i plejeboliger?
På baggrund af branden i Farsøhthus Plejecenter den 3. august 2018
udsendte transport-, bygnings- og boligministeren den 24. september
2018 et brev til landets kommuner. I brevet opfordres kommunerne til
at sikre sig, ”at brandsikkerheden er i orden i de bygninger – kommunale som private – hvortil der visiteres ældre eller plejekrævende borgere, eller hvori der opholder sig andre personer, der ikke kan forventes at bringe sig selv i sikkerhed i tilfælde af brand”.

Det fremgår også af brevet, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal
”igangsætte en undersøgelse, som skal samle viden om bygningernes
brandsikkerhed. Undersøgelsen foretages på baggrund af kommunernes gennemgang af brandsikkerheden i de relevante bygninger.”

Hvad går undersøgelsen af brandsikkerheden i plejeboliger ud
på?
Undersøgelsen består i indsamling af viden om brandsikkerheden i de
plejeboliger m.v., som kommunerne visiterer borgere til.

Den 9. oktober 2018 udsendte Niras på vegne af Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen et spørgeskema vedrørende undersøgelse af brandsikkerhedsforhold i plejeboliger m.v. til alle landets kommuner. Kommunerne blev bedt om at udfylde et skema pr. bygning ved at svare på
en række spørgsmål, herunder:







År for seneste byggetilladelse.
Bygningens størrelse og konkrete anvendelse.
Hvilke brandtekniske installationer der er i bygningen.
Hvilke andre brandsikringstiltag der er i bygningen.
Om der er givet dispensation fra brandkrav.

Side 1 (3)

Hvad er status for undersøgelsen af brandsikkerheden i plejeboliger?







Medio december 2018 havde Niras modtaget udfyldte skemaer fra ca.
50 kommuner.
Medio januar 2019 havde enkelte flere kommuner sendt skemaer.
For at få så omfattende et datagrundlag for undersøgelsen som muligt,
blev der i januar sendt et brev til de kommuner, der ikke havde indsendt nogen udfyldte skemaer til Niras.
Kommunerne blev bedt om at indsende udfyldte spørgeskemaer senest
den 1. februar 2019.
Undersøgelsen afsluttes herefter med en samlet rapport.

Hvorfor har en række kommuner modtaget et brev om ”Ulovlige brandsikkerhedsforhold i plejeboliger”?
Niras har gennemgået de af kommunen udfyldte skemaer. De forhold,
som kommunen har indberettet for den enkelte bygning, er blevet
sammenholdt med de brandkrav, som var gældende, da den pågældende bygning blev opført eller senest væsentligt ombygget.

Ved gennemgangen af de fremsendte oplysninger er det konstateret,
at der fra flere kommuner er indberettet forhold, som ikke er i overensstemmelse med de krav, der ud fra det for bygningen anførte opførsels- eller ombygningstidspunkt må antages at være gældende for
bygningen.

Herunder er der kommuner, der har svaret ”nej” til spørgsmålet om,
hvorvidt bygningsreglementets krav er overholdt, for så vidt gælder
en eller flere af følgende brandtekniske installationer:







Sprinkling.
Automatisk brandalarmanlæg.
Varsling.
Flugtvejs- og panikbelysning.
Vandfyldte slangevinder.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har på den baggrund bedt Niras om
at oplyse, hvilke kommuner der har sendt skemaer, hvor kommunerne har angivet sådanne uoverensstemmelser i. Transport-, bygnings- og boligministeren har i forlængelse heraf, bedt Trafik-, Byggeog Boligstyrelsen om at anmode kommunerne om snarest og senest
den 15. april at oplyse, hvordan de vil følge op på de forhold, der på
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baggrund af kommunernes indberetninger ser ud til at være i uoverensstemmelse med de for bygningen gældende brandkrav.

I brevet gøres også opmærksom på, at kommunen som bygningsmyndighed efter byggelovens § 16 C, stk. 3, er forpligtet til at lovliggøre
ulovlige forhold, når kommunen bliver opmærksom på dem.

Hvornår forventes undersøgelsens samlede resultater at være
klar?
Undersøgelsen afsluttes med en rapport, som Niras udarbejder, efter
udløb af fristen den 1. februar 2019 for indsendelse af skemaer. Rapporten forventes at være klar i slutningen af februar, hvor den vil
blive forelagt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, der har bedt
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at iværksætte undersøgelsen.

Side 3 (3)

