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Meddelelse nr. 24  

(Opfølgning på Beredskabsstyrelsens Meddelelse nr. 22 fra december 2019) 

Orientering om brandsyn for så vidt angår driftsmæssige forhold i perioden fra 

1. januar 2021 til og med 31. december 2021.  

Beredskabsstyrelsen kan oplyse, at den i Meddelelse nr. 22 udmeldte midlertidige bibeholdelse af  

 Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 om brandværnsforanstalt-
ninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginsti-
tutioner og butikker samt  
 

 Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 driftsmæssige forskrifter 
for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutio-
ner og butikker. 

 

af Beredskabsstyrelsen er besluttet forlænget til og med 31. december 2021.  

Denne beslutning er ønsket af og koordineret med Transport- og Boligministeriet/Trafik-, Bygge- 

og Boligstyrelsen, KL og Danske Beredskaber, så det vil være muligt for kommunerne og red-

ningsberedskaberne at gennemføre de nødvendige foranstaltninger, der kræves, for i praksis at 

kunne administrere efter den nye regel i byggeloven, herunder foretage de fornødne ændringer af 

§ 60-selskabernes vedtægter og efterfølgende opnå godkendelse heraf hos Ankestyrelsen mv. 

Baggrunden herfor er, at Folketinget foranlediget af Transport- og Boligministeriet ultimo decem-

ber 2020 vedtog en ændring af byggeloven (nyt stk. 8 i § 16 C), som sikrer, at der – når bered-

skabslovgivningens to ovenstående bekendtgørelser om brandværnsforanstaltninger og driftmæs-

sige forskrifter ophæves med udgangen af december 2021 – fortsat ved brandsyn kan udstedes de 

fornødne påbud og forbud ved overtrædelse af de driftsmæssige foranstaltninger, som fra 1. janu-

ar 2022 alene vil fremgå af byggelovgivningen. 

Bibeholdelsen af ovennævnte to bekendtgørelser indenfor beredskabslovgivningen også i året 

2021 er således alene sket for at give den fornødne tid til, at kommunalbestyrelserne kan henlæg-

ge kompetencen til at udstede påbud og forbud om overholdelse af bygningsreglementets regler 

om driftsmæssige foranstaltninger til redningsberedskaberne ved brandsyn inden udgangen af 

2021. 

Dette indebærer, at det til og med 31. december 2021 ved brandsyn således for så vidt angår 

driftsmæssige forhold fortsat er de eksisterende driftsmæssige bestemmelser i beredskabslov-

givningen, jf. ovenfor, der skal påses og evt. påtales. 

https://brs.dk/da/nyheder-og-publikationer/publikationer2/alle-publikationer/2019/meddelelse-nr.-22-bfo/
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Det er ved overflytningen af de driftsmæssige regler fra beredskabslovgivningen til byggelovgiv-

ningen som tidligere nævnt forudsat, at brandsyn fortsat skal gennemføres som hidtil, dvs. 

 at brandsyn fortsat skal foretages i henhold til og med hjemmel i Beredskabsstyrelsens 

brandsynsbekendtgørelse, 

 

 at brandsynspligtige objekter fortsat er brandsynspligtige efter overflytningen af reglerne, 

 

 at der ikke er tilsigtet indholdsmæssige ændringer ved overflytningen af de driftsmæssige 

regler fra beredskabslovgivningen til byggelovgivningen.  

Bekendtgørelserne om brandværnsforanstaltninger og driftsmæssige forskrifter indenfor bered-

skabslovgivningen gælder således som hidtil også i året 2021, og redningsberedskaberne kan 

og bør således træffe de samme afgørelser som hidtil i henhold til disse to bekendtgørelser. 

I januar 2021 vil Beredskabsstyrelsen imidlertid baseret på drøftelser med og i Det Permanente 

Samarbejdsforum vedr. Brandforebyggelse (KL, de kommunale redningsberedskaber, Danske Be-

redskaber og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) udsende en opfølgende meddelelse/mail med vej-

ledning til håndtering af en række centrale spørgsmål og forhold, herunder håndtering af brandsyn 

af nybyggeri med DKV-planer samt redningsberedskabernes muligheder for at træffe øvrige afgø-

relser om driftsmæssige forhold m.v. (dvs. ud over afgørelser ved brandsyn) i året 2021. 

Fra 1. januar 2022 vil alene byggelovgivningens regler om driftsmæssige foranstaltninger være 

gældende.  

På baggrund af de igangværende men særligt også de kommende drøftelser i 2021 i det Perma-

nente Samarbejdsforum vedr. Brandforebyggelse, så vil Beredskabsstyrelsen i efteråret 2021 ud-

sende såvel en revideret brandsynsbekendtgørelse som en opdateret brandsynsvejledning, således 

at der fra 1. januar 2022 udelukkende både kan og skal administreres efter byggelovgivningens 

driftsmæssige foranstaltninger. 

---------------------------------- 


