
    
 

Side 1 
 

Bilag 1 
Overførsel af afgørelseskompetence 
 
 
Ifølge byggelovens § 16 C, stk. 6 kan kommunalbestyrelsen henlægge beføjelser og pligter til den fælles 
beredskabskommission (bestyrelsen) til på stedet at træffe afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, 
hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter denne lov, og der er en konkret risiko for 
personskade. 
 
Efter bestemmelsens stk. 7 kan beføjelser og pligter alene henlægges, såfremt kommunalbestyrelsen på 
henlæggelsestidspunktet vurderer, at den ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse om 
de ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold. 
 
De nedenfor nævnte situationer er alle situationer, hvor redningsberedskabet enten tilkaldes eller er på stedet 
i forbindelse med sine sædvanlige opgaver. Efter redningsberedskabets opfattelse, er der i alle situationer tale 
om alvorlige mangler, idet det konkret vurderes at kunne medføre personskade i forbindelse med en evt. 
brand. Borgerens sikkerhed bør derfor prioriteres i sådanne situationer frem for at afvente tilstedekomsten af 
en byggesagsbehandler, såfremt det overhovedet er muligt. Det vurderes ikke at være rimeligt for borgeren, at 
afvente en ny sagsbehandler, når den først fremmødte har de fornødne kompetencer til at træffe sådanne 
afgørelser i lignende situationer. Under alle omstændigheder er det redningsberedskabets vurdering, at det 
ikke vil være forsvarligt for redningsberedskabet at forlade stedet, uden at der er truffet en afgørelse, hvilket 
kan være forsinkende for redningsberedskabets øvrige opgaver.  
 

 
Telte og arrangementer - der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen (BEK nr. 1000 af 29062016) 
 

 
Ved brandsyn i og ved telte, salgsområder, festivaller, campingområder, engangsarrangementer og midlertidige 
arrangementer mv., som angivet i byggelovgivningen, i inspektionsrapport og –certifikat samt i byggetilladelse, 
gives mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), jf. 
byggelovens § 18. Alternativt  kan beredskabet fastsætte særlige vilkår eller meddele dispensation for at sikre 
fortsat drift, såfremt dette vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.  
 
Redningsberedskabet fremsender en kopi af afgørelsen til kommunens byggemyndighed. 
 

 
Øvrige objekter – der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen  
 

 
Ved brandsyn af objekter, der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen, hvor de driftsmæssige krav er overført 
til byggelovgivningen, gives mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud 
mod anvendelse), jf. byggelovens § 18. Alternativt kan beredskabet fastsætte særlige vilkår eller meddele 
dispensation for at sikre fortsat drift, såfremt dette vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarlig.   
 
Ved brandsyn af brandforhold i visse industribygninger, herunder højlagre, hvor de driftsmæssige og tekniske 
krav er overført til byggelovgivningen, gives dog mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse 
(nedlægge forbud mod anvendelse) efter de i byggetilladelse eller i tilladelse fra beredskabet fastsatte vilkår 
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vedr. brandmæssige forhold, jf. byggelovens § 18, herunder fastsætte særlige vilkår eller meddeles 
dispensation for at sikre fortsat drift, såfremt det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 
 
Redningsberedskabet fremsender en kopi af afgørelsen til kommunens byggemyndighed. 
 

 
Ulovlig anvendelse af bygninger og andre akutte situationer, hvor kommunen ikke selv inden for et rimeligt 
tidsrum vil kunne træffe afgørelse 
 

 
Ved brandmæssig ulovlig anvendelse af lokaler, bygninger og grundarealer, der alene er omfattet af 
byggeloven, og hvor beredskabet tilkaldes eller er til stede, gives beredskabet mulighed for at træffe afgørelser 
om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), jf. byggelovens § 18, alternativt at fastsætte 
vilkår eller meddele dispensation, såfremt det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.   
 
Redningsberedskabet fremsender en kopi af afgørelsen til kommunens byggemyndighed. 

 


