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2.   Orientering om konsekvenser af ændret 
brandsynslovgivning 
 
Sagsnr.:    22/7803 
 
 
Resumé 
Bestyrelsen orienteres om ændringer af brandsynslovgivningen og konsekvenserne heraf.  
 
Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 9. november 2022. 
Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles: 
 

• at bestyrelsen tager orienteringen om konsekvenser af ændret brandsynslovning til 
efterretning. 

 
 
Sagsfremstilling 
Frem til den 31. december 2021 har beredskabets brandsyn på institutioner, virksomheder mm. 
været reguleret via beredskabslovgivning, nærmere bestemt brandsynsbekendtgørelse nr. 1000, 
2016, bekendtgørelse nr. 212, 2008 (i daglig tale driftsmæssige forskrifter) og bekendtgørelse nr. 
174, 2008 (brandsynsbekendtgørelsen). 
 
Dette er fra den 1. januar 2022 ændret, således at Brandsynsbekendtgørelse nr. 2341, 2021 
fremover regulerer hvor og hvor tit brandsynene skal foretages og hvad, der skal brandsynes, 
beskrives i Bygningsreglement 18, kapitel 5 og vejledningen, kapitel 7 om drift, kontrol og 
vedligehold. 
 
Ændringerne har medført betydelig forandring i kompetencefordelingen og opgaverne, såvel for 
ejerkommunernes byggemyndigheder, institutioner m.fl. som for Hovedstadens Beredskab. En 
række forhold skal nu vurderes og sagsbehandles af certificerede brandrådgivere eller kommunens 
byggemyndighed. Det drejer sig blandt andet om pladsfordelingsplaner, teaterforestillinger (udover 
hvad det enkelte teater er godkendt til) og ikke mindst sagsbehandling ved institutioners og 
virksomheders henvendelser om forskellige fravigelser mv., fx indretning i flugtveje og oplag i 
teknikrum. 
 
Derudover har en række brandsynsobjekter fået nye tidsterminer, så de i udgangspunktet 
fremadrettet skal synes hvert år. Samlet set er der ca. 6.650 brandsynsobjekter i Hovedstadens 
Beredskabs dækningsområde. Af disse har beredskabet hidtil årligt skullet foretage brandsyn af ca. 
3.000 objekter. Med de nye brandsynsterminer vil det, når ændringerne er fuldt implementeret 
ultimo 2024, betyde ca. 1.000 årlige ekstra brandsyn. 
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Dertil kommer, at Hovedstadens Beredskab helt på linje med landets øvrige beredskaber oplever, at 
brandsynsopgaven er blevet langt mere tidskrævende. Det skyldes fire forhold: 

• Der bruges længere tid på forberedelsen, fordi der skal findes et specifikt brandsynsgrundlag 
i form af byggetilladelser, godkendelser af diverse ibrugtagningstilladelser, mm., for hvert 
objekt. Ofte kender de driftsansvarlige ikke selve brandsynsgrundlaget. 

• Selve brandsynet tager længere tid, særligt pga. dialog med de driftsansvarlige om deres 
ændrede rolle. 

• Afrapporteringen og rapportskrivningen tager længere tid, idet den nu skal hjemles i stedets 
brandsynsgrundlag. 

• Det enkelt brandsynsobjekt skal risikovurderes minimum hvert tredje år.  
 
Lovændringerne har også betydet, at efterspørgslen på medarbejdere med viden om og 
kompetence til at foretage brandsyn er steget, ikke bare i beredskaberne men i særdeles også i den 
private rådgiverbranche. Det betyder, at rekrutteringssituationen er særdeles vanskelig. 
 
Hovedstadens Beredskab tilstræber gennem forskellige særlige initiativer og udskydelse af andre 
opgaver at gennemføre alle brandsyn i 2022, men der skal for de kommende år findes mere 
bæredygtige og robuste løsninger. Hovedstadens Beredskabs strategi for de kommende år er blandt 
andet at vurdere muligheden for at ansætte medarbejdere med en anderledes profil, men som 
derfor skal igennem længere uddannelsesløb, før de kan foretage brandsyn. Derudover vil 
beredskabet anvende data og erfaring om de konkrete brandsynsobjekter til risikovurderingerne og 
dermed udnytte muligheden for at ændre terminer for brandsynsobjekterne. Endelig vil 
Hovedstadens Beredskab udbyde både korte (herunder som e-læring) og længere kurser for 
driftsansvarlige, så de er bedre klædt på forud for og under brandsynene. 
 
Forud for lovændringerne har Hovedstadens Beredskab med afsæt i den tilgængelige viden løbende 
informeret ejerkommunerne i regi af Samarbejdsorganet (nedsat mellem ejerkommunernes 
byggemyndigheder og Hovedstadens Beredskab), på løbende driftsmøder og møder med respektive 
fagforvaltninger. Imidlertid er det beredskabets oplevelse, at mange driftsansvarlige både på 
institutioner og i virksomheder står overfor en vanskelige opgave med at forstå lovgivningen samt i 
mange tilfælde udtrykker en vis uforståenhed overfor de nye kompetencefordelinger. 
 
Hovedstadens Beredskab følger nøje udviklingen og drøfter den løbende i både Samarbejdsorganet 
og på møder mellem forvaltningerne og Hovedstadens Beredskab. Derudover vil Hovedstadens 
Beredskab vende tilbage til bestyrelsen, når der er et mere præcist billede af de konsekvenser, 
lovændringerne har for Hovedstadens Beredskab. 
 
Kommunaldirektørkredsen fik en kort orientering om ændringerne i brandsynslovgivningen og de 
heraf afledte konsekvenser på et møde den 14. september 2022. 
 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om konsekvenser af ændret brandsynslovning til 
efterretning. 
 
 
Beslutning i Bestyrelsen den 30-11-2022 
Til efterretning. 
 
Fraværende: Michael Vindfeldt, Sisse Marie Welling, Kim Christiansen 
  


	2022.11.30_BM_Åbent_Referat
	2.   Orientering om konsekvenser af ændret brandsynslovgivning
	Resumé
	Indstilling
	Sagsfremstilling
	Beslutning i Bestyrelsen den 30-11-2022



