
Brandvæsenets rolle ved midlertidige arrangementer.



Med et fælles mål : Ingen personer kommer til skade. 

Vi er samarbejdspartnere og ikke ”modspillere”.

Der er ingen myndighed, der vil gøre det umuligt at gennemføre et 
arrangement – blot sikkert og forsvarligt.

Tæt samarbejde med kommunen og andre 
myndigheder.



Lovhjemmel:

§ 35.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt bestemme, at der for 
bygninger, grundarealer og flydende konstruktioner,

1) hvor der er særlig brandfarlige forhold,

2) hvor der samles mange mennesker, eller

3) hvor store værdier er udsat for ødelæggelse,

skal træffes driftsmæssige foranstaltninger til at forebygge eller 
formindske brandfaren og til at sikre forsvarlige rednings- og 
slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Lovhjemmel.



Under arrangementet:

Lovhjemmel: Bekendtgørelse om brandsyn (BEK nr. 1000 af 29/06/2016)

§ 7.

Arrangementsbrandsyn, dvs. brandsyn af telte og lign., der anvendes af 
flere end 150 personer, campingområder på mere end 1.000 m2 til flere 
end 150 overnattende personer og festival- og salgsområder på mere 
end 1.000 m2, der ikke er omfattet af campingreglementet samt brandsyn af 
arrangementer, som kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til i henhold til 
beredskabslovens § 35, stk. 3, gennemføres efter behov på baggrund af 
en konkret vurdering af brandsikkerheden, hvori bl.a. indgår 
brandsynsobjektets karakter, tilstand, placering og brandslukningsmateriel. 
Kommunalbestyrelsen fastsætter ikke en individuel termin for disse 
arrangementsbrandsyn.

Tilsyn af arrangementer.



Beskrivelse

Risikovurdering

Beredskabsplan

Type arr. – personbelastning

Ansvarlige.

Hvilke hændelser kunne være 
realistiske

Vagter

Brandberedskab

Samaritter

Mødepunkt

Jeres opgave



I skal være meget opmærksomme på, at det er Jer som arrangør, der 
har ansvaret for at arrangementet gennemføres på en sikker og 
forsvarlig måde.

I skal have et beredskab der kan håndtere enhver situation / 
begrænse ulykken – indtil myndighederne er fremme.

VIGTIG.



• Vurdering af beskrivelse og tegningsmateriale af arrangementet

• Vurdering af brandmæssige forhold i den godkendte sikkerhedsplan

• Flugtveje, pladsfordelingsplaner, instrukser, slukningsmateriel.

Lav derfor beskrivelsen og tegningsmaterialet så 
udførligt som muligt

Fokuspunkter.



Fyrværkeri

Gas

El

Skal søges særskilt. 

Der skal en professionel 
fyrværker med. 

Ansøgning : www.virk.dk

Ude på pladsen

Oplag.

Installationer.

Stærkstrøms bekendtgørelsen

Øvrige fokuspunkter

http://www.virk.dk/

