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Latest News: Ca. 55 omkomne ved brand i 2017 i DK



Nyt bygningsreglement i Danmark

 Kommunerne skal ikke længere foretage 
teknisk byggesagsbehandling, kun stikprøver

 Konstruktioner og brandforhold varetages af 
certificerede rådgivere uden kommunal kontrol

 Bygherren skal aflevere ”således udført”-
dokumentation

 Driftsmæssige forskrifter flyttes fra beredskabs-
lovgivningen til bygningsreglementet

 Brandsyn foretages stadig af brandvæsenet

 Der stilles krav til brandsikkerhed i byggefasen
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Overgangsperiode
 Nyt og gammelt reglement eksisterer side om side i 1. halvår 2018. 

Her kan bygherre frit vælge, men ikke blande reglementerne.

 Frem til udgangen af 2019 kan konstruktioner projekteres efter den 

nuværende ordning med ”godkendte statikere”, som omlægges til en 

certificeringsordning

 På brandområdet kan bygherren vælge kommunal brandteknisk

sagsbehandling frem til udgangen af 2019, hvorefter certificerede 

brandrådgivere SKAL anvendes

 Bemandingen i kommunerne forventes reduceret.

 Og HUSK – brandvæsenerne er fælleskommunale!
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4 brandklasser
1) Ukompliceret, ingen krav til rådgiver/projekterende

2) Præaccepterede løsninger, Rådgiver 180 ECTS-point mv.

3) Kompliceret byggeri, Rådgiver 210 ECTS-point mv.

4) Meget kompliceret byggeri, Rådgiver 210 ECTS-point 
mv. og tredjeparts kontrollant, 210 ECTS-point mv.

 Der skal desuden opnås enighed med kommunen om 
bygningen er ”indsatstaktisk traditionel” og hvis ikke, 
skal løsningerne specifikt godkendes af kommunen.

16-01-2018



Certificering
 DANAK akkrediterer de certificerende organer (DCO)

 DCO certificerer personer – ikke firmaer – ved at 
gennemgå ”prøveprojekter” ved granskning og 
fremlægelse

 De certificerede rådgivere skal hvert år sende DCO en 
liste over de opgaver, som de har udført

 Recertificering hvert 2. år for brand, hvert 3. for 
konstruktioner

 DCO kan foretage ekstraordinær kontrol og fratage 
rådgiveren certificeringen
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Regelværket er ikke klar!

16-01-2018



National forebyggelsesstrategi

 ”Bestilt” af Folketinget 22. november 2012

 26. august 2015 afgav Strukturudvalgets arbejdsgruppe 
Forebyggelse  anbefaling af at ”Disse synspunkter skal 
indgå i en kommende national forebyggelsesstrategi:

 Færre alvorligt tilskadekomne og omkomne i forbindelse 
med brande

 Færre brande, herunder bygningsbrande

 Styrkelse af selvhjulpenhed og gensidig hjælpsomhed 
blandt borgere, virksomheder m.fl. i forhold til ulykker 
og katastrofer
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 Kommissorium dateret 28. december 2015

 1. juli 2016 gav Forsvarsministeren Beredskabsstyrelsen 
½ år mere (en om’er!)

 ”National strategi til forebyggelse af ulykker og 
katastrofer” blev udgivet 2. februar 2017

 Strategien har to overordnede mål:

 Færre skal dø eller komme til skade som følge af brande, 
stærke storme og oversvømmelser, og udgifterne til 
skader i forbindelse med de forskellige hændelser skal 
nedbringes. 

 Borgernes risikobevidsthed, handlekraft, selvhjulpenhed
og hjælpsomhed før, under og efter alvorlige ulykker og 
katastrofer skal styrkes. 
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Aktionspunkter
 Samarbejde – Viden – Handling

 Nationalt forum for forebyggelse af ulykker og 
katastrofer mødes 2 gange om året

 Videnindsamling iværksat – befolkningsundersøgelse -
Ph.d. – temadag – fornyelse af kampagner

 Et specifikt mål: Antallet af omkomne ved brand pr. mio. 
indbyggere skal bringes på niveau af gennemsnittet 
mellem Norge og Sverige!

 Ministeren sagde: Forebyggelse betaler sig

 Men han har ikke tænkt sig at investere!
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