SKAL vi anvende certificeret brandrådgiver?
I foreningens Nyhedsbrev fra december 2019 skrev vi om, at Boligminister Kaare Dybvad
havde trukket kravet om anvendelse af certificeret brandrådgiver tilbage, i forbindelse med
ansøgninger til midlertidige arrangementer og godkendelse af
pladsfordelingsplaner/indretningsplaner i festlokaler/forsamlingstelte m.v.
12. december 2019 kom den nye Bekendtgørelse – BR18:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211473 – eller på
http://bygningsreglementet.dk/
I dagene op til julen 2019 kom så 5 stk. små vejledninger til kapitel 5, i BR18 – der alle
vedrører Vejledninger om udendørsarrangementer, salgsområder, midlertidige opstillinger,
midlertidige overnatning og transportable konstruktioner – vejledningerne kan hentes her:
http://bygningsreglementet.dk/Tekniskebestemmelser/05/Vejledninger/Generel_Brand/Markeder-transportable-konstruktioner-mv
og indeholder:
Bilag 11a: Vejledning om arrangementsplaner for midlertidige udendørsarrangementer
Bilag 11b: Vejledning om udarbejdelse af planer for midlertidige salgsområder
Bilag 11c: Vejledning om pladsfordelingsplaner ved midlertidige opstillinger
Bilag 11d: Vejledning om belægningsplaner ved midlertidige overnatning
Bilag 11e: Vejledning om transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med
midlertidige inden- og udendørsarrangementer
Vejledningerne er tænkt som en hjælp/et supplement til den store vejledning til BR18.
Bl.a gælder vejledningen om transportable telte og konstruktioner stadig:
http://bygningsreglementet.dk/Administrative-bestemmelser/BRV/Transportable-telte-ogkonstruktioner
Så lige pt. kan det godt virke lidt forvirrende, men det overordnede er, at ovenstående 5 små
vejledninger skal være en hjælp til arrangører og myndigheder.
”De 5 små vejledninger” er endnu ikke færdige i deres tekst og udformning –
Sammenslutningen af By- og Markedsfester er i en god og konstruktiv dialog med
Bygnings- og Boligstyrelsen om vilkår, tekst og udformning af vejledningerne, da vi håber
det bliver sådan, at disse vejledninger bliver så enkle og klare, at de kan stå alene.
Som det ser ud lige nu, er der nogle ”knaster” vi drøfter med Styrelsen, bl.a.:

-

Krav til kræmmerboderne opbygning, hvis vi skal under 10 meter brede
gader/friområder.
Kræmmernes overnatning i salgsområderne.
Biler i salgsområderne.
Bredden på brandvejene

Der er andre udfordringer, da vi synes Styrelsen, generelt ønsket at stramme reglerne, når
vejledningerne nu skal rettes til.
Men ALT er altså ikke fryd og hurra-råb efter vi fik afskaffet krav om anvendelse af
certificeret brandrådgiver.
Er den certificerede brandrådgiver så ude af billedet i forbindelse med ansøgningsprocessen?
Ifølge reglerne kan en arrangør vælge at anvende en certificeret brandrådgiver og dermed
undgå at kommunen og beredskabet stiller skærpede og/eller urimelige krav – det kan/skal
hver enkelt arrangør afgøre i hvert enkelt tilfælde.
Hvis man kan finde en certificeret brandrådgiver der vil hjælpe og rådgive, og underskrive de
enkelte planer og beskrivelser, for et rimeligt honorar, kan det være et godt alternativ til en
myndighedsbehandling.
Èn gang godkendt – altid godkendt !
I de nye regler bliver det slået fast, at når en arrangementplan, en pladsfordelingsplan m.v. èn
gang er godkendt af myndighederne eller af en certificeret brandrådgiver, kan godkendelsen
benyttes år, efter år – hvis der ikke sker ændringer.
Hvis der ændres i èn eller flere af de enkelte plan-tegninger, pladsfordelingsplaner m.v., i
forhold til året før, bør ansøger anføre ændringerne, så det kun er ændringerne der bliver
myndighedsbehandlet.
Det beskrives endvidere, at hvis de enkelte planer er udarbejdet efter de gældende
vejledninger, skal myndighederne godkende arrangementet uden yderligere bemærkninger.
Det vil derfor være fornuftigt at anføre i ansøgningsmaterialet, at de enkelte planer for
arrangementet er udført i henhold til BR18, med tilhørende vejledninger.
HUSK: kommunen skal ALTID have orientering / anmodning om tilladelse til afholdelse af
arrangementet, også selv om alle planer m.v. er de samme som året før.

I de kommende Nyhedsbreve vil vi gå dybere i reglerne når vi kender ordlyden i den enkelte
vejledninger, og vi håber det bliver muligt at arrangere nogle medlemsmøder, regionalt, evt. i
marts måned – men det afhænder af, at vi kender den fulde ordlyd af vejledningerne og vi kan
finde indlægsholdere der vil påtage sig opgaven.
Opfordring: Hvis det er muligt – så anvend de samme planer for det kommende
arrangement, som blev godkendt i 2019 – så skulle det kunne godkendes uden problemer.
Spørgsmål til ovenstående kan sendes til:
mwl@os.dk
Mogens Lorenzen
Sammenslutningen af By- og Markedsfester

