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Sagsbehandling af midlertidige arrangementer

Weinreich Ella. ELWE

S

Sydvestjysk Brandvæsen
Sag nr. 18/6413

Dato:

Vibevej 18, 6705 Esbjerg Ø.

Sagsbehandler:
Direkte telefon:
Direkte mail:
Sagsnummer:
Journalnummer:

19. februar 2019
Lasse Nygaard
76 16 50 12
lnc@svjb.dk

Notat vedr. sagsgang ved midlertidig arrangementer ved SVJB.
Midlertidig arrangementer sagsbehandles af bygningsmyndighederne.
(SVJB står altid til rådighed som en sparringspartner)
- Sagen behandles efter BR-18 og efter ”vejledning om opstilling af telte og konstruktioner, herunder tribuner, scener, messestande, portaler tårne mm. og indretning af salgsarealer og midlertidig campingpladser”. Se link: http://historisk.bygningsreglementet.dk/file/634901/Transportablerev.pdf
- Ved sagsbehandlingen skal det sikres at køretøjer kan komme frem til mindst 40 m fra
enhver enhed som der bliver meddelt tilladelse til.
- Det skal sikres at der mindst er 3 m bredde køreveje.
- Det skal sikres at der er slukningsmateriel i området indenfor max. 75m (campingreglement) fra et vilkårligt punkt.
- Pladsfordelingsplaner i telte skal godkendes af bygningsmyndigheden.
Opmærksomheden henledes på at SVJB, som udgangspunkt ikke foretager brandsyn i telte op
til 500 personer, med mindre at der er tale om nye arrangementer.
Sager som skal sendes ud til SVJB:
- Ved arrangementer der overstiger 750 personer (kræver politiet at der udarbejdes en
sikkerhedsplan og derfor) skal sagen sendes ud til SVJB, for vurdering om der skal meddeles en tilladelse efter beredskabslovens § 35 stk. 3.
- Tilladelse til afbrænding af pyrotekniske artikler meddeles af SVJB.
- Telte > 500 personer, samt nye teltarrangementer.
- Godkendelse af pladsfordelingsplaner til mere end 150 personer i bygning.
Sagsbehandling (SVJB) sker med hjemmel i beredskabslovens § 35 stk. 3, og det skal sikres
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,
træffes driftsmæssige foranstaltninger til at forebygge eller formindske brandfaren og til at sikre
forsvarlige rednings og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.
Vilkår efter beredskabslovens §35 stk. 3 må kun ske på områder i ikke i forvejen er reguleret af
anden lovgivning.
Ansøgningsmateriale til SVJB:
Fyldestgørende ansøgningsmateriale med tilhørende sikkerhedsplan (Politiet kræver sikkerhedsplan)
Overvejelser:
- Alarmering, herunder kontaktpunkter og opdeling af området i zoner.
- Kommunikationsmulighed intern / ekstern evt. oprettelse af skadestedsæt.
- Evakueringsstrategi, herunder varsling og flugtveje (indhegnet områder)
- Brandveje, opmarchområde mv.
- Tilkørselsforhold, trafikdæmpende foranstaltninger.
- Slukningsmateriel på stedet, herunder lokale brandvagter eller brandvagter (SVJB) og et
egentlig beredskab på stedet.

-

Aftal tidspunkt for brandsyn på stedet umiddelbar før arrangementets opstart (evt. sammen med bygningsmyndigheden eller varetagelse byggemyndighedens rolle ved brandsynet)

Midlertidig overnatning er pt. Uafklaret og ligger derfor fortsat ved SVJB, indtil myndighedsrollen er afklaret.
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