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Samarbejde med bygningsmyndigheden

Skemaet herunder viser hvilke typer byggesager, der som udgangspunkt altid bør koordineres mellem byg-
ningsmyndigheden og Beredskab Øst.

Inden byggetilladelse Materialet afdækkes internt, før 
det sendes til Beredskab Øst

Kopi af materiale fra brandråd-
giver sendes til Beredskab Øst1

Afvigelser fra Bygningsreglements vejledning til 
kap 5 - Brand Kapitel 5: Redningsberedskabets 
indsatsmuligheder (ITT)

X

Projektet er omfattet af tekniske forskrifter, jfr. 
side 2 X3

Der ønskes udtalelse i forhold til indplacering i 
brandklasse X X

Teknisk sagsbehandling X X
Ved ibrugtagning Kopi af BT, IBT og materiale fra 

brandrådgiver sendes til Bered-
skab Øst2

Alle byggesager i brandklasse 2-4 med henblik 
på screening for brandsynsobjekter og brand-
tekniske installationer

X

Midlertidige arrangementer, telte og konstrukti-
oner mv. > 150 pers. X

1 
I henhold til Vejledning til BR18, kapitel 
29, dokumentation af brandforhold

• Starterklæring
• Oplysning om og dokumentation 

for, hvorvidt byggeriet er indsats-
taktisk  
(u)traditionelt

• Oplysning om og dokumentation 
for indplacering i brandklasse

• Ansøgningsmateriale såfremt 
projektet er omfattet af tekniske 
forskrifter

2 
I henhold til Vejledning til BR18, kapitel 
29, dokumentation af brandforhold

• Brandstrategirapport, som udført
• Brandplaner, som udført
• Pladsfordelingsplan, som udført
• Belægningsplan, som udført
• Funktionsbeskrivelse, som udført
• Dokumentation for eftervisning 

(brandteknisk dimensionering), 
som udført

• DKV-plan, som udført
• Den samlede Kontrolplan, som 

udført
• Den samlede Kontrolrapport, som 

udført

3

Beredskabslovgivningen

• Kun Beredskab Øst kan give 
tilladelse, jfr. yderligere side 2.

Mailadresser til brug for kommunerne:
Ballerup: ballerup@beros.dk 
Gentofte: gentofte@beros.dk
Gladsaxe: gladsaxe@beros.dk
Herlev: ballerup@beros.dk
Lyngby-Taarbæk: lyngby@beros.dk
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Tekniske forskrifter
Det følger af beredskabslovgivningen at teknisk 
sagsbehandling af bygninger, oplag mv. skal sags-
behandles og tilladelse af beredskabsmyndighe-
den (Beredskab Øst). Det forhold gælder også for 
Fyrværkerilovgivningen. Begge dele fremgår af 
samordningsaftalen mellem Beredskab Øst og de 
fem ejerkommuner. 

1. Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker
2. Tekniske forskrifter for gasser
3. Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træ-

oplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og 
foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring 
af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag 

Ad 1)
Tekniske forskrifter for brandfarlige og brandbare 
væsker
Alle lokaliteter, hvor der sker anvendelse og oplag af 
brandfarlige væsker. 

Eksempelvis tankstationer, autoværksteder, labo-
ratorier, forsøgsvirksomheder, tankoplag, specielle 
butikker (byggemarked, malerforretning, supermar-
ked mv.), skoler, universiteter og industri.

Ad 2) 
Tekniske forskrifter for gasser
Alle lokaliteter hvor der sker anvendelse og oplag af 
alle typer gasser under tryk. 

Eksempelvis tankstationer, laboratorier, tankoplag, 
butikker, skoler, universiteter, forsøgsvirksomheder 
og industri. 

Ad 3) 
Regelsæt der trådte i kraft 1. juli 2020 
De nye regler afløser de tidligere gældende fem 
bekendtgørelser om træ, plast, korn- og foderstof, 
mel og visse brandfarlige virksomheder og oplag 
og de tilhørende tekniske forskrifter (ofte benævnt 
TF-visse).

Baggrunden for, at Beredskabsstyrelsen har udar-
bejdet nye regler er, at regelsættet ikke længere kan 
anses for at være tidssvarende for virksomhederne, 
bl.a. i forhold til de brandsikringstiltag der eksisterer 
i dag.

Med henblik på at tydeliggøre det overordnede 
formål med reglerne samt fremtidssikre disse, er 
anvendelsesområdet ændret, så det ikke længere er 
bygget op omkring navngivne stoffer. Fremover er 
det alene det enkelte stofs faremoment i forhold til 
brand og eksplosion, der afgør, om reglerne finder 
anvendelse.

I de nye regler er flere bestemmelser angivet som 
funktionskrav i modsætning til de tidligere reg-
ler, hvor de fleste bestemmelser var angivet som 
præskriptive krav. Formålet med dette er at opnå 
større fleksibilitet i reglerne, for bl.a. at kunne imø-
dekomme flere måder at kunne opfylde et hensyn til 
brandsikkerheden på, og på den måde give plads til 
individuelle og ligeværdige innovative løsninger for 
den enkelte virksomhed.

Reglerne
I medfør af beredskabslovgivningen er der 
fastsat en række tekniske forskrifter, som 
finder anvendelse jfr. nedenstående. 
De tekniske forskrifter er, sammenlignet 
med Byggeloven, skærpet i relation til 
brand og sikkerhed. 
De tekniske forskrifter skal for mindre byg-
ninger, oplag mv., blot overholdes, mens 
de i hovedparten af tilfældene kræver, at 
brandvæsenet foretager særlig brandtek-
nisk sagsbehandling og udsteder en brand-
teknisk tilladelse. 
Den brandtekniske sagsbehandling foreta-
ges sideløbende med kommunens og evt. 
bygningsmyndighedens øvrige sagsbehand-
ling af det ansøgte.
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Undtagelser fra anvendelsesområdet
Undtagelsesgrænserne er i stor udstrækning bibe-
holdt i de nye regler, men der er foretaget en række 
tilpasninger, bl.a. at:
• Produktionsafsnit under 150 m2 er undtaget fra 

reglerne.
• Grænsen for, hvornår et lagerafsnit med oplag i 

eller flere siloer i det fri omfattes, er hævet fra 
200 m3 til 600 m3.

• Grænsen for, hvornår et oplag af halm i det fri 
omfattes, er hævet til 1.000 m3.

Reglerne
Fyrværkerilovgivningen har ikke hjemmel i beredskabslovgivningen, men kommunerne har 
overdraget kompetencen til Beredskab Øst, således at Beredskab Øst foretager sagsbehand-
ling og udsteder tilladelser.

Andre regelsæt
Beredskabslovgivningen har udover ovennævnte følgende områder, der kan være relevante at kende til for 
bygningsmyndigheden:
1. Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i ældre hoteller mv. Anvendelsesområde: Hoteller taget 

i brug før 1. januar 1973.
2. Bekendtgørelse om brandværnforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål mv. 

Anvendelsesområde: Forsigtighedsbestemmelser og afstandskrav ved afbrænding mv.
3. Bekendtgørelse om brug af åben ild og lys mv. 

Anvendelsesområde: Forsigtighedsbestemmelser og afstandskrav ved brug af ild mv.
4. Bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder.
5. Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
6. Bekendtgørelse om opbevaring af faste ammoniumnitratholdige produkter med højt nitrogenindhold.
7. Bekendtgørelse om opbevaring af chlorater og perchlorater.
8. Bekendtgørelse om opbevaring af visse former for nitrocellulose.
9. Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af 

campingpladser.

Fyrværkeri


