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M id lertid
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Cenerelt
Midlertidig overnatning skal i hvert enkelt tilfælde til- i oraksis ved anmeldelse af

lades af brandvæsenet
overnatningen.

Midlertidig overnatning må maksimalt have en varighed af 5 døgn.

Overnatningen skal anmeldes til brandvæsenet senest dagen før, overnatningen skal finde sted. Anmeldelse skal ske via hjemmesiden www.beros.dk, og
skal indeholde f6lgende oplysninger:

.
r
.
.

Navn og adresse på institution, skole mv.

Perioden for overnatningen

Lol<aler stØrrc end 75 m2

Antal børn og antal voksne der overnatter
Navn og telefonnummer på den ansvarlige som
er til stede ved overnatningen

Lokaler stØrre end 75 m2 skal have 2 modstående ud-

gange, der er uafhængige af hinanden. Det betyder,
at 2 udgange til den samme gang ikke er tilstrækkeliCt.

Ejeren, brugeren eller en af disse udpeget driftsansvarlig person skal sØrge for, at retningslinjerne over-

I lokalet, hvor der overnattes, og tilhØrende flugtve-

holdes. Udpegningen af en driftsansvarlig fritager

je skal der placeres brandslukningsmateriel i form af

ikke ejer eller bruger for de pligter, som f6lger af retningslinjerne.

hå

ndsprøjtebatteri/van

dsl

u

kker.

I lokalet, hvor der overnattes, skal der opsættes mini-

Lol<aler mindre end 75 m2
I lokaler mindre end 75 m2, hvor vinduer (redningsåbninger) er placeret mere end 2 meter over terræn,
må overnatning ikke finde sted med mindre, der er 2
uafhængige udgange.
I lokalet, hvor der overnattes, og tilhørende flugtve-

je skal der placeres brandslukningsmateriel i form af
håndsprøjtebatteri/va

n

dsl ukker.

I lokalet, hvor der overnattes, skal der opsættes 6n
røgalarm i loftet. Brandvæsenet anbefaler desuden,
at der opsættes røgalarmer i de tilhørende flugtvejsgange.

mum 2 røgalarmer i loftet. Brandvæsenet anbefaler
desuden, at der opsættes røgalarmer i de tilhørende
flugtvejsgange.

Der skal udarbejdes belægningsplan, som skal godkendes af brandvæsenet. Den skal tilgodese, at flugtveje ikke spærres, og at der er tilstrækkelig mulighed

for passage i soveområdet.

Overnatning til flere end
150 personer i samme bygning
Ovenstående retningslinjer er gældende, og der skal
være en fast vågen vagt, som foretager runderinger
i hele bygningen. Brandvæsenet fastsætter retningslinjer for instruktion af vagter.
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