Vejledning om regler for
midlertidig overnatning
Anmeldelse skal ske i forbindelse med midlertidig overnatning i indtil 5 døgn for mere end 10
personer i lokaler, som ikke er indrettet til formålet.
Anmeldelse skal kun ske for lokaler, der anvendes udover den normale, daglige godkendte drift,
som f.eks. overnatning på skoler, institutioner o. lign.
Senest 5 hverdage før lokalet skal anvendes, skal dette anmeldes til Vestsjællands Brandvæsen.
Udfyld formularen på brandvæsenets hjemmeside vsbv.dk.
Anmelderen er ansvarlig for, at de på formularen angivne oplysninger er korrekte samt, at de pålagte driftsmæssige vilkår for lokalets anvendelse overholdes.
Udover nedenstående bestemmelser, skal kapitel 1-10 i driftsmæssige forskrifter1 til enhver til
overholdes.
Ved midlertidig overnatning er nedenstående bestemmelser altid gældende:
1. Midlertidig overnatning skal anmeldes til Beredskabet mindst 5 hverdage før 1. overnatning. Midlertidig overnatning må ikke overstige 5 døgn.
2. Fra lokaler, der er større end 75 m2, skal der være mindst to af hinanden uafhængige
flugtveje helt til terræn i det fri. Flugtvejene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.
3. Fra adgangsdør til lokaler på indtil 75 m2 skal der være flugtveje i to modstående retninger
med en afstand af højst 25 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum). Underkant af redningsåbninger i sådanne lokaler må ikke være beliggende mere end
2 m over terræn, og lokaler uden dør til det fri skal være forsynet med redningsåbninger,
der efter redningsberedskabets vurdering er egnet til personredning, idet der for hver påbegyndt 10 sovepladser i lokalet skal findes en sådan redningsåbning.
4. I hvert overnatningslokale og/eller flugtvejsgang skal der anbringes håndsprøjtebatterier,
trykvandslukkere eller være etableret vandfyldte slangevinder på en sådan måde, at der intet sted i overnatningslokalet eller flugtvejene er længere end 25 meter til nærmeste slukningsredskab.
5. Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm.
6. Overnatning i lokaler, der er større end 75 m2, skal ske efter en af brandmyndigheden
godkendt belægningsplan, således at det sikres, at de fornødne friarealer til flugtveje og
redningsåbninger ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage m.m. 7. I bygninger, der
indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere, skal der være fast vågen vagt, som
skal foretage runderinger efter brandmyndighedens nærmere bestemmelse. I andre tilfælde
kan brandmyndigheden kræve en vagtordning etableret, såfremt det skønnes nødvendigt
ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering.
Beredskabet kan give yderligere driftsmæssige pålæg, end de der er beskrevet ovenfor såfremt det skønnes nødvendigt for, at forebygge eller formindske brandfaren og for at sikre personer der opholder sig i
lokalerne.
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