
Brandsynsterminer  

Nuværende 
kategori 

Objektnavn Typer af brandsynsobjekter 

 
 
 
 
 
 
 
1. Hoteller m.v. med flere end 10 sovepladser 

A 
Brandsynsterminen 
kan ikke fraviges. 

B 
Kommunalbestyrel-
sen fastsætter en 
individuel termin på 
baggrund af en risiko-
vurdering, og inden 
for det max antal år, 
der er angivet. 

C 
Kommunalbestyrel-
sen fastsætter en 
individuel termin på 
baggrund af en risi-
kovurdering. Ter-
minen kan evt. fast-
sættes til 0. 

 1.a. Hoteller  2  
 1.b. Moteller  2  
 1.c. Pensionater  2  
 1.d. Kroer  2  
 1.e. Kostskoler 1   
 1.f. Kollegier 1   
 1.g. Klublejligheder 1   
 1.h. Spejderhytter    X 
 1.i. Feriehjem   X 
 1.j. Lign. virksomheder   X 
2. Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, såfremt der er 
givet driftsmæssige pålæg, herunder om gennemførelse af brandsyn 

  X 

3. Plejeinstitutioner med flere end 10 sovepladser 
 3.a. Plejeboliger 1   
 3.b. Plejehjem 1   
 3.c. Sygehuse/kan være opdelt pr. sengeafsnit 1   
 3.d. Ældreboliger 1   
 3.e. Lign. institutioner med soverumsafsnit 1   
4. Forsamlingslokaler til flere end 150 personer  
 4.a. Diskoteker 1   
 4.b. Teater  3  
 4.c. Biografer  3  
 4.d. Restauranter  3  



 4.e. Selskabslokaler  5  
 4.f. Mødelokaler  3  
 4.g. Virksomhedskantiner   X 
 4.h. Koncertsale  3  
 4.i. Udstillingslokaler  3  
 4.j. Idrætshaller  5  
 4.k. Kirkerum, hvor der alene foretages kirkelige handlinger   X 
 4.l. Lokaler, der anvendes til lign. formål   X 
5. Forsamlingslokaler til flere end 50 – højst 150 personer, såfremt der er givet driftsmæssige pålæg, herunder om gennemførelse af brandsyn 
 5.a. Diskoteker   X 
 5.b. Teater   X 
 5.c. Biografer   X 
 5.d. Restauranter   X 
 5.e. Selskabslokaler   X 
 5.f. Mødelokaler   X 
 5.g. Virksomhedskantiner   X 
 5.h. Koncertsale   X 
 5.i. Udstillingslokaler   X 
 5.j. Idrætshaller   X 
 5.k. Kirkerum, hvor der alene foretages kirkelige handlinger   X 
 5.l. Lokaler, der anvendes til lign. formål   X 
6. Undervisningsafsnit til flere end 150 personer  2  
7. Daginstitutioner til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende 
 7.a. Vuggestuer  2  
 7.b. Børnehaver  2  
 7.c. Fritidshjem  2  
 7.d. Dagcentre  2  
 7.e. Skolefritidsordninger  2  
 7.f. Lokaler, der anvendes til lign. formål  2  
8. Butikker  
 8.a. Butikker til flere end 150 – højst 500 personer  3  
 8.b. Butikker til flere end 500 personer  2  
9. Større arrangementer, som kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til i henhold 
til § 35, stk. 3, i beredskabsloven. 

  X 



10. Forsamlingstelte, salgsområder og campingpladser, der ikke er omfattet af cam-
pingreglementet, efter driftsmæssige forskrifter for forsamlingstelte m.v. 

  X 

11. Campingpladser i henhold til campingreglementet   X 
12. Fredede bygninger, bortset fra statuer, mindestøtter, springvand, hegnsmure og 
lignende, som ikke i øvrigt er omfattet af andre brandsynskategorier. 

  X 

13. Flydende konstruktioner, der ligger fast forankret ved kaj, som ikke har en 
fartstilladelse, og som efter deres anvendelse omfattes af beredskabslovgivningen. 

 2  

14. Øvrige bygninger m.v., hvor kommunalbestyrelsen har stillet vilkår for indret-
ning og benyttelse i henhold til § 35, stk. 1 og 3, i beredskabsloven. 

 2  

15. Brandfarlige virksomheder, der er godkendt efter beredskabslovgivningen, jf. 
dog punkt 15.1 og 15.2. 
 
Der foretages ikke brandsyn på: 

 Produktionsafsnit med brandfarlige væsker af klasse III, som ikke opvarmes 
til en temperatur, der er højere end væskens flammepunkt minus 10 °C. 

 Lagerafsnit med brandfarlige væsker af klasse III i emballager. 
 Lagerafsnit med brandfarlige væsker i jorddækkede tanke, som ikke er en 

del af et depot-, salgs- eller forbrugstankanlæg. 

 2  

15.1. Produktions- og lagerafsnit m.v. med brandfarlige væsker 
 15.1.a. Lagerafsnit med over 800 og indtil 2.000 oplagsenheder af 

klasse I og II i emballager. 
 5  

 15.1.b. Lagerafsnit med over 800 og indtil 2.000 oplagsenheder i 
indendørs tanke 

 5  

 15.1.c. Lagerafsnit med over 800 og indtil 2.000 oplagsenheder i 
overjordiske tanke 

 5  

 15.1.d. Forbrugstankanlæg med jorddækkede tanke med væsker af 
klasse I-1 på virksomheder, der ikke er brandfarlige. 

 5  

 15.1.e. Forbrugstankanlæg med jorddækkede tanke med væsker af 
klasse I-2 eller II. 

 5  

 15.1.f. Salgstankanlæg med jorddækkede tanke på ejendomme, hvor 
der ikke foregår øvrige aktiviteter, der har indflydelse på sikkerhe-
den på anlægget. 

 5  

 15.1.g. Depottankanlæg med jorddækkede tanke.   X 
15.2. Fremstilling af gasser og lagerafsnit m.v. med gasser 
 15.2.a. Indendørs lagerafsnit på virksomheder, som ikke er brand-  5  



farlige.  
 15.2.b. Lagerafsnit med beholdere i det fri på virksomheder, som 

ikke er brandfarlige. 
 5  

 15.2.c. Lagerafsnit med overjordiske tanke i det fri på virksomheder, 
som ikke er brandfarlige. 

 5  

 15.2.d. Indendørs lagerafsnit med andre gasser end brandfarlige 
gasser med en lagerkapacitet på indtil 1.000 gasoplagsenheder ved 
brandfarlige virksomheder. 

 5  

 15.2.e Lagerafsnit med beholdere i det fri med andre gasser end 
brandfarlige gasser med en lagerkapacitet på indtil 1.200 gasoplag-
senheder ved brandfarlige virksomheder. 

 5  

 15.2.f Lagerafsnit med overjordiske tanke i det fri med andre gas-
ser end brandfarlige gasser med en lagerkapacitet på indtil 1.200 
gasoplagsenheder ved brandfarlige virksomheder. 

 5  

 15.2.g Salgs- eller forbrugstankanlæg med F-gas  på virksomheder, 
som ikke er brandfarlige. 

 5  

 15.2.h. Lagerafsnit i jorddækkede tanke   X 
16. Brandfarlige virksomheder, hvor kommunalbestyrelsen har stillet vilkår for ind-
retning og benyttelse af virksomheden i henhold til § 34, stk. 2, i beredskabsloven. 

 2  

 


