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Vedrørende brandsyn afviklet af Michael Due Thomsen 01-01-2022

Synede objekter:
Daginstitutioner > 50 personer eller 10 sovende (4. Daginstitutionsafsnit til over 50 personer samt soverumsafsnit med over 10
sovepladser begge i bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 (bkg. 2341))

Børnehave maks 50 - nummer 10 (4. Daginstitutionsafsnit til over 50 personer samt soverumsafsnit med over 10 sovepladser begge i
bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 (bkg. 2341))

Brandvæsenet har foretaget brandsyn1 på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Berit Lynghede, som havde
mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger2.

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at
bestemmelserne3 om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav anledning til følgende særlige bemærkninger.

Daginstitutioner > 50 personer eller 10 sovende
Regelgrundlag:

PÅBUD
7.5.06 Slangevinde

Placering: Til højre for hovedindgangen
Lokation: Fællesrummet

Der er placeret en lejegård med legoklodser foran slangevinden. Slangevinden skal være let tilgængelig, og der må
ikke placeres objekter foran den.

Udbedres senest: 21-03-2022

Vibevej 18
6705 Esbjerg Ø
Telefon: 76165000
E-mail: post@svjb.dk
CVR: 35432795



Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:
https://fridaportal.dk/brandsyn/061b8c1b9c432052237af281d6df6d8e

NÆSTE BRANDSYN4

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2023.

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Brandvæsnets afgørelse i medfør af brandsynet kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Nævnenes Hus
(https://naevneneshus.dk/ ) inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klage over et påbud fritager ikke for at
efterkomme dette. Klagemyndigheden kan bestemme, at en klage skal have opsættende virkning.5

Venlig hilsen

Michael Due Thomsen
Beredskabsinspektør

1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 2341 af 9. December 2021 om brandsyn
(brandsynsbekendtgørelsen).

2. Jf. forvaltningsloven § 19.
3. Jf. brandsynsbekendtgørelsens § 14.
4. Brandsynsterminen er fastsat i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 6.
5. Jf. byggelovens § 23 og 24.
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