Louiselund Plejeboliger
Louiselund 2-6
2970 Hørsholm

Nordsjællands Brandvæsen Kokkedal
Industripark 14 2980 Kokkedal
Mail: nsbv@nsbv.dk
Web: www.nsbv.dk
CVR-nr. 28326858
EAN-nr. 5790001124687

Brandsynsrapport

Dato: 30-10-2020

Nordsjællands Brandvæsen har 29-10-2020 gennemført brandsyn af følgende:
Plejeboliger: 3.a. Plejeboliger (bkg. 1000)
Tilstede ved brandsynet var:
Kent Johansen - Nordsjællands Brandvæsen
Pernille Werner Nielsen
Hans Jørgensen
Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden i en bygning, et lokale eller hos en brandfarlig
virksomhed. Ved et brandsyn rådgives og informeres ejeren, den daglige ansvarlige leder eller en
driftsansvarlig bruger om formålet med de brandforebyggende regler, som er at mindske risikoen for at
brande opstår, breder sig eller fører til skader på mennesker, ejendom eller miljø, og at sikre forsvarlige
rednings- og slukningsmuligheder, hvis der sker en brand.
Det er den daglige ansvarlige leders pligt og ansvar at overholde gældende forskrifter, og at sørge for, at
eventuelle påbud og forbud efterkommes og at give tilbagemelding om dette til Nordsjællands
Brandvæsen. Du kan se mere om lovgrundlaget for brandsynet sidst i denne rapport.
Brandsynet gav anledning til følgende påbud.

PÅBUD
Plejeboliger (3.a. Plejeboliger (bkg. 1000))1
04.03 Teknikrum
Placering: varmecentral
Lokation: Hus 6
Huller i sektionsvægge skal lukkes forskriftsmæssigt
Tidsfrist for udbedring: 30-11-2020

07.02 Branddøres lukkefunktion
Der blev ved brandsynet konstateret branddøre ved:
Hus 6: dobb. dør mod køkken samt køkken mod garderobe,
Hus 4: rum 6.11.5 dør hænger
Hus 2 nul: depot dør hænger samt dør mod køkken
som ikke lukkede tæt og i fals.
Hus 2 Minus: service på dobb. døre personalerum
Disse branddøre skal gøres selvlukkende igen.
Tidsfrist for udbedring: 13-11-2020

Bemærkninger i øvrigt
Der er en rigtig god forståelse for forebyggelse af brand
Vi talte bl.a. om evakueringsøvelse
Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:
https://fridaportal.dk/brandsyn/04316d1dc2c17e899a73480b49ddfcaa
Vejledning
Hvis du har behov for vejledning eller hjælp til at efterkomme påbud eller højne brandsikkerhedsniveauet i
øvrigt kan du i mange tilfælde finde vejledninger eller skabeloner på Nordsjællands Brandvæsens
hjemmeside: www.nsbv.dk
Næste brandsyn
Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2021
Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig
direkte på mail kejo@nsbv.dk
Venlig hilsen
Kent Johansen
Forebyggelse & Planlægning
Nordsjællands Brandvæsen

Klagevejledning
Afgørelserne (forbud og påbud) kan ikke indbringes til anden administrativ myndighed.
Lovgrundlag
Brandsyn foretages med hjemmel i § 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om
brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler. Ved brandsynet påses
det, om de regelsæt der er gældende for de synede objekter overholdes.
Regelsættene omfatter:

