NORDVESTJYLLANDS BRANDVÆSEN
Fælledvej 17, 7600 Struer

Rødding Ældrecenter
Østergade 13 C
7860 Spøttrup

16-06-2022

Vedrørende brandsyn afviklet af Ib Stougaard 15-06-2022
Nordvestjyllands Brandvæsen har, med hjemmel i brandsynsbekendtgørelsen nr. 2341 af 09.12.2021,
foretaget brandsyn på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Leder Anette Sørensen, Claus Hansen,
som, i henhold til forvaltningslovens §19, havde mulighed for at kommentere brandvæsenets
bemærkninger (partshøring).
Ved Brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at
bestemmelserne i brandsynsbekendtgørelsen, var overholdt.

obj 1; AK6-plejeinst.; Rødding Ældrecenter
Brandsynsgrundlag:
PÅBUD (udstedt i henhold til bekendtgørelse om brandsyn (BEK nr. 2341 af 09.12.2021 §19, stk. 2 og § 21, stk. 2)
7.3.06 Generelle ordensregler
Placering:
Lokation:
Ordensregler
- Teknikrum (ventilationsrum, el-tavlerum m.v.) må ikke anvendes til henstilling af inventar, varer og
lignende.
Oplag skal fjernes fra ventilationsrummet.

Ventilationsrum

Udbedres senest: 30-06-2022
ANBEFALING
7.1.01 Generelt
Placering:
Lokation:
Det blev på dagen drøftet at virksomheden skal have egenkontrol. Ved næste brandsyn vil der blive spurgt
ondt til mappe der dokumenterer egenkontrol.
73 sider fra bolig og planstyrelsen sendt via mail til Claus Hansen.

INDBERETNING (givet i henhold til bekendtgørelse om brandsyn (BEK nr. 2341 af 09.12.2021 § 20)
90.01 Indberetning
Placering:
Lokation:
Servicemedarbejder har indrettet kontor i et kælderlokale uden redningsåbning.
Da myndigheden på byggerier ikke henhører under brandvæsnet indberettes dette forhold til Skive
Kommune - bygningskontoret.
Virksomheden gjorde undertegnede opmærksom på at kontoret flyttes, men det er fra d.d. byggekontoret,
der nu har sagen.

Kontor i kælderlokale uden
redningsåbning

Husk at indberette på nedenstående link, når fejlene er udbedret:
https://fridaportal.dk/brandsyn/87bbaf80be30371bdfdf9bb351a7e40b
NÆSTE BRANDSYN
Det næste ordinære brandsyn er planlagt i henhold til bekendtgørelsen om brandsyn til år 2023
Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig på
mail ibs@nvjbrand.dk eller tlf. nr. 20186006.
Venlig hilsen
Ib Stougaard
Beredskabsinspektør
Nordvestjyllands Brandvæsen
Tlf. 40 53 00 30
brandsyn@nvjbrand.dk

