
Notat vedr. klage fra Danhostel Møn Vandrerhjem 

 

I følgende notat oplistes de love, vejledninger, regler m.v. som findes relevante ift. besvarelsen af klage vedr. 

drift samt omkostninger af ABA-anlæg på Danhostel Møn Vandrerhjem. 

 

Indretning af bygninger sker iht. Byggeloven (Lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14/10/2010), hvortil der 

knytter sig Bygningsreglementet 2010 (BR 10). 

I BR 10 pkt. 5.1.1 angives det, at bygninger i anvendelseskategori 5omfatter bygningsafsnit til natophold, 

hvor de personer som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke har kendskab til bygningens flugtveje, men er i 

stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed.  

I bemærkningerne til pkt. 5.1.1 oplistes bl.a. vandrerhjem som værende i anvendelseskategori 5. 

 

Det fremgår af BR 10 pkt. 5.4, stk. 14, at der bl.a. er krav om automatisk brandalarmanlæg (ABA).  

I bemærkningerne til pkt. 5.4, stk. 1 – 2 er det beskrevet, at der ved et automatisk brandalarmanlæg forstås et 

anlæg, der registrerer en brand i begyndelsesfasen, og herefter afgiver alarm til redningsberedskabet. 

 

Installation af ABA i bygninger sker med baggrund i DBI retningslinie 232 udgivet af Dansk Brand- og 

Sikringsteknisk Institut. 

Til DBI retningslinie 232 knytter sig endvidere DBI retningslinie 001 – 004 som beskriver kravene til: 

godkendelse af firmaer, certificering af personer, certificering af systemer samt godkendelse af anlæg. 

Et lovpligtigt ABA-anlæg skal inspiceres 1 gang årligt af akkrediteret firma. 

 

Virksomheder der er akkrediteret til inspektion sker i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC 17020 

”Generelle kriterier for forskellige typer af organer, der foretager inspektion”. 

Her i landet er det DANAK – Dansk akkreditering, som er det danske organ, der er bemyndiget til at udstede 

akkrediteringer. 

Akkrediteringen betyder anerkendelse af DBI´s kvalitetssystem herunder deres DBI retningslinier. 

 

Alarmtransmissionen mellem brandsikringsanlæg og redningsberedskabet er beskrevet med tilhørende krav i 

DS/EN 54-21. 

I rent praksis er der 3 typer alarmtransmission, hvoraf type 3 ikke er godkendt til lovpligtige anlæg.  

Type 1 er en dedikeret forbindelse med nødstrømsforsyning som kun bruges til alarmering – typisk TDC 

Alarmnet. 

Type 2 er en redudant løsning, hvor 2 seperate transmissionsmedier f.eks. IP, internet eller mobiltelefoni 

anvendes.  

 

 

Når der fra et ABA-anlæg afgives alarmmelding til redningsberedskabet, så er der jf. Beredskabsloven og 

kommunens risikobaseret dimensionering krav til det lokale redningsberedskab, at foretage udrykning til 

adressen for alarmmeldingen. 

Udrykningens sammensætning (personer, køretøjer og kompetencer) fremgår af kommunens risikobaseret 

dimensionering.  

Hertil skal nævnes, at man som udgangspunkt ikke kan afbestille en udrykning ifm. ABA-alarm, dvs. ringe 

ind og fortælle at der ikke er brand, og brandvæsenet ikke behøver at komme. Det er kun indsatslederen eller 

udrykningens holdleder som bør retablere ABA-anlægget efter foretaget kontrol på adressen. 
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Er der tale om en blind alarm kan redningsberedskabet opkræve gebyr for udrykning til blind alarm. Dette jf. 

BEK nr.1675 af 20/12/2013 ”Bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde 

alarmer”, hvori størrelsen på gebyret også er fastlagt. 

 

 

Mht. de 3 konkrete klagepunkter på side 7 skal følgende observeres: 

 

1) Vi vil gerne have alle vores udgifter på de blinde alarmer tilbagebetalt. 

- Det må være en politisk-/direktionsbeslutning i Vordingborg Kommune. 

 

2) Vi vil ikke fremadrettet betale for blinde alarmer. 

- Hjemmel til opkrævning er beskrevet, og der foreligger givetvis en beslutning i 

Beredskabskommission og/eller Byråd for anvendt praksis. 

 

3) Vi kan ikke leve med udgiften til en direkte forbindelse til brandstationen. 

- Kravet til signaloverførsel til redningsberedskabet er ufravigeligt. Anlægsejers udgifter til 

signaloverførslen er et leverandørvilkår. Opkoblingsafgift til brandvæsenets vagtcentral fremgår 

af de vedtagne takster i kommunen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Henrik Nilsson 

 

 

 

 


