
Lokalcenter Rosengård
Ørbækvej 150
5220 Odense SØ

Brandsynsrapport

Brandsynet blev afviklet af Anders Højhus Andersen d. 23. oktober 2020

Beredskab Fyn har foretaget brandsyn1 på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Lars Buk, som
havde mulighed for at kommentere Beredskab Fyns bemærkninger2.

Følgende objekter blev synet:
Lokalcenter Rosengård (3.b. Plejehjem (bkg. 1000))

Under brandsynet blev det kontrolleret, at bestemmelserne3 om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

NÆSTE BRANDSYN6

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2021

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

Klagevejledning
Forbud og påbud kan ikke påklages7 anden myndighed.

Med venlig hilsen

Anders Højhus Andersen

Direkte tlf. 30334253
E-mail: ahand@beredskabfyn.dk

1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 1 i forsvarsministeriets bekendtgørelse om brandsyn nr. 1000 af 29/06/2016
(brandsynsbekendtgørelsen)

2. § 19 i bekendtgørelse af forvaltningslovens nr. 433 af 22/04/2014
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3. Bekendtgørelse nr. 212 af 27/03/2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler,
undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker eller,

3. Bekendtgørelse nr. 1444 af 15/12/2010 om tekniske forskrifter for gasser eller,

3. Bekendtgørelse nr. 1639 af 06/12/2016 om brandfarlige og brændbare væsker eller,

3. Bekendtgørelse nr. 11050 af 01/02/1990 om Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og
plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige virksomheder og oplag eller,

3. Bekendtgørelse nr. 1424 af 16/12/2009 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af
fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

4. Forbud udstedes i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 13, stk. 1

5. Påbud udstedes i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 13, stk. 2

6. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold brandsynsbekendtgørelsens § 4

7. Bekendtgørelse nr. 1913 af 15/12/2015 om henlæggelse af beføjelsen til at fastsætte regler til Beredskabsstyrelsen og om
klageadgang


