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Brandsikkerhed i plejeboliger og institutioner
På Farsøhthus Plejecenter i Allingåbro opstod i august i år en brand, hvor tre
ældre medborgere omkom på tragisk vis. Branden har gjort mig opmærksom
på, at ikke alle kommuner har haft det fornødne fokus på sikkerheden for de
borgere, som ikke er i stand til at bringe sig selv i sikkerhed, hvis der opstår en
brand.
I 2015 sendte min forgænger et brev til kommunerne med en påmindelse om,
hvor vigtigt det er, at kommunerne har fokus på brandsikkerheden i pleje- og
ældreboliger. Ulykken på Farsøhthus Plejecenter giver desværre indtryk af, at
ikke alle kommuner har fulgt tilstrækkeligt op på brevet.
Når jeg gentager budskabet, er det i forventning om, at alle kommuner tager
sagen alvorligt og sikrer sig, at brandsikkerheden er i orden i de bygninger –
kommunale som private – hvortil der visiteres ældre eller plejekrævende borgere, eller hvori der opholder sig andre personer, der ikke kan forventes at
bringe sig selv i sikkerhed i tilfælde af brand fx daginstitutioner.
Konkret forventer jeg, at kommunerne gennemgår de relevante bygninger og
tager stilling til, om brandsikkerheden er forsvarlig, og som minimum lever op
til de brandkrav, som var gældende, da bygningen senest fik byggetilladelse.
I den anledning er det vigtigt at være opmærksom på, at dispensationer fra
brandkravene i bygningsreglementet, jf. byggelovens §22, kun må gives, når
hensynet bag brandkravene er tilgodeset på anden vis. Det betyder, at der som
udgangspunkt kun kan dispenseres fra brug af et krævet brandsikringstiltag,
hvis der i stedet iværksættes et alternativt brandsikringstiltag, som samlet set
skaber en løsning, der giver et tilsvarende personsikkerhedsniveau.
For at sikre, at der bliver fulgt op på denne opfordring, har jeg bedt Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen om at igangsætte en undersøgelse, som skal samle
viden om bygningernes brandsikkerhed. Undersøgelsen foretages på baggrund
af kommunernes gennemgang af brandsikkerheden i de relevante bygninger.
Alle kommuner vil derfor snarest blive kontaktet som led i gennemførelse af
denne undersøgelse, der forventes at kunne foreligge inden årets udgang.
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