Plejehjemmet Falkenberg
Falkenbergvej 30 A
3140 Ålsgårde

Journal nr. 2008
15. januar 2019
Vedrørende brandsyn afviklet af Mik Hansen 15. januar 2019
Beredskabet har foretaget brandsyn1 på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Kim Jensen ØE, Franck Lund
Petersen ØE, Rikke Oestergaard BLV, Jørgen Andersen Boliggården og Mette Weltzer, som havde mulighed for at
kommentere beredskabets bemærkninger2.
3 om
Ved beredskabets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne
brandsikkerhed var overholdt.

PÅBUD
Objekt:Plejeinstitutioner / 3.b. Plejehjem (bkg. 1000)
04.02 Redningsåbninger (Lovpunkt)
Besvarelse: Påbud
Bemærkning: Adgangen til redningsåbninger i træningen og værksted var blokeret af opstillet inventar.
Det skal sikres, at der er uhindret adgang til åbningerne for personer i rummet.
Tidsfrist for udbedring: 16. januar 2019
07.01 Døre mellem gange og trapper og selvlukkende døre (Lovpunkt)
Besvarelse: Påbud
Bemærkning: Der blev ved brandsynet konstateret at en branddør ved depot i køkken, som stod åben i strid med reglerne.
Disse branddøre skal gøres selvlukkende igen.
Døren var monteret med pumpe, personalet blev vejledt i at lukke døren.
Tidsfrist for udbedring: 15. januar 2019
Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:
http://fridaweb.dk/udbedring/eff08a92ce30deed6bf55302bc1d6165
Øvrige forhold
På Plejehjemmet Falkenberg er det tydeligt at der er et højt sikkerhedsniveau.
DKV-planerne bliver fulgt, hvilket er tydeligt, da der kun blev fundet mindre ubetydelige fejl.
Det er tydeligt at personalet bliver uddannet og tager brandsikkerheden alvorligt.
Der intet oplag på flugtvejsgangene, som kan hindre flugt og evakuering, samt bidrage til en væsentlig øget

brandbelastning. Der er også fundet en løsning, som friholder flugtvejsarealerne for håndsprit.
Anbefalinger
1. Etablering af selvlukkende døre ind til boligerne (ABDL) – der skal findes en model, som ikke belaster personalet når de
skal åbne og lukke dørene
2. Evt. brandimprægnering af møbler hos ryger
3. Etablering af manuel sprinkling hos borgerne med brandfarligt indbo eller som er ryger
4. Andre ansvarlige på kommunens plejehjem kommer på en undervisningsvisit på Falkenberg i forbindelse med etablering
af deres DKV-plan.

NÆSTE BRANDSYN 4
Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2020
Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig på mail
mha13@helsingor.dk eller tlf. nr. 25312763.
Venlig hilsen
Mik Hansen

1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af
resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler.
2. Jf. forvaltningslovens § 19.
3. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner,
forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.
4. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold brandsynsbekendtgørelsens § 11.

