
Ellesletten (Ruderen)
Ellesletten 20

2950 Vedbæk

Brandsynsrapport

Nordsjællands Brandvæsen har 20-01-2020 gennemført brandsyn af følgende:

Børnehaven Ellesletten: 7.b. Børnehaver (bkg. 1000)

Tilstede ved brandsynet var:
Morten Gluver - Nordsjællands Brandvæsen
Birthe Juhl Jensen

Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden i en bygning, et lokale eller hos en brandfarlig
virksomhed. Ved et brandsyn rådgives og informeres ejeren, den daglige ansvarlige leder eller en
driftsansvarlig bruger om formålet med de brandforebyggende regler, som er at mindske risikoen for at
brande opstår, breder sig eller fører til skader på mennesker, ejendom eller miljø, og at sikre forsvarlige
rednings- og slukningsmuligheder, hvis der sker en brand.

Det er den daglige ansvarlige leders pligt og ansvar at overholde gældende forskrifter, og at sørge for, at
eventuelle påbud og forbud efterkommes og at give tilbagemelding om dette til Nordsjællands
Brandvæsen. Du kan se mere om lovgrundlaget for brandsynet sidst i denne rapport.

Brandsynet gav ikke anledning til påbud

Bemærkninger i øvrigt
Evakueringsinstruks rettet. Manglede at blive udskiftet 2 steder, dette bliver gjort umiddelbart efter
besøget.
Alt personale har fået udleveret den.
El-attest udleveret,

Nordsjællands Brandvæsen Kokkedal
Industripark 14 2980 Kokkedal

Mail: nsbv@nsbv.dk
Web: www.nsbv.dk

CVR-nr. 28326858
EAN-nr. 5790001124687

Dato: 21-01-2020



Nordsjællands Brandvæsen ønsker at følge kvaliteten af vores brandsyn og håber derfor, at deltagere ved
brandsynet vil bruge 2 minutter på at udfylde skemaet på
https://da.surveymonkey.com/r/brandsyn

Vejledning
Hvis du har behov for vejledning eller hjælp til at efterkomme påbud eller højne brandsikkerhedsniveauet i
øvrigt kan du i mange tilfælde finde vejledninger eller skabeloner på Nordsjællands Brandvæsens
hjemmeside: www.nsbv.dk

Næste brandsyn
Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2021

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig
direkte på mail mog@nsbv.dk

Venlig hilsen

Morten Gluver
Forebyggelse & Planlægning
Nordsjællands Brandvæsen

https://da.surveymonkey.com/r/brandsyn
http://www.nsbv.dk


Klagevejledning
Afgørelserne (forbud og påbud) kan ikke indbringes til anden administrativ myndighed.

Lovgrundlag
Brandsyn foretages med hjemmel i § 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om
brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler. Ved brandsynet påses
det, om de regelsæt der er gældende for de synede objekter overholdes.
Regelsættene omfatter:


