
Meddelelse om midlertidig overnatning 

Alle * markeret felter skal udfyldes

Udfyld nedenstående formular for at søge om tilladelse til midlertidig overnatning. 
Dokumentet skal sammen med øvrigt materiale uploades på Byg og Miljø. 

Sted* 

Stedet hvor overnatningen foregår. 
Adresse* 

Postnr.* 

By* 

Dato for overnatning 

Midlertidig overnatning dækker kun over kortvarigt ophold på op til 7 døgn. 

Startdato* 

Slutdato* 

Overnattende i alt: 
Antal* 

Ansvarlig leder 

Kvittering for ansøgning sendes kun til den ansvarlige leder.

Navn* 

Email* 

Telefonnr.* 

By, Land og Kultur 
BYG 
Mellemgade 15 
5600 Faaborg 

Kontakt 
BYG
teknik@fmk.dk 
Direkte tlf. 7253 2104 

bjarn
Udstregning



Kontaktperson 
Samme som ansvarlig leder 

Ja 

Markér dette felt, hvis den ansvarlige leder også er kontaktperson under overnat-
ningen. Hvis det er en anden person, som er kontaktperson under overnatningen, 
skal nedenstående felter udfyldes med navn, mail og telefonnr. 

Navn* 

Email* 

Telefonnr.* 

Generelle regler for midlertidig overnatning 

Midlertidig overnatning skal ske i henhold til Bygningsreglement 2018, § 6g.

Foruden det, skal der fra rum, der er større end 150 m², være mindst to 
udgangsdøre til af hinanden uafhængige flugtveje helt til terræn i det fri. Udgangs-
dørene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.  

For rum på højst 150 m² skal der enten være udgang direkte til det fri i terræn eller 
adgang til flugtvejsgang med flugtvej i to modstående retninger med en afstand af 
højst 30 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum). Rumme-
ne skal være beliggende i terrænniveau med udgang direkte til det fri eller red-
ningsåbninger for hver påbegyndt 10 sovepladser, med underkant af redningsåb-
ning højst 2,0 m over terræn. Alternativt kan benyttes rum, der er indrettes tilsva-
rende retningslinjerne for rum større end 150 m².  

I bygningsafsnit, hvor der ikke er installeret slangevinder, skal der i overnatningslo-
kaler, eller tilhørende flugtveje, anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandsluk-
kere, så der fra et vilkårligt punkt i overnatningslokalet er højst 30 m til nærmeste 
håndslukningsudstyr.  

Tobaksrygning, brug af åben ild eller varmeflader er ikke tilladt i overnatningsloka-
lerne og tilhørende flugtveje.  

Jeg bekræfter, at reglerne er overholdt *
 Ja 



Bygninger der kan overnattes i midlertidigt *
Marker den kategori den midlertidige overnatning kan indplaceres i? 

Bygningsafsnit i anvendelseskategori 2 med undervisningsafsnit til flere end 150 
personer. Dette kan være:  

• Undervisningsrum.
• Skolefritidsordninger og fritidshjem.
• Dagcentre til selvhjulpne personer.
• Læge, tandlæge, fysioterapi og lignende klinikker.
• Mindre butikker indrettet til højst 50 personer.
• Mindre forsamlingslokaler indrettet til højst 50 personer.
• Andre bygningsafsnit med lignende rum, som er beregnet til højst 50 personer.

 Ja 

Bygningsafsnit i anvendelseskategori 3 til flere end 150 personer. Dette kan være: 

• Butikker.
• Forsamlingslokaler.
• Kantiner.
• Biografer.
• Restaurationer.
• Selskabslokaler.
• Idrætshaller afhængig af anvendelsen.
• Kirker.
• Diskoteker.
• Teatre.
• Garageanlæg ved f.eks. indkøbscentre.
• Møderum.
• Koncertsale.
• Udstillingslokaler.
• Andre lignende rum, som er beregnet til mere end 50 personer.

 Ja 

Bygningsafsnit i anvendelseskategori 5 med soverumsafsnit med flere end 10 so-
vepladser. Dette kan være: 

• Hoteller.
• Vandrerhjem.
• Kroer med overnatning.
• Kost-, efter- og højskoler med kortvarige ophold.
• Kollegier med kortvarige ophold natophold.
• Pensionater.

 Ja 



Bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 til flere end 50 personer eller med flere end 
10 sovepladser. Dette kan være: 

• Plejeboliger.
• Behandlings- og sengeafsnit på hospitaler.
• Plejehjem.
• Fængsler.
• Boliger og institutioner til personer med fysiske eller kognitive funktionsnedsættel-

ser.
• Vuggestuer.
• Børnehaver.
• Dagcentre for ældre.

 Ja 

Brand- og evakueringsinstruks * 
I flugtvejen eller i selve overnatningslokalerne skal der ophænges en brand- og 
evakueringsinstruks udfærdiget som angivet i vejledning.  

Link til eksempel på brand- og evakueringsinstruks (side 59-61). 

Er der udarbejdet brand- og evakueringsinstruks? 

 Ja 

Ordensregler om forebyggelse af brand *
Link til eksempel på ordensregler om forebyggelse af brand (side 64). 

Er der udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand? 

 Ja 

Driftsjournal *
Link til eksempel på driftsjournal for midlertidig overnatning (side 70). 

Er der udarbejdet en driftsjournal? 

 Ja 

VIGTIGT: Driftsjournal uploades på Byg og Miljø sammen med ansøgningsskema 

https://bygningsreglementet.dk/-/media/Br/Kap_5_Brand/Vejledninger/Generel-vejledning/Kapitel-7/Kapitel-7-Drift-kontrol-og-vedligehold-ver-11.pdf
https://bygningsreglementet.dk/-/media/Br/Kap_5_Brand/Vejledninger/Generel-vejledning/Kapitel-7/Kapitel-7-Drift-kontrol-og-vedligehold-ver-11.pdf
https://bygningsreglementet.dk/-/media/Br/Kap_5_Brand/Vejledninger/Generel-vejledning/Kapitel-7/Kapitel-7-Drift-kontrol-og-vedligehold-ver-11.pdf


Lokaler med over 50 overnattende * 

 Ja 

Hvis ja, skal en Belægningsplan i henhold til Bilag 11D 
udarbejdes for hvert rum der overnattes i, og uploades 
på Byg og Miljø sammen med ansøgningsskema 

 Nej 

Intet krav til belægningsplan 

Link til vejledning og eksempel på belægningsplan ved 
midlertidig overnatning (side 2). 

Er der udarbejdet en belægningsplan *
 Ja 

VIGTIGT: Belægningsplan(er) uploades på Byg og Miljø sammen med ansøg-
ningsskema 

Bygningsafsnittene og de individuelle rum må ikke benyttes til flere overnattende 
personer, end rummene er godkendt til.  

Generelt må der i hvert bygningsafsnit (hver brandsektion) maksimalt overnatte 50 
personer. For bygningsafsnit placeret i terrænniveau accepteres dog ved midlerti-
dig overnatning mere end 50 overnattende personer. 

Du skal kun angive lokaler, hvor der overnattes. 
Lokaler til ophold, madlavning og lign. skal ikke angives 

Fast vågen vagt * 
Er der 150 eller flere overnattende? 

 Ja (bekræft nedenstående) 

 Nej 

Jeg bekræfter, at der er en fast vågen vagt 

 Ja 
Der skal være en fast vågen vagt ved mere end 150 overnattende. Vagten skal 
lave runderinger efter brandvæsnets nærmere bestemmelser. I tilfælde af brand, 
skal vagten ringe 112, starte evakuering og evt. bemande slukningsmateriellet. 

Vagten skal være over 18 år og være instrueret i opgaverne. 

https://bygningsreglementet.dk/-/media/Br/Kap_5_Brand/Vejledninger/Generel-vejledning/Bilag-11-abcde/030720-Bilag-11d-Vejledning-for-bel%C3%A6gningsplaner-ved-midlertidige-overnatning.pdf
https://bygningsreglementet.dk/-/media/Br/Kap_5_Brand/Vejledninger/Generel-vejledning/Bilag-11-abcde/030720-Bilag-11d-Vejledning-for-bel%C3%A6gningsplaner-ved-midlertidige-overnatning.pdf


Varslingsanlæg *
Er der ét af følgende varslingsanlæg i bygningsafsnittet hvor overnatningen finder 
sted 

AVA – Automatisk varslingsanlæg 

ABA – Automatisk brandalarmanlæg. 

IVA - Internt varslingsanlæg 

Nej, intet af ovenstående anlæg 

Hvis nej, skal der opsættes røgalarmer både i selve overnatningslokalet og for 
lokaler uden direkte udgang til det fri tillige i tilhørende flugtveje. 

Der skal opsættes røgalarmer, så der fra et hvert punkt højst er en horisontal af-
stand på 10 m til den nærmeste og i en højde højst 11 m over gulv. 

Ved opsætning af flere røgalarmer skal disse være sammenkoblede for hele byg-
ningsafsnittet. Der kan både benyttes røgalarmanlæg med fast strømforsyning og 
røgalarmer med batteridrift alene. 

Er der opsat sammenkoblede røgalarmer for bygningsafsnittet? 

 Ja Nej 

Hvis nej, skal der være en fast vågen vagt i alle overnatningslokaler, der skal have 
mulighed for direkte at aktivere et varslingsanlæg eller på anden sikkerhedsmæs-
sig forsvarlig måde varsle alle i lokalet, f.eks. ved brug af en megafon. Dette vil 
f.eks. kunne være gældende for idrætshaller eller tilsvarende store eller høje loka-
ler, hvor det vil være uhensigtsmæssigt at kunne dække hele lokalet med røgalar-
mer.

Jeg bekræfter, at der er en fast vågen vagt i alle overnatningslokaler 

 Ja 
Der skal være en fast vågen vagt i hvert lokale. I tilfælde af brand, skal vagten 
ringe 112, starte evakuering og evt. bemande slukningsmateriellet. 

Vagten skal være over 18 år og være instrueret i opgaverne. 



Øvrige bemærkninger 
Har du øvrige bemærkninger til ansøgningen angives disse i feltet nedenfor. By, Land og Kultur 

BYG 
Mellemgade 15 
5600 Faaborg 

Tlf. 7253 2104 
teknik@fmk.dk 
www.fmk.dk 

Telefontider 
Mandag  10:00-12:00 
Tirsdag   10:00-12:00 
Onsdag LUKKET 
Torsdag 15:00-17:00 
Fredag 10:00-12:00 

Åbningstider 
Møder skal bookes på forhånd 
i telefontiden. 
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