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Vedr. Svar til høring over udkast til ændring af bygningsreglement
På vegne af de landets spillesteder og festivaler fremsender Dansk Live
hermed svar til høring over udkast til ændringer af bygningsreglement.
Overordnet vil Dansk Live gerne kvittere for de foreslåede ændringer til
reglerne om camping- og salgsområder, der forventeligt vil give
administrative lettelser til mange af landets festivaler – især de mindre –
samt større udendørs koncertarrangører.
Dog på et enkelt punkt mener vi, at der er behov for at udtale kritik.
Til punkt 64 vedrørende §493 foreslås følgende formulering indført:
“det skal på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om og i
hvilket omfang
1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages
2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og
30”
Ændringen er også uddybet i høringsbrevet, hvor der står følgende:
”Endvidere præciseres det, at camping- og salgsområder er undtaget
for indplacering i brandklasser, og at det skal vurderes, om der skal
inddrages en certificeret brandrådgiver i forbindelse med
udarbejdelse af den tekniske dokumentation. Såfremt vejledninger og
præ-accepterede løsninger for camping- og salgsområder anvendes,
vil det normalt ikke være nødvendigt at inddrage en certificeret
brandrådgiver.”
Vi mener ikke, at den foreslåede formulering til bekendtgørelsen
entydigt følger den hensigt, der er tilkendegivet i høringsbrevet og som
blev udtrykt af Boligminister Kaare Dybvad Bek til Folketingets
Boligudvalg d. 6. december 2019 (se journalnummer 2019-7231).
Som forslaget er formuleret i bekendtgørelsen, er det meget uklart,
hvem der skal vurdere risikoen og ikke mindst hvordan der skal vurderes.
Vi frygter at den upræcise formulering i bekendtgørelsen vil give
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anledning til, at nogle sagsbehandlere kan eller vil vælge at følge
formuleringen meget rigidt og derigennem se bort fra den hensigt der
er angivet i høringsbrevet.
Efter vores opfattelse, bør der kun undtagelsesvis være behov for
inddragelse af certificeret brandrådgiver, og dette bør altid ske på
baggrund af en forudgående og gennemarbejdet risikovurdering. Dette
vil imidlertid ikke fremgå af bekendtgørelsen.
Vi mener derfor at formuleringen bør ændres eller præciseres, så den er
klar og stemmer overnes med ministerens udmelding og uddybningen i
høringsbrevet.
Giver ovenstående anledning til spørgsmål står Dansk Live naturligvis til
rådighed for en uddybning.

Med venlig hilsen
Dansk Live
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