
Tjekliste – for ansøgninger 

Ansøgningsmateriale bør som minimum indeholde følgende: 

Beskrivelser og redegørelser 

- Oplysninger om hvad der søges om i den konkrete sag, herunder hvorfor sagen sendes til 

Beredskabsstyrelsen. 

- Angivelse af om der er tale om en nyetablering eller en ændring af et eksisterende anlæg, oplag 

eller bygning. 

 

o Brandfarlige væsker 

 Flammepunkt 

 Vandopløselighed 

 Mængder i liter samt oplagsenheder 

 Oplagringstemperatur 

 Emballage eller tank 

 Emballagetype, hvis det er relevant 

 Lagermetode 

 Stablingshøjde 

 Beskrivelse af produktionsanlæg, hvis det er relevant 

 Anvendte standarder, hvis det er relevant 

 

o Gasser 

 Gassernes egenskaber (brandfarlige, brandnærende, inaktive eller andet) 

 Gassernes tilstandsform (komprimeret, fordråbet, opløst eller kryogen) 

 Mængden i gasoplagsenheder 

 Beholder eller tank 

 Transportabel eller stationær 

 Beholdertype 

 Lagermetode (i bure eller stabling) 

 Trykket i produktionsanlæg, hvis det er relevant 

 Anvendte standarder, hvis det er relevant 

 

- Redegørelse for samt vurdering af sikring mod brandspredning til skel, bebyggelse og oplag 

(afstandsforhold, brandsektioner, ydervæg mv.) 

 

- Redegørelse for samt vurdering af konstruktive forhold (konstruktioners brandmodstandsevne, 

materialer mv.)  

 

- Redegørelse for brandtekniske installationer, herunder baggrunden for valget af disse, og hvilke 

standarder der er anvendt. 

 

- Redegørelse for flugtveje 

 

- Redegørelse for indsatsforhold (tilkørsels- og brandredningsarealer, adgangsforhold, 

indtrængningsmuligheder, brug af brandtekniske installationer mv.) 

 



Målfast tegningsmateriale  

- Situationsplan 

 

Situationsplanen skal angive ejendommen, hvorpå den ansøgte bygning eller lagerafsnit ønskes 

placeret. Derudover skal bygningens eller lagerafsnittets afstande til naboskel, vej- og stimidte, 

andre bygninger og lagerafsnit samt tilkørsels- og brandredningsarealer angives. 

 

- Snit- og facadetegninger 

 

- Brand- og belægningsplan 

 

På planen skal følgende angives, hvis det er relevant: 

o Brandsektioneringer. 

o Døre og porte.  

o Områder med lagerafsnit (angivelse af områder med blokstabling og reoler), 

produktionsafsnit mv. 

o Flugt- og indtrængningsveje. 

o Installationer til redningsberedskabets brug (stigrør, skumniche, sprinkler- og brandcentral, 

betjeningstryk for brandventilation og røgudluftning mv.). 

o Materiel til redningsberedskabets brug   

o Brandslukningsmateriel  

 

 


