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5 Lagerafsnit i det fri 

 Generelle bestemmelser 5.1

5.1.1  Lagerafsnit i det fri må kun etableres med kommunalbestyrelsens (det kommunale 
redningsberedskabs) godkendelse og skal placeres, indrettes og benyttes i 
overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel. 
 

5.1.2  Lagerafsnit i det fri med oplag, hvor der er særlig risiko for flyveild i tilfælde af brand, må 
ikke være større end 5.000 m

3
. 

 
To eller flere lagerafsnit på samme grund betragtes som et lagerafsnit, medmindre de er 
fritliggende i overensstemmelse med punkt 1.1.8. 
 

 Indretning af lagerafsnit 

5.1.3  Lagerafsnit skal indrettes, så der er forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i 

tilfælde af brand.  

5.1.4  Kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) kan kræve, at der skal 
udarbejdes en belægningsplan for lagerafsnittet. 
 

5.1.5  Indgår der transportanlæg i lagerafsnittet, skal dette udføres i overensstemmelse med 
bestemmelserne i afsnit 2.2 om transportanlæg.  
 

 Supplerende bestemmelser for oplag med risiko for selvantændelse 

5.1.6  Lagerafsnittet skal indrettes og drives på en sådan måde, at kritisk varmeudvikling 
minimeres. 
 

5.1.7  Der skal føres egenkontrol med de forebyggende foranstaltninger. Planen for 

egenkontrol skal godkendes af kommunalbestyrelsen (det kommunale 

redningsberedskab). 

5.1.8  Der skal føres logbog over egenkontrollen. Logbogen skal opbevares på virksomheden 

og forevises på forlangende ved brandsyn for at synliggøre egenkontrollen. 

 Afstandsforhold 5.2

5.2.1  Lagerafsnit skal placeres, så risikoen for brandspredning til og fra andre grunde i tilfælde 

af brand mindskes mest muligt. 

Oplag, hvor der i tilfælde af brand er særlig risiko for flyveild, skal dette faremoment 
indgå i vurderingen af den nødvendige afstand til naboskel samt vej- og stimidte. 
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5.2.2  Lagerafsnit skal placeres, så risikoen for brandspredning til og fra andre bygninger og 

andre oplag på samme grund i tilfælde af brand mindskes mest muligt. 

Dog kan lagerafsnit i bygning og lagerafsnit i det fri placeres uden indbyrdes afstand, når 
det samlede afsnit ikke overstiger 2.000 m

2
. Dette gælder dog ikke for lagerafsnit med 

oplag med særlig risiko for flyveild. 
 

5.2.3  Lagerafsnit skal placeres i forsvarlig afstand fra letantændelig vegetation. 

 Indsatsforhold 5.3

5.3.1  Der skal etableres adgang og brandveje, så redningsberedskabet har mulighed for 
uhindret at komme frem til produktionsafsnittet således, at redningsberedskabet kan 
foretage en forsvarlig rednings- og slukningsindsats.  
 

5.3.2  Kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) kan kræve, at der 
udarbejdes en plan for redningsberedskabets indsats i tilfælde af brand. Planen skal 
godkendes af redningsberedskabet. 
 

 Brandslukningsmateriel 5.4

 Håndildslukkere 
 

5.4.1  Hvis der i lagerafsnittet er aktiviteter, hvor der er risiko for, at en brand opstår og spreder 
sig til lagerafsnittet, skal der anbringes håndildslukkere. 
 

5.4.2  Brandslukningsmateriel skal anbringes på synlige og lettilgængelige steder. 
 

5.4.3  Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med bestemmelserne om indretning af 
trykbærende udstyr. 
 

5.4.4  Håndildslukkere skal opfylde kravene i EN 3 med hensyn til slukningsevne, dog således 
at: 
 

 a. CO2-slukkere mindst skal være af type 70 B. 
 

 b. Pulverslukkere mindst skal være af type 183 B. 
 

 c. Trykvandslukkere mindst skal være af type 21 A. 
 

5.4.5  Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120 eller en 
tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne, kan fortsat anvendes, dog 
således at 
 

 a. CO2- og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg. 
 

 b. CO2-slukkere mindst skal være af type 55 B. 
 

 c. Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B. 
 

 d. Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter. 
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5.4.6  Før ibrugtagning af et produktionsafsnit skal håndildslukkere tilses, således at de 
fungerer efter hensigten.  
 
Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person.  
 
Efter tilsynet skal håndildslukkere være mærket med en tilsynsetikette, der er påsat af 
den, som har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten. 
 

 Ordensregler 5.5

 Generelt 

5.5.1  Parkering af motorkøretøjer, herunder trucks, uden for driftstiden samt opladning af 
motorkøretøjer må kun ske på steder, der af kommunalbestyrelsen (det kommunale 
redningsberedskab) er godkendt til dette formål.  
 

5.5.2  Aktiviteter, der øger risikoen for antændelse af oplaget, skal foregå i en forsvarlig afstand 
til oplaget. 
 

5.5.3  Friarealer i lagerafsnittet skal holdes frie og ryddelige, herunder skal letantændelig 
vegetation fjernes. 
 

5.5.4  Indgår der transportanlæg i lagerafsnittet skal disse rengøres, kontrolleres og 
vedligeholdes i fornødent omfang. 
 

5.5.5  Kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) kan kræve, at der føres 
egenkontrol med visse parametre for et oplag. 
 

5.5.6  Adgang og brandveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde, herunder være 
ryddet for sne og is. 
 

 Skiltning 
 

5.5.7  Kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) kan kræve, at tiltag, som 
har betydning for redningsberedskabets indsatsmuligheder, skal udføres med tydelig 
markering til redningsberedskabets orientering. 
 

5.5.8  Kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) kan kræve, at der opsættes 
tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild ved 
lagerafsnittet.  
 

 Brandslukningsmateriel 
 

5.5.9  Håndildslukkere skal tilses og vedligeholdes således, at de er funktionsdygtige. Tilsynet 
skal foretages af en sagkyndig person. 
 
Håndildslukkere skal tilses mindst 1 gang om året og skal være mærket med en 
tilsynsetikette, der er påsat af den, som har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste 
tilsyn skal fremgå af etiketten.  
 
Eventuelle mangler ved brandslukningsmateriel skal omgående afhjælpes. 
 

 

 


