
Brand gennemgangrapport 
 
udført af certificerede brandrådgiver

Gymnasier, skoler og institutioner

ZETHNER BYGGERÅDGIVNING APSTlf. 51281505

GODKENDT 
BRANDSIKRING



FÅ JERES  
BRANDPLAN  
GODKENDT 
AF EN CERTIFICERET 
BRANDRÅDGIVER 

Er du sikker på at jeres kom-
plette brandplan er opdateret 
og godkendt af en certificeret 
rådgiver?
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LAD ZETHNER BYGGER-
RÅDGIVNING 
HJÆLPE OG RÅDGIVE 
JER I DEN RIGTIGE RETNING
 
Det er altid en god ide, at have et godt forhold 

til sin lokal brandmand, men! - på samme 

måde som en mekaniker ikke kan godkende 

syn af en bil, kan en brandmand ikke udstede 

og godkende en certificerede brandgennem-

gangsrapport.

 

Beredskabsstyrelsen kan ved særligt man-

gelfulde forhold give forbud mod benyttelse af 

afsnit eller lokaler, indtil forholdene er bragt i 

orden.

 

Hos Zethner Byggerådgivning kan vi tilbyde 

hele pakken - en løsning bestående af en 

brand -gennemgangsrapport udført af en 

certificerede brandrådgiver, tegninger og 

beskrivelse af nødvendige forbedringer/ud-

bedringer udført af vores arkitekt samt tilbud 

på udførelse af nødvendige opgaver via vores 

dygtige tilknyttede håndværkere.

 

Slip for påbud og ubehagelige overraskelser, 

undgå frustrerende lange ventetider på certifi-

ceret rådgiver og håndværkere og lad Zethner 

hjælpe og rådgive jer med at få styr på jeres 

brandsikring og en godkendt brandplan. 

Den 1. januar 2020 trådte bygningsreglemen-

tets nye regler for teknisk byggesagsbehan-

dling i kraft. 

Nu skal du ved ansøgning om byggetilladelser 

i brand - og konstruktionsklasserne 2, 3 og 4, 

allierer dig med en certificeret rådgiver inden 

for henholdsvis brand eller statik.  

Er jeres godkendelse fra før den 1, januar 

2020, eller er der lavet om på indretning eller 

flugtveje, anbefaler vi, at I får lavet en opda-

teret brand- gennemgangsrapport udført af 

en certificeret brandrådgiver.

 

Daginstitutioner i én etage er i konstruktion-

sklasse 2. Her skal brandsikringsrapporten 

være udført af rådgiver certificeret til klasse 2. 

 

Skoler med idrætshaller, hvor undervisnings-

bygningen er i en etage og beregnet til mere 

end 150 elever med små spændvidder og 

små højder er i konstruktionsklasse 3. Her 

skal brandsikrings- rapporten være udført af 

rådgiver certificeret til klasse 3 og 4. 


