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Sundhed og Omsorgs besvarelse af 10-dages forespørgsel fra S 
vedr. dispensation for brandsikkerhed 
 
Sundhed og Omsorg har modtaget 10-dages forespørgsel fra Ango Winther 
og Lone Hindø, Socialdemokratiet. Forespørgslen omhandler brandsikker-
hed på plejehjemmene i Aarhus kommune med følgende spørgsmål: 
- Har Sundhed og Omsorg på noget tidspunkt ansøgt om dispensation? 
- I bekræftende fald med hvilket resultat? 
 
 
Svar: 
Da der hverken i Sundhed og Omsorgs bygningsafdeling, hos Bygningsmyn-
digheden i Teknik og Miljø eller hos Østjyllands Brandvæsen er ført syste-
matiske lister over dispensationer, kan svaret alene findes ved at gennemgå 
byggesagsarkivet adresse for adresse. Dette er et tidskrævende arbejde, 
som ikke er muligt at honorere indenfor 10-dages fristen af nærværende 
henvendelse. 
 
Ved telefonisk kontakt med forslagsstiller er det aftalt, at Sundhed og Om-
sorg i forbindelse med nærværende henvendelse fokuserer på de plejehjem, 
som har den laveste sikkerhed ved enten ikke at have fuldt ABA-anlæg (Au-
tomatisk Brandalarmerings Anlæg med overførsel til brandvæsnet) eller 
sprinkleranlæg. 
 
11 plejehjem og 2 specialplejehjem har enten ikke fuldt ABA-anlæg el-
ler sprinkleranlæg: 
Afdækningen viser at der IKKE er givet nogen dispensationer fra brandkrav 
om sprinkleranlæg. Årsagen til der ikke er sprinkleranlæg er: 
- Ejendommen er opført inden krav om sprinkleranlæg trådte i kraft v. 

Bygningsreglement BR95, 1. april 1995, og der har ikke været foretaget 
ombygninger af en karakter, så der har været stillet krav om sprinkleran-
læg. 

eller 
- Ejendommen er ikke omfattet af krav om sprinkleranlæg jf. BR95 og ef-

terfølgende bygningsreglementer, da ejendommen er i 1 plan eller har 
soveafsnit, der tilsammen er mindre end 1000 m2.  

 
Afdækningen viser, at på det ene plejehjem, hvor der ikke er ABA-anlæg, er 
der etableret røgdetektorer i boligerne med direkte alarm til personalets kal-
deanlæg. Ejendommen er opført i 1998 og er ikke omfattet af krav om ABA-
anlæg grundet ejendommens sektionering. 
 
På et enkelt plejehjem, blandt de undersøgte 13, er der sprinkleranlæg, hvor 
brandvæsnet har givet dispensation til, at det dækker 150 og 160 m2 mere 
end det maksimalt tilladte på 2.000 m2. Plejehjemmet har også automatiske 
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branddøre, og dispensationen medfører ikke ringere brandsikkerhed for be-
boerne. Brandvæsenet kalder det en lille overskridelse. 
 
Bygningsafdelingen har samtidig igangsat en handleplan (se vedhæftede) 
der bl.a. omfatter, at: 
- Byggesager for de resterende plejehjem gennemgås for at afdække om 

der foreligger dispensationer fra brandkrav. 
- Bygningsafdelingen i samarbejde med Østjyllands Brandvæsen gen-

nemfører ekstraordinære brandtilsyn på alle plejehjemmene for at af-
dække, om der er behov for fysiske eller kulturbårne tiltag for at øge 
trygheden ift. brand. 

 
Der er i uge 38 udsendt orienteringsskrivelse om handlingsplanen til forstan-
derne på plejehjemmene, som samtidig er opfordret til at forholde sig til 
eventuelle bekymringspunkter ift. brand. 
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Bilag 1: Handleplan vedr. brand 
Bilag 2: Orienteringsmail til forstanderne 
Bilag 3: Hyrdebrev til kommunerne. 


