Brand & Redning
Sønderjylland

Kloster Mærken
c/o Vera Jesine Warncke
Vibevej 13
6240 Løgumkloster
Mail: verawarncke@hotmail.com

Myndighed og Forebyggelse
Højskolevej 1
6360 Tinglev
Tlf.: 73 76 76 76
Dato: 22-06-2017
Sagsnr.: 17/422
Kontakt: Henning Jensen
E-mail: hjens@brsj.dk
Direkte tlf.: 30 36 54 48

Kloster Mærken 2017, opstilling af festtelte indretning af markedsplads
Brand & Redning Sønderjylland har modtaget deres ansøgning om afholdelse af Kloster Mærken i perioden den 10. august til den 13. august 2017, på områderne ved
Markedspladsen og Slotsengen, 6240 Løgumkloster.
Den fremsendte sikkerhedsplan, indeholdende risikovurdering, udgave fremsendt 20.
juni, godkendes i brandmæssig henseende, på nedennævnte vilkår.
De fremsendte oversigtskort, brand- og evakueringsinstrukser og pladsfordelingsplaner tilbagesendes hermed godkendt af Brand & Redning Sønderjylland. Pladsfordelingsplaner skal ophænges synligt ved samtlige udgange.
Brand & Redning Sønderjylland kan tilbagekalde eller ændre vilkår i tilladelsen såfremt
det findes sikkerhedsmæssigt nødvendigt.
Eventuelle mindre brandmæssige justeringer kan godkendes inden eller i forbindelse
med arrangementsbrandsynet, den 10. august.
Der skal desuden gøres opmærksom på at tilladelsen kun er gældende, såfremt der er
indhentet tilladelse fra alle andre relevante myndigheder.

Telte
På vegne af Tønder Kommune giver Brand & Redning Sønderjylland hermed brandmæssig tilladelse til, at indrette og brug af teltene til mere end 150 personer i forbindelse med ovenstående arrangement.
Det drejer sig om teltene:
o 1, 2 og 4 på Markedspladsen, telt 3 er under 50 m2
o 5 og 6 på Slotsengen

Lovgrundlag
Transport- og Bygningsministeriets Bekendtgørelse nr. 1028 om Bygningsreglementet
2015 (BR15) af 30. juni 2016. I BR15 behandles ansøgningen efter kapitel 1, pkt.
1.3.5.1 og kapitel 5, herunder pkt. 5.7 Områder med transportable konstruktioner,
samt Trafik- og Byggestyrelsens Center for Byggeris vejledning, juli 2016 ”Vejledning
om opstilling af transportable telte og konstruktioner, herunder tribuner, scener, messestande, portaler, tårne mm. Og indretning af salgsarealer og midlertidige campingpladser”. http://bygningsreglementet.dk/file/609521/transportable_konstruktioner.pdf
Beredskabsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1000 om brandsyn af 29. juni 2016.

Driftsmæssige vilkår for telte til mere end 150 personer
Reglerne i ovenstående lovgrundlag, skal til enhver tid overholdes.


Flugtvejsforhold
o Flugtveje og gangarealer skal være frie og ryddelige i hele deres bredde.
o I gangarealer må der ikke placeres borde, stole, bænke eller andet inventar.
o Flugtvejsudgange skal tydeligt fremtræde som udgange og skal kunne
passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller værktøj.
o Master og barduner, der er anbragt uden for et forsamlingsteltets udvendige flugtveje, skal afmærkes tydeligt og må ikke anbringes i selve
flugtvejene.
o Den frie bredde af gangarealer må ikke indskrænkes af master, tælleapparater, barduner, projektører m.v.
o Området inden for 5 m fra forsamlingstelte må ikke anvendes til andre
formål, herunder parkering og lignende.
o Ved udgange må der ikke parkeres motorkøretøjer, cykler m.v. Der må
heller ikke være oplag, beplantning eller lignende, som kan hindre evakuering.
o Et opslag med den, af Brand & Redning Sønderjylland, godkendte pladsfordelingsplan eller det maksimale antal personer, hvis forsamlingsteltet
anvendes uden inventaropstilling, skal ophænges på et let tilgængeligt
og synligt sted, fx ved hovedindgangen.
o Pladsfordelingsplanen skal ud over inventaropstilling vise flugtveje helt
til terræn i det fri, herunder gangarealer, alle udgange og eventuelle
trapper og ramper samt anbringelsessteder for nødbelysning og brandslukningsmateriel.
o Nødbelysning skal bestå af både belyste UD/EXIT skilte samt panik belysning, typisk placeret i en teltmast, som ved strømsvigt skal sikre tilstrækkelig belysning af gulvarealer til, at personer har mulighed for at
nå frem til et sted, hvor der findes en flugtvej.
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Brand og røgspredning
o Fortæpper, forhæng og lignende skal være af ubrændbart eller brandimprægneret stof eller tilsvarende materiale.
o Udsmykning med let antændelige materialer må ikke finde sted.
o Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende, bortset fra elektriske kogeplader, skal godkendes af Brand & Redning Sønderjylland.



Brandslukningsmateriel
o Der skal opsættes CO2-slukkere ved større el-tavler, mikserpulte og lignende særlige elektriske installationer.
o Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med bekendtgørelse om
indretning af trykbærende udstyr.
o Håndildslukkere skal tilses og vedligeholdes, således at de er funktionsdygtige, det skal med mærkat angives at de er efterset indenfor det seneste år.
o Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt.
Anbringelsesstederne skal afmærkes i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.
o Håndildslukkere placeres således, at der fra et vilkårligt sted i forsamlingsteltet er højst 25 meter til nærmeste slukker.



Opvarmning af teltet
o Rumopvarmning skal enten ske med elvarme eller med olie- eller gasfyrede aggregater.
o Olie- eller gasfyrede aggregater til rumopvarmning skal være anbragt
mindst 5 m fra forsamlingsteltet.
o Eventuelle F-gasflasker skal være anbragt mindst 5 m fra forsamlingstelte. F-gasflasker skal være sikret mod påkørsel og skal placeres oprejst. F-gasflasker skal opbevares i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser.



Afstandskrav
o Forsamlingsteltet skal placeres mindst 10 m fra brandfarlige oplag
(f.eks. halm, brændbar emballage eller brændbart affald). Såfremt det
brandfarlige oplag er omfattet af afstandskrav i beredskabslovgivningen,
skal forsamlingsteltet placeres således, at den indbyrdes afstand mindst
svarer til summen af de to afstandskrav.
o Letantændelig vegetation skal fjernes inden for 10 m fra forsamlingsteltet.



Journaler og Instrukser
o Arrangøren eller den driftsansvarlige skal til brug for personalet udarbejde en brand- og evakueringsinstruks. Brand- og evakueringsinstruksen skal være ophængt steder, hvor personalet færdes.
o Arrangøren eller den driftsansvarlige skal sørge for, at der føres en
driftsjournal, herunder kontrolleres at:
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flugtveje og gangarealer er frie og ryddelige i hele deres bredde
flugtveje kan åbnes indefra uden brug af nøgle eller værktøj
nødbelysning virker og tændes ved svigt i den normale strømforsyning
flugtvejsskilte er tændte
brandslukningsmateriel er efterset
pladsfordelingsplaner er ophængt og fulgt
personalet er instrueret om opgaver, ordensregler og brug af
brandslukningsmateriel
personalet er instrueret om tilladte maksimale antal personer i
teltet
personalet er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen
ovennævnte kontrol og føring af driftsjournal gentages for hver
påbegyndte 24 timer.

Særlige krav, brandvagt med slukningsenhed
Idet teltene på markedspladsen ikke overholder afstandskrav til skel og andre bygninger stilles der krav om at der etableres en brandvagt bestående af 1 uddannet holdleder brand og 1 funktionsuddannet brandmand, samt et mindre slukningskøretøj med
en kapacitet på 300 liter vand. Brandvagten skal instrueres af Brand & Redning Sønderjylland.
Brandvagt Klostermærken
Torsdag
Brandvagt i byen, Brand & Redning
Sønderjylland
Timer

Fredag

Lørdag

Søndag

17.30-22.00 12.00-02.00 10.00-02.00 10.00-23.00
4,5

14

16

13

I alt
47,5

Vågen vagt Klostermærken, mærket med refleksvest med teksten "KLOSTERMÆRKEN"
Vagt i by
Timer
Vagt på Slotsengen
Timer

22.00-07.00 02.00-07.00 02.00-07.00
9

5

5

19

22.00-07.00 22.00-07.00
9

9

18

Markedsplads/salgsområde
På vegne af Tønder Kommune giver Brand & Redning Sønderjylland hermed brandmæssig tilladelse til at indrette et salgsområde med et samlet areal større end 1000
m2.
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Lovgrundlag
Transport- og Bygningsministeriets Bekendtgørelse nr. 1028 om Bygningsreglementet
2015 (BR15) af 30. juni 2016. I BR15 behandles ansøgningen efter kapitel 1, stk.
1.3.6.2 Festival- og salgsområder og kapitel 5, herunder pkt. 5.7 Områder med transportable konstruktioner, samt Trafik- og Byggestyrelsens Center for Byggeris vejledning, juli 2016 ”Vejledning om opstilling af transportable telte og konstruktioner, herunder tribuner, scener, messestande, portaler, tårne mm. Og indretning af salgsarealer og midlertidige campingpladser”.
http://bygningsreglementet.dk/file/609521/transportable_konstruktioner.pdf
Beredskabsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1000 om brandsyn af 29. juni 2016.
Driftsmæssige vilkår for salgsområde større end 1000 m2
 Reglerne i ovenstående lovgrundlag, skal til enhver tid overholdes.
 Særligt gøres der opmærksom på, at:
o Salgsområdet skal opdeles i felter af maksimalt 1000 m2, omgivet af et
friareal på mindst 10 meter. Friområdets bredde kan dog reduceres til 5
meter, hvis dette anses for forsvarligt af hensyn til redningsberedskabets indsats.
o Der udlægges et mindst 10 meter bredt friområde mellem salgsområde
og nærmeste selskabshus, forsamlingstelt, campingområde og parkeringsområde.
o Friarealer skal holdes frie for udstillede varer, oplag mv.
o Boder med madlavning skal udstyres med en egnet håndildslukker og et
brandtæppe.
o Ved brug af gasflasker:
 Må der maksimalt anvendes en 11 kg gasflaske pr. opvarmnings/kogested.
 Reserveflasker opstilles i det fri.
 Gasflasker sikres mod påkørsel og skal placeres oprejst.
 Er der mere end 100 kg gas pr 1000 m2 er der særlige regler.
o Salgsområdet skal indrettes med tilstrækkeligt brandslukningsmateriel,
hvor det af mærkat fremgår at materiellet er efterset indenfor det seneste år. Kravet anses som opfyldt såfremt der fra et hvilket som helst
sted er maksimalt 25 meter til nærmeste materiel.
o Brandslukningsmateriel skal være synligt, let tilgængeligt og tydeligt
skiltet.
o Brug af åben ild er forbudt.
o Større mængder (mere end 1m3) brændbart affald skal anbringes i affaldscontainere af ubrændbart materiale. Affaldscontainere tømmes
mindst 1 gang dagligt. Hver enkelt salgsbod kan have en affaldscontainer med et indhold på højst 1 m3 affald.
o Campering, herunder overnatning, i salgsområdet bør ikke ske. Overnatning af indtil 2 personer med tilknytning til den enkelte salgsbod kan
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dog tillades under forudsætning af, at der etableres en ordning med fast
vågen vagt, der foretager rundering.
Særlige krav, fast vågen vagt
Ifølge det oplyste kan der være overnatning i salgsboderne, Brand & Redning Sønderjylland stiller derfor krav om at der etableres fast vågen vagt i henhold til ovennævnte
samlede plan for brandvagt.
Eventuelle ydelser fra Brand & Redning Sønderjylland
Ønskes den krævede brandvagt med slukningskøretøj og der krævede brandslukningsudstyr leveret af Brand & Redning Sønderjylland, indhentes senest 14 dage før
arrangementet tilbud ved undertegnede.
Såfremt der er spørgsmål til ovenstående er i meget velkomne til at kontakte mig,
hjens@brsj.dk eller telefon 30 36 54 48.
Arrangementsbrandsyn af pladser og telte foretages af undertegnede, som aftalt, den
10. august kl. 14.00.
Jeg håber i får et godt arrangement!

Venlig hilsen
Henning Jensen
Beredskabsinspektør
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