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Forord
Disse tekniske forskrifter er udsendt i medfør af § 40 jf. § 38 i brandloven, jf. justitsministeriets
lovbekendtgørelse nr. 365 af 28. juli 1983 og bestemmelserne i § 6 i justitsministeriets
bekendtgørelse nr. 161 af 28. april 1985 om brandfarlige væsker.
Tekniske forskrifter af oktober 1978 om brandfarlige væsker ophæves.

1 Almindelige bestemmelser
1. 1 Definitioner
1.1.1 Væske: Stof, som er flydende ved almindelig temperatur og tryk.
1.1.2 Flammepunkt: Den laveste temperatur, ved hvilken en væske ved en barometerstand
på 1013 millibar afgiver antændelige dampe.
Flammepunktet bestemmes efter den afprøvningsmåde, der er angivet i bilag V til direktiv af
27. juni 1967 om farlige stoffer fra rådet for De Europæiske Fællesskaber.
1.1.3 Brandfarlig væske: Væske med flammepunkt på højst 100 grader C.
Til klasse I henregnes brandfarlige væsker med flammepunkt under 21 grader C.
Til klasse II henregnes brandfarlige væsker med flammepunkt mellem 21 grader C og 55
grader C (begge grænseværdier medregnet).
Til klasse III henregnes brandfarlige væsker med flammepunkt over 55 grader C.
Alle tre klasser inddeles i en underklasse 1 for væsker, som ikke er vandblandbare i ethvert
forhold, og en underklasse 2 for væsker, som er vandblandbare i ethvert forhold.
I tvivlstilfælde afgør Statens brandinspektion, til hvilken klasse en væske henregnes, ligesom
Statens brandinspektion kan bestemme, at væsker skal oplagres og transporteres efter
reglerne for en anden klasse end fastlagt i foranstående.

1.2 Almene krav
1.2.1 Virksomheder af kategori A og B (se kapitel 2) samt oplag af brandfarlige væsker (se
kapitlerne 3-5) skal placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at
brande opstår, at brande breder sig, at personskade finder sted, og at store værdier
ødelægges, formindskes mest muligt, samt således, at der bliver forsvarlige muligheder for
brandvæsenets rednings- og slukningsarbejde.
1.2.2 Områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, skal klassificeres og afmærkes
i overensstemmelse med bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets
bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder.
Klassifikationen skal godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).
Dette gælder dog ikke områder i tekniske hjælpemidler, der anvendes efter producentens
anvisninger.

På steder, hvor der anvendes brandfarlige væsker, der ikke er til stede i forstøvet form, vil der
alene kunne forekomme eksplosiv atmsfære, såfremt væsken har et flammepunkt, der er
mindre end lig væskens- eller omgivelsernes temperatur + 10 °C.
I områder med eksplosiv atmosfære skal der etableres ventilation med en kapacitet og
udformning som forudsat ved klassifikationen. Der henvises til Beredskabsstyrelsens
vejledning om klassifikation af eksplosionsfarlige områder.
1.2.3 De i forskrifterne angivne bygningskonstruktioner m.v. skal være i overensstemmelse
med bygningsreglementets bestemmelser.
1.2.4 Branddøre skal være i overensstemmelse med Dansk Standard.
Branddøre kan fastholdes i åben stilling, når aktivering af selvlukkemekanismen sker ved
varmepåvirkning af smelteled (ca. 70 grader C), anbragt øverst i døråbningen, eller når
aktivering af selvlukkemekanismen sker på anden af brandmyndigheden godkendt måde
(røgdetektorer/termodetektorer), jf. punkterne 6.2.2 og 9.3.
1.2.5 Tekniske hjælpemidler og elektrisk materiel, der anvendes i eksplosionsfarlige områder,
skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om
tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære og Boligministeriets
bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikkerhedssystemer til anvendelse i
eksplosionsfarlig atmosfære.
For trucks og andre motorredskaber henvises der endvidere til Brandteknisk Vejledning nr.
21, udsendt af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.
1.2.6 Kantiner og lignende lokaler skal indrettes i overensstemmelse med
bygningsreglementets bestemmelser om forsamlingslokaler. Lokaler, der er indrettet til mere
end 150 personer, er endvidere undergivet bestemmelserne i justitsministeriets
bekendtgørelse nr. 29 af 21. januar 1977 med tilhørende driftsmæssige forskrifter for
forsamlingslokaler.
1.2.7 De i forskrifterne angivne byggevarer og bygningsdele skal
enten
være klassificeret efter det gældende danske brandklassifikationssystem og opfylde kravene i
forskrifterne,
eller
være klassificeret efter det europæiske brandklassifikationssystem, som det fremgår af
Europakommissionens beslutninger 2000/147/EC, 2000/367/EC samt 2001/671/EC, og
opfylde kravene i bilag 7.

1.3 Ansøgninger, tilladelser og godkendelser
1.3.1 Ansøgning med tilhørende tegningsmateriale og beskrivelse skal indsendes til den
stedlige brandmyndighed i mindst
a) 2 eksemplarer for så vidt angår de i kapitlerne 2-5 nævnte virksomheder, oplag og
tankanlæg og
b) 3 eksemplarer for så vidt angår oplag på over 10.000 oplagsenheder af klasse I-1, I-2,
II-1, II-2 og III-1 i emballage samt i indendørs og overjordiske tanke.
Brandmyndigheden kan forlange, at der indsendes attester om flammepunkter for de
brandfarlige væsker, som anvendes eller oplagres.
1.3.2 Ansøgning med tilhørende bilag skal indsendes i mindst 2 eksplarer til
Beredskabsstyrelsen for så vidt angår typegodkendelsen af emballage, tanke samt
overdækninger af arealer ved salgs- og forbrugstankanlæg.
1.3.3 Tilladelser og godkendelser kan senere tilbagekaldes, hvis dette af sikkerhedsmæssige
hensyn viser sig påkrævet.
1.3.4 Tilladelser, som ikke benyttes inden 1 år, anses for bortfaldet.

2 Virksomheder af kategori A og B
2.1 Definitioner
2.1.1 Produktionsafsnit: Bygning eller rum eller areal i det fri med produktionsanlæg og/eller
arbejdssteder med erhvervsmæssig anvendelse af brandfarlige væsker.
2.1.2 Aftapningsafsnit: Bygning eller rum eller areal i det fri, hvor der sker aftapning af
brandfarlige væsker til emballage fra tanke eller produktionsanlæg.
2.1.3 Pakkeafsnit: Bygning eller rum, der anvendes til pakning o.lign, af færdigvarer.
2.1.4 Virksomhed af kategori A: Produktionsafsnit og/eller aftapningsafsnit og/eller
pakkeafsnit, når de brandfarlige væsker har flammepunkt under 30 grader C, eller når de
brandfarlige væsker har højere flammepunkt og opvarmes til en temperatur, der er mindre
end 10 grader C under flammepunktet.
2.1.5 Virksomhed af kategori B: Produktionsafsnit og/eller aftapningsafsnit og/eller
pakkeafsnit, når de brandfarlige væsker har flammepunkt mellem 30 grader C og 55 grader C
(begge grænseværdier medregnet) og ikke opvarmes til en temperatur, der er mindre end 10
grader C under flammepunktet.
2.1.6 Emballageafsnit: Bygning eller rum eller areal i det fri, der anvendes til oplagring af
brandbar, tom emballage og/eller paller.

2.1.7 Krympefolieanlæg: Emballeringsanlæg for krympning af plastfolie ved varmepåvirkning.
2.1.8 Der henvises til definitionerne i punkt 1.1

2.2 Almindeligt
2.2.1 Punkterne 2.2.2-2.8 indeholder forskrifter for virksomheder af kategori A og B.
Følgende virksomheder er dog undtaget fra disse forskrifter:
a) Virksomhed af kategori B i een eller flere 1-etages bygninger på indtil 600 m2.
To eller flere 1-etages bygninger på indtil 600 m2 på samme grund betragtes dog som
én bygning, medmindre bygningerne
enten
indbyrdes er adskilt i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 6.3
eller
er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i kapitel 7 (se punkt 7.2.6)
b) Virksomhed for sprøjtemaling eller lakering med brandfarlige væsker.
2.2.2 Virksomheder af kategori A og B må kun oprettes med den stedlige brandmyndigheds
tilladelse og skal
enten
være i overensstemmelse med forskrifterne i dette kapitel
eller
placeres, indrettes og benyttes på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i
samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i punkt 1.2.1 indeholdte krav.
Der henvises i øvrigt til punkt 1.3
2.2.3 Samtlige dele i produktionsanlæg, herunder påfyldnings- og aftapningsaggregater,
udsugningsanlæg m.v., skal være sikret mod udladninger at statisk elektricitet, bl.a. ved
indbyrdes metallisk forbindelse af de ledende dele.
Anlæg skal desuden være jordforbundet i overensstemmelse med stærkstrømsreglementets
bestemmelser.
2.2.4 Åbne beholdere med brandfarlig væske med flammepunkt på højst 55 grader C med et
rumindhold på over 800 liter eller med en væskeoverflade på over 1 m2 skal være forsynet
med låg, der kan fastholdes i åben stilling ved hjælp af smelteled (ca. 70 grader C). Låget
skal være påmonteret på en sådan måde, at det lukker tæt over beholderen i tilfælde af
brand.
Hvis beholderens konstruktion eller andre forhold umuliggør en påhængsling af låget eller en
effektiv lukning, skal beholderen forsynes med slukningsanlæg efter brandmyndighedens
nærmere godkendelse.
2.2.5 Ophævet
2.2.6 Emballageafsnit skal være i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 2.6

2.2.7 Der skal anbringes brandslukningsmateriel efter forskrifterne i punkt 2.7
2.2.8 Ordensreglerne i punkt 2.8 skal overholdes.

2.3 Virksomheder af kategori A
2.3.1 Produktionsafsnit, aftapningsafsnit og pakkeafsnit i bygning
Produktionsafsnit, aftapningsafsnit og pakkeafsnit skal udgøre selvstændige brandsektioner i
overensstemmelse med forskrifterne i kapitel 6.
Aftapningsafsnit og pakkeafsnit for væsker af klasse I-2 og II-2 kan dog indrettes i samme
brandsektion, når denne forsynes med automatisk sprinkleranlæg efter forskrifterne i punkt
6.5.
2.3.2 Produktionsafsnit og aftapningsafsnit i det fri
a) produktionsafsnit og aftapningsafsnit, der anbringes på steder, hvor uvedkommende
har uhindret adgang, skal omgives af et mindst 1,8 m højt, ubrændbart hegn med dør
(port), som kan aflåses.
b) Der skal efter nærmere godkendelse fra brandmyndigheden træffes foranstaltninger til
sikring af, at væske ikke kan flyde ud fra arealer med produktionsafsnit og
aftapningsafsnit.
c) Afstandsreglerne i kapitel 7 skal overholdes.
2.3.3 Ophævet.

2.4 Virksomheder af kategori B
2.4.1 Produktionsafsnit, aftapningsafsnit og pakkeafsnit i bygning.
Produktionsafsnit, aftapningsafsnit og pakkeafsnit skal udgøre selvstændige brandsektioner i
overensstemmelse med forskrifterne i kapitel 6 Kravet er dog kun gældende for afsnit på over
150 m2. De nævnte afsnit samt emballageafsnit kan dog indrettes i samme brandsektion på
indtil 600 m2 i 1-etages bygning (uanset de enkelte afsnits størrelse).
2.4.2 Produktionsafsnit og aftapningsafsnit i det fri
Forskrifterne i punkt 2.3.2 skal overholdes.

2.5 Ophævet.
2.6 Emballageafsnit
2.6.1 Emballageafsnit på over 150 m2 i bygning skal udgøre en selvstændig brandsektion i
overensstemmelse med forskrifterne i kapitel 6 jf. dog punkt 2.4.1 andet afsnit.
2.6.2 Emballageafsnit i bygning og i det fri skal i øvrigt opfylde reglerne om emballageafsnit i
de til enhver tid gældende 'Tekniske forskrifter for visse brandfarlige virksomheder og oplag'.

2.7 Brandslukningsmateriel
2.7.1 Produktionsafsnit, pakkeafsnit og emballageafsnit skal udstyres med vandfyldte
slangevinder (eller slanger) som angivet i punkt 8.2.
Produktionsafsnit og pakkeafsnit skal desuden udstyres med mindst 2 håndildslukkere for
hver påbegyndt 600 m2 gulvareal, jf. punkt 8.3.
Herudover skal der installeres automatiske punktbeskyttelsesanlæg ved objekter, som efter
brandmyndighedens skøn indebærer særlig brandfare i produktionsafsnit.
2.7.2 Aftapningsafsnit skal udstyres med mindst 2 håndildslukkere, jf. punkt 8.3. Hvis
afsnittets størrelse overstiger 50 m2, skal der endvidere installeres vandfyldte slangevinder
(eller slanger) som angivet i punkt 8.2.
2.7.3 Forskrifterne i punkt 8.1 skal overholdes.

2.8 Ordensregler
a) Personalet skal nøje instrueres om de brandfarlige væskers egenskaber i henseende
til brand- og eksplosionsfare og om produktionsanlægs indretning og virkemåde,
herunder om indholdet af betjeningsinstrukser.
b) I virksomheden skal der holdes rent og ryddeligt, bl.a. ved dagligt at fjerne affald fra
produktionsafsnit m.v. til de dertil indrettede affaldssteder.
c) Ordensreglerne i kapitel 9 skal overholdes.
Endvidere skal ordensreglerne i punkterne 3.7 og 4.10 overholdes, hvis virksomheden
omfatter de i disse punkter nævnte oplag af brandfarlige væsker.

3 Oplag i emballage
3.1 Definitioner
3.1.1 Emballage: Transportable beholdere, hvis rumindhold ikke overstiger 250 liter.
3.1.2 Oplagsenhed: 1 liter af klasse I eller 5 liter af klasse II eller 50 liter af klasse III.
Et oplags størrelse angives i oplagsenheder og bestemmes som summen af det antal
oplagsenheder, som beholderne kan rumme. Tømt emballage og ikke flygtigt tørstof i
beholderne medregnes ikke.
3.1.3 Der henvises til definitionerne i punkt 1.1

3.2 Almindeligt
3.2.1 Emballage til brandfarlige væsker af klasse I-1, I-2, II-1 og II-2 skal være udført som
angivet i punkt 3.8 eller typegodkendt af Statens brandinspektion, jf. punkt 1.3.2
Kommentar
Plastemballage med et rumindhold på over 125 ml til væsker af klasse I-1, I-2 og II-1 skal altid
typegodkendes af Statens brandinspektion.
Hvis emballagen har et rumindhold på over 2 liter sker en sådan godkendelse på grundlag af
en prøvningsattest fra Dantest om emballagens egnethed til formålet.
Plastemballage med et rumindhold på indtil 2 liter afprøves af Statens brandinspektion.
Godkendt plastemballage er forsynet med et godkendelsesmærke: SB nr. .....
3.2.2 Krympefolieanlæg til emballering af beholdere med brandfarlige væsker skal udføres og
opstilles i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 3.5.
3.2.3 Punkterne 3.2.4-3.4 samt punkterne 3.6 og 3.7 indeholder forskrifter for oplag af
brandfarlige væsker i emballage. Følgende oplag er dog undtaget fra disse forskrifter:
a) Oplag på indtil 25 oplagsenheder.
b) Oplag på indtil 120 oplagsenheder, som udelukkende omfatter væsker af klasse III-1.
c) Oplag på indtil 200 oplagsenheder i butikker.
I butikkers salgsområder må det samlede oplag dog ikke overstige 100 oplagsenheder.
Der
a) skal anvendes emballage med et rumindhold på højst 1 liter til væsker af klasse I-1 og
I-2 og højst 10 liter til væsker af klasse II-1.
Det samlede oplag i glasemballage må ikke overstige 75 liter i hverken salgsområder
eller lagerområder.
Påfyldning, omhældning og aftapning må ikke finde sted. Der henvises i øvrigt til punkt
3.3.1
d) Oplag, som udelukkende omfatter væsker af klasse II-2 og/eller III-2.
Undtagelsen gælder dog ikke for oplag på over 25 oplagsenheder af klasse II-2, som
oprettes ved en virksomhed af kategori A eller B, medmindre oplagsstedet er
fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i kapitel 7 (se punkt 7.2.6)
3.2.4 Oplag på indtil 800 oplagsenheder af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 kan oprettes uden
tilladelse fra eller anmeldelse til den stedlige brandmyndighed, når de for sådanne oplag
gældende forskrifter overholdes, jf. punkterne 3.3.1 3.3.3 og 3.4.1 samt 3.2.5 a. I modsat fald
skal den stedlige brandmyndigheds tilladelse indhentes, og oplaget skal placeres, indrettes
og benyttes på nærmere af brandmyndighederne angivne vilkår, der i samme grad som de
tekniske forskrifter tilgodeser de i punkt 1.2.1 indeholdte krav.

3.2.5 Følgende oplag må kun oprettes med den stedlige brandmyndigheds tilladelse:
a) Oplag på indtil 800 oplagsenheder af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1, som oprettes ved en
virksomhed af kategori A eller B.
b) Oplag på indtil 10.000 oplagsenheder af klasse II-2, som oprettes ved en virksomhed
af kategori A eller B, jf. dog punkt 3.2.3 d.
c) Oplag på over 800 og indtil 10.000 oplagsenheder af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1.
Oplagene skal
enten
være i overensstemmelse med forskrifterne i punkterne 3.3.3 3.3.4 eller 3.4
eller
placeres, indrettes og benyttes på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i
samme grad som de nævnte forskrifter tilgodeser de i punkt 1.2.1 indeholdte krav.
3.2.6 Oplag på over 10.000 oplagsenheder af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 må kun oprettes på
de vilkår, som Statens brandinspektion i hvert enkelt tilfælde anser det for fornødent at stille.
Det samme gælder for oplag på over 10.000 oplagsenheder af klasse II-2, som oprettes ved
en virksomhed af kategori A eller B.
3.2.7 Der henvises til punkt 1.3

3.3 Oplag i bygning
3.3.1 Oplag i butik i 1-etages bygning
a) Der må oplagres indtil 800 oplagsenheder i såvel sagslokale som lagerlokale, når
disse lokaler er adskilt indbyrdes og fra andre lokaliteter som angivet i punkt b.
a) Uanset antallet af salgslokaler og lagerlokaler må butikkens samlede oplag ikke
overstige 1.600 oplagsenheder. I modsat fald skal hvert enkelt oplag på indtil 800
oplagsenheder indrettes efter forskrifterne i punkt 3.3.3 eller der skal indrettes oplag på
over 800 oplagsenheder efter forskrifterne i punkt 3.3.4
b) Salgslokale og lagerlokale med brandfarlige væsker skal adskilles indbyrdes fra andre
lokaliteter med mindst BD-bygningsdel 60, og åbninger mellem salgslokale og
lagerlokale samt åbninger til andre lokaliteter skal lukkes med mindst BD-dør 60.
Overflader på loft og vægge må ikke være ringere end overflader på klasse 1
beklædning.
c) Salgslokale og lagerlokale med brandfarlige væsker skal hver have mindst 1 dør
direkte til terræn i det fri.
d) Eventuel glasemballage må have et rumindhold på højst 1 liter. I hvert oplag må der
oplagres højst 75 liter i glasemballage. Påfyldning, omhældning og aftapning må ikke
finde sted.
3.3.2 Oplag i laboratorier
a) Der må oplagres indtil 50 oplagsenheder i ethvert laboratorium, som er adskilt fra
andre lokaliteter (herunder andre laboratorier) med mindst BD-bygningsdel 60 og med
mindst 34 mm massiv trædør, jf. DS 1028.3 (med stopning som branddør).

Overflader på loft og vægge må ikke være ringere end overflader på klasse 1
beklædning.
b) I en brandsektion med flere laboratorier, der opfylder forskrifterne i punkt a, må der
tilsammen oplagres indtil 800 oplagsenheder.
3.3.3 Andre oplag på indtil 800 oplagsenheder end de i punkterne 3.3.1 og 3.3.2 nævnte
(3.3.1) og (3.3.2)
a) Oplag skal indrettes i en selvstændig brandsektion i overensstemmelse med
forskrifterne i kapitel 6
Kommentar
Brandmyndigheden kan tillade, at der indrettes oplag i 1-etages bygning efter
forskrifterne i punkt 3.3.1 selv om der ikke er tale om en butik. Dette gælder dog ikke
for oplag, som oprettes ved en virksomhed af kategori A eller B.
b) Såfremt der etableres ventilationsåbninger i ydervægge, skal disse anbringes i en
højde, der mindst svarer til overkant af dørtærsklen, jf. punkt 6.3.4 c).
Kommentar
Ventilationsåbninger er omfattet af forskrifterne i punkt 6.3.2 d 1. punktum.
c) Ophævet.
3.3.4 Oplag på over 800 og indtil 10.000 oplagsenheder
a) Oplag skal indrettes i en selvstændig brandsektion i overensstemmelse med
forskrifterne i kapitel 6.
b) Til oplagsstedet må der alene være adgang fra terræn i det fri (eventuelt ad udvendig
kældertrappe fra terræn).
c) Såfremt der etableres ventilationsåbninger i ydervægge, skal disse anbringes i en
højde, der mindst svarer til overkant af dørtærsklen, jf. punkt 6.3.4 c).
Kommentar
Ventilationsåbninger er omfattet af forskrifterne i punkt 6.3.2 d 1. punktum.
d) Ophævet.
e) Der skal anbringes brandslukningsmateriel efter forskrifterne i punkt 3.6
f) Ordensreglerne i punkt 3.7 skal overholdes.

3.4. Oplag i det fri
3.4.1 Oplag på indtil 800 oplagsenheder
Afstandsreglerne i kapitel 7 skal overholdes.
3.4.2 Oplag på over 800 og indtil 10.000 oplagsenheder
a) Oplag, der placeres på steder, hvor uvedkommende har uhindret adgang, skal
omgives af et mindst 1,8 m højt, ubrændbart hegn med dør (port), der kan aflåses.
b) Oplag skal anbringes
enten
i et ved jordvolde el. lign. opbygget bassin med en højde af mindst 0,5 m for bassinets
sider eller
på en spildbakke af beton, mur eller jern med en mindst 0,2 m høj, tæt kant.
c) Ophævet.
d) Der skal anbringes brandslukningsmateriel efter forskrifterne i punkt 3.6
e) Ordensreglerne i punkt 3.7 skal overholdes.
f) Afstandsreglerne i kapitel 7 skal overholdes.

3.5 Krympefolieanlæg
3.5.1 Ophævet
3.5.2. Udførelse af krympefolieanlæg
a) Krympefolieanlæg skal fortrinsvis udføres af ubrændbare materialer og skal være
sikret mod udladninger af statisk elektricitet.
b) Ophævet.
c) Anlæggets opvarmningsanlæg skal være i overensstemmelse med forskrifterne i punkt
6.7. Standsning af anlæggets ventilationsanlæg skal automatisk medføre afbrydelse af
varmetilførslen.
d) Anlægget skal forsynes med overhedningstermostat, der afbryder varmetilførslen, hvis
driftstermostaten svigter.
Anlægget skal endvidere forsynes med ur til indstilling af behandlingstiden samt
sikkerhedsudstyr, der afbryder varmetilførsel og ventilatorer, hvis et emne, der er
færdigbehandlet, ikke bringes ud senest 10 sekunder efter udløbet af den indstillede
behandlingstid.
e) Brandmyndigheden kan kræve, at store anlæg forsynes med automatiske
slukningsanlæg.
3.5.3 Opstilling af krympefolieanlæg
a) Krympefolieanlæg skal opstilles i et lokale, der ikke benyttes til andet formål, jf. dog
punkt i.
b) Loft og vægge, der afgrænser lokalet mod andre rum, skal være mindst BSbygningsdel 60 med overflader, der ikke er ringere end overflader på klasse 1

c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

beklædning.
Åbninger til andre rum skal lukkes med mindst BS-dør 60.
Fra lokalet skal der være mindst 2 af hinanden uafhængige flugtveje, placeret i eller i
umiddelbar nærhed af lokalets modstående ender.
Flugtvejsdøre skal åbne i flugtretningen (være udadgående). Mindst 1 dør skal føre
direkte til terræn i det fri.
Flugtvejsdøre (helt til terræn i det fri) skal i flugtretningen kunne passeres uden brug af
nøgle eller særligt værktøj.
Ophævet.
Ophævet.
I lokalet må der på intet tidspunkt være over 3.000 liter brandfarlige væsker.
Der skal anbringes brandslukningsmateriel efter forskrifterne i punkt 3.6
Rumopvarmning skal være i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 6.7
Krympefolieanlæg, der udelukkende anvendes til emballering af beholdere med
flammepunkt på 30 grader C og derover, kan opstilles i en brandsektion, der benyttes
til andet formål (dog ikke til oplagring af brandfarlige væsker), under forudsætning af,
At der overalt mellem området med krympefolieanlæg og områder for andre
arbejdsprocesser m.v., er et mindst 4 m bredt friareal, som altid henstår
ubenyttet, idet dog transportbånd, kædebaner og lign. kan krydse friarealet,
at området med krympefolieanlæg med tilhørende friareal adskilles fra den
øvrige del af brandsektionen med hegn, rækværk, kæder, lette vægge el.lign.,
at friarealet tydeligt markeres, f.eks. ved at gulvet påmales striber,
at området med krympefolieanlæg opfylder forskrifterne i punkterne e, f og g, og
at brandsektionen som helhed er i overensstemmelse med forskrifterne i
punkterne a-c samt h.

3.6 Brandslukningsmateriel
3.6.1 Oplag på over 800 oplagsenheder (i bygning og i det fri) skal udstyres med mindst 2
håndildslukkere, såfremt der foretages påfyldning, omhældning eller aftapning på
oplagsstedet.
Der henvises i øvrigt til punkt 8.3
3.6.2 Oplagssted på over 50 m2 for over 800 oplagsenheder (i bygning og i det fri) skal
udstyres med vandfyldte slangevinder (eller slanger) som angivet i punkt 8.2
3.6.3 I lokale med krympefolieanlæg skal der anbringes mindst 2 håndildslukkere, jf. punkt
3.6.4 Forskrifterne i punkt 8.1 skal overholdes.

3.7 Ordensregler
For oplag på over 800 oplagsenheder gælder følgende ordensregler:
a) Af- og pålæsning af køretøjer med brandfarlige væsker må ikke findested på et
offentligt tilgængeligt areal.
b) Der skal ved aflåsning eller på anden måde drages omsorg for, at uvedkommende ikke
kan få adgang til oplag.
c) Beholdere, hvorfra der tappes, skal anbringes på en sådan måde, at de ikke kan vælte.
Der skal anbringes spildbakke el. lign. under taphaner. Spildbakken skal have en
sådan størrelse, at spild normalt ikke kan forekomme uden for bakken.
d) Oplagssted skal holdes rene og ryddelige.
e) På oplagssted for indtil 2.000 oplagsenheder må der - ud over beholdere med
brandfarlige væsker - alene oplagres uantændelige materialer og beholdere med ikkebrandbare væsker.
f) På oplagssted for mere end 2.000 oplagsenheder må der ikke findes andet end
beholdere med brandfarlige væsker.
g) Letantændelig vegetation skal fjernes ved oplag i det fri.
h) Ordensreglerne i kapitel 9 skal overholdes.

3.8 Udførelse af emballage
3.8.1 Almindeligt
a) Emballage til væsker af klasse I-1 og I-2 skal være i overensstemmelse med
forskrifterne i punkterne 3.8.1 f og 3.8.2
b) Emballage til væsker af klasse II-1 skal være i overensstemmelse med forskrifterne i
punkterne 3.8.1 f og 3.8.3
c) Emballage til væsker af klasse II-2 skal være i overensstemmelse med punkt 3.8.1 f
d) For emballage til væsker af klasse III-1 og III-2 gælder ingen regler.
e) For plastemballage med et rumindhold på indtil 125 ml gælder ingen regler.
Kommentar
Plastemballage med et rumindhold på over 125 ml til væsker af klasse I-1, I-2 og II-1
skal altid typegodkendes af Statens brandinspektion.
Hvis emballagen har et rumindhold på over 2 liter sker en sådan godkendelse på
grundlag af en prøvningsattest fra Dantest om emballagens egnethed til formålet.
Plastemballage med et rumindhold på indtil 2 liter afprøves af Statens brandinspektion.
Godkendt plastemballage er forsynet med et godkendelsesmærke: SB nr. .....
f) Emballage skal udføres og mærkes i overensstemmelse med de til enhver tid
gældende bekendtgørelser fra miljøministeriet om farlige kemiske stoffer og produkter,
om farlige malervarer, om farlige opløsningsmidler og om bekæmpelsesmidler.

3.8.2 Emballage til væsker af klasse I-1 og I-2
a) a)Emballage med et rumindhold på under 2,5 liter kan udføres af glas.
Glasflasker med et rumindhold på højst 10 liter kan dog i erhvervsøjemed anvendes
som emballage til væsker, der forurenes ved opbevaring i metalbeholdere, eller hvis
sammensætning ændres på en for deres anvendelse skadelig måde ved opbevaring i
metalbeholdere.
b) Emballage med et rumindhold på 2,5 liter og derover skal udføres af jern eller andet
tungt smelteligt metal.
c) Emballage med et rumindhold på 5 liter og derover skal samles ved svejsning,
hårdlodning, dobbeltfalsning eller nitning for så vidt angår bund og sidesømme, hvad
enten disse er lodrette, vandrette eller skrå.
3.8.3 Emballage til væsker af klasse II-1
a) Emballage med et rumindhold på under 5 liter kan udføres af glas.
Glasflasker med et rumindhold på højst 40 liter kan dog i erhvervsøjemed anvendes
som emballage til væsker, der forurenes ved opbevaring i metalbeholdere, eller hvis
sammensætning ændres på en for deres anvendelse skadelig måde ved opbevaring i
metalbeholdere.
b) Emballage med et rumindhold på 5 liter og derover skal udføres af jern eller andet
tungtsmelteligt metal

4 Oplag i tanke
4.1 Definitioner
4.1.1 Tanke: Transportable beholdere, hvis rumindhold overstiger 250 liter, samt stationære
beholdere uanset rumindhold.
4.1.2 Tankanlæg: En eller flere indendørs og/eller overjordiske og/eller underjordiske tanke
med tilbehør (herunder påfyldningsstudse, pumpeaggregater, udluftningsrør m.v.).
4.1.3 Påfyldningsplads: Areal, hvor tankvogne placeres under aflæsning af produkter til
tankanlæg.
4.1.4 Aftapningsafsnit: Bygning eller rum eller areal i det fri, hvor der sker aftapning til
emballage fra tanke.
4.1.5 Oplagsenhed: 1 liter af klasse I eller 5 liter af klasse II eller 50 liter af klasse III.
Et oplags størrelse angives i oplagsenheder og bestemmes som summen af det antal
oplagsenheder, som beholderne kan rumme.
4.1.6 Der henvises til definitionerne i punkt 1.1

4.2 Almindeligt
4.2.1 Tankanlæg til brandfarlige væsker af klasse I-1, I-2, II-1, II-2 og III-1 skal være udført
som angivet i punkt 4.11 eller typegodkendt af Statens brandinspektion, jf. punkt 1.3.2.
4.2.2 Punkterne 4.2.3-4.10 indeholder forskrifter for oplag af brandfarlige væsker i tanke.
Følgende oplag er dog undtaget fra disse forskrifter:
a) Oplag af væsker af klasse II-2, III-1 og III-2 i underjordiske tanke.
b) Oplag på indtil 120 oplagsenheder, som udelukkende omfatter væsker af klasse III-1 i
indendørs og i overjordiske tanke, når indendørs tanke med et rumindhold på over 40
liter anbringes i kælder eller stueetage.
c) Oplag, som udelukkende omfatter væsker af klasse II-2 og/eller III-2 i indendørs og i
overjordiske tanke.
Undtagelsen gælder dog ikke for oplag af klasse II-2, som oprettes ved en virksomhed af
kategori A eller B, medmindre oplagsstedet er fritliggende i overensstemmelse med
afstandsreglerne i kapitel 7 (se punkt 7.2.6)
4.2.3 Følgende oplag må kun oprettes med den stedlige brandmyndigheds tilladelse:
a) Oplag på indtil 10.000 oplagsenheder af klasse II-2 i indendørs og i overjordiske tanke,
som oprettes ved en virksomhed af kategori A eller B, jf. dog punkt 4.2.2 c
b) Oplag på over 120 og indtil 10.000 oplagsenheder af klasse III-1 i indendørs og i
overjordiske tanke.
c) Oplag på indtil 10.000 oplagsenheder af klasse I-1, I-2 og II-1 i indendørs og i
overjordiske tanke.
d) Oplag af væsker af klasse I-1, I-2 og II-1 i underjordiske tanke.
Oplagene skal
enten
være i overensstemmelse med forskrifterne i punkterne 4.3-4.10
eller
placeres, indrettes og benyttes på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i
samme grad som de nævnte forskrifter tilgodeser de i punkt 1.2.1 indeholdte krav.
Der henvises i øvrigt til punkt 1.3
4.2.4 Oplag på over 10.000 oplagsenheder af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 i indendørs og i
overjordiske tanke må kun oprettes på de vilkår, som Statens brandinspektion i hvert enkelt
tilfælde anser det for fornødent at stille.
Det samme gælder for oplag på over 10.000 oplagsenheder af klasse II-2 i indendørs og i
overjordiske tanke, som oprettes ved en virksomhed af kategori A eller B.
I bilag 3 til disse tekniske forskrifter er der angivet vejledende regler for oplag på over 10.00
oplagsenheder i overjordiske tanke.
Der henvises i øvrigt til punkt 1.3
4.2.5 Rørgrave, brønde m.m., hvori der kan forekomme eksplosionsfarlige koncentrationer,
skal fyldes med sand.

4.2.6 Påfyldning af tanke skal ske efter forskrifterne i punkt 4.6
4.2.7 Udluftning af tanke skal ske efter forskrifterne i punkt 4.7
4.2.8 Aftapning til emballage fra tanke skal ske efter forskrifterne i punkt 4.8

4.3 Oplag i indendørs tanke
4.3.1 Oplag på indtil 800 oplagsenheder af klasse III-1
a) Oplag skal indrettes i stueetage eller kælder.
Oplagsstedet skal adskilles fra andre lokaliteter med mindst BD-bygningsdel 60, og
åbninger til andre lokaliteter skal lukkes med mindst BD-dør 60.
Overflader på loft og vægge må ikke være ringere end overflader på klasse 1
beklædning.
b) Døråbninger (også til det fri) skal forsynes med så høje, tætte tærskler, at en
væskemængde, svarende til det maksimale rumindhold af den største tank, forhindres
i at flyde ud fra oplagsstedet.
Tærskelkravet bortfalder, hvis muligheden for udflydning af væske udelukkes ved
anbringelse
af tankene i væsketætte bassiner af ubrændbare materialer. Anbringelse af tanke i
fyrrum må kun ske i sådanne bassiner.
c) På oplagsstedet må der ikke oplagres andre brandfarlige væsker.
4.3.2 Andre oplag på indtil 800 oplagsenheder end det i punkt 4.3.1 nævnte
a) Oplag skal indrettes i en selvstændig brandsektion i overensstemmelse med
forskrifterne i kapitel 6.
b) Såfremt der etableres ventilationsåbninger i ydervægge, skal disse anbringes i en
højde, der mindst svarer til overkant af dørtærsklen, jf. punkt 6.3.4 c).
Kommentar
Ventilationsåbninger er omfattet af forskrifterne i punkt 6.3.2 d 1. punktum.
c) Ophævet
d) Oplagsstedets gulv skal være af en sådan beskaffenhed, at tankbunde ikke udsættes
for korrosion af indsivende vand m.v. I modsat fald skal tanke oplægges på
understøtninger.

4.3.3 Oplag på over 800 og indtil 10.000 oplagsenheder
a) Oplag skal indrettes i en selvstændig brandsektion i overensstemmelse med
forskrifterne i kapitel 6
b) Til oplagsstedet må der alene være adgang fra terræn i det fri (eventuelt ad udvendig
kældertrappe fra terræn).
c) Såfremt der etableres ventilationsåbninger i ydervægge, skal disse anbringes i en
højde, der mindst svarer til overkant af dørtærsklen, jf. punkt 6.3.4 c).
Kommentar
Ventilationsåbninger er omfattet af forskrifterne i punkt 6.3.2 d 1. punktum.
d) Ophævet
Hvis der installeres udsugningsanlæg som angivet i punkt c, skal elektriske
installationer være i overensstemmelse med punkt 2.3.3 b-d
e) Oplagsstedets gulv skal være af en sådan beskaffenhed, at tankbunde ikke udsættes
for korrosion af indsivende vand m.v. I modsat fald skal tanke oplægges på
understøtninger.
f) Der skal anbringes brandslukningsmateriel efter forskrifterne i punkt 4.9
g) Ordensreglerne i punkt 4.10 skal overholdes.

4.4 Oplag på indtil 10.000 oplagsenheder i overjordiske tanke
4.4.1 Tanke, der placeres på steder, hvor uvedkommende har uhindret adgang, skal omgives
af et mindst 1,8 m højt, ubrændbart hegn med dør (port), der kan aflåses.
4.4.2 Tanke skal anbringes
enten
i et ved jordvolde el.lign. opbygget bassin med en højde af mindst 0,5 m for bassinets sider
Eller
på en spildbakke af beton, mur eller jern med en mindst 0,2 m høj, tæt kant.
4.4.3 Tanke skal funderes således, at der ikke kan opstå farlige spændinger i rørsystemet og
farlige sætninger af tanken.
4.4.4 Tanke skal oplægges på en sådan måde, at de er sikret mod korrosion.
4.4.5 Tanke, der placeres på en sådan måde, at påkørsel kan finde sted, skal beskyttes ved
opsætning af
enten
et mindst 0,5 m højt autoværn, der er forsvarligt befæstet,
eller
mindst 0,7 m høje påkørselsstolper (styrkemæssigt som mindst betonfyldt (ø)100 mm stålrør),
der er forsvarligt befæstet og anbragt i en indbyrdes afstand af højst 1,5 m.

4.4.6 Ophævet
4.4.7 Ved oplag på over 800 oplagsenheder skal der anbringes brandslukningsmateriel efter
forskrifterne i punkt 4.9
4.4.8 Ved oplag på over 800 oplagsenheder skal ordensreglerne i punkt 4.10 overholdes.
4.4.9 Afstandsreglerne i kapitel 7 skal overholdes.

4.5 Oplag af væsker af klasse I-1, I-2 og II-1 i underjordiske tanke
4.5.1 Tanke med væsker af klasse I-1 og I-2 må ikke placeres under bygninger.
4.5.2 Tanke skal overdækkes på en sådan måde, at der skabes sikkerhed mod beskadigelse
ved belastning, herunder kørsel. Overdækningen skal dog altid have en tykkelse på mindst
0,5 m.
4.5.3 Ordensreglerne i punkt 4.10 skal overholdes.

4.6 Påfyldning af tanke
4.6.1 Almindeligt
a) Påfyldning af tanke fra jernbanetankvogn eller tankskib må kun ske med tilladelse fra
den stedlige brandmyndighed og på de vilkår, som foreskrives af denne.
b) Påfyldning af tanke fra tankbiler skal være i overensstemmelse med forskrifterne i
efterfølgende punkter c og d samt punkterne 4.6.2 og 4.6.3
c) Påfyldningsstudse skal anbringes i det fri og forsynes med tætsluttende dæksler.
d) Påfyldningsstudse skal anbringes på en sådan måde, at de ikke kan beskadiges ved
påkørsel.
4.6.2 Påfyldning af tanke med væsker af klasse I-1 og I-2
a) Ved ethvert tankanlæg skal der være tilkørsel til en påfyldningsplads, der er
beliggende i det fri på et ikke offentligt tilgængeligt areal.
Hvor arealets til- og frakørselsforhold gør det muligt, skal påfyldningsplads og
påfyldningsstuds altid placeres på en sådan måde, at baglænskørsel med tankvognen
undgås. I andre tilfælde skal placering af påfyldningsplads m.v. være således, at
frakørsel med tankvogn umiddelbart kan finde sted.
b) Påfyldningspladsen skal have en størrelse af mindst 4 gange 4 m og skal tydeligt
afmærkes.
Påfyldningspladsen skal anlægges med vandret kontur og med fald fra alle sider
(mindst 1:50) til afløb.
Påfyldningsstudse skal anbringes inden for pladsens kontur, jf. punkt 4.6.1 d
c) Påfyldningspladsen og hele det areal, som tankvognen optager under påfyldning af
anlæggets tanke, må ikke overdækkes.
d) Ophævet
e) Afstandsreglerne i kapitel 7 skal overholdes.

4.6.3 Påfyldning af tanke med væsker af klasse II-1
a) Under påfyldning af tanke med væsker med flammepunkt under 40 grader C skal
tankvognen være placeret på et ikke offentligt tilgængeligt areal på en sådan måde, at
frakørsel umiddelbart kan finde sted.
b) Påfyldningsstudse skal ved tankanlæg, som også omfatter tank(e) med væsker af
klasse I-1 og/eller I-2, anbringes inden for konturen af den i punkt 4.6.2 nævnte
påfyldningsplads.

4.7 Udluftning af tanke
4.7.1 Tanke skal udluftes direkte til det fri.
4.7.2 Udluftningsrør skal føres op til en højde af mindst 0,5 m over terræn.
Den del af rørene, der er over terræn, skal overalt være synlig og tilgængelig for eftersyn.
4.7.3 Udluftningsrør fra tanke med væsker af klasse I-1 og I-2 skal udføres og anbringes på
en sådan måde i forhold til bebyggelse m.v. (herunder døre, vinduer og andre
ydervægsåbninger), at vagabonderende dampe ikke kan at antændes eller på anden måde
forvolde skade.
4.7.4 Ophævet.

4.8 Aftapning til emballage fra tanke
4.8.1 Almindeligt
a) Aftapningsafsnit for væsker af klasse I-1, I-2, II-1 og II-2 skal indrettes i
overensstemmelse med forskrifterne for aftapningsafsnit i kapitel 2.
Aftapningsafsnit for væsker af klasse I-1, I-2 og II-1, som ikke oprettes ved en
virksomhed af kategori A eller B, kan dog indrettes efter forskrifterne i efterfølgende
punkter b-e samt enten punkt 4.8.2 eller punkt 4.8.3.
For aftapningsafsnit for væsker af klasse II-2, som ikke oprettes ved en virksomhed af
kategori A eller B, gælder ingen regler.
For aftapningsafsnit for væsker af klasse III-1 og III-2 gælder ingen regler.
b) Under aftapningsindretninger skal der anbringes spildbakke med en mindst 10 cm høj,
tæt kant.
Spildbakken skal have en sådan størrelse, at spild normalt ikke kan forekomme uden
for bakken.
Alternativt kan der efter nærmere godkendelse fra brandmyndigheden træffes
foranstaltninger som angivet i punkterne 2.3.2 b eller 6.3.4 c
c) Der skal anbringes brandslukningsmateriel efter forskrifterne i punkt 4.9
d) Afstandsreglerne i kapitel 7 skal overholdes.
e) Ordensreglerne i kapitel 9 skal overholdes.

4.8.2 Indendørs aftapningsafsnit
a) Aftapningsafsnit må kun indrettes i stueetage i et lokale på højst 50 m2.
Lokalet må ikke anvendes til andet formål.
Lokalet skal adskilles fra andre lokaliteter med mindst BS-bygningsdel 60, og åbninger
til andre lokaliteter skal lukkes med mindst BS-dør 60.
Overflader på loft og vægge må ikke være ringere end overflader på klasse 1
beklædning.
b) Fra lokalet skal der være mindst 2 af hinanden uafhængige flugtveje, placeret i eller i
umiddelbar nærhed af lokalets modstående ender.
Flugtvejsdøre skal åbne i flugtretningen (være udadgående), og mindst 1 dør skal føre
direkte til terræn i det fri.
Flugtvejsdøre helt til terræn i det fri skal i flugtretningen kunne passeres uden brug af
nøgle eller særligt værktøj.
c) Rumopvarmning skal være i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 6.7
d) Såfremt der etableres ventilationsåbninger i ydervægge, vil disse være omfattet af
forskrifterne i punkt 6.3.2 d), 1 punktum.
e) Ophævet.
4.8.3 Ophævet.

4.9 Brandslukningsmateriel
4.9.1 Oplagssted på over 50 m2 for over 800 oplagsenheder i indendørs eller overjordiske
tanke skal udstyres med vandfyldte slangevinder (eller slanger) som angivet i punkt
8.2
4.9.2 Aftapningsafsnit i såvel bygning som det fri skal udstyres med mindst 2 håndildslukkere,
jf. punkt 8.3.
Aftapningsafsnit på over 50 m2 i det fri skal endvidere udstyres med vandfyldte slangevinder
(eller slanger) som angivet i punkt 8.2
4.9.3 Forskrifterne i punkt 8.1 skal overholdes.

4.10 Ordensregler
4.10.1 For tankanlæg med væsker af klasse I-1 og I-2 gælder følgende ordensregler:
a) Ved påfyldning af tankanlægget fra tankvogn skal tankvognens udløbsstudse placeres
inden for den godkendte påfyldningsplads.
b) Efter pejling af tanke skal pejlestudse lukkes forsvarligt. Pejlestudse må aldrig være
åbne under påfyldning af tanke.
c) Anlægget skal altid holdes rent og ryddeligt.
d) Eventuelle benzinudskillere skal jævnligt efterses og om fornødent renses. Der skal
udvises forsigtighed ved rensningen, som kun må foretages ved dagslys og på
tidspunkter, hvor der er ringe trafik ved anlægget. Det oprensede må ikke hældes i
kloak.

e) Når anlæg, der er tilgængelige for uvedkommende, ikke er under konstant opsyn, skal
påfyldnings- og aftapningsanordninger samt pejlerør være aflåst.
f) For oplag i indendørs og i overjordiske tanke gælder endvidere ordensreglerne i punkt
4.10.2
4.10.2 For oplagssted for over 800 oplagsenheder i indendørs og i overjordiske tanke gælder
følgende ordensregler:
a) Der skal ved aflåsning eller på anden måde drages omsorg for, at uvedkommende ikke
kan få adgang til tankanlægget.
b) Oplagsstedet må ikke benyttes til andre formål, der kan medføre brandfare, og skal
altid holdes rent og ryddeligt.
c) På oplagssted for indtil 2.000 oplagsenheder må der - ud over beholdere med
brandfarlige væsker - alene oplagres uantændelige materialer og beholdere med ikke
brændbare væsker.
d) På oplagssted for mere end 2.000 oplagsenheder må der ikke findes andet end
beholdere med brandfarlige væsker.
e) Letantændelig vegetation skal fjernes ved oplag i det fri.
f) Ordensreglerne i kapitel 9 skal overholdes.

4.11 Udførelse af tankanlæg
4.11.1 Almindeligt
a) Underjordiske tanke til væsker af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 skal opfylde forskrifterne i
efterfølgende punkter e-g samt punkt 4.11.2.
Underjordiske tanke til væsker af klasse III-1 kan udføres af plast, nylon el.lign., jf.
punkt 4.11.4
b) Indendørs og overjordiske tanke til væsker af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 skal opfylde
forskrifterne i efterfølgende punkter e-g samt enten punkt 4.11.2 eller punkt 4.11.3
Tanke af stål med et rumindhold på højst 250 liter er dog kun undergivet forskrifterne i
efterfølgende punkt e.
c) Tanke til væsker af klasse II-2 skal opfylde forskrifterne i efterfølgende punkt e.
d) For tanke til væsker af klasse III-2 gælder ingen regler.
e) Tanke med tilbehør skal være konstrueret således, at oplagring af den væske, som de
er beregnet til, sker på betryggende måde.
Tanke skal være modstandsdygtige over for normale ydre påvirkninger.
f) Udvendigt isoleringsmateriale på indendørs tanke, overjordiske tanke og rørledninger
skal være ubrændbart.
g) Tanke skal forsynes med fylde- og aftapningsindretninger og andet tilbehør efter
forskrifterne i punkterne 4.11.5-4.11.11.
Armaturer, rørledninger og andet tilbehør skal anbringes på studs, flange, muffe, hals
eller anden form for forstærkning.

4.11.2 Vandretliggende, cylindriske tanke af stål
Bestemmelserne i de af miljøministeriet udfærdigede bekendtgørelser om kontrol med oplag
af olie m.v. skal overholdes, idet dog krav vedrørende isolerende belægning bortfalder for
indendørs og overjordiske tanke.
4.11.3 Kasseformede og ovale tanke af stål
a) Kasseformede og ovale tanke af stål må alene anvendes som indendørs og
overjordiske tanke.
b) Pladetykkelser i gavle, sider, bund og loft skal ved tanke til over 250 liter og indtil 2.000
liter være mindst 3 mm
over 2.000 liter og indtil 4.000 liter være mindst 4 mm
over 4.000 liter og indtil 6.000 liter være mindst 5 mm.
c) Tankens højde må ikke overstige 2 m. Gavle og sider skal forsynes med afstivning,
hvis dimensionerne overstiger 1 m.
Svejefuger skal være dobbeltsidige bortset fra loftet, som svejses udefra.
d) Kasseformede og ovale tanke skal tæthedsprøves med vand.
4.11.4 Plasttanke m.v.
Plasttanke, nylontanke og lign. skal opfylde de i punkt 4.11.2 nævnte bestemmelser.
Tankene må ikke benyttes til væsker af klasse I-1, I-2 og II-1 og må alene anvendes som
underjordiske tanke.
4.11.5 Fylde- og aftapningsindretninger
a) I tanke til væsker af klasse I-1, I-2 og II-1 skal påfyldningsrør føres ned i nærheden af
tankens bund og mindst 15 mm under mundingen på tankens aftapningsrør.
b) Aftapningshaner og andre manuelt betjente aftapningsindretninger af messing, jern
el.lign. samt vingepumper er ikke undergivet særlige konstruktionsregler.
c) Vedrørende pumpeaggregater og udleveringsstandere for væsker af klasse I-1, I-2 og
II-1 henvises til henholdsvis punkt 4.11.6 og punkt 4.11.7
4.11.6 Pumpeaggregater for væsker af klasse I-1, I-2 og II-1
a) Ophævet.
b) Pumper skal være sikret mod unormalt overtryk, f.eks. ved omløbsventil el.lign., som
bevirker, at væsken sendes tilbage til den beholder, hvorfra der pumpes.
Hvis væske - f.eks. på grund af for stor afstand - ikke kan sendes tilbage til
beholderen, skal der i omløbsledningen umiddelbart efter pumpen anbringes en
termokontakt, som ved den laveste af følgende temperaturer afbryder pumpen:
I) 10 grader C under den pågældende væskes kogepunkt.
II) 10 grader C under den pågældende væskes selvantændelsestemperatur.
III) 300 grader C.
c) Pumper skal udføres på en sådan måde, at gnistdannelser ikke kan forekomme under
normale driftsforhold.
d) Tørløb af pumper skal forhindres, f.eks. ved anvendelse af niveaukontrol.
e) Pumpeaggregatets normale startkontakt skal suppleres med en nødafbryder, der
anbringes i en sådan afstand fra pumpeaggregatet (ca. 10 m), at pumpen med

sikkerhed kan standses i tilfælde af brand under driften.
Nødafbryderen kan beskyttes af rude af splintfri glas el.lign., som let kan knuses.
Slagfast glas (f.eks. polycarbonat) må ikke anvendes.
Nødafbryderens anbringelsessted skal tydeligt afmærkes efter DS 734.
4.11.7 Udleveringsstandere for væsker af klasse I-1, I-2 og II-1
a) Udleveringsstandere skal opstilles i det fri.
b) Ophævet.
c) Ophævet.
d) Forskrifterne i punkt 4.11.6 b-e skal overholdes.
For standere til selvbetjening (herunder ved seddelautomater m.v.) gælder desuden,
at standere må forsynes med selvlukkende pistolventil, når denne alene kan
fastholdes i åben stilling manuelt og ikke ved nogen form for
fastholdeanordning, og
at standere skal være belyst.
4.11.8 Udluftning af tanke
a) Tanke skal udluftes direkte til det fri gennem stålrør med tværsnitsareal af en sådan
størrelse, at skadelige over- og undertryk undgås under såvel fyldning som tømning.
Udluftningsrør skal føres op til en højde af mindst 0,5 m over terræn.
Den del af rørene, der er over terræn, skal overalt være synlig og tilgængelig for eftersyn.
b) Udluftningsrør skal have frit fald mod tanken, idet dog rørets frie ende kan være
nedadvendt.
c) Udluftningsrør må ikke kunne afspærres.
Tankalarm kan anvendes, når indsnævringen ikke kan give anledning til farlige
trykpåvirkninger.
d) Udluftningen i rørets frie ende skal forsynes med beskyttelsesnet, som ikke må formindske
det nødvendige frie areal, jf. punkt a.
4.11.9 Væskestandsmålere på tanke
a) Tankes fyldningsgrad skal kunne kontrolleres til forebyggelse mod overfyldning.
b) Niveaukontrol må ikke ved beskadigelse kunne give anledning til farlig udtrængning af
væske.
Standglas skal være forsynet med fjederbelastet ventil.
4.11.10 Rørledninger
a) Rørledninger mellem tanke og fylde- og aftapningsindretninger skal være af stål.
b) Ved underjordiske tanke skal rørledninger være tilsluttet tankens overside over højeste
væskestand.
c) Lægges rørledninger på noget punkt lavere end højeste væskestand i tanken, skal der
anbringes en let tilgængelig afspærringsventil direkte på rørstudsen eller så nær denne
som muligt. Ved indbyrdes forbundne tanke (batteritanke) i forbindelse med
oliefyringsanlæg skal der dog kun være en sådan ventil på rørledningen til fyret.
d) Rørledninger fra overjordiske og underjordiske tanke til bygning skal føres direkte til
den brandsektion, hvor væsken skal anvendes eller aftappes. Rørledninger skal

forsynes med afspærringsventil i bygningen umiddelbart ved gennemføringsstedet.
Vedrørende rørledninger, der føres gennem brandsektionsafgrænsninger, henvises til
punkt 6.3.1 d.
Kommentar
Brandmyndigheden kan forlange, at afspærringsventiler, som ikke er let tilgængelige
og tydeligt afmærkede, styres ved hjælp af termostater eller smelteled.
4.11.11 Opvarmningsanordninger for tanke
Opvarmningsanordninger (varmeslanger og lign.), der er udført således, at farlige
temperaturer kan opstå, når opvarmningsanordningen ikke er omgivet af tankindholdet, skal
placeres lavere end studsen for aftapningsrørets munding i tanken.

5 Salgs- og forbrugstankanlæg samt depottankanlæg
5.1 Definitioner
5.1.1 Salgs- og forbrugstankanlæg: Tankanlæg, der er forsynet med stander eller anden
pumpe for udlevering af brandfarlige væsker til brændstofbeholdere på motordrevne køretøjer
m.v., hvad enten der er tale om salg eller blot udlevering.
Kommentar
Reservebrændstofbeholdere kan fyldes fra udleveringsstandere ved salgs- og
forbrugstankanlæg.
5.1.2 Depottankanlæg: Tankanlæg for udlevering af brandfarlige væsker til tankvogne m.v.
med henblik på distribution.
5.1.3 Læsseplads: Areal, hvor tankvogne placeres under lastning, og hvor
udleveringsstandere (industristandere el. lign.) til påfyldning af tankvogne er placeret.
5.1.4 Der henvises i øvrigt til definitionerne i punkterne 1.1 og 4.1

5.2. Almindeligt
5.2.1 Tanke samt fylde- og aftapningsindretninger og andet tilbehør skal opfylde forskrifterne i
kapitel 4
Salgs- og forbrugstankanlæg samt depotanlæg, som udelukkende omfatter væsker af klasse
III-1, er herudover kun undergivet forskrifterne i punkterne 4.2.5 og 5.2.2
Depottankanlæg, som udelukkende omfatter væsker af klasse III-2, er alene undergivet
forskrifterne i punkterne 4.2.5 og 5.2.2
5.2.2 Kanaler for elektriske kabler, trykluftledninger og andre installationer må ikke have
forbindelse til bygninger.
Installationernes indføring i bygning skal ske over terræn i det fri, jf. skitse
5.2.3 Nødafbrydere for udleveringsstandere skal anbringes i det fri, jf. punkt 4.11.6 e

5.3 Salgs- og forbrugstankanlæg
5.3.1 Udleveringsstandere
a) Udleveringsstandere for væsker af klasse I skal placeres i det fri i en afstand af mindst
4 m fra døre, oplukkelige vinduer og andre ydervægsåbninger samt i øvrigt på en
sådan måde, at vagabonderende dampe ikke kan antændes eller på anden måde
forvolde skade.
b) Ophævet
5.3.2 Overdækning af arealer ved salgs- og forbrugstankanlæg
Overdækning af arealer ved salgs- og forbrugstankanlæg skal være i overensstemmelse med
efterfølgende punkter a-f eller typegodkendt af Statens brandinspektion, jf. punkt 1.3.2
a) Tage skal bæres af søjler el. lign. af ubrændbare materialer.
b) Tage, som anvendes til overdækning af arealer på over 50 m2, skal udføres af
ubrændbare materialer.
c) Tage af brændbare materialer skal have en afstand af mindst 5 m til enhver bygning
med mere end 1 etage og skal anbringes i en indbyrdes afstand af mindst 10 m.
d) Tage må ikke medføre en forringelse af den naturlige ventilation ved
udleveringsstandere og arealer i nærheden af disse (f.eks. tag på over 100 m2, som
støder op til bygninger til mere end 2 sider).
e) Udluftningsrør fra tanke med væsker af klasse I, der er anbragt i mindre afstand end
10 m fra overdækkede arealer, skal føres op til en højde af mindst 0,5 m over
overdækningens højeste punkt.
f) Forskrifterne i punkt 4.6.2 c skal overholdes.
5.3.3 Brandslukningsmateriel
Ved salgs- og forbrugstankanlæg med væsker af klasse I skal der anbringes mindst 1
håndildslukker i det fri i en afstand af ca. 10 m fra udleveringsstandere, f.eks. ved
nødafbryderen, jf. punkterne 4.11.6 c og 5.2.3. Der henvises i øvrigt til punkt 8.3

5.3.4 Ordensregler
a) Ved salgs- og forbrugstankanlæg med væsker i klasse I skal der ophænges en
betjeningsinstruks i holdbar udførelse.
Betjeningsinstruksens indhold skal i det mindste være i overensstemmelse med det,
der er anført i punkt 5.3.5
b) Anlæggets daglige leder (indehaver, forpagter eller bestyrer) skal drage omsorg for, at
betjeningsmandskabet er nøje instrueret om de brandfarlige væskers egenskaber i
henseende til brand- og eksplosionsfare, anlæggets virkemåde og indretning, brugen
og placeringen af de til anlægget hørende håndildslukkere og indholdet af den til
anlægget hørende betjeningsinstruks.
c) Ved udleveringsstandere for væsker af klasse I skal der opsættes skilte med en
skrifthøjde på mindst 1,5 cm: RYGNING OG ÅBEN ILD FORBUDT. STANDS
MOTOREN FØR PÅFYLDNINGEN. Skiltning skal være i overensstemmelse med DS
734.
Ved selvbetjeningsstandere skal der endvidere anbringes betjeningsinstruks for
benyttelse af standeren med tydelig angivelse af nødafbryderens anbringelsessted.
d) Ordensreglerne i punkterne 3.6 og 4.10.2 skal overholdes, hvis der ved anlægget
findes oplag, som er omfattet af disse ordensregler.
5.3.5 Betjeningsinstruks
a) Ved påfyldning af anlægget fra tankvogn skal tankvognens udløbsstudse placeres
inden for den godkendte påfyldningsplads.
b) Efter pejling af tanke skal pejlestudse lukkes forsvarligt. Pejlestudse må aldrig være
åbne under påfyldning af tanke.
c) Før påfyldning af brændstofbeholderen på et motorkøretøj påbegyndes, skal køretøjets
motor være standset.
d) Anlægget skal holdes rent og ryddeligt.
e) Eventuelle benzinudskillere skal jævnligt efterses og om fornødent renses. Der skal
udvises forsigtighed ved rensningen, som kun må foretages ved dagslys og på
tidspunkter, hvor der er ringe trafik ved anlægget.
Det oprensede må ikke hældes i kloak.
f) Når anlægget ikke er under konstant opsyn, skal såvel udleveringsstandere som
overjordiske påfyldnings- og pejlerør være aflåst, dog undtaget udleveringsstandere for
selvbetjening i forbindelse med seddelautomat m.v.

5.4 Depottankanlæg
5.4.1 Lastning af tankvogne
a) Lastning af tankvogne skal ske på en læsseplads, der er beliggende i det fri på et ikke
offentligt tilgængeligt areal.
Pladsen skal placeres på en sådan måde, at frakørsel med tankvogne umiddelbart kan
finde sted.
b) Læssepladsen skal have en sådan størrelse, at hele tankvognen kan holde på pladsen
under lastningen.

Læssepladsen skal tydeligt afmærkes og anlægges med vandret kontur samt med fald
fra alle sider (1:50) til afløb.
c) Ophævet.
d) Ved læssepladsen skal der etableres en sikker jordforbindelse med permanent
sluttede kabler med tilslutningsanordning svarende til tankvognens metalbeslag for
jordforbindelse. Det skal automatisk sikres, at lastning ikke kan foretages, medmindre
denne jordforbindelse er etableret.
e) Afstandsreglerne i kapitel 7 skal overholdes.
5.4.2 Udleveringsstandere
Udleveringsstandere til lastning af tankvogne skal anbringes inden for læssepladsens kontur.
5.4.3 Brandslukningsmateriel
Ved depottankanlæg med væsker af klasse I og II skal der anbringes mindst 1 håndildslukker
i det fri i en afstand af ca. 10 m fra udleveringsstandere, f.eks. ved nødafbryderen, jf.
punkterne 4.11.6 c og 5.2.3.
Der henvises i øvrigt til punkt 8.3
5.4.4 Ordensregler
a) Ved depottankanlæg med væsker af klasse I og II skal der ophænges en
betjeningsinstruks i holdbar udførelse.
Betjeningsinstruksens indhold skal i det mindste være i overensstemmelse med det,
der er anført i punkt 5.4.5
b) Anlæggets daglige leder (indehaver, forpagter eller bestyrer) skal drage omsorg for, at
betjeningsmandskabet er nøje instrueret om de brandfarlige væskers egenskaber i
henseende til brand- og eksplosionsfare, anlæggets virkemåde og indretning, brugen
og placeringen af de til anlægget hørende håndildslukkere og indholdet af den til
anlægget hørende betjeningsinstruks.
c) På læssepladsen skal der opsættes skilte med en skrifthøjde på mindst 1,5 cm:
RYGNING OG ÅBEN ILD FORBUDT. Skiltning skal være i overensstemmelse med DS
734.
d) Ordensreglerne i punkterne 3.7 og 4.10.2 skal overholdes, hvis der ved anlægget
findes oplag, som er omfattet af disse ordensregler.
5.4.5 Betjeningsinstruks
a) Ved påfyldning fra tankvogn skal tankvognens udløbsstudse placeres inden for den
godkendte påfyldningsplads.
b) Efter pejling af tanke skal pejlestudse lukkes forsvarligt. Pejlestudse må aldrig være
åbne under påfyldning af tanke.
c) Ved lastning af tankvogn skal dennes motor være standset, forinden arbejdet
påbegyndes. Motoren må ikke startes igen, forinden tanken og de beholdere, hvortil
eller hvorfra der tappes, er behørigt lukket.
Tankvognens egen pumpe må ikke anvendes ved lastning.
d) Lastning af tankvogn må ikke påbegyndes, forinden vognens tank er jordforbundet.

e) Tankvogn til kørsel med blandet last samt anlæggets udleveringsstandere,
fyldepistoler m.v. skal være forsynet med en ensartet væskekvalitetsmærkning.
Tankvognens indstilling til kørsel med blandet last og enhver senere omstilling må kun
foretages af dertil særligt uddannet personale.
f) Anlægget skal altid holdes rent og ryddeligt.
5.4.6 Depottankanlæg uden betjeningsmandskab
Ud over forskrifterne i punkterne 5.4.1-5.4.5 gælder følgende:
a) Ved produkttanke og ved læsseramper skal der installeres automatisk virkende
ventiler, som kun åbner, når pumpen aktiveres, og som lukker i tilfælde af
driftsforstyrrelser og ved betjening af nødstop.
Kravet gælder ikke for anlæg med tanke, der er lavere beliggende end
udleveringsstanderne.
b) Til sikring mod produktspild som følge af brud på rørledninger el. lign. skal anlægget
forsynes med en kontrolanordning, der standser pumpen og lukker de i punkt a nævnte
ventiler, såfremt der i et tidsrum af højst 3 minutter efter start af pumpen ikke er målt
impulser fra tælleværkets impulsgiver på måleren ved fylderøret.
c) Anlægget skal forsynes med et tidsrelæ, som uafhængig af den i punkt b nævnte
kontrolanordning standser pumpen og lukker de i punkt a omtalte ventiler senest 20
minutter efter start af pumpen.
d) Ved anlægget skal der være mulighed for at alarmere brandvæsenet, som i øvrigt skal
sikres adgang efter nærmere aftale med brandmyndigheden.
e) Den i punkt 5.4.4 b omtalte instruktion skal gives til de chauffører, der laster tankvogne
ved anlægget.

6 Brandsektioner
6.1 Definitioner
6.1.1 Brandsektion: Bygning eller rum, der er adskilt fra andre bygninger eller rum i
overensstemmelse med forskrifterne i punkt 6.3 eller bygning, der er fritliggende i
overensstemmelse med afstandsreglerne i kapitel 7 (se punkt 7.2.6).
6.1.2 Partiel, indskudt etageadskillelse:
Etageadskillelse, der er ubrudt og tæt (sammenhængende), og som ikke overstiger 75 % af
den pågældende brandsektions areal.

6.2 Almindeligt
6.2.1 De i kapitlerne 2 3 og 4 krævede brandsektioner skal opfylde forskrifterne i dette kapitel.
Punkterne 6.3.1-6.3.5 (bortset fra 6.3.4 c og d) er dog kun gældende i det omfang, hvor
brandsektioner ikke er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i kapitel 7 (se
punkt 7.2.6)
6.2.2 Indvendig trappe, der forbinder to eller flere etager, skal anbringes i trapperum, der
udgør en selvstændig brandsektion. Åbninger til andre brandsektioner samt til

ventilationsrum, lokale med krympefolieanlæg, lokale med aftapningsafsnit (se punkt 4.8.2)
og kælder skal lukkes med mindst BS-dør 60. Åbninger til andre afsnit skal lukkes med
mindst BD-dør 30.
Kravene gælder ikke for trappe mellem gulv og partiel, indskudt etageadskillelse i samme
brandsektion.
Uanset forskrifterne i punkt 1.2.4 må døre til trapperum kun fastholdes i åben stilling ved
hjælp af elektromagneter, der styres af røgdetektorer, opsat umiddelbart ved de pågældende
døre. Røgdetektorer med tilhørende kontroludstyr skal være godkendt af Dansk Forening for
Skadesforsikring.
6.2.3 Brandsektion med produktionsafsnit og/eller aftapningsafsnit må kun indrettes i
stueetage.
Brandsektion med oplag af brandfarlige væsker må kun indrettes i kælder eller stueetage.
6.2.4 Brandsektion på over 600 m2 må kun indrettes i 1-etages bygning samt i stueetage i
bygning med 1 etage og kælder.
6.2.5 I brandsektion på over 600 m2 skal loftet udgøres af tagundersiden, og det samlede
areal af partielle, indskudte etageadskillelser må ikke overstige 150 m2.
6.2.6 Etager over brandsektioner må ikke indeholde beboelsesafsnit. Beboelsesafsnit med
tilhørende flugtveje må ikke have forbindelse (herunder døre) til brandsektioner og disse
flugtveje.
6.2.7 Renselemme og eksplosionsklapper i skorstene samt gasmålere må ikke findes i
brandsektioner med virksomheder af kategori A eller i brandsektioner med oplag af
brandfarlige væsker med flammepunkt under 30 grader C.
6.2.8 Afstandsreglerne i kapitel 7 skal overholdes.

6.3 Sektionsafgrænsninger
6.3.1 Almindeligt
a) En sektionsafgrænsende væg skal udføres som mindst BS-væg 60 på en sådan måde,
at den under en brand bevarer sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen
brandpåvirkes. Der henvises til eksempler på 'tunge BS-vægge 60' i bilag 4 til
bygningsreglementet.
b) En sektionsafgrænsende etageadskillelse skal udføres som mindst BS-bygningsdel 60,
idet der dog kan udføres BD-etageadskillelse 30 til uudnytteligt tagrum.
Opmærksomheden henledes imidlertid på punkterne 6.2.5 og 6.3.4 e
c) Åbning i en sektionsafgrænsende væg og etageadskillelse skal lukkes med dør, port
eller lem som mindst BS-dør 60, jf. dog punkt 6.2.2 3. punktum.
Kravet er ikke gældende for åbning i BD-etageadskillelse 30 til uudnytteligt tagrum, jf.
punkt b.

d) Rørgennemføring og lign. i en sektionsafgrænsende væg og etageadskillelse skal
lukkes tæt på en sådan måde, at afgrænsningens brandmæssige egenskaber ikke
forringes.
Rørledninger, der føres gennem sektionsafgrænsninger, og som transporterer
brandfarlige væsker, skal forsynes med afspærringsventiler på begge sider af
afgrænsningerne
umiddelbart ved gennemføringsstedet.
Der henvises i øvrigt til punkt 4.11.10 d og til kommentar
6.3.2 Sektionsafgrænsende væg - forbindelse med ydervæg
a) En sektionsafgrænsende væg skal ved ydervæg af BS-konstruktion sammenbygges
med denne og ved ydervæg af BD-konstruktion føres frem til tæt forbindelse med den
udvendige beklædnings inderside.
b) Ved ydervæg, der er ringere end BD-væg 60, skal en sektionsafgrænsende væg
videreføres gennem ydervæggen til en afstand af mindst 0,5 m fra bygningens
udvendige side.
Alternativt kan ydervæggen udføres med en brandmodstandsevne på mindst 60
minutter på en strækning af mindst 5 m ved den sektionsafgrænsende væg.
Skitse - Sektionsafgrænsende vægge
Forbindelse med ydervæg, der er ringere end BD-væg 60:
Enten
vinge på 0,5 m
Eller
mindst BD-væg 60 på en strækning af 5 m.
Væg med brandmodstandsevne på mindst 60 minutter skal have forbindelse med
brandsektionsvæggen, men placering er i øvrigt valgfri.
c) Ved ydervæg, hvis udvendige overflade er ringere end overflader på klasse 1
beklædning, skal en sektionsafgrænsende væg videreføres gennem ydervæggen til en
afstand af mindst 0,5 m fra bygningens udvendige side.
Alternativt kan ydervæggen udføres med udvendig overflade som mindst klasse 1
beklædning på en strækning af mindst 5 m ved den sektionsafgrænsende væg.
Skitse - Sektionsafgrænsende vægge
Forbindelse med ydervæg, hvis udvendige overflade er ringere end overflader på
klasse 1 beklædning:
enten
vinge på 0,5 m
eller
klasse 1 beklædning på en strækning af 5 m.
Åbninger i ydervægge:
enten
vinge på 0,5 m
eller
en strækning af 5 m uden åbninger.
Klasse 1 beklædning og ydervæg uden åbninger skal udføres ved
brandsektionsvægge, men placering er i øvrigt valgfri.

d) Ydervæg skal være uden åbning af nogen art på en strækning af mindst 5 m ved en
sektionsafgrænsende væg. BS-dør 60 betragtes ikke som åbning i denne forbindelse.
Alternativ kan den sektionsafgrænsende væg videreføres gennem ydervæggen til en
afstand af mindst 0,5 m fra bygningens udvendige side.
Skitse Se punkt c.
6.3.3 Sektionsafgrænsende væg - forbindelse med tag
a) I 1-etages bygning og i øverste etage i bygning med mere end 1 etage skal en
sektionsafgrænsende væg føres op til tæt forbindelse med tagdækningens underside.
b) Ved tag, der er ringere end BD-bygningsdel 60, skal en sektionsafgrænsende væg
føres op over taget med en forsvarligt afdækket brandkam af samme konstruktion som
den underliggende væg med en højde af mindst 0,5 m målt vinkelret på tagfladen. En
muret kam skal have vandrette skifter. Brandkam kan udelades, når taget udføres med
en brandmodstandsevne på mindst 60 minutter i et mindst 5 m bredt bælte ved den
sektionsafgrænsende væg. Dette bælte skal være understøttet og fastholdt af
konstruktioner med samme brandmodstandsevne.
Skitse - Sektionsafgrænsende vægge
Forbindelse med tag, der er ringere end BD-bygningsdel 60:
enten
brandkam på 0,5 m
eller
mindst BD-bygningsdel 60 i et 5 m bredt bælte.
Tag med brandmodstandsevne på mindst 60 minutter skal have forbindelse med
brandsektionsvæggen, men placering er i øvrigt valgfri.
c) Ved tag med brændbar tagdækning eller brændbar isolering skal en
sektionsafgrænsende væg føres op over taget med brandkam som angivet i punkt b.
Alternativet kan taget i et mindst 5 m bredt bælte ved den sektionsafgrænsende væg
udføres med ubrændbar isolering og med
Enten ubrændbar tagdækning
Eller brændbar tagdækning, der er udført i overensstemmelse med kravene i bilag 5.
Det skal i form af prøvningsrapport eller udtalelse fra Dansk Brandteknisk Institut eller
andet akkrediteret brandlaboratorium dokumenteres, at kravene i bilag 5 er opfyldt.
Skitse - Sektionsafgrænsende vægge
Forbindelse med tag med brændbar tagbeklædning eller med brændbar isolering:
enten
brandkam på 0,5 m
eller
ubrændbar tagbeklædning og isolering i et 5 m bredt bælte.
Åbninger i tag:
enten
brandkam på 0,5 m
eller
et 5 m bredt bælte uden åbninger.
Ubrændbar tagbeklædning, ubrændbar isolering og tag uden åbninger skal udføres
ved brandsektionsvæggen, men placering er i øvrigt valgfri.

d) Tag skal være uden åbning af nogen art i et mindst 5 m bredt bælte ved en
sektionsafgrænsende væg. Alternativt kan den sektionsafgrænsende væg føres op
over taget med brandkam som angivet i punkt b. Skitse Se punkt c.
e) Sektionsafgrænsende vægge omkring trapperum er ikke omfattet af forskrifterne i b-d.
6.3.4 Særlige foranstaltninger mod brandsmitte
a) Hvis der ved en sektionsafgrænsning er mulighed for vinkelsmitte, skal ydervæg(ge)
og tag(e) ved vinklen opfylde forskrifterne i punkterne 6.3.1 og 6.3.3 i et sådant
omfang, at vinkelsmitte ikke kan finde sted inden for en afstand af mindst 5 m ved
sektionsafgrænsningen.
Skitse - Foranstaltninger mod vinkelsmitte
Ydervægge og tage ved vinklerne skal opfylde forskrifterne i punkterne 6.3.1 og 6.3.3 i
et sådant omfang, at vinkelsmitte ikke kan finde sted inden for en afstand af 5 m ved
sektionsafgrænsninger.
b) Hvis der ved en sektionsafgrænsning er forskellig bygningshøjde, skal den højere
brandsektions ydervæg (og tag) over den lavere brandsektions tag opfylde forskrifterne
i punkterne 6.3.1-6.3.3 Forskrifterne i punkt 6.3.3 b-d er dog ikke gældende, når den
højere brandsektions tag er mere end 5 m over den lavere brandsektions tag.
Alternativt kan den lavere brandsektions tag udføres som mindst BS-bygningsdel 60
uden åbning af nogen art inden for en afstand af mindst 5 m fra den højere
brandsektion. Denne del af taget skal understøttes og fastholdes af konstruktioner med
en brandmodstandsevne på mindst 60 minutter.
Skitser - Foranstaltninger mod brandsmitte mellem brandsektioner med forskellig
bygningshøjde
c) Døråbninger (også til det fri) fra brandsektioner med virksomheder af kategori A og B
eller med oplag af brandfarlige væsker skal forsynes med mindst 5 cm høje, tætte
tærskler. Tærskelhøjden skal forøges, hvis dette er nødvendigt for at hindre udflydning
af en væskemængde svarende til rumindholdet af den største beholder i
brandsektionen.
a. Tærskelkrav kan frafaldes, hvis muligheden for udflydning af væske udelukkes
ved anbringelse af beholdere m.v. i væsketætte bassiner af ubrændbare
materialer, eller hvis der træffes andre foranstaltninger, som efter
brandmyndighedens skøn er tilstrækkelige, f.eks. gulv med fald til afløb eller til
opsamlingstank.
d) Hvis der er udnyttelig(e) etage(r) med ydervægsåbninger over brandsektioner med
virksomheder af kategori A eller med oplag af brandfarlige væsker med flammepunkt
under 30 grader C, skal brandsektionens døre til det fri udføres som mindst BS-dør 60,
og brandsektionens vinduer må hver have en størrelse af højst 0,5 m(2) og skal
udføres af støbt, krydsarmeret trådglas (mindst 6 mm tykt), der indmures eller
anbringes i uoplukkelige jernrammer.
Alternativt kan ydervægsåbninger i overliggende etage(r) beskyttes på den her angivne
måde.
e) Hvis etageadskillelse til uudnytteligt tagrum er ringere end BS-bygningsdel 60, skal
den sektionsafgrænsende væg føres op gennem tagrummet og afsluttes som angivet i
punkt 6.3.3

6.3.5 Transportåbninger
a) Brandmyndigheden kan tillade, at transportbånd, kædebane og lign. føres gennem
åbning i en sektionsafgrænsende væg eller etageadskillelse, når åbningen forsynes
med dør eller lem svarende til mindst BS-dør 60 udført på en sådan måde, at der ved
lukning opnås den bedst mulige tæthed.
Kommentar
Hvis der ikke kan tilvejebringes en tæthed, som nogenlunde svarer til den tæthed, som
lukkede branddøre i almindelighed forudsættes at besidde, kan transportåbning ikke
etableres.
b) Døren (eller lemmen) skal kunne lukkes såvel manuelt som ved varmepåvirkning af
smelteled (ca. 70 grader C) anbragt øverst i åbningen. Lukningen skal samtidig bevirke
standsning af transportorganet i en stilling, der ikke medfører, at transporterede emner
blokerer lukningen.
c) I begge brandsektioner skal der på hensigtsmæssige steder opsættes nødafbrydere,
som lukker døre (eller lemme) og standser transportorganet som angivet i punkt b,
andet punktum.
Nødafbrydernes anbringelsessteder skal tydeligt afmærkes efter DS 734.

6.4 Brandventilation
6.4.1 Almindeligt
a) Brandsektion på over 600 m2 skal forsynes med brandventilation, medmindre
brandsektionen har let gennembrændeligt tag.
b) Brandsektion på over 1.000 m2 skal endvidere forsynes med brandgardiner, der
opdeler den øverste del af brandsektionen (ca. 1/3 af rumhøjden) i afsnit, hver på højst
1.000 m2.
Brandgardiner skal udføres af ubrændbare materialer og skal slutte tæt til
tagundersiden.
Skitse og kommentar – Brandgardiner
NB. Brandgardiner skal ikke opsættes, hvis brandsektionen har let gennembrændeligt
tag, jf. punkt 6.4.1 a
c) Brandventilationens effektivitet må ikke reduceres af nedhængte lofterel. lign.,
herunder foranstaltninger til forebyggelse af kondensdannelser.
6.4.2 Åbningsarealer
a) Brandventilation skal udføres med et frit åbningsareal på ca. 5 % af gulvarealet i
virksomheder af kategori A og B samt i brandsektioner med oplag af brandfarlige
væsker og ca. 3 % af gulvarealet i emballageafsnit.
b) I brandsektion på over 1.000 m2 skal det frie åbningsareal i hvert brandgardinafsnit
svare til de procentangivelser, der er nævnt i punkt a.
c) Størrelsen af det i punkt a nævnte åbningsareal vil eventuelt kunne reduceres i
sådanne tilfælde, hvor det ved en konkret beregning på grundlag af brandbelastning,

røgudvikling, rumhøjde m.v. godtgøres, at et automatisk brandventilationsanlæg med
styring af røgdetektorer og/eller termodetektorer kan tilvejebringe den fornødne
brandventilation med et mindre åbningsareal.
6.4.3 Brandventilationsåbninger
a) Brandventilation skal udføres med
enten
tagelementer med kort kollapstid, jf. punkt 6.9.4 d
eller
uarmerede termoplastiske ovenlys (PVC eller ACRYL i 1 lag), jf. punkt 6.9.4 d
eller
lemme (eventuelt ovenlys), der åbnes automatisk enkeltvis ved påvirkning af smelteled
(ca. 70 grader C - dog ca. 90 grader C, hvis brandsektionen er forsynet med
automatisk sprinkleranlæg, jf. punkt 6.5)
eller
lemme (eventuelt ovenlys), der åbnes automatisk enkeltvis eller gruppevis ved
påvirkning af røgdetektorer og/eller termodetektorer, godkendt af Dansk Forening for
Skadesforsikring, jf. dog punkt 6.4.4
De nævnte tagelementer med kort kollapstid og termoplastiske ovenlys skal hver have
et frit åbningsareal på mindst 1 m2, og ingen side må være mindre end 0,5 m.
b) Brandventilationsåbninger skal fordeles jævnt over hele tagfladen. I tagflade med
hældning på mere end 1:10 skal placering ske så højt som muligt. Midten af en vilkårlig
åbning må ikke være beliggende under middelafstanden mellem det laveste og højeste
punkt af taget (tagkonstruktionen).
Skitse
c) Brandventilation, der er baseret på åbning af lemme eller ovenlys, skal udføres på en
sådan måde, at lemme eller ovenlys åbner 180 grader C, eller at nabolemme eller ovenlys ikke er ensidigt oplukkelige.
Skitse
b. Se punkt b.
d) Ved automatisk gruppevis åbning af lemme eller ovenlys skal de til gruppen hørende
lemme eller ovenlys være anbragt i samme brandgardinafsnit.
e) Brandventilationsåbninger skal placeres i overensstemmelse med forskrifterne i punkt
6.3.3
6.4.4 Særlig udførelse af brandventilation
Uanset forskrifterne i punkterne 6.4.2 og 6.4.3 kan brandventilation i brandsektion på indtil
1.000 m2 udføres som angivet i efterfølgende punkter a, b eller c.
a) Porte kan anses for tilstrækkelig brændventilation under forudsætning af,
at brandsektionen har loft med ringe hældning (mindre end 1:10),
at portåbningerne går helt op til brandsektionens loft, og
at der er port i mindst 2 modstående sider (eller gavle) i en indbyrdes afstand af
højst 25 m.
Skitse
Brandsektionens størrelse må ikke overstige 1.000 m2

b) Brandventilation kan udføres med sidelys af uarmeret glas eller af uarmerede
termoplastiske materialer (PVC eller ACRYL i 1 lag) under forudsætning af,
at brandsektionen har loft med ringe hældning (mindre end 1:10),
at sidelysene er anbragt umiddelbart under brandsektionens loft i bygningens
langsider,
at sidelys af termoplastiske materialer hver har et frit åbningsareal på mindst 1
m2 og ingen side mindre end 0,5 m,
at afstanden mellem langsiderne ikke overstiger 25 m,
at sidelysenes samlede areal i det mindste svarer til det krævede åbningsareal,
jf. punkt 6.4.2 a og
at placering af sidelysene er i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 6.3.2
Skitse
Brandsektionens størrelse må ikke overstige 1.000 m2.
c) Brandventilation kan udføres med manuelt let oplukkelige lemme (eller ovenlys) i taget
under forudsætning af,
at åbning kan ske fra terræn i det fri, medmindre bygningen har tag svarende til
mindst BS-bygningsdel 60 med ringe hældning (mindre end 1:10),
at lemme (ovenlys) og betjeningsgreb er tydeligt afmærket i overensstemmelse
med DS 734, at forskrifterne i punkterne 6.4.1 c 6.4.2 a samt 6.4.3 b og c
overholdes, og
at placering af lemme (ovenlys) er i overensstemmelse med forskrifterne i punkt
6.3.3 d

6.5 Sprinkleranlæg
6.5.1 Brandsektion på over 1.000 m2 med virksomhed af kategori A skal forsynes med
automatisk sprinkleranlæg. Størrelsen af en sprinklet brandsektion må ikke overstige 5.000
m2.
6.5.2 Brandsektion på over 2.000 m2 med virksomhed af kategori B skal forsynes med
automatisk sprinkleranlæg. Størrelsen af en sprinklet brandsektion må ikke overstige 10.000
m2.
Uanset forskrifterne i punkt 2.4.1 kan en sprinklet brandsektion indeholde såvel
produktionsafsnit som aftapningsafsnit og pakkeafsnit samt emballageafsnit.
6.5.3 Sprinkleranlæg skal udføres i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for
automatiske sprinkleranlæg i bygninger (DS 431), herunder de af Dansk Forening for
Skadesforsikring udsendte forskrifter for automatiske sprinkleranlæg.
6.5.4 Sprinkleranlæg skal udføres med alarmafgivelse til brandvæsenet.

6.6 Flugtveje
6.6.1 Fra enhver brandsektion skal der være mindst 2 af hinanden uafhængige flugtveje,
placeret i eller i umiddelbar nærhed af brandsektionens modstående ender. Dette krav gælder
dog ikke for brandsektion på indtil 50 m2 med oplag af brandfarlige væsker.
6.6.2 Der må intet sted i en brandsektion (herunder indskudt etage) være over 25 m til
nærmeste flugtvej (dør til terræn i det fri eller til trapperum eller til anden brandsektion med
dør til terræn i det fri eller med dør til trapperum).
6.6.3 I brandsektion med virksomhed af kategori A og i brandsektion med oplag af
brandfarlige væsker med flammepunkt under 30 grader C skal alle flugtvejsdøre åbne i
flugtretningen (være udadgående).
6.6.4 Brandsektion (uanset størrelse) med virksomhed af kategori A og brandsektion med
oplag af brandfarlige væsker med flammepunkt under 30 grader C skal have mindst 1 dør
direkte til terræn i det fri.
Det samme gælder for brandsektion på over 600 m2 med virksomhed af kategori B og
brandsektion med oplag på over 800 oplagsenheder med flammepunkt på 30 grader C og
derover samt trapperum, der er flugtvej.
6.6.5 Flugtvejsdøre helt til terræn i det fri skal i flugtretningen kunne passeres uden brug af
nøgle eller særligt værktøj.

6.7 Rumopvarmning
6.7.1 Opvarmning af brandsektion skal ske
Enten
med varmt eller lavtryk fra ildsted uden for brandsektionen
Eller
med elektriske varmeapparater, der opfylder krave til elinstallationer i det aktuelle område, jf.
klassifikationen af området.
Eller
med varm luft i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 6.8
Oliefyrede aggregater kan dog anvendes efter regler i Brandteknisk Vejledning nr. 13,
udsendt af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.
6.7.2 Bygningsreglementets bestemmelser om ildsteder og skorstene skal overholdes.

6.8 Ventilation
6.8.1 Almindeligt
a) Kanaler, ventilatorer, lydsluser, luftbehandlingsaggregater, units, spjæld, isolation m.m.
samt automatisk skal være i overensstemmelse med reglerne i afsnittene 6 og 7
(herunder bl.a. afsnit 7.12) i Dansk Ingeniørforenings norm for brandtekniske
foranstaltninger ved ventilationssystemer (DS 428).
b) Bygningsreglementets bestemmelser om ventilation og reglerne i den i punkt a nævnte
norm skal i øvrigt iagttages i det omfang, som disse regler kan finde anvendelse.
c) Recirkulation skal ske efter forskrifterne i punkt 2.5.4
d) Der henvises i øvrigt til forskrifterne i punkt 2.5 (udsugning fra produktionsafsnit,
aftapningsafsnit og pakkeafsnit).
6.8.2 Opdeling
a) Ventilationsanlæg må kun betjene 1 brandsektion med virksomhed af kategori A eller
med oplag af brandfarlige væsker med flammepunkt under 30 grader C.
b) Luftbehandlingsaggregater kan anbringes i den brandsektion, som
ventilationsanlægget betjener, jf. dog punkt 6.7.1
Luftbehandlingsaggregater hørende til ventilationsanlæg, som betjener mere end 1
brandsektion, eller som placeres uden for den brandsektion, som aggregaterne betjener,
skal anbringes i særskilt ventilationsrum, adskilt fra andre lokaliteter med mindst BSbygningsdel 60. Åbninger til andre lokaliteter skal lukkes med mindst BS-dør 60.
6.8.3 Kanaler og andre komponenter
a) Kanaler skal på strækninger uden for den eller de brandsektioner, som de direkte
betjener, udføres som mindst BS-bygningsdel 30. Det samme gælder for luftindtagsog afkastningskanaler og -kamre på strækninger mellem ventilationsrum og det fri.
b) Kanaler, der fører gennem sektionsafgrænsninger, skal i disse afskæres med Fbrandspjæld 60. I kanallysningen ved spjældet skal der placeres en termostat (40
grader C), der stopper det pågældende anlæg og bevirker lukning af spjældet. Hvis
indstilling på 40 grader C medfører udløsning i utide, kan udløsningstemperaturen
øges til 15 grader C over den aktuelle driftstemperatur ved spjældet, dog til højst 70
grader C.
c) Kanaler, ventilatorer, lydsluser i kanaler, luftbehandlingsaggregater, units, spjæld og
isolation m.m. skal udføres af ubrændbare materialer.
d) Kanaler skal anbringes i en afstand af mindst 10 cm fra brændbart materiale.
e) Udsugningskanaler skal være så korte som muligt og uden døde kroge og skal
forsynes med renselemme i nødvendigt omfang, placeret på en sådan måde, at
kanalerne let kan rengøres indvendigt.
Den udsugede luft skal passere et filter for at modvirke afsætninger i kanaler. Filtret
skal let kunne rengøres og udskiftes.
f) Udsugningskanaler skal have udmunding i en højde af mindst 5 m over terræn i en
afstand af mindst 1 m fra brændbart materiale og mindst 3 m fra vinduer og andre
ydervægsåbninger. Udsugningskanaler skal i øvrigt placeres på en sådan måde, at

udblæste dampe, støv m.v. ikke ved normal drift kan antændes eller på anden måde
forvolde skade.
Kommentar
Udsugningskanaler betragtes som 'åbninger' i relation til forskrifterne i punkt 6.3.2 d 1.
punktum, og punkt 6.3.3 d 1. punktum.
6.8.4 Indblæsning
a) Luftindtag må ikke ske fra fyrrum.
b) Luftindtag skal placeres mindst 3 m fra ildsteder, skorstensmundinger, renselemme og
eksplosionsklapper i skorstene. Endvidere skal luftindtag placeres således i forhold til
eventuelle udsugningskanaler, at der ikke kan trækkes eksplosionsfarlige luftarter og
dampe ind i ventilationsanlægget.
c) Luftindtag fra det fri skal forsynes med ventilationsrist, hvori der er anbragt net med en
maskevidde på 10-15 mm.
d) Vandrette indblæsningsåbninger (i gulve, vindueskarme m.v.) skal forsynes med
kvadratisk trådnet med en maskevidde på højst 5 mm.

6.9 Konstruktive forhold
6.9.1 Almindeligt
Bygningsdele skal samles eller sammenbygges på en sådan måde, at de samlede
konstruktioner i brandmæssig henseende ikke er ringere end, hvad der kræves for de enkelte
bygningsdele i konstruktionen.
6.9.2 Bærende bygningskonstruktioner m.v.
a) Bærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygning med virksomhed af kategori A
eller med oplag af brandfarlige væsker med flammepunkt under 30 grader C skal
udføres som mindst BS-bygningsdel 60. Bærende bygningskonstruktioner i 1-etages
bygning på indtil 600 m2, der er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne
i kapitel 7 (se punkt 7.2.6) kan dog udføres som angivet i punkt b.
b) Bærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygning på over 200 m2 og indtil 600 m2
med virksomhed af kategori B eller med oplag af brandfarlige væsker med
flammepunkt på 30 grader C og derover skal udføres som mindst BD-bygningsdel 30.
Dette krav bortfalder dog for bygning med let tagkonstruktion, hvis der i tagfladen
findes jævnt fordelte brandventilationsåbninger med et frit åbningsareal på mindst 5 %
af tagfladen (f.eks. udført som felter af tagelementer med kort kollapstid, jf. punkt 6.9.4
d) eller hvis taget som helhed er let gennembrændeligt.
c) Bærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygning på over 600 m2 med virksomhed
af kategori B eller med oplag af brandfarlige væsker med flammepunkt på 30 grader C
og derover skal udføres som mindst BD-bygningsdel 60, jf. dog punkt 6.9.3 a
d) I bygning med mere end 1 etage skal bærende bygningskonstruktioner udføres som
mindst BS-bygningsdel 60 i bygningens øverste 12 m (regnet fra gulv i øverste
udnyttelige etage) og BS-bygningsdel 120 i den underliggende del af bygningen, som
bærer højere beliggende etager, idet dog konstruktioner, der kun bærer 1
etageadskillelse, kan udføres som BS-bygningsdel. Bærende bygningskonstruktioner i

bygningens øverste etage skal udføres som mindst BD-bygningsdel 30. I bygning med
1 etage og kælder skal de bærende konstruktioner udføres som angivet i punkterne ac.
e) En partiel, indskudt etageadskillelse samt konstruktioner, der bærer denne, skal
udføres som mindst BS-bygningsdel 60, når etageadskillelsen er større end 150 m(2).
Der henvises i øvrigt til punkt 6.2.5
6.9.3 Vægge og overflader
a) Ydervægge skal udføres som mindst BS-bygningsdel 60 ved brandsektion med
virksomhed af kategori A eller med oplag af brandfarlige væsker med flammepunkt
under 30 grader C, BD-bygningsdel 60 ved brandsektion på over 600 m2 og indtil
1.000 m2 med virksomhed af kategori B eller med oplag af brandfarlige væsker med
flammepunkt på 30 grader C og derover, BS-bygningsdel 60 ved brandsektion på over
1.000 m2 med virksomhed af kategori B eller med oplag af brandfarlige væsker med
flammepunkt på 30 grader C og derover og BS-bygningsdel 60 ved bygning med mere
end 1 etage.
b) Udvendige vægoverflader på bygning med mere end 1 etage og udvendige
vægoverflader ved brandsektion på over 600 m2 i 1-etages bygning må ikke være
ringere end overflader på klasse 1 beklædning. Udvendige vægoverflader på 1-etages
bygning med virksomhed af kategori B eller med oplag af brandfarlige væsker med
flammepunkt på 30 grader C og derover kan dog udføres som klasse 2 beklædning,
når beklædningen 'sektioneres', f.eks. ved opsætning af ca. 2,5 m klasse 1 beklædning
for hver ca. 10 m klasse 2 beklædning.
c) Overflader på lofter og på indvendige vægge må ikke være ringere end overflader på
klasse 1 beklædning, jf. dog punkt 6.9.4 d I 1-etages bygning med virksomhed af
kategori B eller med oplag af brandfarlige væsker med flammepunkt på 30 grader C og
derover kan overflader på vægge til en højde af 2,5 m over gulv dog udføres som
klasse 2 beklædning i sådanne tilfælde, hvor der er et dokumenteret behov herfor
(reolopstilling, risiko for mekanisk overlast af vægbeklædning og lignende forhold, som
bevirker, at overflader svarende til klasse 1 beklædning vil være uhensigtsmæssige).
d) Brændbare isoleringsmaterialer må kun anvendes i hule mure.
Der henvises i øvrigt til punkt 6.9.4 b
6.9.4 Tage
a) Tagdækning skal udføres af
enten
ubrændbare materialer (f.eks. metalplader, tagplader af asbestcement og tagsten af
tegl eller beton)
eller
tagpap på ubrændbart underlag (f.eks. beton, letbeton eller mineraluld)
eller
tagpap på tagplader af træuldbeton.
b) Tage skal udføres med klasse T tagdækning efter DS 1063.1. Brændbar tagdækning
(f.eks. tagpap) skal anbringes på et mindst 25 mm tykt underlag af klasse A [B-s1,d0]
materiale med en brændværdi, der ikke er større end 3,0 MJ/kg.

c) Tagkonstruktion over brandsektion på over 600 m2 med virksomhed af kategori A eller
med oplag af brandfarlige væsker med flammepunkt under 30 grader C skal udføres
som en let konstruktion fortrinsvis af ubrændbare materialer.
d) Uanset forskrifterne i punkterne 6.9.3 c og 6.9.4 a kan loft, som udgøres af
tagundersiden, og tag på 1-etages bygning udføres af tagelementer med kort
kollapstid, når forskrifterne i punkt 6.3.3 d overholdes. Tagelementerne skal være
godkendt af boligministeriet.
Endvidere kan andre ovenlys af brændbart materiale anvendes,
når ovenlysenes areal tilsammen udgør højst 15 % af tagfladens areal,
når hvert ovenlys er højst 15 m2,
når afstanden mellem ovenlysene er mindst 4,5 m, idet dog mindre ovenlys kan
anbringes i grupper, hvis samlede ovenlysareal ikke overstiger 15 m2, og
når forskrifterne i punkt 6.3.3 d overholdes.

7 Afstandsforhold
7.1 Afstand til naboskel, vej og sti
7.1.1 Administrationsbygning, folkerumsbygning, garage og anden bygning end angivet i
punkterne 7.1.2- 7.1.5 samt 7.2.7 skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte af
mindst 2,5 m, hvis udvendige vægoverflader svarer til mindst klasse 1 beklædning, 5 m, hvis
udvendige vægoverflader er ringere end overflader på klasse 1 beklædning, og 10 m, hvis
bygningen er stråtækt, jf. bygningsreglementets afstandsregler.
7.1.2 Indendørs aftapningsafsnit, der er indrettet efter forskrifterne i punkt 4.8.2 skal have en
afstand til naboskel samt vej- og stimidte af mindst 2,5 m, hvis udvendige vægoverflader
svarer til mindst klasse 1 beklædning, og 5 m, hvis udvendige vægoverflader er ringere end
overflader på klasse 1 beklædning.
7.1.3 Brandsektion på indtil 600 m2 skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte af
mindst 2,5 m, hvis udvendige vægoverflader svarer til mindst klasse 1 beklædning, og 5 m,
hvis udvendige vægoverflader er ringere end overflader på klasse 1 beklædning.
7.1.4 Brandsektion på over 600 m2 med virksomhed af kategori B eller med oplag af
brandfarlige væsker med flammepunkt på 30 grader C og derover skal have en afstand til
naboskel samt vej- og stimidte af mindst 5 m, hvis udvendige vægoverflader svarer til mindst
klasse 1 beklædning, og 10 m, hvis udvendige vægoverflader er ringere end overflader på
klasse 1 beklædning.
7.1.5 Brandsektion på over 600 m2 med virksomhed af kategori A eller med oplag af
brandfarlige væsker med flammepunkt under 30 grader C skal have en afstand af mindst 10
m til naboskel samt vej- og stimidte.
7.1.6 Produktionsafsnit i det fri og aftapningsafsnit i det fri skal have en afstand af mindst 10
m til naboskel samt vej- og stimidte og mindst 2,5 m til vej- og stiskel.

7.1.7 Oplag i det fri på indtil 2.000 oplagsenheder i emballage og/eller overjordiske tanke skal
have en afstand af mindst 2,5 m til naboskel samt vej- og stiskel.
7.1.8 Oplag i det fri på over 2.000 oplagsenheder i emballage og/eller overjordiske tanke skal
have en afstand af mindst 10 m til naboskel samt vej- og stimidte og mindst 2,5 m til vej- og
stiskel.
7.1.9 Emballageafsnit i det fri skal have en afstand af 10 m til naboskel samt vej- og stimidte
og mindst 2,5 m til vej- og stiskel.
7.1.10 Konturen af påfyldingsplads for tankvogne og konturen af læsseplads for tankvogne
skal have en afstand af mindst 2,5 m til naboskel samt vej- og stiskel.

7.2 Indbyrdes afstandsforhold
7.2.1 De i punkt 7.1.1 omhandlede bygninger og de i punkt 7.1.2 omhandlede indendørs
aftapningsafsnit skal placeres således i forhold til de i punkterne 7.1.3-7.1.5 nævnte
brandsektioner på samme grund, at der bliver en afstand, som i det mindste svarer til
summen af de afstande, som de pågældende bygninger (aftapningsafsnit) og brandsektioner
skal have til naboskel.
Nedsættelse af den krævede indbyrdes afstand (herunder sammenbygning) kan ske, når der
etableres brandsektionsadskillelse efter forskrifterne i punkt 6.3 Forskrifterne i punkterne
6.3.2 b-d og 6.3.3 b-d er dog kun gældende, hvis afstandskravet nedsættes til mindre end 5
m.
Kommentar
De indbyrdes afstandsforhold mellem to eller flere objekter på samme grund er baseret på
summen af de enkelte objekters afstandskrav til naboskel.
a) Administrationsbygning med udvendige vægoverflader som klasse 1 beklædning punkt
7.1.1 - skelafstand = 2,5 m
Brandsektion på over 600 m2 med virksomhed af kategori A
punkt 7.1.5 - skelafstand = 10,0 m
___________________________________
indbyrdes afstand = 12,5 m
___________________________________
b) Oplag i det fri på over 2.000 oplagsenheder i overjordiske tanke
punkt 7.1.8 - skelafstand = 10,0 m
Konturen af påfyldningsplads
punkt 7.1.10 - skelafstand = 2,5 m
___________________________________
indbyrdes afstand = 12,5 m
___________________________________

c) Brandsektion på over 600 m2 med virksomhed af kategori B udvendige vægoverflader
som klasse 1 beklædning
punkt 7.1.4 - skelafstand = 5,0 m
Aftapningsafsnit i det fri
punkt 7.1.6 - skelafstand = 10,0 m
___________________________________
indbyrdes afstand = 15,0 m
___________________________________
Hvis kravet om indbyrdes afstand opfyldes, betragtes de pågældende objekter som
fritliggende. I modsat fald skal der i:
eksempel a: etableres brandsektionsadskillelse efter forskrifterne i kapitel 6
eksempel b: opføres flammeskærm mellem oplaget og påfyldningspladsen, jf. dog punkt 7.2.4
1. punktum,
eksempel c: enten etableres brandsektionsadskillelse efter forskrifterne i kapitel 6 eller
opføres flammeskærm.
Den under eksempel c nævnte brandsektionsadskillelse etableres ved, at brandsektionens
ydervægge m.v., som vender mod aftapningsafsnittet, udføres som brandsektionsvægge
inden for den krævede afstand. Det vil altid være hensigtsmæssigt at placere afsnit, oplag
m.v. i det fri således, at kun een af bygningens ydervægge skal udføres som
brandsektionsvæg (se skitse II).
Den under eksemplerne b og c nævnte flammeskærm er et betonplankeværk, f.eks. af
færdigstøbte søjler med noter, i hvilke der nedlægges færdigstøbte betonplader.
Flammeskærme skal gives en sådan udformning (højde, længde m.v.), at der fremkommer en
forsvarlig brandmæssig adskillelse. Hvis flammeskærm anvendes mellem bebyggelse og
oplag m.v. i det fri, skal der tages hensyn til bl.a. bebyggelsens højde og placeringen af
vinduer og døre og andre ydervægsåbninger, når flammeskærmens udformning fastlægges.
Flammeskærme ved oplag i det fri skal være mindst 0,5 m højere end oversiden af de
beholdere (emballage/tanke), som oplaget rummer.
7.2.2 De i punkterne 7.1.1-7.1.5 omhandlede bygninger, indendørs aftapningsafsnit og
brandsektioner skal placeres således i forhold til de i punkterne 7.1.6-7.1.9 nævnte afsnit i det
fri og oplag i det fri på samme grund, at der bliver en afstand, som i det mindste svarer til
summen af de afstande, som den pågældende bygning m.v. og det pågældende afsnit m.v.
skal have til naboskel, jf. dog punkt 7.2.5
Nedsættelse af den krævede indbyrdes afstand (herunder bortfald af afstandskrav) kan ske,
når bygningers (brandsektioners) ydervægge m.v., som vender mod afsnit (oplag) i det fri,
udføres efter forskrifterne i punkterne 6.3.1 og 6.3.3 inden for den krævede afstand.
Forskrifterne i punkt 6.3.3 b-d er dog kun gældende, hvis afstandskravet nedsættes til mindre
end 5 m.
Kommentar
Se punkt 7.2.1.

7.2.3 De i punkterne 7.1.6-7.1.10 omhandlede afsnit i det fri, oplag i det fri samt påfyldningsog læssepladser på samme grund skal placeres i en indbyrdes afstand, som i det mindste
svarer til summen af de afstande, som de pågældende afsnit, oplag samt påfyldnings- og
læssepladser skal have til naboskel, jf. dog punkt 7.2.5
Kommentar
Se punkt 7.2.1.
7.2.4 Konturen af påfyldingsplads og læsseplads skal have en afstand af mindst 5 m til
enhver bygning og flammeskærm, jf. punkt 7.2.5
Endvidere skal konturen til tre sider have en afstand af mindst 10 m til døre, vinduer og andre
ydervægsåbninger i bygning med mere end 2 etager.
7.2.5 De i punkterne 7.2.2 og 7.2.3 indeholdte afstandskrav bortfalder, hvis der opføres
flammeskærm i en sådan udformning, at der fremkommer en efter brandmyndighedens skøn
forsvarlig brandmæssig adskillelse.
Kommentar
Se punkt 7.2.1.
7.2.6 Bygning, brandsektion, afsnit i det fri og oplag i det fri, for hvilke der ikke sker
nedsættelse af den krævede indbyrdes afstand, betragtes som fritliggende.
7.2.7 Hvis bygninger og oplag m.v., der er omfattet af andre bestemmelser i
brandlovgivningen, placeres på samme grund som de i disse forskrifter omhandlede, skal
afstandskrav til naboskel lægges til grund for de indbyrdes afstandsforhold efter samme
principper som angivet i punkterne 7.2.1-7.2.5.

8 Brandslukning
8.1 Almindeligt
8.1.1 Ved virksomheder og oplag skal der være brandhaner eller branddamme i
overensstemmelse med justitsministeriets cirkulære af 28. juli 1976 om vandforsyning til
brandslukning.
8.1.2 Brandslukningsmateriel skal anbringes på hensigtsmæssige steder (fortrinsvis ved
indgange til de pågældende lokaler m.v.).
8.1.3 Anbringelsessteder for brandslukningsmateriel skal være synlige og let tilgængelige og
skal markeres efter DS 734.

8.2 Vandfyldte slangevinder
8.2.1 Vandfyldte slangevinder skal være i overensstemmelse med Brandteknisk Vejledning
nr. 15, udsendt af Dansk Brandværns-Komitee.

8.2.2 Krav om anbringelse af vandfyldte slangevinder kan for afsnit (oplag) i det fri erstattes af
2-tommer slanger (f.eks. i kurv) med strålespids, tilsluttet ledninger, der er frostsikret. Der skal
være tilstrækkelig vandforsyning til samtidig brug af mindst 2 strålerør.
Placering af slangerne skal godkendes af brandmyndigheden.

8.3 Håndildslukkere
8.3.1 Håndildslukkere skal være kulsyresne- eller pulverslukkere af størrelse mindst 6 kg af
godkendte typer efter DS 2120.
Kulsyresneslukkere må kun anvendes indendørs.
Kulsyresneslukkere skal være af mindst type 55 B.
Pulverslukkere skal være af mindst type 89 B.
8.3.2 Håndildslukkere skal ophænges i bekvem højde over gulv (terræn). Ved anbringelsen
skal der tages hensyn til placering af maskiner, inventar, oplagring m.v., jf. punkterne 8.1.2 og
8.1.3.

9 Generelle ordensregler
9.1 Almindeligt
9.1.1 Den ansvarlige leder skal drage omsorg for, at de for virksomheden gældende
ordensregler overholdes, og at personalet er grundigt instrueret om brugen og placeringen af
brandslukningsmateriellet.
9.1.2 Parkering af motorkøretøjer (herunder trucks) uden for driftstiden og opladning af trucks
må kun ske på steder, der af brandmyndigheden er godkendt til dette formål. Garagering må
ikke ske i produktionsafsnit, aftapningsafsnit, pakkeafsnit og emballageafsnit eller i rum med
oplag af brandfarlige væsker.
Der henvises i øvrigt til Brandteknisk Vejledning nr. 21 om indretning og drift af truck i
erhvervsvirksomheder - udsendt af Dansk Brandværns-Komite.

9.2 Skiltning
9.2.1 Der skal opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben
ild
a) i produktionsafsnit, aftapningsafsnit, pakkeafsnit, rum med oplag af brandfarlige
væsker, rum med krympefolieanlæg og emballageafsnit,
b) udvendigt på alle døre til de i punkt a nævnte lokaliteter og
c) ved produktionsafsnit, aftapningsafsnit og oplagssted for brandfarlige væsker i det fri.
9.2.2 Skilte skal være i overensstemmelse med DS 734.

9.3 Branddøre
9.3.1 Branddøres selvlukkemekanisme må ikke sættes ud af funktion, og dørene må ikke
fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler og lign.

Det skal jævnligt kontrolleres, at dørenes lukkeanordning er funktionsdygtig, herunder at
dørene lukker tætsluttende i fals.
9.3.2 Branddøre skal på begge sider være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning:
'BRANDDØR - holdes lukket'.
9.3.3 Branddøre, der fastholdes i åben stilling ved hjælp af smelteled eller på anden af
brandmyndigheden godkendt måde, skal hver dag lukkes ved arbejdstidens ophør og skal
være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning: 'BRANDDØR - lukkes ved arbejdstids ophør
og ved brand'.
9.3.4 Påskrift og skiltning skal være i overensstemmelse med DS 734.
9.3.5 Der henvises til Brandteknisk Information nr. 20, 'Branddøre i praksis', udsendt af Dansk
Brandværns-Komitee.

9.4 Flugtveje
9.4.1 Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde.
9.4.2 Maskinopstilling m.v. og oplagring skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret
adgang til flugtveje, herunder flugtvejsdøre, der ikke benyttes i den daglige drift.
9.4.3 Alle flugtvejsdøre helt til terræn i det fri skal i flugtretningen kunne passeres uden brug
af nøgle eller særligt værktøj.

9.5 Brandslukningsmateriel
9.5.1 Afspærringsventiler på forsyningsledninger til slangevinder - bortset fra ventilen direkte
ved slangevinden - skal altid være i åben stilling.
9.5.2 Brandslanger skal jævnligt efterses og afprøves.
Håndildslukkere skal efterses og kontrolleres mindst 1 gang om året, og dato for sidste
eftersyn skal til enhver tid fremgå af påhæftet mærkeseddel el. lign. fra den, der har foretaget
eftersynet. Eventuelle mangler ved brandslukningsmateriel skal omgående afhjælpes.
Der henvises i øvrigt til Brandteknisk Information nr. 19, 'Håndslukningsmateriel', udsendt af
Dansk Brandværns-Komite.
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1 Grundlag
Bekendtgørelsen indeholder i § 18 bestemmelse om, at oplag på over 10.000 oplagsenheder
af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 i overjordiske tanke, og at oplag på over 10.000 oplagsenheder
af klasse II-2 i overjordiske tanke, der er lagerafsnit ved virksomheder af kategori A og B, kun
må oprettes på de vilkår, som Statens brandinspektion i hvert enkelt tilfælde anser det
fornødent at stille.

2 Ansøgninger
2.1 Ansøgning om tilladelse til oprettelse, udvidelse eller ændring af oplag af den
heromhandlede art skal indsendes til den stedlige brandmyndighed.
2.2 Ansøgning med tilhørende tegningsmateriale og beskrivelse skal indsendes i mindst 3
eksemplarer.
2.3 Al tekst på tegninger m.v. skal være affattet på dansk, eller ansøgningen skal vedlægges
en dansk oversættelse.

3 Overjordiske tanke for mere end 10.000 oplagsenheder af
klasse I-1, I-2, II-1 og II-2
3.1 Tankes konstruktion og udstyr
3.1.1 Tanke skal konstrueres og udføres efter reglerne i Dansk Ingeniørforenings 'Norm for
svejste lagertanke af stål til brandfarlige væsker' (DS 417) eller på anden af Statens
brandinspektion godkendt måde.
3.1.2 Flydende tæpper skal være godkendt af Statens brandinspektion og installeret som
angivet i godkendelsen.

3.2 Bassiner
3.2.1 Enhver tank skal anbringes i eget bassin af en sådan størrelse, at der opnås 100 pct.
dækning. Bassinets overflade må ikke overstige 10.000 m2 (brutto). Flere tanke med et
samlet rumfang på indtil 30.000 m3 kan dog anbringes i samme bassin. I så fald skal bassinet
opdeles i et antal rum, svarende til antallet af tanke, ved hjælp af 0,5 m høje vægge.
3.2.2 Bassinvægge skal være stabile ved helt vandfyldt bassin.
3.2.3 Bassinvægge med overkant mere end 3 m over terræn skal forsynes med omløbende
balkon med en bredde på mindst 0,6 m eller med mindst 3 platforme med direkte adgang fra
terræn.
3.2.4 Bassinbunde kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, kræves udført af
uigennemsiveligt materiale.

3.2.5 Bassiner skal forsynes med afløb for påsprøjtet vand med tilhørende flammeskærmede
standpladser for betjening af ventilerne.
3.2.6 Såfremt sundheds- og brandmyndigheder stiller krav om bassinbunde af
uigennemsiveligt materiale, skal bassiner endvidere forsynes med særligt afløb for regnvand.

3.3 Afstandsforhold
Kl. I-1 kl. I-2 < 2 m3 2 – 10 m3 10 – 200 m3 200 m3
Afstand i meter < fra tank til Kl. II-1 kl. II-2 < 10 m3 10 – 50 m3 50 – 200 m3 200 m3 <
Nabotank i gruppe* 1 1 0,5D min 1 0,5D max 15
Nabotank uden for gruppe 1 1 D D
max 25
Bassinkant - - 3 3
Naboskel samt vej- og stimidte 2,5 5 10 10
Vej- og stiskel 2,5 2,5 2,5 2,5
(*) Ved gruppe forstås 3 tanke, uanset størrelse. 4-10 tanke med samlet volumen på maks.
30.000 m3.
Tankes afstand til bygninger og oplag m.v. på såvel samme grund som tilstødende grunde
fastsættes normalt efter de retningslinier, der er angivet i punkt 7.2 i de tekniske forskrifter,
idet dog tanke over 200 m3 altid skal have en afstand af mindst 15 m til nærmeste bygning og
mindst 50 m til bygning og oplag af brandfarlig karakter.

3.4 Slukningsanlæg
3.4.1 Tanke og bassiner skal forsynes med skumslukningsanlæg, der dimensioneres efter de
i nedenstående skema opførte værdier for liter vand pr. minut pr. m2 overflade.
Skumkvalitet Tanke med topindføring Tanke med bundindføring Bassin
Tungt skum, protein 6 3 2,50
Tungt skum, syntetisk 4 2 1,25
Mellemskum 2 - 0,75
Vandmængde i l/min pr. m3
3.4.2 Såfremt skuminstallationen tilsluttes en skumpumpecentral, skal det dokumenteres, at
anlægget kan levere den krævede vandmængde ved det nødvendige tryk. I andre tilfælde
skal skuminstallationen være forsynet med B-storz tilgange anbragt i nicher, dækket af
flammeskærme. Installationen skal være forsynet med tilblandingsudstyr for skumvæske.
3.4.3 Der skal rådes over en skumvæskemængde svarende til 30 minutters forbrug ved
indsats af skumanlægget på største tank eller bassin inden for tankanlægget.

3.4.4 Tanke med væske af klasse II-2 er ikke omfattet af reglerne i punkterne 3.4.1-3.4.3. For
sådanne tanke tager Statens brandinspektion i hvert enkelt tilfælde stilling til spørgsmålet om
slukningsanlæg.

3.5 Påfyldning og aftapning af tanke
3.5.1 Påfyldning fra skib, jernbanetankvogn eller automobil skal ske efter godkendelse fra den
stedlige brandmyndighed.
3.5.2 Påfyldning og aftapning fra skib skal ske over en af Statens brandinspektion godkendt
isolerende flange.

3.6 Diverse
3.6.1 Elektriske installationer skal udføres efter stærkstrømsreglementets bestemmelser i
overensstemmelse med en af den stedlige brandmyndighed og Statens brandinspektion
godkendt klassifikationsplan.
3.6.2 Der skal efter aftale med den stedlige brandmyndighed sikres tilstrækkelig
vandforsyning til brandslukning.
3.6.3 Der skal drages omsorg for, at uvedkommende ikke kan få adgang til arealer med
tankanlæg.
3.6.4 Skiltning skal udføres efter DS 734.
3.6.5 Tilsynet med opførelsen og driften af tankanlægget er underlagt den stedlige
brandmyndighed.
3.6.6 Tankanlæggets indehaver skal drage omsorg for, at skuminstallationer (koblinger,
ventiler, rørinstallationer, skumrør m.v.) efterses, kontrolleres og afprøves mindst 1 gang om
året. Afprøvning skal ske under overværelse af den stedlige brandmyndighed. Eventuelle
mangler skal omgående afhjælpes.

4 Overjordiske tanke for mere end 10.000 oplagsenheder af
klasse III-1
4.1 Tankes konstruktion
Som anført under punkt 3.1

4.2 Bassiner
Tanke skal forsynes med en spildbakke med et rumindhold svarende til 5 minutters
overpumpningstid med den størst forekommende pumpekapacitet.

4.3 Udstyr
Tanke skal forsynes med automatisk niveaukontrol samt alarm for høj væskestand.

4.4 Afstandsbestemmelser
Afstand i meter
fra tank til
Kl. III-1 < 6 m3 6 – 100 m3 100 – 500 m3 500 m3 <
Nabotank i gruppe* 1 1 1 3
Nabotank uden for gruppe 1 1 1 0,3D
max 15
Bassinkant - - - 3
Naboskel samt vej- og stimidte 2,5 5 10
Vej- og stiskel 2,5 2,5 2,5
(*) Ved gruppe forstås 3 tanke, uanset størrelse. 4-10 tanke med samlet volumen på maks.
30.000 m3.
Tankes afstand til bygninger og oplag m.v. på såvel samme grund som tilstødende grunde
fastsættes normalt efter de retningslinier, der er angivet i punkt 7.2 i de tekniske forskrifter.

4.5 Slukningsanlæg
4.5.1 Tanke, der er beliggende inden for en afstand af 50 m fra
a) overjordiske tanke med væsker af klasse I eller II-1,
b) påfyldnings- eller aftapningspladser m.v. for væsker af klasse I eller II-1,
c) oplag af væsker af klasse I eller II i emballage, skal forsynes med overrislingsanlæg
med en kapacitet som anført i efterfølgende diagram:
Vandmængde i l/h pr. m2 af svøbet.
4.5.2 Ud over de i punkt 4.5.1 nævnte tilfælde vil Statens brandinspektion kunne stille krav
om overrislingsanlæg, såfremt særlige forhold gør sig gældende.
4.5.3 Tanke, der indeholder produkter, som konstant holdes opvarmet til en temperatur på
mindre end 10 grader C under væskens flammepunkt og derover henregnes under
bestemmelserne i afsnit 3 idet væsken betragtes som klasse I.
4.5.4 Tankanlæggets indehaver skal drage omsorg for, at overrislingsanlæg efterses,
kontrolleres og afprøves mindst 1 gang om året. Afprøvning skal ske under overværelse af
den stedlige brandmyndighed.
Eventuelle mangler skal omgående afhjælpes.

Bilag 4
Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 161 af 26. april 1985 om brandfarlige væsker
I henhold til § 82, stk. 5, og § 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 og § 40, jfr. §
38, i brandloven, lovbekendtgørelse nr. 365 af 28. juli 1983, fastsættes:

Kapitel 1 Definitioner
§ 1. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal følgende definitioner
lægges til grund:
Væske: Stof, som er flydende ved almindelig temperatur og tryk.
Flammepunkt: Den laveste temperatur, ved hvilken en væske ved en barometerstand på
1013 millibar afgiver antændelige dampe. Flammepunktet bestemmes efter den
afprøvningsmåde, der er angivet i bilag V til direktiv af 27. juni 1967 om farlige stoffer fra rådet
for de europæiske fællesskaber.
Brandfarlig væske: Væske med flammepunkt på højst 100 C.
Til klasse I henregnes brandfarlige væsker med flammepunkt under 21 C.
Til klasse II henregnes brandfarlige væsker med flammepunkt mellem 21 C og 55 C (begge
grænseværdier medregnet).
Til klasse III henregnes brandfarlige væsker med flammepunkt over 55 C.
Alle tre klasser inddeles i en underklasse 1 for væsker, som ikke er vandblandbare i ethvert
forhold, og en underklasse 2 for væsker, som er vandblandbare i ethvert forhold.
I tvivlstilfælde afgør Statens brandinspektion, til hvilken klasse en væske henregnes, ligesom
Statens brandinspektion kan bestemme, at væsker skal oplagres og transporteres efter
reglerne for en anden klasse end fastlagt i foranstående.
Produktionsafsnit: Bygning eller rum eller areal i det fri med produktionsanlæg og/ eller
arbejdssteder med erhvervsmæssig anvendelse af brandfarlige væsker.
Aftapningsafsnit: Bygning eller rum eller areal i det fri, hvor der sker aftapning af
brandfarlige væsker til emballage fra tanke eller produktionsanlæg.
Pakkeafsnit: Bygning eller rum, der anvendes til pakning o.lign. af færdigvarer.
Virksomhed af kategori A: Produktionsafsnit og/ eller aftapningsafsnit og/ eller pakkeafsnit,
når de brandfarlige væsker har flammepunkt under 30 C, eller når de brandfarlige væsker har
højere flammepunkt og opvarmes til en temperatur, der er mindre end 10 C under
flammepunktet.
Virksomhed af kategori B: Produktionsafsnit og/ eller aftapningsafsnit og/ eller pakkeafsnit,
når de brandfarlige væsker har flammepunkt mellem 30 C og 55 C (begge grænseværdier
medregnet) og ikke opvarmes til en temperatur, der er mindre end 10 C under flammepunktet.

Krympefolieanlæg: Emballeringsanlæg for krympning af plastfolie ved varmepåvirkning.
Emballage: Transportable beholdere, hvis rumindhold ikke overstiger 250 liter.
Tanke: Transportable beholdere, hvis rumindhold overstiger 250 liter, samt stationære
beholdere uanset rumindhold.
Tankanlæg: En eller flere indendørs og/ eller overjordiske og/ eller underjordiske tanke med
tilbehør (herunder påfyldningsstudse, pumpeaggregater, udluftningsrør m.v.).
Salgs- og forbrugstankanlæg: Tankanlæg, der er forsynet med stander eller anden pumpe
for udlevering af brandfarlige væsker til brændstofbeholdere på motordrevne køretøjer m.v.,
hvad enten der er tale om salg eller blot udlevering.
Tankvogn: Køretøj med en eller flere tanke, der er fastbygget på eller udgør en del af
køretøjets chassisramme eller andre bærende elementer.
Tankcontainer: Transportindretning med en kapacitet på over 0,45 m3, der er beregnet til
gentagen anvendelse og konstrueret til flydende, luftformige, pulverformige og kornede stoffer
og således, at den kan løftes fra et transportmiddel til et andet i fyldt stand.
Oplagsenhed: 1 liter af klasse I eller 5 liter af klasse II eller 50 liter af klasse III.
Et oplags størrelse angives i oplagsenheder og bestemmes som summen af det antal
oplagsenheder, som beholderne kan rumme. Tømt emballage og ikke flygtigt tørstof i
beholderne medregnes ikke.

Kapitel 2 Generelle bestemmelser
§ 2. Virksomheder af kategori A og B samt oplag af brandfarlige væsker skal placeres,
indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder
sig, at personskade finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt,
samt således, at der bliver forsvarlige muligheder for brandvæsenets rednings- og
slukningsarbejde.
§ 3. Ved enhver form for anvendelse, oplagring, påfyldning, omhældning og aftapning af
brandfarlige væsker skal der udvises tilbørlig forsigtighed.
Stk. 2. Påfyldning og aftapning af brandfarlige væsker af klasse I-1, I-2 og II-1 direkte mellem
jernbanetankvogne, tankvogne, tankskibe og transportable beholdere må kun finde sted med
tilladelse fra den stedlige brandmyndighed.
Stk. 3. Brændstofbeholdere på motorkøretøjer, herunder traktorer, må ikke påfyldes, når
motoren er i gang.

§ 4. Beholdere med brandfarlige væsker af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 må ikke anbringes i
bygningers flugtveje (gange, trapper o.lign.). Herfra undtages dog midlertidig henstillen i
forbindelse med distribution af fyringspetroleum til private husstande, når der henstilles højst
10 oplagsenheder pr. husstand, og når der anvendes emballage med et rumindhold på højst
10 liter.
Stk. 2. Beholdere med brandfarlige væsker af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 i mængder på over
25 oplagsenheder må ikke anbringes i farlig nærhed af:
a) Større mængder brændbare stoffer.
b) Syrer eller andre stoffer, der kan angribe beholderne.
c) Stoffer, som vil kunne forårsage antændelse eller være af særlig fare ved brand.
§ 5. Underjordiske tanke skal overdækkes på en sådan måde, at der skabes sikkerhed mod
beskadigelse ved belastning, herunder kørsel. Overdækningen skal dog altid have en
tykkelse på mindst 0,5 m.
§ 6. Statens brandinspektion udsender »Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker«,
indeholdende regler om placering, indretning og benyttelse af virksomheder af kategori A og
B samt oplag af brandfarlige væsker og regler om udførelse af emballage og tanke med
tilbehør.
§ 7. Trucks o.lign., der anvendes i virksomheder af kategori A og på oplagssteder for
brandfarlige væsker med flammepunkt under 30 C, skal være typegodkendt af Statens
brandinspektion.
§ 8. Krympefolieanlæg til emballering af beholdere med brandfarlige væsker skal være udført
i overensstemmelse med de i § 6 nævnte tekniske forskrifter eller typegodkendt af Statens
brandinspektion.
§ 9. Overdækning af arealer ved salgs- og forbrugstankanlæg skal være i overensstemmelse
med de i § 6 nævnte tekniske forskrifter eller typegodkendt af Statens brandinspektion.
§ 10. Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på militære oplag af brandfarlige væsker
på militære flyvepladser og de af forsvaret anlagte rørsystemer for brandfarlige væsker med
tilhørende pumpestationer, centrallagre m.v.

Kapitel 3 Beholdere
§ 11. Emballage og tanke (med tilhørende fylde- og aftapningsindretninger og andet tilbehør)
til brandfarlige væsker skal være i overensstemmelse med de i § 6 nævnte tekniske forskrifter
eller typegodkendt af Statens brandinspektion.
Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved transport, der er omfattet af Den europæiske
konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR), jfr. justitsministeriets
bekendtgørelse om international transport af farligt gods ad vej.

§ 12. Beholdere, som påfyldes en brandfarlig væske, skal forinden være renset i et sådant
omfang, at en eventuel tilbageværende rest af beholdernes tidligere indhold ikke kan bringe
påfyldt væske op i en farligere klasse.
Stk. 2. Beholdere skal fyldes under tilbørlig hensyntagen til den med en eventuel
temperaturstigning følgende udvidelse og trykstigning, der kan medføre væskespild eller
sprængning af beholdere.
Stk. 3. Beholdere med brandfarlige væsker af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 og tømte beholdere,
som har indeholdt væsker af klasse I-1 og I-2, skal være forsvarligt lukket.

Kapitel 4 Virksomheder af kategori A og B
§ 13. Bestemmelserne i dette kapitel er gældende for alle virksomheder af kategori A og B
med undtagelse af:
a) Virksomhed af kategori B i en eller flere 1-etages bygninger på indtil 600 m2. To eller
flere 1- etages bygninger på indtil 600 m2 på samme grund betragtes dog som en
bygning, medmindre bygningerne enten indbyrdes er adskilt i overensstemmelse med
reglerne om brandsektionsadskillelser i de i § 6 nævnte tekniske forskrifter eller er
fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i samme forskrifter.
b) Virksomhed for sprøjtemaling eller lakering med brandfarlige væsker.
§ 14. Virksomheder af kategori A og B må kun oprettes med den stedlige brandmyndigheds
tilladelse og skal enten være i overensstemmelse med de i § 6 nævnte tekniske forskrifter
eller placeres, indrettes og benyttes på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i
samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i § 2 indeholdte krav.

Kapitel 5 Oplagring
§ 15. Bestemmelserne i dette kapitel er gældende for alle oplag af brandfarlige væsker med
undtagelse af:
a) Oplag af væsker af klasse II-2, III-1 og III-2 i underjordiske tanke.
b) Oplag, som udelukkende omfatter væsker af klasse II-2 og III-2 i emballage samt i
indendørs og i overjordiske tanke. Undtagelsen gælder dog ikke for oplag på over 25
oplagsenheder af klasse II-2, som oprettes ved en virksomhed af kategori A eller B,
medmindre oplagsstedet er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i de
i § 6 nævnte tekniske forskrifter.
c) Oplag på indtil 25 oplagsenheder af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1, jfr. dog litra d)-f).
d) Oplag på indtil 200 oplagsenheder af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 i emballage i butikker. I
butikkers salgsområder må det samlede oplag dog ikke overstige 100 oplagsenheder.
Der skal anvendes emballage med et rumindhold på højst 1 liter til væsker af klasse I-1
og I-2 og højst 10 liter til væsker af klasse II-1. Det samlede oplag i glasemballage må
ikke overstige 75 liter i hverken salgsområder eller lagerområder. Påfyldning,
omhældning og aftapning må ikke finde sted.
e) Oplag på indtil 120 oplagsenheder i emballage, når oplaget udelukkende omfatter
væsker af klasse III-1.

f) Oplag på indtil 120 oplagsenheder af klasse III-1 i indendørs og i overjordiske tanke,
når indendørs tanke med et rumindhold på over 40 liter anbringes i kælder eller
stueetage.
§ 16. Oplag på indtil 800 oplagsenheder af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 i emballage skal enten
være i overensstemmelse med de i § 6 nævnte tekniske forskrifter eller placeres, indrettes og
benyttes på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i samme grad som de
tekniske forskrifter tilgodeser de i § 2 indeholdte krav. Oplag, som oprettes ved en
virksomhed af kategori A eller B, er dog omfattet af bestemmelserne i § 17, litra a).
§ 17. Følgende oplag må kun oprettes med den stedlige brandmyndigheds tilladelse:
a) Oplag på indtil 800 oplagsenheder af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 i emballage, som
oprettes ved en virksomhed af kategori A eller B.
b) Oplag på indtil 10.000 oplagsenheder af klasse II-2 i emballage samt i indendørs og i
overjordiske tanke, som oprettes ved en virksomhed af kategori A eller B.
c) Oplag på over 800 og indtil 10.000 oplagsenheder af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 i
emballage.
d) Oplag på over 120 og indtil 10.000 oplagsenheder af klasse III-1 i indendørs og i
overjordiske tanke.
e) Oplag på indtil 10.000 oplagsenheder af klasse I-1, I-2 og II-1 i indendørs og i
overjordiske tanke.
f) Oplag af væsker af klasse I-1, I-2 og II-1 i underjordiske tanke.
Oplagene skal enten være i overensstemmelse med de i § 6 nævnte tekniske forskrifter eller
placeres, indrettes og benyttes på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i
samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i § 2 indeholdte krav.
§ 18. Oplag på over 10.000 oplagsenheder af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 i emballage samt i
indendørs og i overjordiske tanke må kun oprettes på de vilkår, som Statens brandinspektion i
hvert enkelt tilfælde anser det for fornødent at stille. Det samme gælder for oplag på over
10.000 oplagsenheder af klasse II-2 i emballage samt i indendørs og i overjordiske tanke,
som oprettes ved en virksomhed af kategori A eller B.

Kapitel 6 Transport
§ 19. Vejtransport af brandfarlige væsker skal ske i overensstemmelse med reglerne i §§ 2022 bortset fra:
a) Vejtransport af brandfarlige væsker af klasse II-2 og III-2.
b) Vejtransport af indtil 10 oplagsenheder af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 i emballage.
Stk. 2. § 21, litra a), litra b), 1. pkt., litra c)-f), og § 22, litra a)-e), finder ikke anvendelse ved
transport, der er omfattet af Den europæiske konvention om international transport af farligt
gods ad vej (ADR), jfr. justitsministeriets bekendtgørelse om international transport af farligt
gods ad vej.

Stk. 3. Jernbane-, sø- og lufttransport af brandfarlige væsker samt forsendelse af brandfarlige
væsker pr. post skal ske i overensstemmelse med de af ministeriet for offentlige arbejder og
industriministeriet fastsatte bestemmelser.
Stk. 4. Transport af brandfarlige væsker af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 i rørledninger på
offentligt areal må kun ske med den stedlige brandmyndigheds tilladelse og på de vilkår, som
foreskrives af denne. Sådanne transporter gennem flere brandmyndighedsområder må kun
ske på de vilkår, som Statens brandinspektion i hvert tilfælde anser det for fornødent at stille.
Stk. 5. Tankvogne, aftagelige tanke og tankcontainere til væsker af klasse I-1, I-2 og II-1
fyldte og tømte) og tankvogne, aftagelige tanke og tankcontainere med væsker af klasse III-1
må ikke uden tilladelse fra den stedlige brandmyndighed henstilles i garager og andre
bygninger. Køretøjer med brandfarlige væsker i emballage kan henstilles i garager og andre
bygninger under iagttagelse af bestemmelserne i kapitel 5.
§ 20. Politiet kan bestemme, at farligt gods skal føres ad bestemte ruter (tvangsruter) i tættere
bebygget område. Fastsatte tvangsruter skal følges af:
1) køretøjer og vogntog, der transporterer over 18.000 liter brandfarlige væsker af klasse I-1,
I-2 og II-1 i emballage, og
2) køretøjer med mere end 3 aksler samt vogntog, der udfører transport i tanke eller
tankcontainere af væsker af klasse I-1, I-2 og II-1. Tvangsruterne skal tillige følges ved
returkørsel eller anden kørsel med tømt vogn, medmindre der er foretaget en effektiv
udluftning af tanken.
Stk. 2. Bestemmelser om tvangsruter fastsættes og offentliggøres i en lokal bekendtgørelse.
Stk. 3. Politiet sender et eksemplar af en lokal bekendtgørelse om tvangsruter til
rigspolitichefen, der årligt udarbejder en oversigt over de fastsatte tvangsruter. Et eksemplar
af oversigten ligger til gennemsyn hos politiet og ved grænseovergangene.
Stk. 4. Hvor kørsel med farligt gods efter stk. 1 skal ske ad de fastsatte tvangsruter, må disse
kun fraviges med forudgående tilladelse fra politiet.
Stk. 5. Såfremt der uden for tættere bebygget område foreligger et særligt behov for at
regulere vejtransport af farligt gods, kan politiet efter forudgående forelæggelse for
justitsministeriet træffe afgørelse herom.
§ 21. Udover bestemmelserne i § 20 gælder følgende for vejtransport af brandfarlige væsker i
emballage:
a) Beholdere skal læsses således, at de ikke kan beskadiges eller falde af under kørslen.
Såvel under kørsel som ved af- og pålæsning skal der udvises fornøden forsigtighed.
b) Beholdere må ikke anbringes i passagerrum, førerrum eller på steder, som har direkte
forbindelse til passagerrum eller førerrum. I personbilers bagagerum må der
transporteres højst 10 oplagsenheder.
c) Der må ikke transporteres radioaktive eller eksplosive stoffer på køretøjet.
d) Køretøjer, som transporterer over 600 oplagsenheder, må ikke uden den stedlige
brandmyndigheds tilladelse efterlades uden opsyn på steder, som benyttes til
almindelig færdsel, ud over den tid, som beholdernes aflevering m.v. nødvendiggør.
e) Køretøjer, som transporterer over 600 oplagsenheder, skal være udstyret med mindst
1 håndildslukker efter DS 2120 (klasse 13 A, 89 B). Håndildslukkeren skal være
anbragt på et for føreren let tilgængeligt sted.

f) Køretøjets fører skal være instrueret om den ved beholdernes transport og behandling
nødvendige forsigtighed, herunder om, at tobaksrygning og anden anvendelse af ild
ikke må finde sted under af og pålæsning af beholdere med væsker af klasse I-1, I-2
og II-1, og om brugen af håndildslukkere.
§ 22. Udover bestemmelserne i § 20 gælder følgende for vejtransport af brandfarlige væsker i
tankvogne (herunder slamsugere til opsugning, transport og aftømning af brandfarlige
væsker), aftagelige tanke og tankcontainere:
a) Tankvogn skal trækkes af dieselmotor. Tilsvarende gælder køretøj med aftagelige
tanke eller tankcontainere med et rumindhold på over 1.000 liter. På tankvogn og
køretøj med nævnte aftagelige tanke og tankcontainere må der ikke transporteres
tromler med brandfarlige væsker af klasse I-1, I-2 og II-1, medmindre tromlernes
anbringelsessteder og fastgørelse til vognen er godkendt af Statens brandinspektion.
b) Tankvogn til transport af væsker af klasse I-1, I-2 og II-1 skal være typegodkendt af
Statens brandinspektion, og anvendelsen skal ske i overensstemmelse med en af
brandinspektionen godkendt instruks. Tilsvarende gælder aftagelige tanke og
tankcontainere, når disse anvendes til væsker af klasse I-1, I-2 og II-1.
c) Transport af indtil 18.000 liter brandfarlige væsker af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 i
tankcontainere og aftagelige tanke med et rumindhold på højst 1.000 liter, hvorfra der
ikkeforetages aftapning, medens de er anbragt på køretøjer eller vogntog, skal ske
under iagttagelse af bestemmelserne i § 21. Anden transport i aftagelige tanke og
tankcontainere skal ske under iagttagelse af bestemmelserne i litra e)-i).
d) Tankvogn og køretøj med aftagelige tanke med et rumindhold på over 1.000 liter skal
godkendes af Statens bilinspektion. Dette gælder dog ikke for traktorer, der i medfør af
færdselslovens §§ 74 og 75 er fritaget for registrering, samt påhængskøretøjer til disse
traktorer. Ved fremstilling for bilinspektionen skal der forevises godkendelsesskrivelse
med tegninger eller bekræftet afskrift heraf fra Statens brandinspektion for så vidt
angår de i litra b) nævnte tankvogne og aftagelige tanke til væsker af klasse I-1, I-2 og
II-1. Tanken skal være udført i overensstemmelse hermed og være forsynet med
indhugget typenummer, hvortil der henvises i godkendelsesskrivelsen.
e) Tankvogn og køretøj med aftagelige tanke eller tankcontainere med et rumindhold på
1.000- 6.000 liter til væsker af klasse I-1, I-2 og II-1 skal være udstyret med mindst 1
håndildslukker efter DS 2120 (klasse 13 A, 89 B). Er rumindholdet over 6.000 liter, skal
der være mindst 1 håndildslukker på hver side af køretøjet. Håndildslukkere skal være
anbragt i opret stilling på hensigtsmæssige og for føreren let tilgængelige steder
(udvendigt på vognen eller i uaflåsede skabe e.lign.).
f) Forsyning af tankanlæg, der er beliggende umiddelbart ved en tvangsrute, med
væsker af klasse I- 1, I-2 og II-1 kan ske med de i § 20, stk. 1, nr. 2, nævnte
tankvognstyper, såfremt indkørselsforholdene til og manøvreringsforholdene på
anlægget er godkendt af politi- og brandmyndighederne. Er de nævnte forhold ikke
tilfredsstillende, kan myndighederne udelukke en eller flere af de omhandlede
tankvognstyper fra at forsyne anlægget med væsker af klasse I-1, I-2 og II-1.
g) Forsyning af tankanlæg, der er beliggende i nærheden af en tvangsrute, med væsker
af klasse I-1, I-2 og II-1 kan ske med de i § 20, stk. 1, nr. 2, nævnte tankvognstyper. I

øvrigt finder reglerne i litra tilsvarende anvendelse, dog at også tilkørselsforholdene til
anlægget skal være godkendt af politi og brandmyndighederne.
h) Forsyning af andre end de i litra f) og g) nævnte tankanlæg med væsker af klasse I-1,
I-2 og II-1 må kun ske med tanke og aftagelige tanke på køretøjer med højst 3 aksler.
Eksisterende anlæg, som hidtil er blevet forsynet fra tankvogne med et rumindhold på
højst 14.000 liter, vil dog ikke kunne forsynes fra større tankvogne, medmindre der ved
anlægget etableres en påfyldningsplads i overensstemmelse med de i § 6 nævnte
tekniske forskrifter.
i) Køretøjer og vogntog, der alene transporterer væsker af klasse III-1, kan anvendes til
forsyning af alle tankanlæg.

Kapitel 7 Ansøgninger, tilladelser og godkendelser
§ 23. Ansøgning om tilladelser og godkendelser i henhold til denne bekendtgørelse skal være
vedlagt fornødent tegningsmateriale og beskrivelse. Brandmyndigheden kan forlange, at der
indsendes attest om flammepunkter for de brandfarlige væsker, som anvendes eller oplagres.
§ 24. Tilladelser og godkendelser kan senere tilbagekaldes, hvis dette af sikkerhedsmæssige
hensyn viser sig påkrævet.
Stk. 2. Tilladelser, som ikke benyttes inden 1 år, anses for bortfaldet.

Kapitel 8 Kontrol, straf og ikrafttræden m.v.
§ 25. Politiet kan standse et køretøj, der udfører kørsel omfattet af kapitel 6 i denne
bekendtgørelse, og lade det undersøge med henblik på at kontrollere, om forskrifterne for
transporten, herunder forskrifter om mærkning, emballering og håndildslukkere, er opfyldt.
§ 26. Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde.
Stk. 2. Overtrædelse af de af politiet fastsatte bestemmelser om tvangsruter straffes i henhold
til færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 3, med bøde.
§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1985.
Stk. 2. Virksomheder og oplag, der er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttræden, og som i
henhold til de hidtil gældende bestemmelser er lovlige, er kun omfattet af bekendtgørelsens
bestemmelser og reglerne i de tekniske forskrifter for så vidt angår udvidelser samt i tilfælde
af forandringer, der er væsentlige i forhold til bestemmelserne i bekendtgørelsen og de
tekniske forskrifter.
Stk. 3. De af justitsministeriets tidligere konsulent for brandfarlige stoffer meddelte system- og
typegodkendelser annulleres.
§ 28. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 521 af 17. oktober 1978 om brandfarlige væsker
ophæves.
Justitsministeriet, den 26. april 1985
Erik Ninn-Hansen
/ Fr. Chr. Schydt

Bilag 5
Krav til brændbare tagdækninger på brandkamserstatninger.
Ved en tagdækning forstås i dette bilag en tagkonstruktions øverste lag.
Kravene har kun relation til prøvning i henhold til DS/INSTA 413, "Brandprøvning.
Tagdækninger. Brandspredning".
Krav
En tagdækning kan anvendes som tagdækning på brandkamserstatninger i bygninger til
brandfarlig virksomhed, hvis det ved seks prøvninger efter DS/INSTA 413 – tre prøvninger
med lufthastighed 2 m/s og tre prøvninger med lufthastighed 4 m/s – påvises, at
tagdækningen er svagt brandudbredende, hvorved forstås
- at der i tagdækningen, i gennemsnit for hver af de to gange tre prøvninger (d.v.s. såvel for 2
m/s- som for 4 m/s-prøvningerne), ikke opstår en beskadigelse (middelbeskadigelsen), som
er længere end 300 mm regnet fra brandkildens centrum,
- at der i underlaget, i gennemsnit for hver af de to gange tre prøvninger (d.v.s. såvel for 2
m/s- som for 4 m/s-prøvningerne), ikke opstår en beskadigelse (middelbeskadigelsen), som
er længere end 300 mm regnet fra brandkildens centrum, og
- at længden af beskadigelsen, såvel i tagdækningen som i underlaget, for hver af de seks
prøvninger er mindre end 550 mm regnet fra brandkildens centrum.
Ved beskadigelse af et materiale forstås såvel deformering som smeltning som forkulning af
materialet. Misfarvning af et materiale betragtes ikke som beskadigelse af materialet.
Bemærkninger
Hvis en tagdækning består af flere lag (f.eks. af tagpapper og/eller tagfolier), så er det en
forudsætning, at lagene ligger umiddelbart ovenpå hinanden uden hulrum imellem de enkelte
lag.

Bilag 6
Anvendelse af de europæiske brandklasser

