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B1973  Herlev – ”Meget mere end fodbold” 

 

Overnatning i klubben. 

Alle hold har mulighed for at arrangere overnatningsaftener i Dybet eller evt. i 
klubhuset. 
 
Nedenstående retningslinjer skal følges 

Der skal ansøges om booking af klubhuset, min. 1 måned før arrangementet.  

 
Der skal udarbejdes en liste over alle deltagere med min. 2 kontaktpersoner pr. 
deltager, denne sendes til kasseren, afdelingskoordinatoren samt den 
lokaleansvarlige.  
 
Udvendige døre skal aflåses indefra med nøgle eller vrider, evt. nøgler efterlades i 
låsen. 

 
Der skal altid overnatte voksne sammen med børnene. 

 
Når overnatningen finder sted skal nedenstående regler fra Beredskab Øst 
overholdes. 
 

Regler fra Beredskab Øst 

Overnatning i institutioner, skoler og lignende, 

gælder også overnatning i klubben. 

Hvis man vil overnatte i bygninger, der ikke er indrettet til det og som normalt står tomme om 

natten, skal der søges tilladelse inden en overnatning på højest 5 døgn. Reglerne for 

overnatningen findes i Driftmæssige Forskrifter for Hoteller med videre, plejeinstitutioner, 

forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. 

Institutioner, skoler og lignende der ikke er indrettet til overnatning, kan have overnattende. 

Betingelserne for sådanne overnatninger findes i Driftmæssige Forskrifter for Hoteller med 

videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. 

Beredskab Øst skal have anmeldelse om midlertidige overnatninger for at kunne være 

forberedte på, at der kan være personer i en bygning, som normalt regnes for at være 

tom om natten. 

Det er altid arrangørens ansvar, at alle regler overholdes herunder eventuel specifik tilladelse. 

 Anmeldelse kan ske på et online-skema, som findes her: 

http://www.beros.dk/myndighed_overnat_anm.asp 
 
Anmeldelse skal ske senest et hverdagsdøgn før overnatningen påbegyndes. 

http://www.beros.dk/myndighed_overnat_anm.asp
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BEREDSKAB ØST, Midlertidig overnatning  

 

Generelt  
Midlertidig overnatning skal i hvert enkelt tilfælde tillades af brandvæsenet – i praksis ved anmeldelse af 
overnatningen.  
Midlertidig overnatning må maksimalt have en varighed af 5 døgn.  
 
Overnatningen skal anmeldes til brandvæsenet senest dagen før, overnatningen skal finde sted. Anmeldelse 
skal ske via hjemmesiden www.beros.dk, og skal indeholde følgende oplysninger:  
  • Navn og adresse på institution, skole mv.  
  • Perioden for overnatningen  
  • Antal børn og antal voksne der overnatter  
 • Navn og telefonnummer på den ansvarlige som er til stede ved overnatningen  
 
Ejeren, brugeren eller en af disse udpeget driftsansvarlig person skal sørge for, at retningslinjerne 
overholdes. Udpegningen af en driftsansvarlig fritager ikke ejer eller bruger for de pligter, som følger af 
retningslinjerne. L 
 

Lokaler mindre end 75 m2  
I lokaler mindre end 75 m2 , hvor vinduer (rednings- åbninger) er placeret mere end 2 meter over terræn, må 
overnatning ikke finde sted med mindre, der er 2 uafhængige udgange.  
 
I lokalet, hvor der overnattes, og tilhørende flugtveje skal der placeres brandslukningsmateriel i form af 
håndsprøjtebatteri/vandslukker. 
 
 I lokalet, hvor der overnattes, skal der opsættes én røgalarm i loftet. Brandvæsenet anbefaler desuden, at 
der opsættes røgalarmer i de tilhørende flugtvejsgange.  
 

Lokaler større end 75 m2 (Dybet) 
Lokaler større end 75 m2 skal have 2 modstående udgange, der er uafhængige af hinanden. Det betyder, at 2 
udgange til den samme gang ikke er tilstrækkeligt.  
 
I lokalet, hvor der overnattes, og tilhørende flugtveje skal der placeres brandslukningsmateriel i form af 
håndsprøjtebatteri/vandslukker.  
 
I lokalet, hvor der overnattes, skal der opsættes minimum 2 røgalarmer i loftet. Brandvæsenet anbefaler 
desuden, at der opsættes røgalarmer i de tilhørende flugtvejsgange.  
 
Der skal udarbejdes belægningsplan, som skal godkendes af brandvæsenet. Den skal tilgodese, at flugtveje 
ikke spærres, og at der er tilstrækkelig mulighed for passage i soveområdet.  
 

Overnatning til flere end 150 personer i samme bygning  
Ovenstående retningslinjer er gældende, og der skal være en fast vågen vagt, som foretager runderinger i 
hele bygningen. Brandvæsenet fastsætter retningslinjer for instruktion af vagter. 


