
Driftsjournal for midlertidig overnatning på                

Adressen:  

Lokale nummer/navn: 

Før benyttelse, samt hver dag ved overnatninger over flere dage, skal lokalerne kontrolleres og 

driftsjournalen udfyldes.  

Følgende skal kontrolleres:  

• at flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde. 

• at flugtveje kan passeres i flugtvejsretningen ugen brug af nøgle eller særligt værktøj. 

• at flugtvejsdøre samt flugtvejsbelysning og/eller skilte ved disse er synlige. 

• at døre og lignende med selvluk skal selvluk være funktionsdygtig og døre må ikke fastholdes åbne 

med kiler og lignende.  

• at der for bygninger uden slangevinder (brandslanger), er højst 30 meter fra et vilkårligt sted i 

overnatningslokalet til håndildslukker (håndsprøjtebatteri eller trykvandsslukker).  

• at opslag med angivelse af det maksimale antal personer som må overnatte i rummet, er anbragt 

på et synligt sted.  

• at der i flugtvejen eller i overnatningslokalerne er ophængt en brand- og evakueringsinstruks.  

• at der er udleveret ordensregler om forebyggelse af brand, eller at disse er ophængt i 

overnatningslokalet.  

• at i lokaler hvor der overnatter mere end 50 personer, er ophængt en belægningsplan.  

• at internt varslingsanlæg uden alarmoverførsel til redningsberedskabet er funktionsdueligt.   

• at hvis der ikke er et internt varslingsanlæg, skal det sikres, at der er opsat røgalarmer i selve 

overnatningslokalerne og for lokaler uden direkte udgang til det fri, tillige i tilhørende flugtveje. 

Alternativt til røgalarmer, kan der være mindst en fast vågen vagt i selve overnatningslokalet, 

vagten skal have mulighed for på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde at varsle alle i lokalet, f.eks. 

ved brug af en megafon.  

 

Alle mangler, der konstateres ved eftersynet, skal omgående afhjælpes. 

Driftsjournalen skal opbevares i mindst 3 måneder efter udfyldelse og på forlangende fremvises til 

kommunalbestyrelsen eller dennes repræsentant.  

 

Overstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.  

Dato og klokkeslæt for kontrol: 

 

 

Navnet og telefon nummer på driftsansvarlige person: 

 

 

Underskrift af driftsansvarlige person: 
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