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Driftsansvarlig person skal varetage 
følgende:  
Driftsansvarlig person, der på anlægsejers/-brugers vegne har 
ansvaret for daglig betjening i overensstemmelse med det 
godkendte installationsfirmas anvisninger. Personen er 
udpeget af anlægsejeren. 
  

• Sikre at fremmede håndværkere er bekendt med og 
efterlever Aarhus Kommunes krav med det formål at 
undgå skader og uønskede alarmer til 
redningsberedskabet.  

• Løbende ajourføre og kontrollere driftsjournalen med alle 
betydende begivenheder:  
o Frakobling  
o Konstaterede fejl  
o Reparation  
o Art og årsag til alarmer / aktiveringer  
o Årlig service (Stempel og underskrift)  
o Årlig inspektion (Stempel og underskrift) 
o Kvittering for egen månedlig kontrol  
o Kvittering for egen ugentlig kontrol  
o Kvittering for egen kvartalsvise kontrol  

• Opbevare servicerapporter, inspektionsrapporter og 
kontrolskemaer og på forlangende forevise disse for 
redningsberedskabet, inspektionsvirksomheden etc. 

• Drage omsorg for, at de fejl og mangler, 
inspektionsvirksomheden måtte konstatere, bliver 
udbedret, så anlæggets godkendelse kan opretholdes  

• Opretholde korrekte kontaktoplysninger på 
kontaktpersoner ved redningsberedskabet 

 

Daglig kontrol:  

Det skal hver dag ved arbejdstids ophør kontrolleres at:  

• Anlægget er i drift  

• Ingen systemdele er frakoblede  

• Ingen systemdele er fejlramte  

• Eventuel fejlmelding fra dagen i forvejen er udbedret eller 
under udbedring  
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• Supplerende krav fra et godkendt 
installationsfirma er overholdt  
 

Ugentlig kontrol:  
Gælder for sprinkleranlæg og udføres ud fra særskilt 
kontrolskema.  
  
Månedlig kontrol:  
Der skal en gang om måneden visuelt kontrolleres at:  

• Redningsberedskabet har adgang i og uden for normal 
arbejdstid  

• Samtlige anlæggets manuelle betjeningssteder 
(alarmtryk, udløsetryk, varslingstryk og centraludstyret) er 
ubeskadiget og tilgængeligt  

• Der under og omkring detektorer, sprinklere og dyser er 
det nødvendige frie rum for korrekt funktion  

• Der ikke er sket ændringer i lokalernes anvendelse, der 
har indflydelse på anlæggets funktion  

• Supplerende krav fra et godkendt installationsfirma er 
overholdt  
 

Kvartalsvis kontrol:  
Funktionsafprøvning af varslingsanlæg, mekaniske 
brandventilationsanlæg, brand- og røgspjæld samt 
acceleratorer og vandstrømskontakter i AVS-anlæg  
Funktionsprøver der medfører alarmafgivelse til 
redningsberedskabet, skal altid forud være aftalt og udføres i 
overensstemmelse med leverandørens anvisninger.  

  
Årlig kontrol:  
Der skal årligt kontrolleres at:  

• Service er gennemført  

• Inspektion er gennemført  

• Eventuelle reparationer er udført  

• Tilpasninger til bygningsmæssige ændringer er 
gennemført  

• Tilpasninger til ændret brug af lokaler er gennemført 

 



 

Side 4 af 4 
Yderligere henvises til: DBI-retningslinje 005, DBI-retningslinje 231 samt 
Østjyllands Brandvæsens tilslutningsbestemmelser. 

 

Automatiske Branddørlukningsanlæg 
(ABDL):  
Den driftsansvarlige person skal tilse, at anlægget til 
stadighed er i drift og i funktionsdygtig stand, herunder at: 
•  Anlæg, der er i alarmtilstand, retableres. 
•  Fejlramte anlæg repareres. 
•  Oplag eller andet, der kan forhindre korrekt dørlukning, 
fjernes.  
 
Egenkontrol: 
Af vedligeholdelseshensyn skal dørene aktiveres jævnligt, 
dog mindst én gang hvert kvartal. 
Døre, der ikke lukker helt til fals samt låse, der ikke går i 
indgreb, skal justeres og/eller smøres. 
 
Mindste omfang af service 
Ud over den driftsansvarlige persons egenkontrol skal 
anlægget mindst én gang årligt serviceres af en installatør. 
 
Som dokumentation for udført serviceeftersyn skal 
centraludstyret forsynes med en selvklæbende mærkat med 
følgende oplysninger: 
•  Dato for serviceeftersyn. 
•  Firmanavn og telefonnummer. 
 

Driftsmæssige forskrifter 
For anlæg der er placeret i lokaliteter, som er omfattet af 
bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., 
plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, 
daginstitutioner og butikker gælder, at der hvert 3. år skal 
fremsendes en attest til redningsberedskabet fra en 
autoriseret el-installatør om, at anlægget er funktionsdygtigt.  
Ovenstående gælder ikke forsamlingslokaler, hvor der er krav 
om el-sikkerhedsattest i overensstemmelse med 
Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om kontrol af elektriske 
installationer i forsamlingslokaler. 
 
 


