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Midlertidig overnatning 

Indsendes senest 2 uger før første overnatningsdøgn til pbv@rebild.dk. Jf. BR18, §6h. 
Vejledning se side 2 

Overnatningssted 
Forsamlingslokale/institution: 

Gade: Nr.: Postnr.: By: 

Lokalenummer (-numre) eller betegnelse: 

Kontaktperson: Antal personer: Tlf.: 

Startdato: Kl.: Slutdato: Kl.: 

Udfyldes af den ansvarlige for arrangementet 
Er lokalerne godkendt til formålet*: 

Nej ☐  Ja ☐ 

Forefindes godkendt belægningsplan (skal vedhæftes): 

Nej ☐  Ja ☐ 

Navn: Tlf.: 

Gade: Nr.: Postnr.: By: 

Ansvarshavende for lokalerne erklærer med sin underskrift at overholde de for lokalet pålagte driftsmæssige 
krav jf. BR18, §§147-148 samt ved overnatninger, de gældende bestemmelser for midlertidig overnatning (jf. 
BR18, §152a).  

Dato: Underskrift (navn ved elektronisk ansøgning): 

mailto:pbv@rebild.dk
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Midlertidige overnatningslokaler. 
 

Midlertidig overnatning i lokaler, som ikke er godkendt til overnatning, foregår for det meste i forbindelse 
med f.eks. arrangementer i børnehaver, hvor der overnattes i institutionen, større idrætsstævner, hvor der 
overnattes i flere klasselokaler på skoler og i idrætshaller mv. 
 
Midlertidig overnatning i lokaler, der ikke er godkendt til overnatning, kan ske uden byggetilladelse hvis 
reglerne i bygningsreglementets §152a overholdes: 

• Kortvarigt ophold på op til 5 døgn  

• Tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder  

• Ved overnatning af mere en 150 personer, skal der være mindst én fast vågen vagt   

• Ordensregler om forebyggelse af brand   

• Brand- og evakueringsinstruks  

• Ved overnatning af mere end 50 personer en belægningsplan 
 
Belægningsplaner skal kun udarbejdes for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer. 
En belægningsplan er en tegning, som viser indretningen af det lokale, hvor der overnattes midlertidigt, 
herunder sovepladser, møbler, bagage, brandslukningsmateriel og flugtveje helt til det fri. 
 
En belægningsplan skal indeholde følgende informationer: 

• Hovedmålene for overnatningslokalet  

• Flugtvejene fra overnatningslokalet til trapperum eller til det fri  

• De frie flugtvejspassager i selve overnatningslokalet, som skal være mindst 1,3 m bredde  

• Sovepladser, inventar- og bagageområder angivet med hovedmål eller antal sovepladser for hvert 
område. For hver soveplads skal der afsættes et areal på mindst L*B på 2,5 m * 0,75 m, så der 
også er plads til bagage ved den enkeltes soveplads  

• Udgangsdøre fra lokalet angivet med mål på den frie passage samt flugtvejsarmaturer eller 
flugtvejspiktogram  

• Hvis der ikke er installeret ABA-anlæg og automatisk varslingsanlæg skal placering af røgalarm(er) 
angives  

• Placering af alarmtryk eller varslingstryk  

• Placering af fast vågen vagt  

• Ophængningssted for belægningsplanen  

• Det totale antal sovepladser  

• Målestok 

 
 

Er der forhold som i henhold til ovennævnte er du velkommen til at kontakte Rebild Kommune på  
tlf. 99 88 76 87 

Links: 

BR18, §6h 

BR18, §§147-148 

BR18, §152a  

Vejledning til belægningsplaner ved midlertidige overnatninger  

Vejledning 

https://bygningsreglementet.dk/Administrative-bestemmelser/Krav#:~:text=camping%2D%20og%20salgsomr%C3%A5der-,%C2%A7%206h,-Pladsfordelingsplaner%20og%20midlertidig
https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Krav#:~:text=brandsikkerheden%20i%20bygningen-,%C2%A7%20147,-For%20nedenst%C3%A5ende%20bygningsafsnit
https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Krav#:~:text=opfylde%20%C2%A7%C2%A7%20137%2D142.-,%C2%A7%20152%20a,-Midlertidig%20overnatning%20i
https://bygningsreglementet.dk/-/media/Br/Kap_5_Brand/Vejledninger/Generel-vejledning/Bilag-11-abcde/030720-Bilag-11d-Vejledning-for-bel%C3%A6gningsplaner-ved-midlertidige-overnatning.pdf

