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Tilsyn med forsamlingslokaler 
 

I forbindelse med selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 3. oktober 2012 om 
brandværnsforanstaltninger i hoteller mv., forsamlingslokaler, 
undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. 
 
Grønlands Elmyndighed gør hermed ordningen omkring eftersyn af elektriske 
installationer – herunder nødbelysning og panikbelysning samt 
varslingsanlæg og ABDL-anlæg – i forsamlingslokaler til flere end 150 
personer obligatorisk, jævnfør nedenstående retningslinjer. 
 
Grønlands Elmyndighed vurderer i forbindelse med dette krav, at det vil være 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at installationerne kontrolleres hvert 2. år. 
 
Omfang: 
Forsamlingslokaler omfatter følgende: teatre, biografer, restauranter, 
diskoteker, selskabslokaler, mødelokaler, koncertsale, udstillingslokaler, 
idræts/svømmehaller, andre bygninger og lokaler, der anvendes til lignende 
formål. 
 
Ud over forsamlingslokaler beregnet til flere end 150 personer omfatter 
ordningen også forsamlingslokaler, der enkeltvis er beregnet til færre end 150 
personer, når disse samlet benyttes af over 150 personer og lokalerne har 
fælles adgangs- og flugtveje. 
 
I tilfælde hvor der er tvivl om det mulige antal af personer i lokalet skal 
Bygningsreglementet af 2006s bestemmelser i kapitel 6 brandforhold tages i 
anvendelse. 
 
6.12.2 stk. 2 Antallet af personer i forsamlingslokaler skal regnes til 2 
personer pr. M 2 gulvareal. I forsamlingslokaler med fastmonterede stole og i 
andre lokaler, som udelukkende benyttes efter pladsfordelingsplaner 
godkendt af brandmyndigheden, regnes med det heraf følgende antal 
personer. 
 
Kontrollen: 
Kontrollen omfatter elektriske installationer, brugsgenstande og apparater 
m.v.. der hører til forsamlingslokalet med tilhørende gange og flugtveje, 
vestibule, køkken, depotrum og andre lokaler med tilknytning til det 
pågældende forsamlingslokale. 
 
Kontrollen skal på foranledning af ejeren (lejeren, forpagter, bestyrer osv.) af 
forsamlingslokalet foretages af en autoriseret installatør efter de udarbejdede 
retningslinier. Efter evt. fejl er rettet skal installatøren underskrive og 
firmastemple en elsikkerhedsattest som bevis på at kontrollen er foretaget og 
at elinstallation og brugsgenstande, herunder nød- og panikbelysningen, abdl-
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anlæg og varslingsanlæg er i orden og fungerer efter hensigten. 
 
Elsikkerhedsattest: 
Når installatøren har konstateret, at installationen er lovlig skal 
elsikkerhedsattesten, udleveres til den der driver forsamlingslokalet. 
Vedkommende har pligt til, at anbringe attesten på et for publikum let 
tilgængeligt og synligt sted. Attesten skal fremstå i en holdbar udførelse. 
 
Genpart/kopi af attesten fremsendes til Grønlands Elmyndighed. 
 
I forsamlingslokaler, hvor der er ophængt en for publikum synlig el-
sikkerhedsattest i henhold til ovenstående retningslinjer, bortfalder kravet om 
indsendelse mindst hvert 3. år af attest fra autoriseret el-installatør til 
kommunen (redningsberedskabet). 
 
 
Lovgrundlag: 
 
§ 29, stk. 1 i beredskabsloven (Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om 
redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende 
foranstaltninger) bestemmer, at kommunen har pligt til at foretage brandsyn i 
blandt andet bygninger, hvor mange mennesker samles. Bestemmelsen siger 
ikke noget om, hvor ofte kommunen skal foretage brandsyn, men i § 29, stk. 
stk. 3 bestemmes, at kommunen – mod behørig legitimation og uden 
retskendelse – til enhver tid kan foretage brandsyn efter stk. 1, hvis det 
skønnes nødvendigt. 
 
Efter § 3, stk. 1 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 3. oktober 2012 om 
brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., forsamlingslokaler, 
undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker skal forsamlingslokaler til 
flere end 150 personer overholde bestemmelserne i ”Driftsmæssige forskrifter 
for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, 
daginstitutioner og butikker”, jævnfør bekendtgørelsens bilag 1. 
 
Af bekendtgørelsens § 8 fremgår desuden, at forsamlingslokaler til flere end 
50 personer skal anmeldes til kommunen, og at pligten påhviler 
ejeren/brugeren. Endvidere gælder for forsamlingslokaler, at ejerens eller 
brugerens eller den driftsansvarlige navn og bopæl skal anmeldes til 
kommunen. 
 
Jævnfør afsnit 11.1 i ”Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., 
plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner 
og butikker” påhviler det ejeren/brugeren af forsamlingslokaler til flere end 
150 personer at sørge for, at en autoriseret el-installatør mindst hvert 3. år 
udfylder en attest om, at nødbelysning og panikbelysning, varslingsanlæg 
samt automatiske branddørlukningsanlæg er fundet i orden, og at attesten 
sendes til kommunen. Kravet om indsendelse af en 3-årig attest bortfalder 
dog, når der i forsamlingslokalet på et for publikum synligt sted er ophængt 
en gyldig el-sikkerhedsattest. 
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