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1.

Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 7372
Sagsid.: 16/16
Initialer: elwe
Åben sag

Beslutning Beredskabskommissionen den 23-11-2016
Godkendt.

Fraværende: Michel Andreasen, Allan Hansen
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2.

Sagsgang byggesager og midlertidige arrangementer efter
lovændringer i Beredskabsloven og Byggeloven

Dok.nr.: 7391
Sagsid.: 16/16177
Initialer: jfm
Åben sag

Indledning

Efter ændringer i Beredskabsloven og Byggeloven, som trådte i kraft 1. juli 2016, er
visse former for brandmæssige forhold ikke længere reguleret af Beredskabsloven, men
udelukkende via Byggeloven.

Sagsfremstilling

Det blev besluttet i Beredskabskommissionen ved møde 24. august 2016, at Sydvestjysk
Brandvæsen skulle tage initiativ til samarbejdsmøde med kommunernes byggeafdelinger
med henblik på at skabe en fælles daglig og hensigtsmæssig arbejdsfordeling på de
pågældende områder, som omhandler visse former for byggesager samt
sagsbehandlingen af visse former for midlertidige arrangementer.
Disse møder har været afholdt med et ønske fra kommunerne, om at opgaverne
delegeres til Sydvestjysk Brandvæsen, hvilket efterfølgende har vist sig ikke at være
juridisk muligt, grundet de nye beredskabsselskabers status som § 60 selskaber.

Sydvestjysk Brandvæsen arbejder nu med 2 nye modeller for at få opgaverne
struktureret bedst muligt for kommunerne efter ændringerne. Målet er at finde den mest
hensigtsmæssige model for såvel borgere og virksomheder som for arbejdet i
byggeafdelingerne.

Indstilling

Koordinationsudvalget indstiller, at

1. Sydvestjysk Brandvæsen i samarbejde med kommunernes byggeafdelinger afsøger
alternative modeller for enten en overdragelse af opgaverne til kommunerne eller en
delvis overdragelse med efterfølgende bestiller/udfører model mellem kommunerne
og Sydvestjysk Brandvæsen

2. den model, der vurderes mest hensigtsmæssig for såvel borgere og virksomheder som
for arbejdet i byggeafdelingerne indstilles til godkendelser i kommunerne

Bilag

1 Åben Juridisk notat: Mulighed for delegering af opgaver fra Byggeloven
til SVJB

331796/16

Beslutning Beredskabskommissionen den 23-11-2016
Godkendt.

Fraværende: Michel Andreasen, Allan Hansen
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3.

Gebyrer for udrykning til "blinde" alarmer efter ændringer i
Beredskabsloven

Dok.nr.: 7392
Sagsid.: 16/16177
Initialer: jfm
Åben sag

Indledning

Efter ændringerne i Beredskabsloven besluttet 1. juli 2016 er det fremadrettet
kommunerne, der fastsætter gebyret til Automatiske brandalarmeringsanlægs
idriftsætning, overvågning samt udrykning til ”blinde alarmer” fra disse anlæg.

Tidligere reguleredes gebyrer til udrykning fra ”blinde alarmer” én gang årligt af
Beredskabsstyrelsen.

Sagsfremstilling

Gebyret til udrykning til ”blinde alarmer” er i 2016 af Beredskabsstyrelsen fastsat til kr.
5.195, - pr. udrykning. Et beløb, der skal afspejle Redningsberedskabets faktuelle
omkostningsniveau i forbindelse med disse udrykninger.
Gebyrstørrelsen er enslydende, uanset hvilken type af udrykning, der afsendes til den
aktuelle alarm. (Reduceret udrykning, normal udrykning eller special udrykning.)

Indstilling

Koordinationsudvalget indstiller til Beredskabskommissionen, at det indstilles til byrådene
at:
1. gebyret i Sydvestjysk Brandvæsens slukningsområde fastholdes i 2017 med normal
prisfremskrivning til 2017
2. gebyrstørrelsen fortsat er ens, uanset typen af udrykning til aktuel adresse

3. gebyrudviklingen det kommende år følges på landsplan, og fremadrettet én gang
årligt besluttes af Beredskabskommissionen.

Beslutning Beredskabskommissionen den 23-11-2016
Godkendt.

Fraværende: Michel Andreasen, Allan Hansen
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4.

Ændring af brandsynsterminer efter ændringer i
Beredskabsloven

Dok.nr.: 7393
Sagsid.: 16/16177
Initialer: jfm
Åben sag

Indledning

Efter ændringerne i Beredskabsloven, besluttet 1. juli 2016, er bekendtgørelsen om
brandsyn ændret. Bekendtgørelsen forenkler og målretter de fremadrettede brandsyn i
forhold til den politiske aftale om Redningsberedskabet, hvilket betyder at
brandsynsterminerne (år) er ændret, ligesom visse former for brandsynsobjekter helt
udgår.

Sagsfremstilling

Brandsynsterminerne er op delt i type 1 -3 hvor

Type 1 brandsyn er brandsyn, der ikke kan fraviges nuværende termin.
(Eksempelvis plejehjem, sygehuse, store diskoteker osv.)

Type 2 brandsyn er brandsyn, hvor kommunalbestyrelsen kan fastsætte en individuel
termin på baggrund af en konkret beredskabsfaglig vurdering
(Eksempelvis hoteller teatre, biografer, Idrætshaller osv.)

Type 3 brandsyn er brandsyn, hvor kommunalbestyrelsen kan fastsætte en individuel
termin på baggrund af en konkret beredskabsfaglig vurdering. Kommunalbestyrelsen kan
for disse objekter endvidere beslutte, at der indtil videre ikke foretages brandsyn
(Eksempelvis spejderhytter, mindre diskoteker, kirker, mindre biografer, osv.)

Indstilling

Koordinationsudvalget indstiller, at:

1. Sydvestjysk Brandvæsen ud fra en konkret beredskabsfaglig vurdering opstiller og
implementerer fremadrettet terminskriterier for type 2 brandsyn

2. Sydvestjysk Brandvæsen ud fra en konkret beredskabsfaglig vurdering opstiller og
implementerer fremadrettet terminskriterier for type 3 brandsyn, herunder ud fra en
beredskabsfaglig objekt vurdering udfaser visse typer af nuværende brandsyn.

Bilag

1 Åben Foreløbigt skema til risikovurdering af type 1-3 brandsyn

331836/16

Beslutning Beredskabskommissionen den 23-11-2016
Godkendt.

Fraværende: Michel Andreasen, Allan Hansen
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5.

Revidering af Sydvestjysk Brandvæsens vedtægter m.m.

Dok.nr.: 7394
Sagsid.: 16/1202
Initialer: jfm
Åben sag

Indledning

Lovændringer har gjort det hensigtsmæssigt at revidere vedtægterne for Sydvestjysk
Brandvæsen. I samme forbindelse ajourføres vedtægterne generelt.

Sagsfremstilling

Forslagene til ændringer af vedtægterne er beskrevet nedenfor.

1. Ved ændring af beredskabsloven (§9 stk. 2 og §10 stk. 2) er det fastsat, at
politidirektøren eller dennes stedfortræder ikke har stemmeret i
Beredskabskommissionen vedr. kommunale bevillingsspørgsmål. Dette er tilføjet i
vedtægterne (§ 4 stk. 4).

2. Ændring af beredskabsloven (§14 stk. 2) har muliggjort, at ansvaret for planen for
den risikobaserede dimensionering delegeres til den fælles Beredskabskommission.
Ansvaret for den risikobaserede dimensionering er foreslået delegeret til den fælles
Beredskabskommission, dog med den tilføjelse, at kommissionen skal orientere de 3
kommunalbestyrelser om planen (§6 stk. 3).

3. Ændring af beredskabsloven (§23a) har muliggjort, at fastsættelse af gebyrer for
tilslutning og overvågning af automatiske brandsikringsanlæg og udrykning til blinde
alarmer kan delegeres til den fælles Beredskabskommission. I vedtægterne fremgår
det allerede af §1 stk. 1 og §6 stk. 1, at de samlede kommunale opgaver i henhold til
beredskabslovgivningen er overladt til den fælles
Beredskabskommission/fællesskabet. Derfor indstilles det, at det tages til
efterretning, at delegationen af fastsættelse af gebyrer indgår i
Beredskabskommissionens opgaver.
4. Ved den seneste revision af vedtægterne blev der indsat en bestemmelse om, at hvis
ændringer af lov om fyrværkeri og lov om beskyttelsesrum blev ændret således, at
kommunalbestyrelsen beføjelser i henhold til disse love kan delegeres til den fælles
Beredskabskommission, skal dette ske automatisk. Der er nu kommet
delegationsmulighed vedr. disse beføjelser. Desuden er lov om beskyttelse af
havmiljøet, kapitel 11 også blevet ændret således, at kommunalbestyrelsernes
beføjelser kan delegeres til den fælles Beredskabskommission. Bestemmelserne i
kapitel 11 vedrører bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening af havet og de
kystnære dele af søterritoriet. Det er indstillet, at beføjelserne i henhold til lov om
beskyttelse af havmiljøet delegeres til Beredskabskommissionen/fællesskabet. Dette
fremgår af §1 stk. 3 i vedtægterne.
5. I fald lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om miljøbeskyttelse, lov
om erstatning for miljøskader og lov om forurenet jord ændres således, at de
beføjelser kommunalbestyrelserne har i forhold til disse love kan delegeres til
Beredskabskommissionen/fællesskabet, skal dette ske automatisk uden behandling i
de 3 kommunalbestyrelser (§1 stk. 4).
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Det materielle indhold i dette er, hvorvidt beredskabet, når de rykker ud for at rydde
op efter ulykker o. lign, kan pålægge forureneren at betale for oprydningen.

6. Der er pr. 1. juli 2016 flyttet en række myndighedsopgaver fra Beredskabsloven til
Byggeloven. Der er ikke mulighed i Byggeloven til at delegere disse opgaver tilbage til
fællesskabet.
Da de kommunale byggeafdelinger ikke nødvendigvis har den faglige kompetence i
forhold til disse opgaver, foreslås det, at beredskabet efter anmodning hjælper
byggesagsafdelingerne i de 3 kommuner med sagsforberedelsen af disse sager. § 1
stk. 5 i forslag til reviderede vedtægter.

Det er i § 1 stk. 5 forsøgt at tage højde for, hvis der senere sker tilsvarende
flytninger af opgaver fra Beredskabsloven, således at fællesskabet i videst mulige
omfang fastholder den nuværende opgavemængde og dermed fremover varetager de
opgaver, hvor de besidder den faglige kompetence.

7. Der gives i forslaget til reviderede vedtægter mulighed for, at den fælles
Beredskabskommission kan meddele prokura til formanden for den fælles
Beredskabskommission og beredskabschefen i fællesskab (§6 stk. 6).

8. Det indstilles, at der gives fællesskabet mulighed for at indgå aftaler om leasing af
materiel (§10 stk. 6).
9. Underskriftsbladet, hvor kommunerne tiltræder vedtægterne, er fjernet, da
kommunernes tiltrædelse fremgår af de 3 byråds beslutningsprotokoller.

10. Der er i forslaget fjernet elementer, der alene vedrørte starten af fællesskabet, og
dermed ikke længere er relevante i vedtægterne.
11. Endelig er der foretaget enkelte sproglige tilretninger og præciseringer.

I forlængelse af, at vedtægterne foreslås ændret, er der også foretages enkelte rettelser
i forretningsordenen og i arbejdsgrundlaget for Koordinationsudvalget. Sigtet med disse
rettelser er dels at sikre fortsat overensstemmelse med vedtægterne samt rette til i
forhold til den praksis, der er i Beredskabskommissionen/fællesskabet.

Kompetencer

Vedtægterne skal godkendes af de 3 byråd og derefter godkendes af Tilsynet i henhold til
§ 60 i Lov om kommunernes styrelse.
Det skal nævnes, at forslag til reviderede vedtægter er sendt til Tilsynet for at få en
forhåndsudtalelse om mulighederne for, at Tilsynet kan godkende dem. Tilsynet har
endnu ikke meldt tilbage vedr. dette. I fald Tilsynets tilbagemelding giver anledning til
mindre ændringer, foreslås det, at Koordinationsudvalget bemyndiges til at foretage
disse, inden sagen sendes til Byrådene.

Indstilling

Koordinationsudvalget indstiller, at Beredskabskommissionen indstiller til de 3 byråd, at
·

de reviderede vedtægter godkendes
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Samt Koordinationsudvalget indstiller til Beredskabskommissionen, at
·

forslag til revideret forretningsorden og revideret arbejdsgrundlag for
Koordinationsudvalget godkendes

Bilag

1 Åben Forslag til reviderede vedtægter 16.10.2016
2 Åben Forslag til revideret forretningsorden 16.10.2016
3 Åben Forslag til revideret arbejdsgrundlag for Koordinationsudvalget
16.10.2016

331848/16
331855/16
331859/16

Beslutning Beredskabskommissionen den 23-11-2016
Udsat.

Fraværende: Michel Andreasen, Allan Hansen
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6.

Sager til orientering

Dok.nr.: 7395
Sagsid.: 16/16
Initialer: jfm
Åben sag

Indledning

Beredskabschefen orienterer om følgende punkter på mødet
·
·
·
·
·

Status Økonomi og budget
Status på arrangementet for byrådene hos SVJB 28. november 2016
Forebyggelseskampagnen ”Red farmor”
Hændelser og operativ information siden sidste kommissionsmøde
Nytårsparader 2016

Bilag

1 Åben Økonomi pr. 08.11.2016
2 Åben Oversigt Nytårsparader 2016

331863/16
331866/16

Beslutning Beredskabskommissionen den 23-11-2016
Orienteringerne blev taget til efterretning.

Fraværende: Michel Andreasen, Allan Hansen
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7.

Eventuelt

Dok.nr.: 7374
Sagsid.: 16/16
Initialer: elwe
Åben sag

Beslutning Beredskabskommissionen den 23-11-2016
Intet.

Fraværende: Michel Andreasen, Allan Hansen
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Bilagsliste
2.

Sagsgang byggesager og midlertidige arrangementer efter lovændringer i Beredskabsloven
og Byggeloven
1.
Juridisk notat: Mulighed for delegering af opgaver fra Byggeloven til SVJB
(331796/16)

4.

Ændring af brandsynsterminer efter ændringer i Beredskabsloven
1.
Foreløbigt skema til risikovurdering af type 1-3 brandsyn (331836/16)

5.

Revidering af Sydvestjysk Brandvæsens vedtægter m.m.
1.
Forslag til reviderede vedtægter 16.10.2016 (331848/16)
2.
Forslag til revideret forretningsorden 16.10.2016 (331855/16)
3.
Forslag til revideret arbejdsgrundlag for Koordinationsudvalget 16.10.2016
(331859/16)

6.

Sager til orientering
1.
Økonomi pr. 08.11.2016 (331863/16)
2.
Oversigt Nytårsparader 2016 (331866/16)
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