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VEDR. Bestyrelsesmøde i  
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S 
 

  

DATO / STED Fredag den 8. december 2017 
 
Klokken: 9:00-11:00 
 
Businesspark Struer 
Fælledvej 17 
7600 Struer 
 
 

DELTAGERE H.C. Østerby (formand), Holstebro Kommune  
Erik Flyvholm (næstformand), Lemvig Kommune 
Mads Jakobsen, Struer Kommune  
Kenneth Bro, Lemvig Kommune 
Niels Viggo Lynghøj, Struer Kommune  
Berit Kjølhede, Skive Kommune  
Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi 
Lotte Bonde, repræsentant for de frivillige, observatør 
Peder Høj Jensen, medarbejderrepræsentant, observatør  
Claus Bo Nielsen, Nordvestjyllands Brandvæsen 
 
 

REFERENT Betina Elgaard, Nordvestjyllands Brandvæsen 
 
 

AFBUD Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommune  
Betina Bugge, suppleant, Skive Kommune 
Kim Bak Kristensen, Holstebro Kommune 
 
 

 
Referat 
 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. september 2017 
2. Siden sidst 
3. Økonomi – lukket punkt 
4. Procesplanlægning af beredskabsplaner 
5. Brandsynsfrekvens 
6. Eventuelt 
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1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. september 2017 
 
Sagsfremstilling: 
Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde ønskes godkendt. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet fra bestyrelsesmødet den 22. 
september 2017. 
 
Bilag: 
Referat – Bestyrelsesmøde – 22. september 2017 
 
Beslutning: 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
2. Siden sidst 

 
Sagsfremstilling: 
Claus Bo Nielsen giver en orientering om, hvad der er sket siden sidste 
bestyrelsesmøde. 
 
Der gives bl.a. en status på det operative og administrative område. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Bilag: 
Ingen. 
 
Beslutning: 
Ved sidste bestyrelsesmøde blev der fremsat ønske om anskaffelsespris på mobile 
dæmninger. Nordvestjyllands Brandvæsen har udarbejdet en mindre analyse i forhold til 
det akutte behov for mobile dæmninger i de fire kommuner. Anskaffelsesprisen vil være 
omkring 6-700.000 kr., og herudover skal tillægges omkostninger i forbindelse med 
uddannelse og vedligeholdelse.  
Beredskabsstyrelsen har mobile dæmninger, som kan rekvireres uden beregning, men 
disse bliver fordelt efter, hvor behovet er størst, og derfor kan der ikke gives 
leveringssikkerhed herpå. 
 
Vores godkendte årsregnskab er sendt til Ankestyrelsen, som har overtaget denne 
opgave fra Statsforvaltningen. 
 
Nuværende bestyrelse har ansvaret frem til den ny konstituering den 03.01.18, hvorefter 
ansvaret overgår til de nye bestyrelsesmedlemmer.  

 
Ansvaret for håndtering af massetilskadekomster er overgået til regionen. Claus Bo 
Nielsen har derfor været i dialog med beredskabscheferne i de tilstødende 
dækningsområder med henblik på at skabe et samarbejde i overgangsperioder i form af 
fælles indkøb af eksempelvis bårer, tæpper og andet behandlerpladslignende udstyr. 
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Beredskabschefen orienterede om de igangværende forhandlinger med Bolig-, Bygge- 
og Trafikstyrelsen om ny brandsynsbekendtgørelse.  
 
Vores nuværende sagsbehandlingstid på myndighedssager ligger i underkanten af 2 
uger. 
 
Nordvestjyllands Brandvæsen har gennemført alle brandsyn for 2017. Nordvestjyllands 
Brandvæsen har et mål om igennem god dialog at højne brandsikkerheden, hvorfor der 
har været og vil blive udført en kvalitetssikring af vores brandsyn.  
 
Vi er i gang med opbygning af tankvogn til Thyborøn samt at sammensætte en 
klimatrailer, som formentlig vil blive placeret hos de frivillige. 
 
Nordvestjyllands Brandvæsen har foretaget indkøb af beklædning til alle ansatte, 
således alle får et sæt tøj, hvorved alle bliver ens klædt. 
 
Orienteringen taget til efterretning. 
 
 
3. Lukket punkt 

 
 

4. Procesplanlægning af beredskabsplaner 
 

Sagsfremstilling: 
Embedsmandsudvalget har godkendt en procesplan, hvor Nordvestjyllands Brandvæsen 
faciliterer projektet med revidering af kommunale beredskabsplaner i de fire kommuner. 
Procesplanen for Nordvestjyllands Brandvæsens facilitering af de fire kommuners nye 
beredskabsplaner for perioden 2018-2021 vil blive i et samarbejde med chefkonsulent 
Mads Bjerre Nielsen, som frikøbes fra Midtjysk Brand & Redning. 
Mads Bjerre Nielsen har tidligere faciliteret og implementeret lignende projekt i Silkeborg 
og Viborg Kommune. 
Procesplanen vil kort blive gennemgået på mødet af beredskabschefen.  
Beredskabschefen finder det hensigtsmæssigt, at beredskabskommissionen forelægges 
og godkender procesplanen, inden den eventuelt sendes til godkendelse i de fire 
ejerkommuner. På denne måde sikres den rette forankring, når Nordvestjyllands 
Brandvæsen skal facilitere dette projekt. 

 
Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender procesplanen. 

 
Bilag: 
Procesplan for revision fa kommunens generelle beredskabsplan 

 
Beslutning: 
Godkendt som indstillet.  
 
 
5. Brandsynsfrekvens 



 
 

Nordvestjyllands Brandvæsen I/S Side 4 af 5 
Møde den 8. december 2017  

  

 
Sagsfremstilling: 
Den 1. juli 2016 trådte Bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 
(brandsynsbekendtgørelsen) i kraft.  
Brandsynsbekendtgørelsen beskriver kommunalbestyrelsens (beredskabets) opgave 
omkring varetagelsen af brandsyn. Bekendtgørelsen beskriver blandt andet, at brandsyn 
ved rådgivning, information og motivation skal medvirke til at forebygge eller formindske 
faren for brand, samt medvirke til, at der sikres forsvarlige rednings- og 
slukningsmuligheder i tilfælde af brand. 
Brandsynsobjekterne deles op i kategorier. I den gamle brandsynsbekendtgørelse var 
det fastlagt ved lov hvilke intervaller der var for de enkelte kategorier. I den nye 
bekendtgørelse er brandsynsobjekterne delt op i 3 typer. Brandsynsfrekvensen for type 1 
er stadig fastlagt ved lov, mens brandsynsobjekter af type 2 og 3 skal fastlægges 
individuelt af kommunalbestyrelsen. 
En brandsynsadresse kan godt have flere kategorier/objekter. F.eks. en skole, som både 
har undervisnings-afsnit og forsamlingslokaler, eller et hotel som kan have et eller flere 
overnatningsafsnit, forsamlings-lokaler, og måske et mindre gasoplag.  
(I Nordvestjyllands Brandvæsens område er der ca. 925 adresser med i alt 1254 
objekter) 
Bekendtgørelse fra 2016 trådte i kraft 1. juli 2016, men med en overgangsperiode indtil 
kommunalbestyrelsen, ud fra en konkret vurdering, havde fastsat en individuel 
brandsynstermin. 
Nordvestjyllands Brandvæsen valgte i 2016 at forsætte med de tidligere 
anvendelseskategorier, for ikke at ændre kategorier og terminer midt i et brandsynsår. I 
løbet af 2017 er alle brandsynsobjekter gennemgået, og de er nu ændret til de nye 
kategorier. I både 2016 og 2017 er brandsynene gået efter de gamle tidsintervaller. 
Nordvestjyllands Brandvæsen har i vedlagte bilag vurderet objekttyperne, ud fra 
erfaringen med tidligere brandsyn. I skemaet er beskrevet tidligere lovkrav, nuværende 
lovkrav, samt forslag til ny frekvens og begrundelse herfor. De nye brandsynsfrekvenser 
ønskes taget i brug fra januar 2018.  
De nye frekvenser vil kun i meget beskedent omfang frigive ressourcer allerede i 2018, 
men i forbindelse med brandsynene i 2018, vil der blive lagt ekstra vægt på at validerer 
brandsynsdataene. Eventuelt frigivne ressourcer i fremtiden vil kunne benyttes på 
forebyggende tiltag som temabrandsyn på virksomheder eller bygninger som ikke i dag 
er omfattet af brandsyn, men som kan have en vigtig betydning for kommuner og/eller 
erhvervsliv. 

 
Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender de i bilag nævnte brandsynsfrekvensændringer. 
 
Bilag: 
Fremtidens brandsyn NVJ 
 
Beslutning: 
Godkendt som indstillet. 
Brandsynsfrekvensændringer sendes til politisk behandling i de fire byråd.  
 
 
6. Eventuelt 
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