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VEDR. Bestyrelsesmøde i  
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S 
 

  

DATO / STED Fredag den 8. marts 2019 
 
Klokken: 9.00-12.00 
 
Businesspark Struer 
Fælledvej 17 
7600 Struer 
 
 

DELTAGERE Erik Flyvholm (formand), Lemvig Kommune 
Niels Viggo Lynghøj (næstformand), Struer Kommune  
Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommune 
H. C. Østerby, Holstebro Kommune 
Kenneth Bro, Lemvig Kommune 
Jens Kristian Hedegaard, Holstebro Kommune 
Bente Østergaard, Skive Kommune 
Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi 
Peder Høj Jensen, medarbejderrepræsentant, observatør 
Jan Vestentoft, repræsentant for de frivillige, observatør 
Claus Bo Nielsen, Nordvestjyllands Brandvæsen 
 
 

REFERENT Birgitte Holmgaard Mikkelsen, Nordvestjyllands Brandvæsen 
 
 

AFBUD Per Jakobsen, Struer Kommune 

 
 
Referat 
 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. september 2018 
2. Siden sidst – Delvist lukket punkt 
3. Økonomi 
4. Status på procesplan og Falcks drift af brandkontrakter – lukket punkt 
5. Forhåndsgodkendelse af RBD – lukket punkt 
6. Overgang til tre Indsatslederområder 
7. Budget 2020 – lukket punkt 
8. Overdragelse af myndighed fra Byggeloven 
9. Brug af bestyrelsessuppleanter 

10. Eventuelt 
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1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. september 2018 
 
Sagsfremstilling: 
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde ønskes godkendt. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at mødedeltagerne godkender referat fra bestyrelsesmødet den 6. 
september 2018. 
 
Bilag: 
Referat – Bestyrelsesmøde – 6. september 2018 
 
Beslutning: 
Referatet godkendt. 
 
2. Siden sidst 

 
Sagsfremstilling: 
Beredskabschefen giver en orientering om aktuelle sager på myndighedsområdet og det 
operative område. 

• Kursusvirksomhed 

• Veteranprojekt 

• Massetilskadekomster 

• Varetagelse af nogle øvrige opgaver efter selskabets vedtægter bilag 2 

• Brandsyn 2018 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at mødedeltagerne tager orienteringen til efterretning  
 
Bilag: 
Ingen bilag 
 
Beslutning: 
Der blev givet en orientering om følgende emner: 

• Nyansættelser foretaget siden sidste bestyrelsesmøde er viceberedskabschef 
Lars Erik Møller Leth, beredskabsassistent Jesper Simmelkjær og sekretær 
Birgitte Holmgaard Mikkelsen. 

• Stor tilfredshed med vores egne nytårsparoler i alle fire kommuner. 

• Det tidligere omtalte udstyr til brug ved massetilskadekomster bliver nu leveret. 
Uddannelse og ibrugtagning bliver iværksat i efteråret 2019. Det giver mulighed 
for, at brandfolkene fagligt og mentalt er klædt på til denne opgave. 

• De fire ejerkommuner har været inviteret til en orientering om et veteranprojekt 
under Østsjællands Beredskab. Til dette møde deltog de to veterankoordinatorer 
fra Skive og Holstebro Kommune. Kommunerne har vist umiddelbar interesse for 
et lignende projekt i vores område, da det kunne løse nogle udfordringer for 
tidligere udsendte veteraner. Bestyrelsen tilkendegav, at der måtte arbejdes 
videre fra brandvæsenets side med dette projekt. Der var dog enighed om, at 
Nordvestjyllands Brandvæsen ikke kunne bidrage med nogen form for økonomi, 
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men at et eventuelt projekt skulle finansieres af den eller de kommuner, der 
eventuelt ønskede at deltage.  

• Samtlige lovpligtige brandsyn i 2018 er udført. 

• Holstebro Kommune har forespurgt, om Nordvestjyllands Brandvæsen kan 
varetage nogle opgaver for kommunen. De forespurgte opgaver hører under de 
opgaver, der er nævnt i selskabets vedtægter bilag 2. Beredskabschefen 
orienterede om, at sådanne opgaver skulle faktureres særskilt, således selskabet 
hverken opnår et overskud eller underskud på løsning af disse opgaver. 
Bestyrelsen gav accept af, at der blev arbejdet videre med en eventuel løsning af 
sådanne opgaver.  

• Brandsikkerheden på plejehjem har stor fokus i de fire ejerkommuner efter 
ministerens fokus på samme emne. Beredskabschefen oplyste, at selskabet i den 
udstrækning det er muligt, vil være ejerkommunerne behjælpelig med en 
gennemgang af brandsikkerheden på plejehjem. Beredskabschefen slog fast, at 
de nuværende regler for brandsyn ikke giver myndighed til at påtale 
uoverensstemmelser med virkeligheden og de givne tilladelser i forbindelse med 
byggetilladelser. De nuværende brandsyn er mere et øjebliksbillede, hvor der 
bliver kontrolleret spærring af flugtveje og opstilling af møbler i gange med videre. 
Disse regler bliver dog i nærmeste fremtid ændret, således brandvæsenet også 
kan påtale uoverensstemmelser mellem byggetilladelser og de faktiske forhold og 
derved give kommunens byggesagsafdeling tilbagemelding på flere punkter end 
tidligere. 

• Større brand i Thyborøn, hvor De Røde Barakker delvist nedbrændte.    
 
 
3. Økonomi 

 
Sagsfremstilling: 
Beredskabschefen giver en orientering om den aktuelle status på økonomien 2019 samt 
et forventet årsresultat for 2018. 
 
2018 kommer ud med et overskud, men dette er kun begrundet i uforbrugte midler af det 
tidligere overførte overskud fra 2017 samt uforbrugte midler fra den ekstrabevilling til 
facilitering af kommunernes beredskabsplaner. Begge dele skyldes, at flere indkøb 
endnu ikke er afsluttet samt arbejdet med beredskabsplaner fortsætter i 2019. Når det 
trækkes fra, giver det næsten balance mellem indtægter og udgifter, hvilket også var 
budgetteret. 
 
2019 frem til dato giver ikke anledning til bemærkninger. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at mødedeltagerne tager orienteringen til efterretning. 
 
Bilag: 

    
 
Beslutning: 
Orientering taget til efterretning. 
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4. Status på procesplan og Falcks drift af brandkontrakter – lukket punkt 
 

 
 

5. Forhåndsgodkendelse af RBD – lukket punkt 
 

 
 

6. Overgang til tre Indsatslederområder 
 

Sagsfremstilling: 
I forbindelse med godkendelsen af den seneste risikobaserede dimensionering (RBD) i 
de fire kommuner under Nordvestjyllands Brandvæsen I/S blev der åbnet op for 
ændringer i antallet af indsatsledere på vagt. 
  
Nordvestjyllands Brandvæsen arbejder på nuværende tidspunkt med et analysearbejde i 
forbindelse med udarbejdelse af en ny RBD, der skal revideres minimum én gang i hver 
byrådsperiode. Dette analysearbejde har vist, at der i hele dækningsområdet i perioden 
2010-2017 højst har været tre samtidige hændelser i de fire ejerkommuner. 
  
I retningslinjer for og i ny uddannelse af indsatsledere i beredskabet fremgår det, at det 
ikke er målet, at indsatslederen ankommer før brandkøretøjerne. Det er holdlederen, 
som er med på alle udrykninger, der igangsætter indsatsen og efterfølgende overdrager 
den til indsatslederen. 
  
Dette vil ikke have nogen reel indflydelse på serviceniveauet og vil fuldt ud leve op til 
lovgivningen. Beredskabsstyrelsen, der er tilsynsmyndighed på området, godkendte det 
ved seneste RBD. 
  
Skulle der opstå fire eller flere samtidige hændelser med behov for indsatsleder, vil det 
håndteres ved, at en indsatsleder rykker ud fra administrationen i Struer, såfremt det er 
inden for normal arbejdstid. Uden for normal arbejdstid vil vagtcentralen/ledelsen 
indkalde valgfrit personale umiddelbart efter, at den tredje indsatsleder er kaldt ud, og 
alle tre er optaget. 
 
På nuværende tidspunkt er der tre ubesatte stillinger som indsatsleder og uddannelse af 
tre nye vil estimeret koste 300.000 kr., hvilket vil være nødvendigt for at opretholde fire 
vagtområder.  
 
Beredskabschefen anbefaler derfor, at de fire nuværende indsatsledervagter reduceres 
til tre indsatsledervagter. Dækningsområdet opdeles i tre nye områder, der er uafhængig 
af kommunegrænserne.  
 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at mødedeltagerne tager stilling til, om de fire nuværende vagtområder kan 
reduceres til tre vagtområder. 
 
Bilag: 
Ingen bilag 
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Beslutning: 
Godkendt som indstillet. 
 

 
7. Budget 2020 – Lukket punkt 

 
 
 
8. Overdragelse af myndighed fra Byggeloven 

 
Sagsfremstilling: 
Der er i juni måned 2018 lavet ændringer i Byggeloven således, at 
kommunalbestyrelserne kan overdrage kompetence til det fælleskommunale beredskab 
til at udstede påbud og nedlægge forbud mod brug af lokaliteter i de tilfælde, hvor der er 
tale om overhængende fare for personsikkerhed, og hvor kommunernes 
bygningsmyndighed ikke i rimelig tid kan møde frem på stedet. 
Det kunne være forhold konstateret i forbindelse med brandsyn eller under indsats ved 
brand og som konstateres uden for byggemyndighedens normale åbningstid.  
Henlæggelsen af beføjelserne skal fastsættes i vedtægterne for det fælleskommunale 
selskab og kræver derfor en vedtægtsændring.  
Beredskabet anbefaler, at kommunalbestyrelserne overdrager det fælleskommunale 
beredskab kompetencer til at udstede påbud og forbud i akutte tilfælde i medfør af 
Byggelovens § 16C stk. 6-8. 
Det kan oplyses, at beredskabet i praksis yderst sjældent konstaterer ulovlige forhold, 
der har en sådan karakter, at en øjeblikkelig indgriben er nødvendig. Det er på de 
nedennævnte områder. 
 
 
 
Telte og arrangementer - der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen (BEK nr. 1000 af 
29062016) 
Ved brandsyn i og ved telte, salgsområder, festivaler, campingområder, 
engangsarrangementer og midlertidige arrangementer mv., som angivet i 
byggelovgivningen, i inspektionsrapport og –certifikat samt i byggetilladelse, gives 
mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod 
anvendelse), jf. Byggelovens § 18. Alternativt kan beredskabet fastsætte særlige vilkår 
eller meddele dispensation for at sikre fortsat drift, såfremt dette vurderes 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 
Redningsberedskabet fremsender en kopi af afgørelsen til kommunens 
byggemyndighed.  
 
Øvrige objekter – der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen 
Ved brandsyn af objekter, der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen, hvor de 
driftsmæssige krav er overført til byggelovgivningen, gives mulighed for at træffe 
afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), jf. 
byggelovens § 18. Alternativt kan beredskabet fastsætte særlige vilkår eller meddele 
dispensation for at sikre fortsat drift, såfremt dette vurderes sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt. 
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Ved brandsyn af brandforhold i visse industribygninger, herunder højlagre, hvor de 
driftsmæssige og tekniske krav er overført til byggelovgivningen, gives dog mulighed for 
at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse) efter 
de i byggetilladelse eller i tilladelse fra beredskabet fastsatte vilkår vedrørende 
brandmæssige forhold, jf. byggelovens § 18, herunder fastsætte særlige vilkår eller 
meddeles dispensation for at sikre fortsat drift, såfremt det vurderes sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt. 
Redningsberedskabet fremsender en kopi af afgørelsen til kommunens 
byggemyndighed. 
 
Ulovlig anvendelse af bygninger og andre akutte situationer, hvor kommunen ikke selv 
inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse 
Ved brandmæssig ulovlig anvendelse af lokaler, bygninger og grundarealer, der alene er 
omfattet af Byggeloven, og hvor beredskabet tilkaldes eller er til stede, gives 
beredskabet mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge 
forbud mod anvendelse), jf. Byggelovens § 18, alternativt at fastsætte vilkår eller 
meddele dispensation, såfremt det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 
Redningsberedskabet fremsender en kopi af afgørelsen til kommunens 
byggemyndighed. 
 
Dette punkt blev behandlet på Embedsmandsudvalgets seneste møde den 11. januar 
2019, hvor det blev indstillet til godkendelse i selskabets bestyrelse. 

 
Indstilling: 
Det indstilles, at mødedeltagerne beslutter, om myndigheden kan overdrages til 
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S for anvendelse i akutte tilfælde. 
 
 
Bilag: 
Ingen. 
 
Beslutning: 
Godkendt som indstillet. 
 

 
9. Brug af bestyrelsessuppleanter 

 
Sagsfremstilling: 
Beredskabschefen ønsker en afklaring af brug af suppleanter til bestyrelsen. Hidtil har 
suppleanter været forsøgt indkaldt, når et medlem sendte afbud, inden der blev 
udfærdiget og udsendt en dagsorden. Der har ikke ligget nogen bestyrelsesbeslutning til 
grund for denne praksis. 
Denne praksis findes dog lidt problematisk, da der er mulighed for en flertalsbeslutning 
truffet af ene suppleanter i bestyrelsen, hvis der til et møde forekommer mange afbud. 
I vedtægterne er intet beskrevet om, hvorledes de valgte suppleanter skal indkaldes. 
Selskabets vedtægter har følgende tekst om bestyrelsen/beredskabskommissionen og 
dens suppleanter: 

_ _ _ 
 

      6. Fælles beredskabskommission 
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6.1 Den fælles beredskabskommission er Fællesskabets øverste myndighed. 
 
6.2 Den fælles beredskabskommission består af: 

1. Borgmesteren for Holstebro Kommune. 
2. Borgmesteren for Lemvig Kommune. 
3. Borgmesteren for Skive Kommune. 
4. Borgmesteren for Struer Kommune. 
5. Politidirektøren eller dennes repræsentant for Midt- og Vestjyllands Politi. 
6. Hver interessentkommune udpeger ét medlem blandt kommunalbe- 
    styrelsens medlemmer 

 
6.3 For hvert medlem af den fælles beredskabskommission udpeges tillige en suppleant. 
 

_ _ _ 
 
 
Beredskabschefen anbefaler følgende praksis for indkaldelse af suppleanter: 
Suppleanten indkaldes, når et bestyrelsesmedlem udtræder af byrådet eller er sygemeldt 
fra byrådsarbejdet. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at mødedeltagerne beslutter, om anbefalingen kan godkendes. 
 
Bilag: 
Ingen bilag 
 
Beslutning: 
Godkendt som indstillet. 

 
 

10.  Eventuelt 
Mødet blev afsluttet med et besøg på brandstationen i Struer for de mødedeltagere, der 
ønskede dette.  

 
 
 


