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1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden og referat
____________________________________________________________________________________
Sagsnr. EMN-2021-00752
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 05-03-2021 10:00
Fraværende
Per Jakobsen
.
Godkendt.

Tidligere beslutninger

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden og referat af møde i bestyrelsen 16.12.2020.
Indstilling:




Bilag
1.

At dagsorden godkendes
At referat af møde i bestyrelsen 16.12.2020 godkendes

Referat bestyrelsen 16.12.20 (3017927 - EMN-2021-00752)
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2 (Offentlig) Siden sidst ved Beredskabsdirektøren
____________________________________________________________________________________
Sagsnr. EMN-2021-00752
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 05-03-2021 10:00
Fraværende
Per Jakobsen
.
Orientering taget til efterretning.
Siden seneste møde har der været flere større brande. Blandt andet to samtidige brande i Salling som
gav anledning til at teste beredskabets robusthed.
Regnskab 2020 viser et årsresultat på 118.000 kr. Regnskabet behandles på bestyrelens næste møde.
Resultatet skyldes blandt andet reducerede lønudgifter som følge af udsættelse af en række øvelser i
2020. Udsatte øvelser forventes på nuværende tidspunkt afviklet i løbet af 2021.
Fra årsskiftet har selskabet overtaget nødløft og relaterede serviceopgaver fra Falck i Holstebro
Kommune. Økonomisk skal ydelsen hvile i sig selv, og hverken generere over- eller underskud. Ydelserne
falder under selskabets kan-opgaver som er beskrevet i bilag 2 til vedtægterne.
Der afholdes fortsat ugentlige krisestabsmøder i Skive og Struer Kommuner hvor beredskabet deltager,
ligesom LBS fortsat mødes på ugentlig basis. Politiet takker for et godt samarbejde med både kommuner
og beredskab under krisen og i LBS regi.

Tidligere beslutninger

Sagsfremstilling
Beredskabsdirektøren orienterer om større hændelser, aktuelle sager og tiltag siden bestyrelsesmøde 16.
december 2020.
Der orienteres blandt andet om:





Større hændelser
Status på regnskab 2020
Nye opgaver – servicevagt i Holstebro
Covid 19

Indstilling:


At sagen tages til efterretning

Bilag
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3 (Fortrolig)

SIDE 5

SKIVE KOMMUNE
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 05-03-2021 10:00
4 (Offentlig) Fremskrivning af selskabets budget - principbeslutning
____________________________________________________________________________________
Sagsnr. EMN-2021-00087
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 05-03-2021 10:00
Fraværende
Per Jakobsen
.
Det godkendes, at selskabets budgetter fremadrettet fremskrives med KL’s gennemsnitlige sats for den
kommunale pris- og lønudvikling. Ved udarbejdelse af budget til godkendelse i kommunerne, anvendes
KL’s skøn for pris- og lønudviklingen. Når KL’s sats er endelig, foretages en teknisk tilretning af
selskabets budget herefter.
Byrådende i de fire kommuner anmodes om at give bestyrelsen bemyndigelse til fremadrettet at kunne
godkende tekniske tilretninger af selskabets budget, som følge af tilpasninger i KL’s sats for pris- og
lønudvikling.

Tidligere beslutninger

Sagsfremstilling
I selskabets vedtægter er der ikke beskrevet et princip for fremskrivning af selskabets budget, men det
fremgår, at beredskabskommissionen skal forelægges budgetforslag for det kommende regnskabsår i
marts måned samt at budgetforslag skal sendes til godkendelse i interessentkommunerne senest 1. april.
De foregående år er selskabets budget blevet fremskrevet med KL’s skønnede sats for løn- og
prisfremskrivning i marts måned. Budgettet er ikke tilpasset efterfølgende reguleringer i KL’s
fremskrivningssats.
Der ønskes en drøftelse af principperne for fremskrivning af selskabets budgetter.
Selskabets revisor vurderer ikke at der er krav om en ekstra godkendelse i de fire byråd, men mener, at
bestyrelsen kan godkende tilpasninger i budgettet, som skyldes regulering af KL’s fremskrivningssats.
Indstilling:
Der træffes beslutning om hvorvidt:




Selskabets budget fremover skal fremskrives
Om den skønnede sats ved godkendelse af budgettet i marts måned, senest forud for
bestyrelsens møde i december skal justeres med KL’s korrigerede sats.
Et revideret budget skal sendes til godkendelse i byrådene, eller om bestyrelsen vil anmode
byrådene om kompetence til at godkende eventuelle tilpasninger i fremskrivningssatsen

Bilag
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SKIVE KOMMUNE
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 05-03-2021 10:00
5 (Offentlig) Revideret budget 2021 - godkendelse
____________________________________________________________________________________
Sagsnr. EMN-2020-71059
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 05-03-2021 10:00
Fraværende
Per Jakobsen
.
Indstillingen godkendt.

Tidligere beslutninger

Sagsfremstilling
Revideret budget for 2021 forelægges til godkendelse.
Siden godkendelse af budget 2021, har Nordvestjyllands Brandvæsen overtaget Nødløft og
tilknyttede serviceopgaver for Holstebro Kommune. Ydelserne skal budgetmæssigt hvile i sig selv,
men er tilføjet i selskabets budget som nyt selvstændigt punkt.
I forlængelse af punkt på dagsordenen vedrørende princip for fremskrivning af selskabets budget,
stilles forslag om en nedjustering af budget 2021 med 1%, svarede til forskellen mellem KL’s sats for
løn- og prisfremskrivning ved budgetgodkendelse i foråret 2020 (2,5%) og den korrigerede sats ved
udgangen af 2020 (1,5 %).
Indstilling:




Bilag
1.

At forslag til revideret budget 2021 godkendes
At revideret budget sendes til godkendelse i byrådene i Skive, Struer, Holstebro og Lemvig
Kommuner i forbindelse med godkendelse af selskabets regnskab for 2020.
At kommunerne tilbagebetales et beløb svarende til differencen mellem godkendt og
revideret budget 2021, forudsat godkendelse af revideret budget i byrådene.

Forslag til revideret budget 2021_bestyrelsen (3022991 - EMN-2020-71059)
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6 (Offentlig) Budget 2022-2025 - godkendelse
____________________________________________________________________________________
Sagsnr. EMN-2020-03000
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 05-03-2021 10:00
Fraværende
Per Jakobsen
.
Budgetforslag 2022 godkendt, med den korrektion, at fremskrivningen fra 2020 til 2021 nedjusteres til
1,5%. Revideret budgetforslag er vedhæftet referatet.
Budgetforslag sendes til godkendelse I de fire byråd.

Tidligere beslutninger

Sagsfremstilling
Forslag til budget 2022 forelægges til godkendelse.
Der er udarbejdet forslag til budget 2022 for Nordvestjyllands Brandvæsen. Budgetforslag 2022 er
udarbejdet med afsæt i budget 2021, fremskrevet med KL’s aktuelle sats for pris- og
lønfremskrivning mellem årene på 2,1%.
Hvis det af bestyrelsen vedtages at selskabets budget for 2021 skal nedjusteres i forhold til KL’s
regulerede fremskrivningssats (jf. selvstændigt punkt på dagsordenen), vil der med referat fra
bestyrelsesmødet blive udsendt et tilpasset forslag til budget 2022, baseret på de reviderede tal for
2021.
Indstilling:



Bilag
1.
2.

At forslag til budget 2022 godkendes.
At forslag til budget 2022 sendes til godkendelse i byrådene i Skive, Struer, Holstebro og
Lemvig Kommuner.

Forslag budget 2022-2025, NVJBRAND_19.03.21 (3041660 - EMN-2020-03000)
Kommunale betalinger 2022-2025, NVJBRAND_19.03.21 (3041661 - EMN-2020-03000)
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7 (Offentlig) ABA takster 2021 - godkendelse
____________________________________________________________________________________
Sagsnr. EMN-2020-02785
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 05-03-2021 10:00
Fraværende
Per Jakobsen
.
Forslag til ABA takster 2021 godkendt som indstillet. Der er opmærksomhed på muligheden for at
reducere udgiften yderligere de kommende år.

Tidligere beslutninger

Sagsfremstilling
Fra årsskiftet har Nordvestjyllands Brandvæsen hjemtaget den økonomiske administration af automatisk
brandalarmeringsanlæg (ABA) fra Falck i kommunerne Struer, Holstebro og Skive. Det er således
fremover beredskabskommissionen som fastlægger taksten for overvågning af anlæg i alle fire
kommuner.
Takster for overvågning af ABA’er
Med den nye brandslukningskontrakt som trådte i kraft 01.01.21, har Nordvestjyllands Brandvæsen
hjemtaget den økonomiske administration af ABA’er fra Falck. Beredskabet administrerer nu anlæg i alle
beredskabets fire kommuner. Der er ingen ændring i forhold til overvågning af anlæggene som stadig
ligger ved Falck.
Frem til nu har taksten for overvågning af ABA’er været defineret i kommunernes individuelle
brandslukningskontrakter. Der ses således væsentlige variationer på tværs af kommunerne.
I Skive Kommune har taksten ligget væsentlig højere end i Holstebro og Struer, til gengæld har de
kommunale anlægsejere ikke betalt for årlig overvågning.
Lemvig Kommune har haft en væsentlig lavere takst end de øvrige kommuner, men har så frem til 2020,
haft en lokal analog overvågning af anlæggene uden back up. Fra 2020 har Lemvig haft samme
serviceniveau som de øvrige kommuner.
I nogle kommuner har der været rabat for anlæg nummer to ved samme adresse og kundeforhold.
Taksterne for overvågning af anlæg var i 2020:
Skive Kommune
9.296,97 kr.
Holstebro Kommune

7763 kr.

Struer Kommune

7763 kr.

Lemvig Kommune

4500 kr.
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Det anbefales at ensrette prisniveauet i de fire kommuner, og som udgangspunkt anbefales et prisniveau
på 7.500 kr. årligt. Skive, Struer og Holstebro Kommuner kan nedjusteres fra 2021, mens det anbefales,
at taksten i Lemvig Kommune opjusteres over en periode på enten 4 år.
Der stilles forslag om at priserne ikke løn og prisreguleres i perioden til og med 2024.
Forslag til trappemodel for ensretning af prisniveau frem mod 2024 (ekskl. moms):
2020
2021
2022
2023
Skive kommune
9.296,97
7.500
7.500
7.500
Holstebro Kommune
7.763
7.500
7.500
7.500
Struer Kommune
7.763
7.500
7.500
7.500
Lemvig Kommune
4.500
5.250
6.000
6.750
(Trappemodel 4 år)

2024
7.500
7.500
7.500
7.500

Med opstart af ny brandkontrakt og hjemtagning af administrationen af ABA’er, er de kommunale
institutioner i Skive Kommune ikke længere undtaget årlig betaling for overvågning af anlæg.
Tilslutningsgebyr for nye anlæg
Gebyr for opstart af nye anlæg fastlægges og opkræves fremover af Falck i alle fire kommuner. Falck
varetager administrationen omkring registrering af nye anlæg.
Gebyr for tilslutning af nyt anlæg i 2021 er 2.292,38 kr. ekskl. moms.
Afgift ved blinde alarmer
Taksten for udrykning ved blinde alarmer blev fastlagt af bestyrelsen 16.12.20 til 5.707 kr. ekskl.
moms.
Indstilling




At forslag til årlig afgift for ABA’er for 2021 godkendes
At det godkendes, at der ikke sker en fremskrivning af takter frem til 2024
At det godkendes, at der ydes halv pris på den årlige afgift for anlæg nummer to ved samme
adresse samt kundeforhold.

Bilag
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8 (Offentlig) Samarbejdsaftale mellem bygningsmyndighederne og Nordvestjyllands
Brandvæsen
____________________________________________________________________________________
Sagsnr. EMN-2021-00133
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 05-03-2021 10:00
Fraværende
Per Jakobsen
.
Samarbejdsaftalen godkendt. Sagen sendes til godkendelse i de fire byråd.

Tidligere beslutninger

Sagsfremstilling
Der er udarbejdet en aftale for samarbejdet mellem bygningsmyndigheden i de fire ejerkommuner og
Nordvestjyllands Brandvæsen. Aftalen omhandler opgavefordelingen mellem parterne i behandling af
sager, der henhører under Byggeloven, Beredskabsloven, Lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske
artikler, Beskyttelsesrumslovgivningen, samt visse sager under Miljøloven, Planloven og Lov om
sommerhuse, camping m.v.
Aftalen er godkendt af embedsmandsudvalget.
Efter godkendelse af samarbejdsaftalen i bestyrelsen, sendes aftalen til godkendelse i de fire byråd.
Indstilling:


Bilag
1.

At samarbejdsaftalen godkendes

Samarbejdsaftale - NVJ-BYG - 01.01.2021 (3023150 - EMN-2021-00133)
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9 (Offentlig) Eventuelt
____________________________________________________________________________________
Sagsnr. EMN-2021-00752
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 05-03-2021 10:00
Fraværende
Per Jakobsen
.
Ingen punkter under eventuelt.

Tidligere beslutninger

Sagsfremstilling
Eventuelt

Bilag
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Deltager

Erik Flyvholm Peder Christian Kirkegaard

Deltager

Niels Viggo Lynghøj

Deltager

Peder Christian Kirkegaard

Deltager

H. C. Østerby

Deltager

Bente Østergaard

Deltager

Kenneth Bro

Deltager

Per Jakobsen

Deltager

Jens Kristian Hedegaard

Deltager

Helle Kyndesen

Deltager

Peder Høj Jensen

Deltager

Jan Vestentoft
Claus Bo Nielsen

Referent

Amanda Christensen

Fraværende

Helle Kyndesen

Fraværende

Jan Vestentoft

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 16-12-2020 10:30

Indholdsfortegnelse
1 (Offentlig) Godkendelse af referat - 08.09.20 ...................................................................... 3
2 (Offentlig) Siden sidst - orientering ved Beredskabsdirektøren ............................................ 4
3 (Offentlig) Status på COVID-19 .......................................................................................... 6
4 (Offentlig) Status på selskabets økonomi ............................................................................ 7
5 (Offentlig) ABA anlæg - godkendelse af takst ved blinde alarmer 2021 ................................ 8
6 (Offentlig) Fælles værnemiddeldepot - orientering .............................................................. 9
7 (Offentlig) Forsikringsudbud - orientering om resultat ...................................................... 10
8 (Offentlig) Tidsplan for revision af beredskabsplaner - orientering..................................... 11
9 (Offentlig) Bestyrelsesmøder i 2021.................................................................................. 12
10 (Offentlig) Eventuelt....................................................................................................... 13

SIDE 2

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 16-12-2020 10:30

1 (Offentlig) Godkendelse af referat - 08.09.20
Offentlig titel:
____________________________________________________________________________________
Sagsnr. EMN-2020-02718
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 16-12-2020 10:30
Fraværende
Helle Kyndesen
Jan Vestentoft
Referatet godkendt. Underskrives på næste fysiske møde.

Tidligere beslutninger
Sagsfremstilling
Referat fra møde i bestyrelsen 08.09.2020 forelægges til godkendelse.
Indstilling
•

Bilag
1.

At referat af møde 08.09.20 godkendes

Referat bestyrelsen NVJBRAND 08.09.20 (2674499 - EMN-2020-73135)
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2 (Offentlig) Siden sidst - orientering ved Beredskabsdirektøren
Offentlig titel:
____________________________________________________________________________________
Sagsnr. EMN-2020-02718
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 16-12-2020 10:30
Fraværende
Helle Kyndesen
Jan Vestentoft

-

Af større indsatser siden sidst har der været en tagbrand i Holstebro by i begyndelsen af december.
Indsatsen blev klaret med assistance fra stationen i Struer.

-

Drift af Falcks stationer. Der har været ujævnheder i Falcks leverancer og derfor holder
Nordvestjyllands Brandvæsen løbende opfølgningsmøder med Falck. Falck er orienteret om at
Nordvestjyllands Brandvæsen har taget kontakt til en advokat, i tilfælde af fremtidige kontraktbrud.
Efter krav fra Nordvestjyllands Brandvæsen har Falck udarbejdet en handlingsplan for deres
stationer i området, hvor der redegøres for efterlevelse af det aftalte mandskab ved udrykninger.
Handlingsplanen viser at Falck alene forventer udfordringer med bemandingen på stationen i
Ulfborg, og kun på kort sigt. Der er indgået aftale med Falck om at de i en periode kører med en
bemanding på 3+1 fra Ulfborg, mens der samtidig suppleres op ved at kalde 4 folk fra
Bækmarksbro, da vi ikke vil svække beredskabet i Holstebro by. Nordvestjyllands Brandvæsen
kompenseres økonomisk for dette af Falck, og når der kaldes mandskab fra Nordvestjyllands
Brandvæsens egne stationer, sender selskabet efterfølgende en opkrævning for timer til Falck. Det
vurderes, at dette er den bedst mulige løsning på kort sigt. På længere sigt forventer Falck at kunne
løse opgaverne som beskrevet i kontrakten.
Falck og brandfolkene i Skive forhandler aktuelt om aflønning/tillæg. Det betragtes som en faglig
kamp mellem Falck og brandfolkene og derfor ikke noget Nordvestjyllands Brandvæsen går ind i.

-

Certificeringsordning. Der er udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale mellem Nordvestjyllands
Brandvæsen og de kommunale byggesagsafdelinger. En aktuel lovændring giver bl.a. mulighed for
at byrådene kan lægge kompetence ud til beredskaberne til, i specifikke sager, at udstede påbud.
Aftalen beskriver kompetencefordelingen mellem parterne. Aftalen præsenteres til godkendelse på
bestyrelsesmødet marts 2021 hvorefter den skal godkendes i byrådene.
Endnu mens den nye certificeringsordning er under implementering har flere parter, blandt andet
KL, ytret ønske om at der skal ses på ordningen igen. Det begrundes bl.a. med lange ventetider på
certificerede rådgivere samt en markant stigning i omkostninger.

-

Nordvestjyllands Brandvæsen har fra 2021 ansat en medarbejder i flexjob.

-

Fyrværkeri. Politiet har fokus på en skærpet kontrol med fyrværkeri i år i samarbejde med
beredskaberne. Der bliver foretaget fyrværkerikontrol mellem jul og nytår.
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-

Nytårsparoler er aflyst i 2020. I stedet sendes en nytårsmail til alle brandfolk med en videohilsen fra
den lokale borgmester samt beredskabsdirektøren. Muligheden for at afholde et fælles
sommerarrangement for alle medarbejdere undersøges.

-

Nye opgaver. NVJBRAND er ved at indgå aftale med Holstebro Kommune om at overtage opgaver
fra Falck vedrørende bl.a. nødløft og fejlretning af nødkald. Økonomien vedrørende
tilvalgsopgaverne skal hvile i sig selv og vil ikke påvirke beredskabets øvrige økonomi.

-

Fra 2021 vil dagsordner og referater komme via systemet First Agenda.

Tidligere beslutninger
Sagsfremstilling
Orientering siden sidst ved Beredskabsdirektøren. Orienteringen vedrører blandt andet:
•
•
•
•
•
•

Indsatser side sidst
Drift af stationer – Falck
Certificeringsordning for byggesagsbehandling
Socialt ansvar – fleksjob
Fyrværkeri
Nytårsparoler

Indstilling
•

At orientering tages til efterretning

Bilag
.
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3 (Offentlig) Status på COVID-19
Offentlig titel:
____________________________________________________________________________________
Sagsnr. EMN-2020-72846
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 16-12-2020 10:30
Fraværende
Helle Kyndesen
Jan Vestentoft
De seneste måneders krisestyring, særligt i forhold til håndtering af mink, har vist et udtalt behov for en
evaluering af den nationale krisestyringsstruktur, i særdeleshed kommunernes repræsentation samt de
indbyggede kommunikationsveje. Samtidig bør der evalueres på hvilke sager der egner sig til håndtering
via den nationale krisestyringsstruktur med NOST, LBS m.v.
Både fra kommunernes og beredskabets side har man oplevet stor frustration over en manglende dialog
med de involverede parter, som har medført en oplevelse af at være på bagkant med udviklingen.
Overordnet tilfredshed fra kommunerne med samarbejdet med beredskabet indenfor de givne rammer.

Tidligere beslutninger
Sagsfremstilling
Beredskabsdirektøren orienterer på mødet om den aktuelle status for håndtering af COVID-19 samt om
selskabets repræsentation af kommunerne i den lokale beredskabsstab (LBS).
Indstilling:
At orientering tages til efterretning

Bilag
.
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4 (Offentlig) Status på selskabets økonomi
Offentlig titel:
____________________________________________________________________________________
Sagsnr. EMN-2020-02718
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 16-12-2020 10:30
Fraværende
Helle Kyndesen
Jan Vestentoft
Orientering taget til efterretning.

Tidligere beslutninger
Sagsfremstilling
NVJBRAND har udarbejdet en budgetopfølgning for selskabet per. 07.12.2020 som forelægges
bestyrelsen til orientering.
Budgetopfølgningen viser, at der forventes et mindre overskud i forhold til budget.
Resultatet skyldes blandt andet at tabte indtægter grundet covid-19 ser ud til at blive mindre end
forventet og at der er bliver et mindreforbrug på personale. Mindreforbruget på personale skyldes
hovedsaligt en ubesat stilling gennem et halvt år, aflyste træningsaktiviteter og opsigelse af
sundhedsaftale med Falck Healthcare.

Indstilling
•

Bilag
1.

Orientering om status på regnskab 2020 tages til efterretning.

Budgetopfølgning 07.12.20 (2976978 - EMN-2020-02718)
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5 (Offentlig) ABA anlæg - godkendelse af takst ved blinde alarmer 2021
Offentlig titel:
____________________________________________________________________________________
Sagsnr. EMN-2020-02785
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 16-12-2020 10:30
Fraværende
Helle Kyndesen
Jan Vestentoft
Taksten på 5.707 kr. for blinde alarmer godkendes. Fastlæggelse af takster for den årlige tilknytning til
ABA anlæg forelægges bestyrelsen til godkendelse i 2021.

Tidligere beslutninger
Sagsfremstilling
Ifølge Beredskabslovens §23 a kan Kommunalbestyrelsen bestemme, at der skal opkræves et gebyr fra
anlægsejeren til dækning af udgifterne for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer i forbindelse
automatisk brandalarmeringsanlæg. Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrernes størrelse svarende til
de faktiske omkostninger, redningsberedskabet har ved udrykning til blinde alarmer.
De gennemsnitlige omkostninger forbundet med udrykninger er, i lighed med indeværende år, opgjort til
at være 5.707 kr.
Indstilling

•

At taksten for udrykning til blinde alarmer fastsætte til 5.707 kr.

Bilag
.
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6 (Offentlig) Fælles værnemiddeldepot - orientering
Offentlig titel:
____________________________________________________________________________________
Sagsnr. EMN-2020-77047
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 16-12-2020 10:30
Fraværende
Helle Kyndesen
Jan Vestentoft
Orientering taget til efterretning.

Tidligere beslutninger
Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet 08.09.2020 blev NVJBRAND bedt om at undersøge potentialer ved etablering af et
fælles værnemiddeldepot for de fire ejerkommuner.
NVJBRAND har 13.11.2020 holdt virtuelt møde med de ansvarlige direktører fra kommunerne.
På mødet blev det besluttet, at der ikke på nuværende tidspunkt vurderes at være rationale i at
arbejde videre med en fælles depotløsning.
Kommunerne er overordnet tilfredse med den nuværende lokale håndtering af værnemidlerne, og
forbrugs- og forsyningssituationen vurderes at være midlertidig, hvorfor der er en bekymring for at et
fælles værnemiddeldepot blot vil skabe et ekstra administrativt lag.
Etablering af et fælles depot forudses at kunne give unødig lang transporttid (ved etablering af et centralt
depot), og samtidig ønsker kommunerne at have lokal styring med hvilke og hvor mange værnemidler der
udleveres til institutioner.
Der arbejdes derfor ikke videre med et fælles værnemiddeldepot på nuværende tidspunkt.
Bilag
.
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7 (Offentlig) Forsikringsudbud - orientering om resultat
Offentlig titel:
____________________________________________________________________________________
Sagsnr. EMN-2020-71953
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 16-12-2020 10:30
Fraværende
Helle Kyndesen
Jan Vestentoft
Orienteringen taget til efterretning

Tidligere beslutninger
Sagsfremstilling
NVJBRAND har i efteråret 2020 gennemført et udbud på selskabets forsikringer. Selskabet har følgende
forsikringer:
•
•
•
•
•
•

Arbejdsskade
Kollektiv ulykkesforsikring
Motorkøretøjer
Løsøre
Erhvervs- og produktansvar
Direktions- og bestyrelsesansvar

På baggrund af udbuddet har NVJBRAND opnået en samlet årlig besparelse på forsikringspræmierne på
17.778 kr. (indeks 2020). Resultatet er særdeles tilfredsstillende, ikke mindst i lyset af den generelle
udvikling på det offentlige marked, hvor der aktuelt ses opsigelser og større præmiestigninger.
Forsikringer tegnes fremover ved selskaberne: Gjensidige, Risk Point og Tryg. Det vurderes, at alle
selskaber lever op til NVJBRANDs krav til professionel forsikringsgiver. De har alle ekspertise og kan
tilfredsstille kravene til administration, servicering af skader med videre.
Udbuddet er gennemført af Willis Towers Watsons, der fungerer som forsikringsagent for NVJBRAND.

Indstilling:
•

At orientering om forsikringsudbud tages til efterretning.

Bilag
.
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8 (Offentlig) Tidsplan for revision af beredskabsplaner - orientering
Offentlig titel:
____________________________________________________________________________________
Sagsnr. EMN-2020-02142
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 16-12-2020 10:30
Fraværende
Helle Kyndesen
Jan Vestentoft
Orientering taget til efterretning.

Tidligere beslutninger
Sagsfremstilling
Primo 2019 godkendte byrådene i de fire ejerkommuner et nyt fælles koncept for beredskabsplaner. De
nuværende planer har gyldighed frem til udgangen af 2021.
NVJBRAND har udarbejdet forslag til en tidsplan for revision af plankomplekset i løbet af 2021, som
er sendt til godkendelse ved direktionerne i de fire kommuner.
En dialog med kommunerne viser, at der overordnet er stor tilfredshed med konceptet, og at man
ønsker at videreføre det nuværende formatet.
Beredskabsplanerne er et plankompleks som består af følgende dokumenter (vedlagt som bilag):
•
•

Politik for fortsat drift
Plan for fortsat drift

Plankomplekset skal godkendes i byrådene. Politik og plan udmøntes efterfølgende administrativt i
delplaner, indsatsplaner og action cards på afdelingsniveau.
Ved revisionen af beredskabsplanerne vil kommunale erfaringer med krisehåndtering, både under
covid-19 og i forbindelse med øvrige hændelser de senere år, blive inddraget.
Der er i tidsplanen lagt op til følgende godkendelsesproces for forslag til revideret politik og plan:
•
Godkendelse i direktionerne – april 2021
•
Godkendelse i Beredskabskommissionen – maj 2021
•
Godkendelse i byrådene – juni - august 2021
Når et revideret plankompleks er godkende, vil NVJ BRAND samarbejde med kommunerne om at få
revideret del- og indsatsplaner ude i kommunerne.

Indstilling
•
Bilag
1.
2.

At orienteringen om tidsplan for revision af beredskabsplanerne tages til efterretning
Plan-for-fortsat-drift (2970792 - EMN-2020-02142)
Politik-for-fortsat-drift (2970791 - EMN-2020-02142)
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9 (Offentlig) Bestyrelsesmøder i 2021
Offentlig titel:
____________________________________________________________________________________
Sagsnr. EMN-2020-02718
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 16-12-2020 10:30
Fraværende
Helle Kyndesen
Jan Vestentoft
Orientering taget til efterretning.

Tidligere beslutninger
Sagsfremstilling
Dato for bestyrelsesmøder i 2021:
Fredag den 5. mart kl. 9-11
Mandag den 11. maj kl. 9.30-11.30
Torsdag den 16. september kl. 13.30-15.30
Fredag den 3. december kl. 9-11
Indstilling:
At datoer for bestyrelsesmøder i 2021 tages til efterretning.

Bilag
.
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10 (Offentlig) Eventuelt
Offentlig titel:
____________________________________________________________________________________
Sagsnr. EMN-2020-02718
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 16-12-2020 10:30
Fraværende
Helle Kyndesen
Jan Vestentoft
Kort orientering om ny nærpolitistation i Struer.
Gensidige ønsker om en god jul og et godt nytår.

Tidligere beslutninger
Sagsfremstilling
Eventuelt.

Bilag
.
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095010 Nordvestjyllands Brandvæsen

400 Personale

Godkendt budget

(KL 1,5% )

2021

2021

11.380.901

500 Aktiviteter og materialer
501 Kontrakter

11.269.868

604.221

598.326

24.383.033

24.142.141

72.639

71.930

590 Frivillige
591 Ekstraopgaver - Holstebro Kommune

0

0

600 IT, inventar og materiel

1.501.731

1.488.817

700 Grunde og bygninger

1.056.560

1.046.251

750 Forsikringer

386.067

382.381

800 Adrag gæld

349.439

349.439

Hensættelse til Anlæg

193.817

191.880

-39.881.116

-39.472.305

901 Diverse indtægter/udgifter - SKAT Moms

-200.000

-198.000

Resultat af ordinær drift

-152.708

-129.272

57.231

56.673

-95.477

-72.599

900 Indtægter

705001 Renter, pengeinstitutter
Nettoresultat

F.N.
%
31,58
28,37
20,89
19,16
100

Revideret budget

(KL 2,5%)

Difference ved ændring fremskrivningsprocent

Budget 2021

Holstebro

114.892

Skive

103.213

Lemvig

76.000

Struer

69.706

I alt

363.811

NVJBRAND - Budgetforslag 2022-2025

rev. 19.03.21

095010 Nordvestjyllands Brandvæsen
Regnskab

400 Personale
500 Aktiviteter og materialer
501 Kontrakter
590 Frivillige
591 Ekstraopgaver - Holstebro Kommune
600 IT, inventar og materiel
700 Grunde og bygninger
750 Forsikringer
800 Adrag gæld
.-Hensættelse til Anlæg
900 Indtægter
901 Diverse indtægter/udgifter - SKAT Moms
950 Godkendt over-/underskud
Resultat af ordinær drift
705001 Renter, pengeinstitutter
Nettoresultat

(KL 1,5% )

(KL 2,1% )

(KL 2,1% )

(KL 2,1% )

(KL 2,1% )

rev.2021
11.269.868
598.326
24.142.141
71.930
0
1.488.817
1.046.251
382.381
349.439
191.880
-39.472.305
-198.000

2022
11.506.535
610.891
24.649.126
73.441
0
1.520.082
1.068.222
390.411
356.777
294.772
-40.400.086
-202.158

2023
11.748.172
623.720
25.166.758
74.983
0
1.552.004
1.090.655
398.610
364.270
304.379
-41.251.904
-206.403

2024
11.994.884
636.818
25.695.260
76.557
0
1.584.596
1.113.559
406.980
371.919
476.888
-42.284.311
-210.738

2025
12.246.777
650.191
26.234.860
78.165
0
1.617.873
1.136.943
415.527
379.730
486.905
-43.172.284
-215.163

-129.272

-131.987

-134.756

-137.588

-140.476

8.255

56.673

57.863

59.078

60.319

61.586

-142.839

-72.599

-74.124

-75.678

-77.269

-78.890

2020
10.840.653
376.476
19.616.864
625.158
1.250.678
617.255
344.449
349.439
-34.579.697
-57.724
465.355
-151.094

NVJBRAND - Kommunale driftstilskud
F.N.
Kommune
2017
%
31,58
Holstebro
9.693.519
28,37
Skive
8.476.706
20,89
Lemvig
6.520.103
19,16
Struer
5.991.607
100
I alt
30.681.935

Skive
2021
2022
2023
2024
2025

2018

2019

2020

*2021
(KL 2,5% )

10.080.467
8.819.229
6.778.440
6.228.803
31.906.939

10.154.446
8.879.774
6.830.134
6.276.507
32.140.861

2021 Ny Rabat: aftalt rabat åbningsbalancen + Lift 1 kvt 21 (2,1%)
Rabat 2021
Driftstilskud
Ny pris Skive
162701 +93482=
256.183
10.290.789
10.034.606
162.701
162.701
10.506.896
10.344.195
162.701
162.701
10.727.540
10.564.839
ingen rabat
ingen rabat
10.952.818
10.952.818
ingen rabat
ingen rabat
11.182.828
11.182.828

10.408.308
9.101.768
7.000.887
6.433.420
32.944.383

Rev. *2021
(KL 1,5% )

11.570.059
11.455.167
10.137.819
10.034.606
7.653.532
7.577.532
7.019.706
6.950.000
36.381.116
36.017.305
*Ny brandslukningskontrakt

2022
(KL 2,1% )

11.695.726
10.344.195
7.736.660
7.095.950
36.872.531

Nedjustering af budget 2021 - difference
F.N.
Diff KL %
Budget
%
(fra 2,5 til 1,5%)
31,58
Holstebro
28,37
Skive
20,89
Lemvig
19,16
Struer
100
I alt

2023

2024

2025

(KL 2,1% )

(KL 2,1% )

(KL 2,1% )

11.941.336
10.564.839
7.899.130
7.244.965
37.650.270

12.192.104
10.952.818
8.065.012
7.397.109
38.607.043

12.448.139
11.182.828
8.234.377
7.552.449
39.417.793

2021
114.892
103.213
76.000
69.706
363.811
rev. 19.03.21
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Samarbejdsaftale mellem
Nordvestjyllands Brandvæsen og
bygningsmyndigheden i
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1 Hovedelementer i aftalen
1.1 Aftaleforhold
• Nærværende aftale er gældende for sager som er modtaget efter d. 1. januar 2021 og er
sammenhængende med bilag 1 - Opgavefordeling.
• Denne aftale omhandler samarbejde mellem bygningsmyndigheden (BYG) og Nordvestjyllands
Brandvæsen (NVJ) om behandling af sager, der henhører under byggeloven, beredskabsloven, lov om
fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, beskyttelsesrumslovgivningen, samt visse sager under
miljøloven, planloven og lov om sommerhuse og camping m.v.
• Bygningsmyndigheden er myndighed inden for byggeloven og planlovens bestemmelser, og
Nordvestjyllands Brandvæsen er myndighed inden for beredskabslovens bestemmelser.
• Ved henvendelser til Nordvestjyllands brandvæsen på områder der omhandler byggelov eller planlov,
henviser Nordvestjyllands brandvæsen til bygningsmyndigheden, medmindre andet i det konkrete
tilfælde er aftalt med bygningsmyndigheden.
• For at tilgodese en effektiv og hensigtsmæssig service for erhvervslivet er bygningsmyndigheden
tovholder på alle byggesager, der tilgår kommunen og sikrer høringer i relevante afdelinger, bl.a. brand.
Dette ændrer ikke på kompetenceforholdene inden for de enkelte myndighedsområder, men har alene
til formål at sikre en samordning af ansøgningsprocedure til fordel for ansøger.
• Ved sager efter beredskabsloven, informerer bygningsmyndigheden ansøger om, at Nordvestjyllands
brandvæsen kan kontaktes for en direkte forhåndsdialog om sagen.
• Nordvestjyllands Brandvæsens målsætning er at svare senest 10 arbejdsdage efter høring er
modtaget. Ved modtagelse af ikke fyldestgørende sagsmateriale vil der anmodes om dette inden der
gives et egentlig svar/udtalelse på sagen.

1.2 Afvigelser fra indsatstaktiske traditionelle løsninger / dokumentation
• Ved afvigelse fra indsatstaktiske traditionelle løsninger, jf. Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5
– Kapitel 5 Redningsberedskabets indsatsmuligheder af Trafik-, bygge og boligstyrelsen, skal sagen
sendes til Nordvestjyllands Brandvæsen for kommentering/udtalelse.
•

Ved afvigelser fra certificeringsordningens dokumentationskrav, informeres pågældende
sagsbehandler/leder herom, således der kan ske en større ensartethed imellem kommunerne.

1.3 Gensidig info
• Bygningsmyndigheden fremsender kopi af sager som efterfølgende er underlagt regler for brandsyn til
Nordvestjyllands Brandvæsen, herunder feriehuse, særlige lagerbygninger, arrangementer, fredede
bygninger, campingpladser og bygninger omfattet af driftsmæssige forskrifter.
• Nordvestjyllands Brandvæsen ønsker at få kommuneplaner og lokalplaner til tidlig kommentering, ifm.
opstartsmøder eller intern høring. Dette er for at afklare om beredskabet er dimensioneret til at kunne
håndtere de særlige risici i og ved bygninger, andre anlæg i kommunerne og byudviklingen.
• Hvis Nordvestjyllands brandvæsen bliver opmærksomme på forhold som vurderes ulovlige i forhold til
byggeloves bestemmelser, indberettes forholdet til bygningsmyndigheden via den pågældende
kommunes funktionspostkasse og de varetager efterfølgende sagsbehandlingen i forbindelse med at
søge forholdet lovliggjort.
• Nærværende aftale skal betragtes som et dynamisk værktøj. Aftalen skal revideres, såfremt en af
parterne har ønske herom. Evaluering bør aftales senest 1/7-2021.
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2 Snitflader
2.1 Byggesager efter byggelov
Alle sagers indgangsvinkel er igennem bygningsmyndigheden ved ansøgninger efter byggelovens
bestemmelser.
Samarbejdssnitflader mellem Nordvestjyllands Brandvæsen (NVJ) og Bygningsmyndighederne (BYG) er
angivet i bilag 1 - Opgavefordeling.
Bygningsmyndigheden fremsender sager til sagsbehandling/ høring til Nordvestjyllands Brandvæsen, jf. Bilag
1 – Opgavefordeling.
Hvis der i en ansøgning søges om dispensation, eller fremsendes en klagesag som gør Nordvestjyllands
Brandvæsen opmærksom på ulovlige brandtekniske forhold, er det bygningsmyndigheden der retter
henvendelse til bygningsejeren som skal søge forhold lovliggjort, jf. byggeloven § 16C stk. 3.

2.2 Byggesager efter beredskabslov
Alle sagers indgangsvinkel er igennem bygningsmyndigheden ved ansøgninger efter beredskabslovens
bestemmelser.
Nordvestjyllands Brandvæsen kan dog inden ansøgning rådgive og vejlede i en tidlig forhåndsdialog om de
særlige regler under beredskabsloven, herunder de tekniske forskrifter.
Vejledning, konsultationer og brandmæssig sagsbehandling af sager omfattet af beredskabsloven foretages
af Nordvestjyllands Brandvæsen i henhold til gældende tekniske forskrifter, standarder, vejledninger m.v.
Nordvestjyllands Brandvæsen sagsbehandler i tæt samarbejde med bygningsmyndigheden som er
myndighed på byggeloven og planloven.
Såfremt bygningsmyndigheden ønsker deltagelse, er dette naturligvis muligt, blot der gives besked herom.

3 Opgavefordeling
Opgavefordelingen fremgår efter bilag 1.
Hvis Nordvestjyllands brandvæsen modtager henvendelser/sager som hører under bygningsmyndighedens
område, videresendes disse til den respektive bygningsmyndighed.
Når Nordvestjyllands Brandvæsen har modtaget en sag til høring fra bygningsmyndigheden, varetager
Nordvestjyllands Brandvæsen den brandmæssige sagsbehandling, hvorefter høringssvar sendes til
bygningsmyndigheden. Korrespondance med bygningsmyndigheden og ansøger foretages ved at sætte
byggesagsbehandler på CC i mailkorrespondance. Sagsbehandler ved bygningsmyndigheden vil ajourføre
Byg og Miljø (BOM).
Alternativt udarbejder Nordvestjyllands Brandvæsen svar i sagen som sendes til byggesagsbehandleren.
Denne vil herefter videresende til ansøger.
Nordvestjyllands Brandvæsen udarbejder et høringssvar på den enkelte sag ift. det fremsendte materiale og
evt. supplerende materiale for sagen. På denne baggrund vil Nordvestjyllands Brandvæsen i dialog med
sagsbehandleren anbefale byggeriet godkendt når nødvendig dokumentation foreligger.
Ift. sager som skal godkendes efter beredskabsloven, vil Nordvestjyllands Brandvæsen udstede tilladelse med
hjemmel i beredskabsloven, samt sende denne tilladelse til bygningsmyndighedens funktionspostkasse med
CC til specifik sagsbehandler, hvis denne er kendt.
Sager, der ikke er omfattet af samarbejdsaftalen, kan sendes til sagsbehandling i Nordvestjyllands
brandvæsen. I disse sager skal bygningsmyndigheden præcisere, hvad der ønskes vurderet.
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4 Procedurer
I sager der, jf. bilag 1 – Opgavefordeling, skal brandteknisk sagsbehandles af Nordvestjyllands Brandvæsen,
udarbejder bygningsmyndigheden en kort høringsbeskrivelse til Nordvestjyllands brandvæsen, hvor det
tydeligt beskrives hvad der ønsket sagsbehandlet/vurderet.
Når sager sendes i høring eller der afholdes forhåndsdialogmøder, vil sagsbehandleren fra BYG sørge for at
præcisere projektets stade, så sagen er så oplyst som muligt.

4.1 Høring
Høring udføres som mail med alle relevante dokumenter og tegninger i pdf-format og sendes til
Nordvestjyllands brandvæsens funktionspostkasse; myn@nvjbrand.dk
Det beskrives kort, hvad byggesagen omhandler, f.eks. kontorbyggeri/højhus i x-antal etager, bygning til x på
x m² og evt. navn på byggeriet, samt hvad Nordvestjyllands Brandvæsens opgave er i sagen.
Inden sagen sendes i høring, skal bygningsmyndigheden søge, at relevant materiale foreligger på sagen.
Dette kan eksempelvis være (ikke udtømmende):
•
•
•
•
•
•
•

Start- og sluterklæring med tilhørende dokumenter (ITT/ITUT, Dok. for brandklasse, kontrolplan/rapport)
Situationsplan med brandveje, redningsarealer, brandhaner m.v.
Plan-, snit- og facadetegninger
Brand- og flugtvejsplaner
Brandstrategi
DKV-plan
Type og mængder ved sager omfattet af tekniske forskrifter

4.2 Høringssvar
Når de brandmæssige forhold er endeligt afklaret, returnerer Nordvestjyllands Brandvæsen høringssvar til den
pågældende byggesagsbehandler ved bygningsmyndigheden, som indarbejder svaret i byggetilladelsen.
Høringssvaret og ansøgningsmaterialet gemmes i et elektronisk dokumenthåndteringssystem (ESDH),
således at eventuel aktindsigt kan foretages på den enkelte adresse.
Høringssvaret skal indeholde følgende (ikke udtømmende):
•
•
•
•
•

Sagsnummer
Dato og navn på sagsbehandler ved Nordvestjyllands Brandvæsen
Sagsgrundlag med angivelse af ansøger, datoer, brandstrategi, tegninger, forhold omkring ABAopkobling m.m., der har ligget til grund for høringssvar
Høringssvaret hvor det anføres, hvorvidt sagen kan anbefales godkendt
Påkrævet dokumentation i forbindelse med færdigmelding

4.3 Ibrugtagningstilladelser
I forsamlingslokaler til anvendelse af mellem 50 og 150 personer fremsendes kopi af ibrugtagningstilladelse til
Nordvestjyllands Brandvæsen, for vurdering af om der i forsamlingslokalet skal foretages fremtidige brandsyn.
Denne fremsendelse sker med baggrund i mulighed for at give driftsmæssige pålæg med hjemmel i BEK 174
af 25/02/2008 Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner,
forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker under beredskabslovens bestemmelser.
Bygningsmyndigheden sender månedligt en opgørelse over byggeri der er givet ibrugtagningstilladelse på og
samtidig er eller kan være omfattet af brandsynsbekendtgørelsen, eks. Industribyggeri i ILK 4/5, bygninger til
mange mennesker, bygninger med stor kompleksitet mv. Hvis byggeriet er konstateret omfattet af
brandsynsbekendtgørelsen, skal BYG fremsende dokumentation jf. BR18 §507, indeholdende den
brandtekniske dokumentation, herunder brandstrategi og brandplaner, situationsplaner/ tilkørselsplaner,
pladsfordelingsplaner, inventarplaner, belægningsplaner, flugtvejsplaner og drift, kontrol og
vedligeholdelsesplan.
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Bilag 1 - Opgavefordeling

PLAN/BYG - Kommunal byggemyndighed
NVJ - Nordvestjyllands Brandvæsen

PLAN / BYG

NVJ

Kommuneplaner

Høring ved NVJ, senest ved intern høring/opstartsmøder

koordinerer

Høringspart ift.
ITT/ITUT/materiel/UDD

Lokalplaner

Høring ved NVJ, senest ved intern høring/opstartsmøder

koordinerer

Høringspart ift.
ITT/ITUT/materiel/UDD

Bygningsreglement

Brandklasse 1

Forhåndsdialog og brandstrategi jf. BR18.

Sagsbehandling

BYG vurderer inddragelse

Indplacering brandklasser ved ansøgning

Sagsbehandling

BYG vurderer inddragelse

Kontrol af dokumentation for indsatstaktisk traditionelt byggeri

Sagsbehandling

BYG vurderer inddragelse

Sagsbehandling af indsatstaktisk utraditionelt byggeri

Koordinerer

Sagsbehandling

Sagsbehandling ved evt. skift i brandklasse undervejs

Sagsbehandling

BYG vurderer inddragelse

Kontrol af brandteknisk dokumentation ved færdigmelding samt endelig
indplacering i brandklasser

Sagsbehandling

BYG vurderer inddragelse

Forhåndsdialog om brandstrategi jf. BR18

Sagsbehandling

BYG vurderer inddragelse

Indplacering brandklasser ved ansøgning

Sagsbehandling

BYG vurderer inddragelse

Kontrol af dokumentation for indsatstaktisk traditionelt byggeri

Sagsbehandling

BYG vurderer inddragelse

Brandklasse 2-4

08.12.2020
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Bygningsreglement

Brandklasse 2-4

PLAN/BYG - Kommunal byggemyndighed
NVJ - Nordvestjyllands Brandvæsen

PLAN / BYG

NVJ

Sagsbehandling af indsatstaktisk utraditionelt byggeri

Koordinerer

Sagsbehandling

Sagsbehandling ved evt. skift i brandklasse undervejs

Sagsbehandling

BYG vurderer inddragelse

Kontrol af brandteknisk dokumentation ved færdigmelding

Sagsbehandling

BYG vurderer inddragelse

Opkobling af brandtekniske installationer til redningsberedskabet

Koordinerer

Sagsbehandling

Efterfølgende drift/brandsyn

Der sendes en kopi af
ibrugtagningstilladelse,
dokumentation jfr. BR18
§507, f.eks. brandstrategi,
brandplaner,
situationsplaner mv. til NVJ

opretter objekter for
fremtidige brandsyn

Koordinerer

Sagsbehandling

Bygningsreglement

Højhuse
-

08.12.2020

Overnatningsområder til mere end 10 personer (hoteller,
kollegier, moteller, sommerhuse, etc.)
Plejeinstitutioner (plejehjem, plejeboliger, døgninstitutioner,
sygehuse, etc.)
Forsamlingslokaler over 50 personer (Diskoteker, biografer,
teatre, koncertsale, idrætshaller, mødelokaler, etc.)
Undervisningslokaler
Daginstitutioner
Butikker til flere end 150 personer
ILK4 og ILK5 bygninger
Indsatstaktisk utraditionelt byggeri

Over 45 m (over 22 m., kun hvis indsatsmæssige utraditionelle forhold)
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PLAN/BYG - Kommunal byggemyndighed
NVJ - Nordvestjyllands Brandvæsen

Tekniske forskrifter for
brændbare faste stoffer

Produktionsafsnit

BEK nr. 1070 af
29/06/2020

Tekniske forskrifter for produktionsafsnit, hvor der kan forekomme brændbart støv, der kan
give anledning til en eksplosiv atmosfære, hvis produktionsafsnittet er placeret i en bygning
og er større end 150 m2.

og senere ændringer til
forskriften

PLAN / BYG

NVJ

Sagsbehandling efter
byggelov/planlov

Sagsbehandling

Sagsbehandling efter
byggelov/planlov

Sagsbehandling

Undtaget herfra er dog produktionsafsnit i 1-etages bygning, hvor bygningen er på højst
600 m2, og produktionsafsnit i rum i 1-etages bygning, hvor rummet er højst 600 m2 og
brandmæssigt er adskilt i overensstemmelse med afsnit 2.7.
To eller flere bygninger/oplag på samme grund betragtes som én bygning/ét oplag,
medmindre bygningerne/oplagene er indbyrdes adskilt, med en brandsektionsadskillelse,
efter de tekniske forskrifter, eller fritliggende, efter de tekniske forskrifter.
Lagerafsnit i bygning, herunder silo
a) Lagerafsnit med oplag, hvor der kan forekomme brændbart støv, der kan give
anledning til eksplosiv atmosfære.
b) Lageafsnit med oplag af faste brændbare stoffer, som kan selvantænde, dog ikke
stoffer, der er klassificeret som pyrofore stoffer (H250) eller selvopvarmende stoffer
og blandinger (H251 og H252) i henhold til EU parlamentets og Rådets
forordninger om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.
To eller flere bygninger/oplag på samme grund betragtes som én bygning/ét oplag,
medmindre bygningerne/oplagene er indbyrdes adskilt, med en brandsektionsadskillelse,
efter de tekniske forskrifter, eller fritliggende efter, efter de tekniske forskrifter.
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Tekniske forskrifter for
brændbare faste stoffer
BEK nr. 1070 af
29/06/2020
og senere ændringer til
forskriften

PLAN/BYG - Kommunal byggemyndighed
NVJ - Nordvestjyllands Brandvæsen

NVJ

Sagsbehandling efter
byggelov/planlov

Sagsbehandling

Lagerafsnit jf ovenstående er kun omfattet af de tekniske forskrifter, hvis oplaget er
placeret:
a) I en bygning, dog ikke en silo, hvor oplaget er større end 1000 m 3,
b) I en eller flere siloer med et samlet rumindhold større end 200 m 3, der er placeret i
en bygning eller
c) I en eller flere siloer med et samlet rumindhold større end 600 m 3, der er placeret i
det fri.
Lagerafsnit i det fri
Tekniske forskrifter for lagerafsnit med oplag større end 1000 m 3 i det fri at brændbare faste
stoffer.
To eller flere siloanlæg, maskinafsnit eller lagerafsnit på samme grund betragtes som hhv.
ét siloanlæg, ét maskinafsnit eller ét lagerafsnit, medmindre der er etableret
brandsektionsadskillelse, efter de tekniske forskrifter eller er fritliggende, efter de tekniske
forskrifter.
Følgende lagerafsnit i det fri er ikke omfattet af disse tekniske forskrifter:
a) Lagerafsnit med færdigvarer i form af store emner, bortset fra oplag i det fri ved
produktionsafsnit, der er omfattet af Beredskabslovgivningen.
b) Lagerafsnit med stoffer, der er klassificeret som brandfarlige stoffer (H228),
selvreaktive stoffer og blandinger og organiske peroxider (H240, H241 og H242),
pyrofore stoffer (H250) eller selvopvarmende stoffer og blandinger (H251 og H252)
i henhold til EU parlamentets og Rådets forordninger om klassificering, mærkning
og emballering af stoffer og blandinger.
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Tekniske
forskrifter for
brandfarlige og
brændbare væsker
BEK nr. 1639 af
06/12/2016

Tekniske
forskrifter for gasser
BEK nr. 1444 af
15/12/2010

PLAN/BYG - Kommunal byggemyndighed
NVJ - Nordvestjyllands Brandvæsen

Brandfarlige og brændbare væsker
F.eks.
-

NVJ

Sagsbehandling efter
byggelov/planlov

Sagsbehandling

Sagsbehandling efter
byggelov/planlov

Sagsbehandling

Sagsbehandling

Byggetilladelse fra BYG
sendes altid ift. brandsyn

Virksomheder, der producerer, aftapper m.v. brandfarlige og brændbare væsker
Oplag med brandfarlige og brændbare væsker
Sprøjtemaling og lakering med brandfarlige og brændbare væsker
Oplag på over 250.000 liter smøreolie, bortset fra oplag i tanke.

Gasser
F.eks.
-

PLAN / BYG

Flaskegas (F-gas) / naturgas, herunder F-gasautomater
Trykflasker/beholdere

og senere ændringer til
forskriften
Bygningsreglement

Camping- og salgsområder
-

08.12.2020

Camping- og salgsområder til flere end 150 personer.
Der fremsendes orientering til NVJ ift. muligt brandsyn af arrangementet jf.
brandsynsbekendtgørelsen.
Nordvestjyllands Brandvæsen kan i særlige tilfælde stille krav med hjemmel i
beredskabslovens §35 stk. 3
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BYG vurderer yderligere
inddragelse
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Bygningsreglement

PLAN/BYG - Kommunal byggemyndighed
NVJ - Nordvestjyllands Brandvæsen

Transportable telte og konstruktioner (ift. events)
-

Transportable telte til flere end 150 personer (certificeret)

-

Transportable telte til flere end 150 personer (certificeret), men ønsker dispensation
vedr. afstandskrav til bygning m.v. kan fremsendes til høring vedr. afstandskrav,
drift.

-

Transportable telte til flere end 150 personer, (ingen certificering)

-

Der fremsendes orientering til NVJ ved telte til flere end 150 personer ift. muligt
brandsyn jf. brandsynsbekendtgørelsen

PLAN / BYG

NVJ

Sagsbehandling

Byggetilladelse fra BYG
sendes altid ift. brandsyn
BYG vurderer inddragelse

Anvendelse af
bygninger/lokaler til
andre formål end det
godkendte

Bygningsreglementet

Midlertidige arrangementer uden overnatning
-

Bygninger/lokaler der anvendes til midlertidigt forsamlingslokale til mere end 50
personer.

Bygninger/lokaler som ønskes anvendt til midlertidig overnatning til flere end 10
sovepladser
Eks. overnatning på skoler ifm. Arrangementer
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Byggetilladelse fra BYG
sendes altid ift. brandsyn,
BYG vurderer yderligere
inddragelse

Eksempel: Midlertidig diskotek/fest (anvendelseskategori 3) i fabrikshal
(anvendelseskategori 1), hvor fabrikshallen normalt ikke er brandsynspligtig.
-

08.12.2020

Sagsbehandling

Sagsbehandling

BT fra BYG ift. brandsyn,
BYG vurderer inddragelse

Bilag 1 - Opgavefordeling

Driftsmæssige forskrifter

Midlertidig overnatning (ansøgt efter Beredskabsloven)

Bek. 212 af 27/03/2008

Overnatning i lokaler omfattet af driftsmæssige overskrifter i indtil 5 døgn

Bygningsreglementet

Midlertidig overnatning (ansøgt efter Byggeloven)

PLAN/BYG - Kommunal byggemyndighed
NVJ - Nordvestjyllands Brandvæsen

PLAN / BYG

NVJ

Henviser til NVJ web

Sagsbehandling

Sagsbehandling

Byggetilladelse sendes til
orientering

Fremsender adresseliste
hvert år

Brandsyn foretages jf. bilag
11på alle eksisterende

(således der kan foretages
brandsyn)

Nye campingpladser
sagsbehandles

Sagsbehandling efter
byggelov/planlov

BYG vurderer inddragelse

Overnatning i lokaler omfattet ansøgt efter bygningsreglementet
Campingreglementet
Campingpladser (almindelige)
BEK nr. 319 af 28/03/2019
Brandsynsbekendtgørels
en BEK nr. 1000 af
29/06/2016
Beskyttelsesrumsloven

-

Indretning af nye campingpladser ift. brandværnsforanstaltninger
Tilsyn eksisterende Campingpladser ift. brandværnsforanstaltninger jf. Brandsyns
Bek., bilag pkt. 11.

Sikringsrum og offentlige beskyttelsesrum

LBK nr. 732 af 20/08/2003 Al administration vedr. beskyttelsesrum og herunder nedlæggelse.
og senere ændringer til
forskriften

08.12.2020
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BEK nr. 1424 af
16/12/2009
Indførsel, fremstilling,
opbevaring,
overdragelse,
erhvervelse og
anvendelse af fyrværkeri
og andre pyrotekniske
artikler inkl. tekniske
forskrifter for salg,
håndtering og
opbevaring af fyrværkeri
og andre pyrotekniske
artikler

PLAN/BYG - Kommunal byggemyndighed
NVJ - Nordvestjyllands Brandvæsen

Fyrværkeri
F.eks.
-

Scenefyrværkeri
Festfyrværkeri
Helårsopbevaring af fyrværkeri
Opbevaring i container af fyrværkeri til nytår
Salg af fyrværkeri fra eksisterende butik til nytår
Salg af fyrværkeri fra midlertidigt salgssted til nytår

og senere ændringer til
forskriften
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PLAN / BYG

NVJ

Sagsbehandling efter
byggelov/planlov

Sagsbehandling

Bilag 2 – Kontakt info
Nordvestjyllands Brandvæsen

myn@nvjbrand.dk

Tlf. 40530030

Hotline for brandtekniske spørgsmål: Skriv mail til myn@nvjbrand.dk og skriv i emnefeltet: spørgsmål
Rette medarbejder vil forsøge at kontakte dig hurtigst muligt.

Kommune

Funktionspostkasse

Tlf.

Skive Kommune

tek@skivekommune.dk

9915 5500

Holstebro Kommune

teknik.miljoe@holstebro.dk

9611 7551

Struer Kommune

byggesagsbehandler@struer.dk

9684 8448

Lemvig Kommune

teknik@lemvig.dk

96 63 12 00
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Bilag 3 – Tiltrædelse af samarbejdsaftale
Parter

Underskrift

Dato

Nordvestjyllands brandvæsen

Lemvig Kommune
Struer Kommune

Holstebro Kommune

Skive Kommune
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