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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Offentlig titel:
_________________________________________________________________________________
___
Sagsnr. EMN-2021-02855
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 21-12-2021 10:30
Fraværende
Kenneth Bro
H.C. Østerby
Godkendt

Tidligere beslutninger

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling


Bilag
.

At dagsorden godkendes

Punkt 2: Siden sidst ved Beredskabsdirektøren

2 (Offentlig) Siden sidst ved Beredskabsdirektøren
Offentlig titel:
_________________________________________________________________________________
___
Sagsnr. EMN-2021-02855
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 21-12-2021 10:30
Fraværende
Kenneth Bro
.
Orientering taget til efterretning.
Anders Dahl Jensen er ansat som souschef fra 01.10.2021.
per. 01.01.2022 er der ansat en ingeniør med kommunal byggesagserfaring som opnormering på
myndighedsområdet i beredskabet. Opnormeringen skal understøtte en fortsat udvikling af det faglige
niveau i beredskabet.
Grundet den stigende smitte med covid-19 aflyses årets nytårsparoler. 25. maj kl. 18-20 planlægges
et fælles arrangement for det samlede beredskab et centralt sted i slukningsområdet. Der er aftale
med naboberedskaberne om at de dækker vagten af i forbindelse med arrangementet. Nærmere
information følger.
Der er i december indsat tre nye brandbiler på station Holstebro. En stige, en sprøjte og en tankvogn.
Køretøjerne indsættes som en del af brandslukningskontrakten med Falck om løbende fornyelse af
selskabets materiel. To af de eksisterende brandbiler overgår til de frivillige på station Særkjær.
Håndtering af brand i lithiumbatterier er en udfordring for beredskabet og udfordringen øges med det
stigende antal el/hybridbiler, elbusser og -tog i samfundet. I det kommende år vil beredskabet inden
for eget budget indkøbe materiel til indsatser ved brand i batterier, særligt udstyr med fokus på
sikring af det indsatte mandskab, eksempelvis gasmålere. På sigt må der forventes behov for en
større investering i materiel og uddannelse på området, men for at sikre de mest hensigtsmæssige
investeringer, afventes en intern analyse af området samt indhentning af erfaringer med materiel fra
andre beredskaber.
Per 01.01.2022 træder en ny brandsynsbekendtgørelse i kraft. Loven betyder en markant ændring af
måden hvorpå der skal foretages brandsyn, hvilket forventes at kunne skabe en del utilfredshed hos
virksomheder og institutioner. Fremover skal brandvæsenet alene kontrollerer om de gældende
byggetilladelser og DKV planer overholdes, og der er ikke hjemmel i loven til af finde pragmatiske
løsninger.
Alle medarbejdere i myndighedsafdelingen deltager i et fælles brandsynskursus udarbejdet af Danske
Beredskaber for at blive klar til den nye type brandsyn.
Da der fremover skal foretages brandsyn ud fra foreliggende tilladelser og planer bliver der for
brandvæsenet et markant større forarbejde forud for brandsyn de første år, hvilket blandt andet er
baggrunden for den personalemæssige opnormering på myndighedsområdet. I bilag til punktet findes
en kort beskrivelse af hvilke begrænsninger og væsentlige udfordringer de ændrede brandsynsregler

kan få for kommuner, institutioner m.f. Beredskabet har den seneste tid samarbejdet med
kommunerne om at blive klar til de nye regler.
Henlæggelse af beslutningskompetence fra kommunalbestyrelserne til beredskabskommissionen jf.
Byggelovens § 16 C er i november måned blevet godkendt i alle fire ejerkommuner. Kompetencen
indskrives i opgavebilag til selskabets vedtægter samt i samarbejdsaftalen mellem beredskabet og de
kommunale byggemyndigheder.
Bestyrelsen orienteret om større hændelser siden seneste møde. Der har ikke været hændelser som
har givet særlig anledning til at øge de brandforebyggende indsatser.
Der er i bestyrelsen tilfredshed med de fælles mødefaciliteter i businessparken.

Tidligere beslutninger

Sagsfremstilling
Beredskabsdirektøren orienterer om relevante sager siden seneste møde i Beredskabs-kommissionen.
Herunder bl.a.:










Ny souschef/viceberedskabsdirektør
Opnormering på myndighedsområdet
Aflysning af nytårsparoler – fællesarrangement maj 2022
Indsættelse af nye køretøjer på station Holstebro
Opgradering af materiel – brand i lithiumbatterier
Ny brandsynsbekendtgørelse
Henlæggelse af kompetence til beredskabskommissionen
Større hændelser siden sidst
Lokale ved bestyrelsesmøder

Indstilling:


Bilag
.

At orienteringen tages til efterretning

Punkt 2, Bilag 1: Fælles skrivelse omkring udfordringer ifm. brandsyn fra januar 2022
Ændrede brandsynsregler fra 1. januar 2022 kan medføre
begrænsninger og væsentlige udfordringer for mange kommunale
bygninger, institutioner, butikker og hoteller mv.

Denne orienterende skrivelse er gældende for følgende bygningsafsnit:
-

Bygningsafsnit i anvendelseskategori 2 med undervisningslokaler til flere end 150 personer, fx skoler.

-

Bygningsafsnit i anvendelseskategori 3 med flere end 150 personer, fx forsamlingslokaler, sportshaller
osv.

-

Bygningsafsnit i anvendelseskategori 5 med soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser, fx hoteller,
moteller mv.

-

Bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovepladser, fx
daginstitutioner/børnehaver/vuggestuer og plejeinstitutioner.

-

Bygninger, hvor brugen af bygningen nødvendiggør særlige driftsmæssige tiltag for at opretholde
brandsikkerheden i bygningen.

De nye regler er således generelt gældende for alle bygninger i de ovennævnte kategorier, såvel
kommunale som private. Eksemplerne i nærværende notat tager dog udgangspunkt i kommunale
bygninger, for at præcisere behovet for fokus i netop disse.
Brandsyn indtil 2022
Brandsyn af ovennævnte bygningsafsnit har indtil nu år været foretaget, og vil for resten af 2021, blive
foretaget ud fra ”Driftsmæssige forskrifter” (DF), et regelsæt under beredskabsloven.
Med afsæt i disse regler er der fx mulighed for, at redningsberedskabet, ud fra en faglig vurdering, kan
meddele tilladelse til en benyttelse af flugtveje (dog ikke trapper) til opstilling af inventar og andre
genstande (jf. DF pkt. 5.1). – Der hjemles endvidere (jf. DF pkt. 4.3), mulighed for at redningsberedskabet
kan give tilladelse til, at teknikrum benyttes til henstillen af inventar, varer og lignende. Dette har skabt
mulighed for ud fra en konkret vurdering at placere mindre møbler, skabe osv. på fællesarealer, i brede
korridorer osv. på skoler, i daginstitutioner, på plejehjem mv., samt at tillade opbevaring af effekter i visse
teknikrum. Det er væsentligt at understrege, at der ved disse konkrete vurderinger ikke er afgivet en
permanent tilladelse. En egentlig retsvirkende tilladelse skal foreligge i form af en skriftlig begunstigende
afgørelse. Tilladelser kan, som følge af de allerede ændrede regler, ikke længere udstedes imod de nye
reglers intentioner.
Brandsyn fra 1. januar 2022
Der er pt. en ny brandsynsbekendtgørelse i høring, som træder i kraft pr. 1. januar 2022. – Af denne
bekendtgørelse fremgår det bl.a., at brandsyn af ovennævnte bygningsafsnit fremadrettet skal foretages
ud fra de driftsmæssige krav, der er stillet i medfør af bygningsreglementet. Dette var oprindeligt tænkt
implementeret allerede i 2019, men beredskaberne, Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen har ad
flere omgange fået udskudt ikrafttrædelsen, og forlænget den nuværende hjemmel, indtil der var
passende sikkerhed omkring reglernes samlede indhold og effekt.
Ved revision af seneste bygningsreglement, nuværende BR-18, er der her stillet skærpede krav til alle
bygninger vedrørende drift, kontrol og vedligehold (DKV). Disse krav gælder for såvel nye byggerier, som
for eksisterende byggerier, hvilket er hjemlet i § 144 i BR-18.

Punkt 2, Bilag 1: Fælles skrivelse omkring udfordringer ifm. brandsyn fra januar 2022
Ændrede brandsynsregler fra 1. januar 2022 kan medføre
begrænsninger og væsentlige udfordringer for mange kommunale
bygninger, institutioner, butikker og hoteller mv.

Eksempler på umiddelbare udfordringer i f.t. de nye driftsmæssige krav
I vejledningen til kap. 5 (brandkapitlet) i bygningsreglementet, stilles der i underkap. 7 specifikke detailkrav
til drift, kontrol og vedligehold (DKV) for samtlige byggerier. Disse krav er hjemlet i byggeloven og
redningsberedskabet vil derfor ikke længere have mulighed for at kunne foretage et skøn og herudfra
meddele lempelser eller skærpelser af krav ifm. gennemførelse af brandsyn.
I de nye driftsmæssige krav under BR-18, er der flere begrænsninger og skærpelser. Der er således fx en
begrænsning ift., at der i flugtvejsgange højst kan henstilles inventar og andre genstande med en
brandbelastning på højst 50 MJ/m2. Der er samtidig et krav i de generelle ordensregler om, at teknikrum
ikke længere kan anvendes til henstilling af inventar, varer og lignende.
Det er redningsberedskabets vurdering, at disse skærpelser vil kunne medføre store logistiske
udfordringer for en del af de steder, hvor der i dag foretages brandsyn, fordi der for nuværende
sker oplag af genstande, der i antal og materiale konstituerer en overskridelse af det fremtidige
specifikke brandbelastningskrav. Det kan fx handle om opbevaringsskabe i daginstitutioner og
skoler, det kan handle om garderober og knagerækker med tøj, diverse pynt og læringsmateriale
mv., det kan handle om mindre møbler og dekorationer på plejeinstitutioner osv., ligesom det
handler om overskydende madrasser, rengøringsvogne, lager af toiletpapir og bleer, og lignende
opbevaring i teknikrum.
En uændret benyttelse som kendt i dag kan (vil) for mange bygninger betyde flere påbud på
brandsyn. Det vil (af kunden) kunne opleves som en ændret praksis og mindre
samarbejdsvillighed hos beredskabet, men skyldes altså primært ændret/præciseret lovgivning
(BR18).
Mulighed for fremadrettet, at kunne have større oplag i flugtvejsgange, benytte teknikrum til
opbevaring mv?
For nye byggerier opført i brandklasse 3 og 4, vil der være mulighed for, at disse kan følge andre
løsninger for DKV, end de præ-accepterede. Dette afklares i samarbejde mellem bygherren og den
certificerede brandrådgiver, som er ansvarlig for de valgte løsninger, der kommer til at ligge til grund for en
efterfølgende bygge-/ibrugtagningstilladelse.
For eksisterende bygninger, hvor der foreligger en skriftlig gyldig godkendelse til at kunne afvige fra
bestemmelserne i underkap. 7, vil disse tilladelser stadig være gældende. Tilladelser kan fx være bundet
op på byggetilladelser eller eksisterende godkendte DKV-planer.
Eneste mulighed for evt. at kunne afvige fra de præ-accepterede krav udover ovennævnte vil være, at der
søges en ny byggetilladelse, på baggrund af en ny DKV-plan, som i givet fald skal godkendes af en
brandteknisk rådgiver i brandklasse 3.
Det vil fremadrettet ikke være muligt for det kommunale redningsberedskab at give tilladelser til
driftsmæssige forhold vedr. brand. Det betyder at anvendelsen/indretning af flugtvejsgange eller teknikrum
ikke kan (må) godkendes af beredskabet, ligesom en række mindre relevante forhold ikke er en juridisk

Punkt 2, Bilag 1: Fælles skrivelse omkring udfordringer ifm. brandsyn fra januar 2022
Ændrede brandsynsregler fra 1. januar 2022 kan medføre
begrænsninger og væsentlige udfordringer for mange kommunale
bygninger, institutioner, butikker og hoteller mv.

mulighed, og derved skal der ikke gives særskilt tilladelse fra redningsberedskabet (allerede udstedte
skriftlige gyldige tilladelser gælder dog som nævnt fortsat).
Ovenstående vil betyde, at der ved ønske om afvigelse fra reglerne skal henvises til certificeret
brandrådgiver eller teknisk sagsbehandling, og vil givetvis opfattes som usmidigt af bygningsejer,
og vil sikkert ved brandsyn betyde gentagelse af samme påbud i større grad end tidligere.
Det er således vigtigt at understrege, at de fremadrettede muligheder for en pragmatisk tilgang
med konkrete skøn fra beredskabet ikke længere eksisterer efter 1. januar 2022, og at dette
primært skyldes reglernes overgang til byggelovgivningen, og denne lovgivnings fastere rammer.

Danske Beredskaber
November 2021

Punkt 4: Mødedatoer 2022

4 (Offentlig) Mødedatoer 2022
Offentlig titel:
_________________________________________________________________________________
___
Sagsnr. EMN-2021-02855
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 21-12-2021 10:30
Fraværende
Kenneth Bro
.
Datoer foreløbigt godkendt. Mødedatoer drøftes på det konstituerende møde i den nye bestyrelse 5.
jan. 2022.

Tidligere beslutninger

Sagsfremstilling
Der er planlagt følgende bestyrelsesmøder i 2022:
Konstituering af ny bestyrelse:


Onsdag den 5. januar kl. 13.30

Ordinære møder 2022:





Torsdag den 10. marts kl. 9-11
Mandag den 23. maj kl. 13-15
Fredag den 16. september kl. 11-13
Fredag den 9. december kl. 11-13

Indstilling:


Bilag
.

At datoer for møder i bestyrelsen godkendes.

Punkt 5: Eventuelt

5 (Offentlig) Eventuelt
Offentlig titel:
_________________________________________________________________________________
___
Sagsnr. EMN-2021-02855
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 21-12-2021 10:30
Fraværende
Kenneth Bro
.
Politiet takkede for samarbejdet i bestyrelsen gennem den seneste periode og for samarbejdet i LBS
strategisk samt operativt som igen er nedsat grundet covid-19.
Politiet koordinerede en større øvelse omkring FMC i september måned 2021 som der er kommet
mange gode læringspunkter ud af.
Den kommende bestyrelses sammensætning:
Lemvig
Erik Flyvholm
Lone Pilgaard Sørensen
Struer
Mads Jakobsen
Claus Søgaard
Skive
Peder C. Kirkegaard
Benter Østergaard
Holstebro
H.C. Østerby
Jens Kristian Hedegaard
Introduktion til beredskabet for den kommende bestyrelse aftales på det konstituerende møde 5.
janaur 2022.
Gensidig tak til den afgående bestyrelse og til selskabet og beredskabsdirektøren for gennem de
seneste fire år at have styrket og udviklet beredskabet i en positiv retning.

Tidligere beslutninger

Sagsfremstilling
Eventuelt

Bilag
.

Punkt 6: Underskriftsside

6 (Offentlig) Underskriftsside
Offentlig titel:
_________________________________________________________________________________
___
Sagsnr. EMN-2021-02855
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 21-12-2021 10:30
Fraværende
Kenneth Bro
.

Tidligere beslutninger

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat.

Bilag
.

