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1. Orientering om særlige indsatser siden seneste møde 

14.01.01-G01-1-17 

Resumé 

Sydøstjyllands Brandvæsen har siden seneste møde i bestyrelsen deltaget i indsatsen mod 
den olieforurening som ramte kyststrækningen mellem Juelsminde og Snaptun, samt 
Hjarnø og Endelave. 
 
Direktøren vil orientere om disse hændelser. Bestyrelsen bedes tage orienteringen til 
efterretning. 

Direktøren indstiller, 

 At orienteringen tages til efterretning 

Sagsfremstilling 

Fredag den 10. februar om aftenen grundstøder containerskibet ”M/S Victoria”. I forbindelse 
med grundstødningen opstår et større hul i skibets olietank. 
Ved hændelser til søs er det i Danmark Søværnet, ved Danish Maritime Assistance (MAS), 
som har ansvaret for koordingering og indsats på denne type hændelser. 
 
Lørdag den 11. februar 2017 kl. 16.16 modtog Sydøstjyllands Brandvæsen meldingen ”Str. 
Forurening-Olieudslip” på Endelave. Af den supplerende melding fremgik at forureningen er 
sket i forbindelse med skib på grund ved Fyn. 
 
Den stedlige beredskabsstyrke på øen blev efterfølgende sat i beredskab og anmodet om 
at foretage en observation langs kysterne, sådan at omfanget af forureningen kunne 
dokumenteres. 
 
Tilbagemeldingerne fra brandfogeden var dog, at der ikke var meget olie at se, hverken på 
meldingsadressen eller langs de øvrige kyststrækninger som blev gennemgået. 
Grundet tidspunktet på dagen, samt de få spor af olie, blev det aftalt ikke at foretage 
yderligere lørdag, men i stedet gøre klar til en ny observationstur ved solopgang søndag. 
 
Søndag formiddag melder hhv. brandfogeden på Endelave, samt den fælleskommunale 
miljøvagt, at der kommer olie ind på sydkysten af Endelave. 
Samtidig iværksætter Sydøstjyllands Politi en rekognocering langs kysten fra Snaptun og til 
Juelsminde, hvor det er muligt. Også her observeres mindre mængder af olie, primært som 
olieindsmurt ålegræs. 
 
Politiet beslutter derfor, at den lokale beredskabsstab indkaldes. Mødet blev indkaldt til 
søndag den 12. februar kl. 15.00. 
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Historisk set har Hedensted og Horsens kommuner ladet sig repræsentere af de 
kommunale redningsberedskaber. Efter sammenlægningen af beredskaberne i de to 
kommuner er der lavet aftale om at det fortsat er beredskabet som indledningsvis 
repræsenterer begge kommuner. 
 
Da denne opgavetype historisk set har vist sig svært håndterbar, primært grundet juridiske 
og tidsmæssige aspekter, blev begge kommuner dog anmodet om at give møde hos den 
Lokale Beredskabsstab. 
Dermed var relevante medarbejdere i ejerkommunerne koblet på opgaven for starten, for 
såvel angår miljøområdet som for kommunikationstjeneste. 
 
Allerede søndag aften blev der således udsendt en fælles pressemeddelelse for begge 
kommuner, samt afsendt styrker til Endelave, således at man var klar til at iværksætte en 
indsats allerede mandag morgen. 
 
I løbet af mandag indløb yderligere, mindre, mængder olie på Endelave, samtidig med at 
der blev observeret olieindsmurt ålegræs i As Vig og i Sandbjerg Vig. 
 
Den Lokale Beredskabsstab var samlet mandag d. 13. februar fra kl. 07.00 – 16.00. Baseret 
på de meldinger som blev modtaget, blev det aftalt at begge kommuner som udgangspunkt 
ville påbegynde oprydning tirsdag morgen og situationen overgå til ”normal drift”, hvor 
opgaven blev varetaget i de respektive kommuners egen organisation.  
 
Den lokale beredskabsstab mødtes således kun ganske kort tirsdag morgen, hvorefter den 
overgik til stabsberedskab, hvor medlemmer skal give fremmøde indenfor 2 timer, såfremt 
det skønnes nødvendigt. 
 
Direktøren vil orientere om indsatsen. 

Beslutning 

Indstillingen blev godkendt
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2. Mødekalender 2017 

 

Resumé 

Beredskabskommissionen bedes godkende mødeplan for 2017. 

Direktøren indstiller, 

 At mødekalenderen godkendes 

Sagsfremstilling 

Beredskabsdirektøren foreslår at der afholdes møder i beredskabskommissionen på 
følgende datoer: 

 28. april 2017, kl. 14.20 – 16.00 på brandstationen i Klakring 
 16. august 2017 kl. 14.50 – 16.30 på brandstaionen i Brædstrup 
 14. december 2017 kl. 14.20 – 16.00 på brandstationen i Tørring 

  

Beslutning 

Indstillingen blev godkendt  
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3. Lukket punkt - Indkøb af brandkøretøjer 

88.00.00-22-16 

Resumé 

 

Direktøren indstiller, 

 

Sagsfremstilling 

 

Beslutning 



 
 

 
 

Side 6/8 

4. Lukket punkt: Udbud af brandslukning 

88.00.00-15-16 

Resumé 

 

Direktøren indstiller, 

 

Sagsfremstilling 

 

Beslutning 
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5. Stiftelsesfest 

Resumé 

For at markere de seneste mange måneders processer og milepæle, afholdes en 
stiftelsesfest for Sydøstjyllands Brandvæsen.  
Beredskabet vil orientere om selve arrangementet og beredskabskommissionen bedes tage 
orienteringen til efterretning. 

Direktøren indstiller, 

 At orienteringen tages til efterretning 

Sagsfremstilling 

Indhold i stiftelsesfesten tager udgangspunkt i:  
- Velkomst ved formanden for Beredskabskommissionen  
- Formanden for Beredskabskommissionen har ordet  
- Beredskabsdirektøren har ordet  
- Øvrige talere 
- Forplejning 
- Afslutning  

  

Beslutning 

Indstillingen blev godkendt.
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