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Sag nr. 1 – Risikobaseret Dimensionering 2018 - 2021 

Resume: 

Udkast til plan for den risikobaserede dimensionering af Sydøstjyllands Brandvæsen, perioden 

2018-2021, har været sendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, samt i offentlig høring. 

På den baggrund er det endelige udkast klar til at blive behandlet i byrådene i Hedensted og 

Horsens. 

Sagsfremstilling: 

Plan for Risikobaseret Dimensionering beskriver hvordan det forebyggende og operative 

beredskab skal varetages i perioden 2018 – 2021.  

Et udkast til planen har været sendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. 

  

Styrelsens overordnede vurdering er, at Sydøstjyllands brandvæsen med den fremsendte plan har 

fokus på, at brandvæsent kan foretage en forsvarlig indsats, jf. §12, stk. 1., i beredskabsloven. Dog 

anbefales det at lave en opfølgning på situationen omkring vandforsyning til brandslukning. 

Herunder at der følges op på, hvorvidt der i perioden frem til 1. januar 2018, forekommer 

hændelser hvor den nye plan vil give problemer med vandforsyningen. 

  

Sideløbende med den offentlige høring har der været afholdt møder med de øvrige af områdets 

brandstationer om det konkrete indhold i planen. Herefter har der været afholdt et møde med 

afgivere af høringssvar, samt brandfolkene på brandstationen i Hornsyld.  

  

Efter mødet med de enkelte brandstationer er der lavet en enkelt tilpasning, hvor den påtænkte 

HSRE i Hedensted ikke indsættes. Der opbygges i stedet en tanksprøjte med de værktøjer som 

skulle have været på HSRE-enheden.  

Antallet af køretøjer på station Hedensted forbliver således de samme som i den oprindelige plan 

der blev præsenteret på bestyrelsesmødet den 18. august 2016. 

 

Lovgrundlag: 

Beredskabsloven 
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Sydøstjyllands Brandvæsen indstiller,  

at beredskabskommissionen godkender Sydøstjyllands Brandvæsens plan for risikobaseret 

dimensionering 2018 – 2021 

at plan for risikobaseret dimensionering sendes til behandling i ejerkommunernes byråd, med 

bestyrelsens anbefaling 

Beslutning:  
Beredskabskommissionen fulgte indstillingen.  

Med godkendelse af planen fastholdes brandstationen i Hornsyld, med 1+3 bemanding og ét   

brandkøretøj, hvilket medfører en mindre besparelse til Hedensted kommune på 900.000 til 1.000.000 kr  

fra 1. januar 2018. 
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Sag nr. 2 – Orientering fra beredskabsdirektøren (Lukket punkt) 
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Sluttidspunkt: 

 

Underskrifter 

 
_____________________________________________ 
Borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune 
 
 

_____________________________________________ 
Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune 
 

 
_____________________________________________ 
Kim Hagsten Sørensen, Hedensted Kommune 
 
 

_____________________________________________ 
Hanne Grangaard, Hedensted Kommune 

 
 
_____________________________________________ 
Tage Zacho Rasmussen, Hedensted Kommune 
 
 

_____________________________________________ 
Jørgen Korshøj, Horsens Kommune 
 
 

_____________________________________________ 
Michael Nedersøe, Horsens Kommune 
 
 

_____________________________________________ 
Arne Jensen, Horsens Kommune 
 
 

____________________________________________ 
Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi 


