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Punkt 1: Velkomst  
 

 

Sagsfremstilling 

Formanden byder velkommen til mødet og hører, om der er bemærkninger til 

dagsordenen. 

 

 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

 At Beredskabskommissionen godkender den udsendte dagsorden. 

 

 

 

Beslutning 

Ingen bemærkninger til den udsendte dagsorden.  

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.  
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Punkt 2: Godkendelse af referat 
 

 

Sagsfremstilling 

Referat fra sidste Beredskabskommissionsmøde 

 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

 At Beredskabskommissionen godkender det udsendte referat. 

 

 

Bilag 

Bilag 1) Referat Beredskabskommissionen april 2021 

 

 

Beslutning 

Ingen bemærkninger til referatet.  

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt. 
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Punkt 3: Status siden sidst 
 

Sagsfremstilling 

Beredskabsdirektøren vil på mødet give en status for Sydøstjyllands Brandvæsen siden 

sidste møde. 

 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

 At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

Beredskabsdirektøren orienterede om at der er med stor succes afviklet 

sensommerarrangement med 70 deltagere. DR har nationalt anmodet om Aktindsigt 

omkring brandsyn på plejeinstitutioner. Endvidere orienterede Beredskabsdirektøren at 

der er indkøbt ny servicevogn og sanitetsvogn. 

Afslutningsvis orienterede Beredskabsdirektøren omkring etablering af autoværksted på 

brandstationen i Brædstrup bemandet med minimum to brandmænd i dagtimerne på 

hverdage. 

I forbindelse med orienteringen om DR’s aktindsigt, gør formanden opmærksom på, at 

det i Horsens er boligforeninger der har ansvaret for plejehjemmene. Kommunen har 

ansvaret for servicebygningerne og personalet. 

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt. 
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Punkt 4: Budgetopfølgning 
 

Sagsfremstilling – Lukket punkt 

 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

 At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning. 

 

Bilag 

Bilag 2) Budgetopfølgning halvår 2021 

 

Beslutning 

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt. 
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Punkt 5: Brand i el- og hybridbiler 
 

Sagsfremstilling 

I den seneste tid har der været særlig opmærksomhed i medierne omkring brande i el-

biler og slukning heraf.  Brand i elbiler kan bevirke en anderledes og mere kompleks 

indsats end ved traditionelle bilbrande, idet der foruden problemstillingen med høj 

spænding også kan udvikles et andet og mere voldsomt brandforløb med større 

koncentration af sundhedsskadelig brandrøg.  

Beredskabsdirektøren vil på mødet orientere kommissionen omkring Sydøstjyllands 

Brandvæsens overvejelser og håndtering af disse problematikker. 

 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

 At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning 

Bilag 

Bilag 3) Orientering omkring brand i el- og hybridbiler 
 

 

Beslutning 

Efter orientering fra beredskabsdirektøren drøftede beredskabskommissionen 

problematikkerne omkring håndteringen af brande i el- og hybridbiler og litiumbatterier 

generelt, Hydrogenfluorid samt eventuelle følgeskader efter fx brand i elbil i et p-hus.  

Beredskabskommissionen udbad sig, at administrationen til næste møde undersøgte og 

redegjorde for de miljømæssige konsekvenser og følgeskader efter brand. Ligeledes 

udbad Beredskabskommissionen sig redegørelse over parkeringshuse og- kældre i 

dækningsområdet.  

Beredskabskommissionen udbad sig endvidere at administrationen på næste møde 

redegør for eventuelt behov for kompetenceudvikling samt materielanskaffelser og 

budget herfor.  

Politidirektøren orienterede om at emnet vil blive drøfte gennem politiet på det årlige 

LBS-S møde.  

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt. 
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Punkt 6: PFOS 
Sagsfremstilling 

Stoffet PFOS er kommet i myndighedernes søgelys efter der blevet fundet mængder 

over grænseværdierne i personer, som har spist oksekød. Kødet stammede fra køer, 

som havde græsset på arealer i nærheden af brandskolen i Korsør. 

PFOS har indgået som et stof i brandslukningsskum frem til 2011, hvor det blev 

forbudt. PFOS er meget svært nedbrydeligt både i naturen og i menneskets organisme. 

Stoffet er kræftfremkaldende og kan give andre gener, bl.a. stofskifteproblemer, 

hormonforstyrrelser, forhøjet kolesteroltal m.v. 

Regionerne har samlet information om placering af kommunale og statslige 

brandøvelsespladser for at se, om pladserne ligger i en risikozone i forhold til boliger, 

grundvand eller overfladevand (vandløb, søer mv.). Der er lokaliseret 145 pladser. 

Det skal nu undersøges, hvorvidt pladserne er forurenede. Undersøgelsen sker dels via 

historiske redegørelser for hver plads, dels via den stedlige kommune som 

tilsynsmyndighed med jordforurening. 

Generelt gælder, at hvis en kommune som tilsynsmyndighed kan identificere en 

forurener, så skal forureneren undersøge omfanget af en given forurening og rydde op. 

Hvis der ikke kan identificeres en forurener, så overtager Regionerne 

oprydningsopgaven. 

Konkret er der en brandøvelsesplads på den tidligere brandstation på Torsted Allé 1, 

kaldet Mosegården. Ejendommen er i 2015 solgt af Horsens Kommune. Øvelsespladsen 

er ganske lille og er blevet brugt ganske lidt. Øvelsespladsen bruges stadig i begrænset 

omfang, selvom selve ejendommen er i privat eje. Det undersøges af Horsens 

Kommune som tilsynsmyndighed, om der er forurening på øvelsespladsen. 

I Hedensted Kommune er ingen øvelsespladser. Hedensted Kommune har tidligere gjort 

brug af øvelsespladsen i Gudsø via Vejle Brandvæsen. 

Beredskabsdirektøren vil på mødet orientere om sagen.  

 
Beredskabsdirektøren indstiller, 

 At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag  

Bilag 4) Skrivelse fra Arbejdstilsynet om PFOS 

 

Beslutning  

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt. 
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Punkt 7: Afgangs- og responstider  
 

Sagsfremstilling 

Sydøstjyllands Brandvæsen vil på mødet redegøre for statistik over afgangstider og 

responstider fordelt på de seks brandstationer under Sydøstjyllands Brandvæsen.  

Statistikken for årets første 8 måneder vises mod samme periode sidste år og samtidig 

hele 2020.  

 

 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

 

 At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag  

Bilag 5) Afgangs- og responstider – første 8 måneder 2021 

 

Beslutning   

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 

Punkt 8: Ændringer af vedtægter til Brandsyn §16c stk. 6, 7, 8 

og 9 
 

Sagsfremstilling 

Håndhævelse af brandsikkerhedsmæssige forhold udenfor almindelig kontortid. 

Det fremgår af Byggelovens §16c, stk. 6, at Kommunalbestyrelsen kan henlægge 

beføjelser og pligter til den fælles Beredskabskommission til på stedet at træffe 

afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et 

ulovligt forhold efter Byggeloven. Det er en betingelse, at der er en konkret risiko for 

personskade. Ifølge Byggelovens §16c, stk. 7 kan beføjelser og pligter efter stk. 6 alene 

henlægges for et tidsrum, hvor kommunen ikke vil kunne håndhæve de ulovlige forhold. 

Bestemmelsernes formål er at skabe større fleksibilitet i forhold til på hvilke 

tidspunkter, der kan træffes afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold samt 

nedbringe sagsbehandlingstiden heraf. Bestemmelsen afhjælper derudover en række 

praktiske udfordringer i situationer, hvor der kan være behov for øjeblikkeligt at træffe 

en afgørelse om forhold reguleret af byggeloven udenfor normal kontortid. 

Opgaverne, som kan henlægges, angår både situationer, hvor ulovlig brug af en 

bygning skal stoppes ved nedlæggelse af forbud, men også hvor en ulovlig brug kan 

fortsætte på nogle konkret fastsatte vilkår, herunder om tidsbegrænsning.  

Eksempelvis vil Sydøstjyllands Brandvæsen kunne godkende fortsat brug af et hospital 

eller plejehjem, selvom et vilkår om automatisk Brandalarmeringsanlæg (ABA) i 

Byggetilladelsen ikke kan overholdes pga. fejl i anlægget. Brandvæsnet vil kunne 

fastlægge vilkår for fortsat anvendelse indtil det automatiske alarmeringsanlæg bliver 

repareret. Et andet eksempel kan være, hvor en byggetilladelse til en festival ikke bliver 

overholdt. Her kan brandvæsnet dispensere fra de brandsikkerhedsmæssige krav i 

byggetilladelsen, hvis de ulovlige forhold efter beredskabets konkrete vurdering anses 

for at være brandsikkerhedsmæssigt forsvarlige ved anvendelse af andre tiltag end krav 

stillet i byggetilladelsen. 

Der er ikke hjemmel til at overføre forhold omfattet af den egentlige 

byggesagsbehandling. Sådanne forhold skal fortsat behandles af kommunernes 

byggesagsafdelinger. Henlæggelsen af beføjelsen ændrer således ikke på, at tilfælde, 
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hvor der skal søges byggetilladelse, fortsat først permanent kan lovliggøres ved 

indhentelse af byggetilladelse. Det kunne eksempelvis være, hvor brug af en ulovlig 

plads eller konstruktion skal fortsætte over en periode, hvori det med rimelighed kan 

forventes, at der reelt kan gennemføres en egentlig byggesagsbehandling. 

Brandsyn efter Byggeloven. 

De nuværende regler om afgørelser i forbindelse med brandsyn i 

Beredskabslovgivningen er flyttet til Byggelovgivningen. Muligheden for at give påbud 

og forbud i forbindelse med brandsyn efter Beredskabslovgivningen bortfalder pr. 31. 

december 2021. Derefter skal påbud og forbud udstedes af Kommunen. Da brandsyn 

gennemføres af Sydøstjyllands Brandvæsen, er det også hensigtsmæssigt, at beføjelsen 

til at træffe afgørelse i forbindelse med brandsynene henlægges fra kommunerne til 

Sydøstjyllands Brandvæsen. 

Den videre behandling. 

Henlæggelse af beføjelse og pligter kræver en formel beslutning i 

Kommunalbestyrelserne i henholdsvis Hedensted og Horsens. Det kræver også 

indgåelse af en aftale mellem hver af kommunerne og Sydøstjyllands Brandvæsen. 

Aftalerne skal være ens for at sikre, at det så hensigtsmæssigt som muligt at 

administrere efter aftalerne. Aftalerne skal tilføjes vedtægterne som et bilag. Dermed 

sker en vedtægtsændring, som Beredskabskommissionen skal beslutte og 

Ankestyrelsen skal godkende. 

Sagen om godkendelse af aftale inkl. vedtægtsændring forelægges for 

Beredskabskommissionen, når Hedensted og Horsens Kommune har truffet beslutning 

om henlæggelse af beføjelser og pligter som beskrevet. 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

 At Beredskabskommissionen indstiller til Hedensted og Horsens Kommune, at 

henlægge beføjelser og pligter i henhold til Byggelovens §16c, stk. 6, 7 og 8 og 9 

 At Beredskabsdirektøren sikre, at henlæggelsen udmøntes i en aftale mellem de 

to ejerkommuner og Sydøstjyllands Brandvæsen. 

 

Beslutning 

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.  
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Punkt 9: Status brandsyn 
 

Sagsfremstilling 

På grund af vakante stillinger i årets første to måneder og efterfølgende oplæring af nye 

medarbejdere blev der kun afviklet brandsyn i foråret 2021, i begrænset omfang.  

De nye medarbejdere har ligeledes et længere uddannelsesforløb inden de er 

færdiguddannede på såvel de forebyggende som det operative område. Derfor er der 

over året stor aktivitet på de eksterne uddannelser.  

Ydermere er der stor aktivitet på byggesagsområdet, som trækker på ressourcerne ved 

Sydøstjyllands Brandvæsen.  

Alt dette bevirker et efterslæb på afviklingen af brandsyn. 

Sydøstjyllands Brandvæsen har en forventning og ambition om, at udsatte brandsyn fra 

foråret 2021 vil kunne indhentes og gennemføres inden årets udgang. Vi arbejder derfor 

fokuseret og målrettet på at indfri dette, herunder ved at prioritere ressourcer til dette 

vigtige område. Det er således fortsat Sydøstjyllands Brandvæsens målsætning, at alle 

lovpligtige brandsyn vil kunne gennemføres i 2021.  

Der er pr. 21. september 2021 afviklet 50 procent af de lovpligtige brandsyn. 

Beredskabsdirektøren vil på mødet orientere om status på brandsyn.  

 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

 At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

Beredskabsdirektøren orienterede endvidere beredskabskommissionen omkring ny 

lovgivning på området. Den nye lovgivning indeholder blandt andet en tydeliggørelse af 

den tilladte brandbelastning i flugtveje. Denne er, i den nye lovgivning, angivet til 

maksimalt 50 megajoule pr. m2 svarende 2,5 kg træ eller 1,5kg plastik pr. m2.  

Dette er i den nuværende lovgivning en konkret vurdering fra den enkelte 

brandinspektør. Det er derfor forventeligt, med ikrafttrædelse af den nye lovgivning, at 

nogle vil opleve at råderummet over flugtveje indskrænkes.   

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt. 
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Punkt 10: Mandskabssituationen på St. Klakring 
 

Sagsfremstilling – Lukket punkt 

 

 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning  

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt. 
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Punkt 11: Aktindsigtsanmodning fra Jyllands-Posten 
 

Sagsfremstilling 

Sydøstjyllands Brandvæsen har mandag den 13. september modtaget nedenstående 

anmodning om aktindsigt fra Jyllands-Postens Lokalredaktør JP Horsens. 

Vi samarbejder med kommunikation, økonomi og jura i Horsens kommune omkring 

håndtering af sagen i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Sydøstjyllands Brandvæsen har været i dialog med Jyllands-Postens Lokalredaktør, som 

på baggrund heraf har valgt at fravige pkt. 3 ligesom de har indvilget i indledningsvist 

at få tilsendt posteringsoversigt over de pågældende konti, men fastholder alle 

bilag/kvitteringer fra betalingskort. 

Der søges om aktindsigt i følgende punkter: 

1. Samtlige bilag/fakturaer/kvitteringer, der vedrører udgifter til repræsentation, 
forplejning og øvrige indkøb (f.eks. via betalingskort udstedt af Sydøstjyllands 
Brandvæsen) foretaget af medarbejdere i Sydøstjyllands Brandvæsen. 

Tidsperioden afgrænses til de seneste fire år fra dags dato. Herunder gælder også 
brugen af f.eks. betalingskort tilhørende Sydøstjyllands Brandvæsen. 

2. Samtlige bilag vedr. udgifter til indretning af kontorer tilhørende medarbejdere i 
Sydøstjyllands Brandvæsen. Tidsperioden afgrænses til de seneste fem år fra 
dags dato. 

3. Samtlige bilag vedr. udgifter til firmabiler og/eller biler, som Sydøstjyllands 
Brandvæsen enten har købt, leaset eller betaler for. Tidsperioden afgrænses til 

de seneste fem år fra dags dato. 
4. Samtlige bilag vedr. udgifter til rejser, som Sydøstjyllands Brandvæsen har betalt 

for. Tidsperioden afgrænses til de seneste fem år fra dags dato. 

Vi har den 21. september 2021 sendt det aftalte materiale til Jyllands-Postens 

Lokalredaktør.  

Beredskabsdirektøren vil på mødet orientere om sagen. 

 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

 At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.  
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Punkt 12: Eventuelt 
 

 

Beslutning 
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Punkt 13: Underskrifter 
 

 

Underskrifter 

Peter Sørensen _____________________________________________  

Kasper Glyngø _____________________________________________  

Martin Ravn _____________________________________________  

Hanne Grangaard _____________________________________________  

Jeppe Mouritsen _____________________________________________  

Niels Peter Bøgballe _____________________________________________  

Tage Zacho  _____________________________________________  

Dan Andreasen _____________________________________________  

Jørgen Abrahamsen _____________________________________________  

Charlotte Lund _____________________________________________ 

  


