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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 september 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 det frivillige beredskab på Endelave har fået
overdraget den nye og moderne vandtankvogn.
Direktøren orienterede endvidere om at Sydøstjyllands Brandvæsen sammen med
lokale spejdere, har gennemført røgalarmpatrulje i Hornsyld og Juelsminde området.
Patruljerne har på 160 adresser opsat røgalarmer, skiftet batterier og udskiftet ældre
røgalarmer. Besøgsområderne var udpeget i samarbejde mellem kommunen og
almennyttige boligselskaber.
Ligeledes orienterede Beredskabsdirektøren om at Sydøstjyllands Brandvæsen har
modtaget ny bad og sanitetstrailer. Traileren er indrettet med to badekabiner og et
toilet, til brug på større og længerevarende indsatser. Vognen indgår i konceptet ”ren
brandmand” og vil blive kaldt på hændelser med asbest, hydrogenflourid eller andre
særlige farlige stoffer eller langvarige hændelser. Traileren betjenes af de frivillige,
som officielt modtager og indvier den mandag den 29. november.
Beredskabsdirektøren orienterede herudover om, at den vakante underviserstilling nu
er besat og staben fra februar således udvides med en ny medarbejder. Stillingen
oprettet i samarbejde mellem Service og Beredskab og Sydøstjyllands Brandvæsen.
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.
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Punkt 4: Budgetopfølgning – Lukket
Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,



At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Bilag
Bilag 2) Budgetopfølgning oktober 2021

Beslutning
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.
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Punkt 5: Korrigeret budget 2022– Lukket
Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,

Bilag
Bilag 3) Korrigeret budget 2022 + overslagsår

Beslutning
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.
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Punkt 6: Orientering om notat om miljømæssige
konsekvenser af el-bilbrande.
Sagsfremstilling
Beredskabskommissionen udbad sig på seneste møde i september, 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.
Administrationen har indhentet Notat om miljømæssige konsekvenser af el-bilbrande.
Notatet er udarbejdet af Hedensted og Horsens Kommuner i fællesskab og vedlagt som
bilag 4.
I alle ukontrollerede brandforløb udvikles farlige stoffer. Når der er brand i en elbil
udvikles således både farlige stoffer fra elbilens batteri, men også fra bilen i øvrigt.
Notat beskriver, at den nuværende erfaring – som er begrænset – viser, at der ved
brand i elbiler vil udvikles en del farlige stoffer. Ved brand i elbilers batteri udvikles
bl.a. hydrogenflourid, som er opløselig i vand. Slukningsvandet vil dermed blive
forurenet. Forureningsgraden afhænger, af hvor meget brand, der er i et batteri samt
hvor stor en vandmængde, der bruges til dels slukning af branden, dels vedvarende
køling af batteriet. Brand i en elbil kræver således flere ressourcer og større
vandmængde end brand i en konventionel bil.
Vedvarende køling af en brændende elbil foretages ved at nedsænke bilen i en
lastbilcontainer, så i hvert fald batteriet er dækket af vand i containeren. Notatet
beskriver, at de foreløbige erfaringer viser, at slukningsvandet i en container til
vedvarende køling af batteri i en elbil ikke udgør en sundhedsrisiko. Der er ikke
erfaringer med analyse af slukningsvand udenfor containeren.
Notatet beskriver, at der ved brand i elbil skal iværksættes vanlige foranstaltninger til
håndtering af slukningsvand.
Foruden notat om miljømæssige konsekvenser har administrationen ligeledes indhentet
redegørelser over parkeringshuse og- kældre i dækningsområdet.
redegørelserne er udarbejdet af henholdsvis Hedensted og Horsens Kommuner og
vedlagt som bilag 5 og 6.
Beredskabsdirektøren vil på mødet redegøre for notatet samt redegørelser for
parkeringshuse og- kældre i dækningsområdet.
Beredskabsdirektøren indstiller,



At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning

Bilag
Bilag 4) Notat om miljømæssige konsekvenser af el-bilbrande
Bilag 5) Parkering i konstruktioner i Hedensted Kommune
Bilag 6) Parkering i konstruktioner i Horsens Kommune
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Beslutning
Beredskabsdirektøren orienterede omkring redegørelsen fra Horsens og Hedensted
kommune, vedrørende parkeringshuse og- kældre i dækningsområdet.

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.
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Punkt 7: Redegørelse om materiel og kompetenceudvikling til
indsatser overfor brand i el-bilbrande
Sagsfremstilling
Beredskabskommissionen udbad sig på seneste møde i september, at administrationen
på næste møde redegør for eventuelt behov for kompetenceudvikling samt
materielanskaffelser og budget herfor.
Efter seneste møde har Beredskabsstyrelsen sendt Status for håndtering af brande i
litium-ion batterier og el- og hybridbiler, som er vedlagt som bilag 7. I notatet er
forskellige centrale elementer beskrevet ligesom også erfaringer fra Norge er
inddraget. Udviklingen i Norge er interessant, da der i Norge ved udgangen af 2020 var
ca. 500.000 el- og hybridbiler. I notatet er beskrevet, at der udestår opsamling af
erfaringer bredt set. Der er nedsat flere arbejdsgrupper, herunder i ministerielt regi,
som er i gang med at samle erfaringer, lave feltforsøg og udarbejde vejledninger. Der
udestår også tilretning af lovgivning som følge af forventet større brandbelastning m.v.
fra brand i køretøjer og opbevaring af batterier i konstruktioner.
I nogle beredskaber er foretaget investeringer i nyt udstyr og kompetenceudvikling.
Det drejer sig især om Hovedstadens Beredskab og Beredskab Øst. I disse beredskaber
er allerede draget visse erfaringer. Disse og fremtidige erfaringer tilgår også
Sydøstjyllands Brandvæsen. Nogle beredskaber er under vejs med indkøb af materiel. I
Østjyllands Brandvæsen er der bevilget 2.674.640 kr. og i Brand og Redning Midtvest
1.181.000 kr. til anskaffelse af materiel indkøb. Herudover er der afsat ca. 230.000 kr.
til intern uddannelse og drift af materiellet.
I Sydøstjyllands Brandvæsen er implementeret en midlertidig løsning til håndtering
brande i el- og hybridbiler. Løsningen er beskrevet på seneste møde. For at
fremtidssikre indsats ved brand i el- og hybridbiler og for at forbedre arbejdsmiljøet, vil
det være hensigtsmæssigt at indkøbe det nødvendige materiel samt uddanne
brandfolkene både indsatstaktisk og i brug af materiellet.
Med udgangspunkt i seneste notat fra beredskabsstyrelsen, er det administrationens
vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at der indsamles yderligere empiri inden
der indstilles behov og budget for kompetenceudvikling og materielanskaffelser.
Status på emnet på nuværende tidspunkt er således, at der mangler viden på området,
før det er muligt at fremlægge behov og budget for kompetenceudvikling og
materielanskaffelser. Administrationen forventer at kunne fremlægge redegørelse for
behov samt budget herfor senest på møde i april 2021.
Beredskabsdirektøren indstiller,



At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning

Bilag 7) Notat fra Beredskabsstyrelsen omkring el og hybridbiler
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Beslutning
Beredskabsdirektøren orienterede om problematikkerne omkring håndteringen af
brande i el- og hybridbiler samt lithiumbatterier generelt. Beredskabsdirektøren gjorde
opmærksom på, at beredskabet kan og har siden sommerferien kunne løse en sådan
udfordring med midlertidige løsninger. Ligeledes er der indkøbt måleudstyr til såvel
indsatsledere som mandskab, og alt personel er i indeværende år undervist i brande i
lithiumbatterier. Hertil bemærkes, at det midlertidige koncept trænes med station
Horsens i december.
Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning og udsætter redegørelsen
over behov for kompetenceudvikling, materielanskaffelser og budget til
kommissionsmødet i april.
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.
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Punkt 8: Ændring af vedtægten – håndhævelse af
brandsikkerhedsmæssige forhold udenfor almindelig
kontortid samt Brandsyn efter Byggeloven
Sagsfremstilling
På møde den 28. september 2021 besluttede Beredskabskommissionen at indstille til:



Hedensted og Horsens Kommune, at henlægge beføjelser og pligter i henhold til
Byggelovens §16c, stk. 6, 7 og 8



At Beredskabsdirektøren sikre, at henlæggelsen udmøntes i en aftale mellem de
to ejerkommuner og Sydøstjyllands Brandvæsen.

Hedensted og Horsens Kommuner har besluttet at henlægge beføjelser og pligter efter
Byggelovens §16c, stk. 6, 7 og 8. Beredskabsdirektøren udmønter henlæggelserne i en
aftale med hver af de to kommuner.
Henlæggelsen af beføjelser efter stk. 6 og 8 skal fremgå af vedtægterne for
Sydøstjyllands Brandvæsen. Derfor skal vedtægterne ændres.
I vedtægtens punkt 5.2 er beskrevet, at Interessentskabet har ansvaret for at udføre
myndighedsopgaver i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor. Som vedtægten
er formuleret er der således ikke behov for en ændring af vedtægtens ordlyd. Der er
alene behov for at træffe beslutning om, at vedlægge ”Aftale om henlæggelse af
beføjelse og pligter efter Byggelovens §16c, stk. 6, 7 og 8” som nyt bilag 1d.
Aftalen indeholder en mere indgående beskrivelse af omfanget af Byrådenes
henlæggelse af beføjelser og pligter. I det væsentligste beskriver aftalen hvorledes
snitfladen er mellem kommunernes byggesagsafdelinger og Sydøstjyllands
Brandvæsen. Der er således med aftalen ikke tiltænkt en ændring i
Byggesagsafdelingernes forpligtelser og arbejdsområde. Henlæggelsen af beføjelser
skal således supplere den håndhævelse som Byggesagsafdelingerne allerede udfører
som led i deres myndighedsudøvelse.
Aftalen vedlægges som bilag og underskrives på administrativt niveau af
Beredskabsdirektøren.

Beredskabsdirektøren indstiller,



At Beredskabskommissionen godkender at ændre vedtægterne således, at der til
vedtægterne tilføjes et nyt bilag 1d ”Aftale om henlæggelse af beføjelse og
pligter efter Byggelovens §16c, stk. 6, 7 og 8”.

Bilag
Bilag 8) Bilag 1d, Aftale om henlæggelse af beføjelse og pligter efter Byggelovens
§16c, stk. 6, 7 og 8. Bilaget eftersendes.
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Beslutning
Beredskabsdirektøren orienterede om status på aftalen om henlæggelse af beføjelse og
pligter efter Byggelovens §16c, stk. 6, 7 og 8”.
Beredskabskommissionen berettede, at begge byråd har godkendt indstillingen, og
kommissionen godkender at Beredskabsdirektøren sender bilaget til godkendelse i
ankestyrelsen.
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.

12

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 har bevirket at vi har haft et efterslæb på afviklingen af brandsyn.
Sydøstjyllands Brandvæsen har arbejdet, fokuseret og målrettet på at indhente udsatte
brandsyn og har prioriteret ressourcer til dette vigtige område.
Den store indsats har båret frugt og der er pr. 19. november 2021 afviklet 83,3
procent af de lovpligtige brandsyn.
Det er således fortsat Sydøstjyllands Brandvæsens målsætning, at alle lovpligtige
brandsyn vil kunne gennemføres i 2021.
Beredskabsdirektøren vil på mødet orientere om status på brandsyn.

Beredskabsdirektøren indstiller,



At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Beslutning
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.
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Punkt 10: Ændring af lovgivningen for brandsyn 2022
Sagsfremstilling
Med den i punkt 8 beskrevne vedtægtsændring omkring henlæggelse af beføjelse og
pligter efter Byggelovens §16c stk. 6 og 7 – og Ankestyrelsens efterfølgende
godkendelse – vil de juridiske forhold være på plads, således Sydøstjyllands
Brandvæsen fra 1. januar 2022 kan gå brandsyn efter den nye lovgivning.
Som beredskabsdirektøren kort orienterede om på mødet den 22. september 2021
træder en ny brandsynsbekendtgørelse, som pt. er i høring, i kraft pr. 1. januar 2022.
Af denne bekendtgørelse fremgår det bl.a., at brandsyn af visse bygningsafsnit
fremadrettet skal foretages ud fra de driftsmæssige krav, der er stillet i medfør af
bygningsreglementet. Det drejer sig især om skoler, forsamlingslokaler, sportshaller,
hoteller og moteller, daginstitutioner, plejeinstitutioner og andre bygninger, hvor brug
af en bygning nødvendiggør særlige driftsmæssige tiltag for at opretholde
brandsikkerheden i bygningen.
I de tidligere gældende regler i Beredskabsloven har beredskabet haft hjemmel til at
foretage skøn og herudfra meddele lempelser eller skærpelser af krav ved
gennemførelse af brandsyn. Dette er der ikke længere hjemmel til i Byggelovgivningen.
Det er redningsberedskabets vurdering, at skærpelserne i lovgivningen vil kunne
medføre 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 f.eks. 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 og flugtvejsgange.
En uændret benyttelse som kendt i dag vil for mange bygninger betyde flere påbud på
brandsyn. Det vil af bygningsejeren kunne opleves som en ændret praksis og mindre
samarbejdsvillighed hos beredskabet. Men det skyldes altså primært
ændret/præciseret lovgivning i medfør af Bygningsreglementet.
Beredskabsdirektøren vil på mødet orientere om ændringen af lovgivningen for
brandsyn

Beredskabsdirektøren indstiller,



At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.
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Beslutning
Beredskabskommissionen anbefalede, at orientere kommunaldirektører og
erhvervscheferne i kommunerne samt Business Horsens.
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.
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Punkt 11: Opfølgning på kontraktlige forpligtigelser – Lukket
Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,

Bilag

Beslutning
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.
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Punkt 12: 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 perioden 1. januar til og med 15. november vises mod hele 2020.
Sydøstjyllands Brandvæsen vil på mødet orientere om status for afgangs- og
responstider.

Beredskabsdirektøren indstiller,



At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning

Bilag
Bilag 10) Afgangs- og responstider – for perioden 1/1 til og med 15/11-2021

Beslutning
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.
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Punkt 13: Orientering om brug af First Agenda til fremtidige
dagsordener
Sagsfremstilling
Med det formål at gøre det lettere for kommissionens medlemmer at forberede og
afvikle møder, har Administrationen til hensigt at anvende dagsordenssystemet First
Agenda i fremtiden.
First Agenda er et digital dagsordenssystem, som medlemmerne kan modtage
dagsordenen i. Systemet giver også mulighed for, at medlemmerne kan skrive noter og
lign. som en del af mødeforberedelsen.
De medlemmer, som ikke har mulighed for at bruge First Agenda, vil fortsat modtage
dagsorden i pdf. format som hidtil.

Beredskabsdirektøren indstiller,



At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.
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Punkt 14: Eventuelt
Formanden takkede medlemmerne og Sydøstjyllands Brandvæsen for indsatsen
perioden.
Beredskabsdirektøren takkede ligeledes for samarbejdet i beredskabskommissionen.
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Punkt 14: Underskrifter
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