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1. Godkendelse af dagsorden 
 

Resumé 

Bestyrelsen skal godkende den fremsendte dagsorden.  

Beredskabsdirektøren indstiller, 

At Bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden 

Beslutning 

Vedtaget som indstillet.  

Sagsfremstilling 

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

dagsordenen. 

2. Godkendelse af referat  
 

Resumé 

Referat fra sidste Bestyrelsesmøde. 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

at Bestyrelsen godkender det udsendte referat. 

Beslutning 

Vedtaget som indstillet.  

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen skal godkende referat fra sidste Bestyrelsesmøde februar 2022. 

3. Status siden sidst  
 

Resumé 

Orientering siden sidst  

Beredskabsdirektøren indstiller, 

at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

Orienteringen taget til efterretning.  

Sagsfremstilling 

Beredskabsdirektøren vil på mødet give en status for Sydøstjyllands Brandvæsen siden 

sidste møde. 
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4. Budgetopfølgning  
 

Resumé 

Sydøstjyllands Brandvæsen har i henhold til Kasse- og Regnskabsregulativ udarbejdet 

budgetopfølgning for årets første 3 måneder. 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

Orienteringen taget til efterretning.  

Sagsfremstilling 

I henhold til Kasse- og Regnskabsregulativ for Sydøstjyllands Brandvæsen skal der tre 

gange årligt laves en gennemgående budgetopfølgning, der forelægges bestyrelsen. 

Budgetopfølgningen laves pr. ultimo marts, ultimo juni og ultimo september.  

Budgetopfølgningen består af en præsentation af de enkelte hovedgrupper i 

kontoplanen og en opfølgning på væsentlige afvigelser, herunder eventuelle initiativer 

iværksat på baggrund af disse.  

Budgetopfølgningen fra januar – april viser et mindre forbrug på DKK 140.944,- i 

forhold til det forventede. 

Af bilagets side 1 fremgår de bogførte indtægter og udgifter. I noterne fremgår 

forklaringer på væsentlige afvigelser i de faktiske tal i forhold til det budgetterede.  

Overordnet set skyldes det mindre forbrug færre driftsudgifter på køretøjer og 

materiel, da service endnu ikke er udført samt eftersyn, drift og vedligehold af 

brandhaner endnu ikke er påbegyndt. 

Herudover skyldes det mindre forbrug generel tilbageholdenhed og mindre aktivitet 

samt øget fokus på driftsoptimering. 

Beredskabsdirektøren vil fremlægge budgetopfølgning for årets første 3 måneder. 

Bilag 

 Budgetopfølgning 1. kvartal 2022 

  

file:///C:/Users/kdn/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q5S4GYLO/Bilag/Punkt_4_Bilag_1_Budgetopfoelgning_1_kvartal_2022.pdf
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5. Årsregnskab 2021 
 

Resumé 

Dette punkt omhandler Sydøstjyllands Brandvæsens regnskab for 2021. I 

Sydøstjyllands Brandvæsen vedtægterne er angivet, at regnskabet for selskabet skal 

fremlægges til bestyrelsens godkendelse. 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

at Bestyrelsen godkender årsrapport 2021 

at Bestyrelsen godkender Revisionsberetning til årsrapport 2021 

at Årsrapport 2021 og Revisionsberetning fremsendes til Ankestyrelsen 

Beslutning 

Vedtaget som indstillet.  

Sagsfremstilling 

Regnskabet for Sydøstjyllands Brandvæsen 2021 fremlægges for Bestyrelsen. 

Jævnfør vedtægterne for Sydøstjyllands Brandvæsen, skal regnskabet for selskabet 

fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet følger årsregnskabsloven og 

opstilles i overensstemmelse med reglerne herfor. Når regnskabet er godkendt, skal 

det jf. vedtægterne sendes til interessenterne og Ankestyrelsen til orientering. 

 

Årsregnskabet. 

Resultatopgørelsen efter afskrivninger, renter og skat for perioden 1. januar 2021 til 

31. december 2021 udviser et resultat på DKK 1.115.996. 

 

Som der er redegjort for i ledelsesberetningen for 2020 tilbagebetales der, grundet det 

forholdsvis mindre antal udrykninger og færre tilkald af stationsdækning i 2020, 

jævnfør kontrakten med Horsens Kommune, Service og Beredskab, DKK 500.000,- til 

Sydøstjyllands Brandvæsen I/S. Tilbagebetaling var ikke indtægtsført i 

resultatopgørelsen for 2020, denne indtægtsføres i resultatopgørelsen for 2021. 

 

Efter indgåelse af revideret brandslukningskontrakt 2021 mellem Horsens Kommune, 

Service og Beredskab og Sydøstjyllands Brandvæsen I/S er forbrugsafregningen ikke 

en del af kontrakten, hvorfor der fremadrettet som udgangspunkt ikke sker 

forbrugsafregning mellem parterne. Dette giver en høj grad af budgetsikkerhed for 

selskabet. 
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Der er, som anført i ledelsesberetning 2020, foretaget indkøb af sanitetsvogn til en 

værdi af DKK 193.010. Udgiften er påført anlæg, og har således ikke påvirket 

driftsregnskabet. 

 

Balancen viser en egenkapital på DKK 4.297.513. En del heraf er økonomisk robusthed 

og stødpude for selskabet i tilfælde af større udsving, eller større uforudsete udgifter. I 

størrelsesordenen DKK 1.500.000 – 2.000.000 af egenkapitalen hensættes til 

fremtidige investeringer over de næste fire år i overensstemmelse med godkendt 

risikobaseret dimensionering for perioden. 

 

Samlet set er der i regnskabsåret præsteret et overskud på DKK 1.115.996. Dette 

overskud kan især henføres til to poster, som har haft væsentlig betydning: 

 

 Forøgelse af antallet af fakturerbare blinde alarmer til automatiske 

brandalarmanlæg samt tilgang af nye anlæg.  
 Tilbagebetaling jævnfør kontrakten med Horsens Kommune, Service og 

Beredskab, DKK 500.000,- til Sydøstjyllands Brandvæsen I/S. 
 

Revisionsberetning for regnskab 2021. 

Price Waterhouse Coopers har udarbejdet en beretning for revisionen af regnskab for 

2021. Bestyrelsen bedes tage stilling til den fremsendte revisionsberetning.  

Revisionsberetning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering 

omhandler de generelle forhold og principper omkring det revisionsarbejde, som PwC 

udfører for Sydøstjyllands Brandvæsen.  

 

Resultat af den udførte revision. 

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan 

væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i PwC´s revisionspåtegning på 

regnskabet. 

 

Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens 

behandling og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere, væsentlige 

oplysninger, vil regnskabet forsynes med en såkaldt ”blank” revisionspåtegning. 
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Interne kontroller. 

I forbindelse med revisionen har PwC ikke konstateret mangler i den interne kontrol, 

som ifølge deres vurdering er af tilstrækkelig vigtighed til at blive rapporteret til 

bestyrelsen. 

 

Ledelsesberetningen. 

I tilknytning til revision af regnskabet har PwC læst ledelsesberetningen og i den 

forbindelse overvejet, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med 

regnskabet eller deres viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at 

indeholde væsentlig fejlinformation. Derudover har PwC overvejet, hvorvidt 

ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. 

Dette har ikke givet anledning til bemærkninger. 

 

Juridisk kritisk revision og forvaltningsrevision. 

Punkterne 13 – 21 Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision omfatter på udvalgte 

områder, en vurdering af om de dispositioner, der er omfattet af 

regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre 

forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt en vurdering af om 

udførelsen af Sydøstjyllands Brandvæsen og bestyrelsens beslutninger og den øvrige 

forvaltning af interessentskabets anliggender er varetaget på en økonomisk 

hensigtsmæssig måde. 

 

Områderne i forhold til den udførte revision vil over en flerårig periode i henhold til de 

nye standarder for offentlige revision (”SOR”) omfatter en række punkter inden for 

SOR 6 (”Juridisk-kritisk revision”) og SOR 7 (Forvaltningsrevision) 

I beretningen har PwC indsat et overblik over den udførte juridisk-kritiske revision og 

forvaltningsrevision for de forudgående 4 år samt indeværende år. 

 

Ved den juridisk-kritiske revision af de enkelte emner i perioden fra 2017 til 2021 er 

der ikke konstateret væsentlige regelbrud. 

 

Ved forvaltningsrevisionen af de enkelte emner i perioden fra 2017 til 2021 er der ikke 

konstateret væsentlige mangler i Sydøstjyllands Brandvæsens forvaltning. 
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Myndighedernes gebyropkrævning – juridisk-kritisk revision. 

Punkterne 22 – 25 omhandler Myndighedernes gebyropkrævning - juridisk kritisk 

revision. Baseret på de foretagende undersøgelser er det revisionens overordnede 

vurdering, at Sydøstjyllands Brandvæsens gebyropkrævning har den nødvendige 

lovhjemmel og gennemføres i overensstemmelse med de relevante kriterier, der i 

øvrigt følger af bestemmelserne i hjemmelsgrundlaget. 

 

Aktivitets- og ressourcestyring forvaltningsrevision.  

Punkterne 26 – 30 omhandler Aktivitets- og ressourcestyring forvaltningsrevision. 

 

Baseret på det i beretningen gennemgået beskrivelser er det Price Waterhouse Coopers 

overordnede vurdering, at der foretages en tilstrækkelig ressourcestyring i 

Sydøstjyllands Brandvæsen, ligesom Sydøstjyllands Brandvæsen udviser 

sparsommelighed, effektivitet samt produktivitet og i øvrigt lever op til kriterierne 

fastsat for aktivitets- og ressourcestyring. 

Bilag 

 Beretning Sydøstjyllands Brandvæsen2021 
 Årsrapport Sydøstjyllands Brandvæsen2021 

 

6. Investeringsplan 

 

Resumé 

Sydøstjyllands Brandvæsen har udarbejdet investeringsplan 2022 - 2025 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

at Bestyrelsen godkender investeringsplan 2022 - 2025. 

Beslutning 

Vedtaget som indstillet.  

Sagsfremstilling 

Sydøstjyllands Brandvæsen har pr. 31. dec. 2021 en likviditet på DKK 4.296.375. En 

del heraf skal agere økonomisk robusthed og stødpude for selskabet i tilfælde af større 

udsving, eller større uforudsete udgifter.  

Hedensted og Horsens byråd godkendte ultimo 2020 Plan for Risikobaseret 

dimensionering 2021 – 2025. Sydøstjyllands Brandvæsen arbejder løbende på 

implementering af planen på såvel det forebyggende som det operative område. 

file:///C:/Users/kdn/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q5S4GYLO/Bilag/Punkt_5_Bilag_1_Beretning_Sydoestjyllands_Brandvaesen2021.pdf
file:///C:/Users/kdn/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q5S4GYLO/Bilag/Punkt_5_Bilag_2_Aarsrapport_Sydoestjyllands_Brandvaesen2021.pdf
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Udmøntningen af planen og fremtidens udfordringer kræver, at der investeres i nyt 

udstyr og materiel ligesom der skal investeres i forbedring af arbejdsmiljøforholdene 

for alle brandmænd i Sydøstjyllands Brandvæsen herunder arbejdsmiljøforholdene for 

administrationen. Investeringsplanen understøtter ligeledes Sydøstjyllands 

Brandvæsens tilgang til bæredygtighed.  

 

Sydøstjyllands Brandvæsen har udarbejdes investeringsplan for ovenstående 

investeringer på DKK 2.440.000,-, som forlægges bestyrelsen for Sydøstjyllands 

Brandvæsen til godkendelse. 

 

Beredskabsdirektøren vil på mødet redegøre for investeringsplan 2022 – 2025.  

Bilag 

 Investeringsplan 2022-2025 

 

7. Budget 2023 

 

Resumé 

Bestyrelsen tage stilling til om budget 2023 med overslagsår kan godkendes.  

Beredskabsdirektøren indstiller,  

At Bestyrelsen godkender budget 2023 med overslagsår. 

At budget 2023 med overslagsår, fremsendes til selskabets interessenter til 

orientering. 

Beslutning 

Vedtaget som indstillet.  

Sagsfremstilling 

Det følger af vedtægterne, at budget for næste kalenderår samt flerårigt 

budgetoverslag skal fremsendes til interessenterne til orientering. 

 

Bestyrelsen bedes tage stilling til, hvorvidt budgettet kan godkendes. 

 

Budget 2023 er i balance. 

 

file:///C:/Users/kdn/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q5S4GYLO/Bilag/Punkt_6_Bilag_1_Investeringsplan_20222025.pdf
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Der taget højde for det generelt forøgede antal fakturerbare blinde alarmer fra 

automatiske brandalarmeringsanlæg og tilgang af nye automatiske 

brandalarmeringsanlæg. 

 

Der er i budget 2023 afsat engangsbeløb til kompetenceløft for brandmænd hos Falck 

og Service og Beredskab. Herudover er der indarbejdet øgede udgifter til husleje til 

Brandstationen og administrationen. 

 

Driftsomkostninger til den løbende implementering af risikobaseret dimensionering er 

ligeledes indarbejdet.  

Bilag 

 Budget 2023 + overslagsår 

 

8. Renovering af brandstation i Klakring 
 

Resumé 

Brandstationen i Klakring er - særligt i relation til arbejdsmiljømæssige forhold - ikke 

tidssvarende. Forskellige løsningsmodeller har været undersøgt, og renovering af de 

eksisterende faciliteter i samarbejde med Hedensted Kommune og Region Midtjylland 

har vist sig at være den realistiske løsningsmulighed inden for de økonomiske rammer. 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

at Bestyrelsen godkender lejekontrakten med Hedensted Kommune efter 

kommunens renovering af brandstationen i Klakring. 

Beslutning 

Vedtaget som indstillet.  

Sagsfremstilling 

Sydøstjyllands Brandvæsen ønsker at igangsætte en tiltrængt renovering af 

brandstationen i Klakring.  

Brandfolkene har ikke ordentlige forhold, og Sydøstjyllands Brandvæsen har gennem 

længere tid arbejdet på at opdatere faciliteterne. Særligt er der et behov for at sikre 

tidssvarende arbejdsmiljøforhold, således der eksempelvis indarbejdes ”rent og urent 

område” for håndtering af udstyr efter indsats i forhold til sundhedsskadelige røg- og 

sodpartikler. 

 

file:///C:/Users/kdn/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q5S4GYLO/Bilag/Punkt_7_Bilag_1_Budget_2023__overslagsaar.pdf
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Sydøstjyllands Brandvæsen har ad flere omgange og med forskellige modeller lavet 

beregninger på, hvorledes det inden for økonomien vil være muligt at sikre bedre 

fysiske forhold på brandstationen i Klakring. Der er projekteret ud fra tre scenarier: 

Bygge nyt, leje andre/nye faciliteter eller renovere eksisterende. De to første scenarier 

har ikke været mulige at realisere inden for økonomien. 

 

I samarbejde med Hedensted Kommune og Region Midt er der udarbejdet en plan for 

renovering af det eksisterende lejemål på materielgården.  

Hedensted Kommune og Sydøstjyllands Brandvæsen har været i dialog med Region 

Midt, omkring muligheden for at flytte Regionens fremskudte ambulancebase i 

Juelsminde til en permanent lokation på materielgården. Derved laves en fælles 

ambulance og brandstation. På den måde deles udgifterne og synergien udnyttes 

omkring deling af fællesfaciliteter mv. for Hedensted Kommune, Region Midt og 

Sydøstjyllands Brandvæsen.  

 

Der har ligeledes været nedsat en arbejdsgruppe med arbejdsmiljørepræsentanter og 

brandmænd fra station Klakring, stationsledelsen og Falck, som har bidraget i 

processen med ønsker og forslag til renoveringen. 

Hedensted Kommune har på baggrund af dialogen mellem materielgården, Region Midt 

og Sydøstjyllands Brandvæsen udarbejdet et renoveringsprojekt, som tilgodeser alle og 

kan realiseres inden for den økonomiske ramme. 

 

Bestyrelsen godkendte på møde i april 2021, at der i budget 2022 blev indarbejdet 

økonomisk råderum til forbedringer af de fysiske forhold på brandstationen i Klakring. 

Dette råderum er indarbejdet i budget 2022, og der er fremadrettet budgetteret med 

ny husleje for station Klakring. Huslejen stiger til ca. 160.000 kr. årligt, hvilket er 

samme niveau som for de øvrige deltids brandstationer. 
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9. Indkvartering og forplejning 

 

Resumé 

Sydøstjyllands Brandvæsen har efter aftale med Horsens Kommune iværksat 

planlægning af nødindkvartering og forplejning for nødstedte flygtninge, som 

ankommer til Horsens Kommune. Hedensted Kommune har oplyst, at kommunen ikke 

har behov for Sydøstjyllands Brandvæsen til nærmere planlægning for 

nødindkvartering og nødforplejning.  

Beredskabsdirektøren indstiller, 

at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

Orienteringen taget til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Sydøstjyllands Brandvæsen har efter aftale med Horsens Kommune iværksat 

planlægning af nødindkvartering og forplejning for nødstedte flygtninge fra Ukraine, 

som ankommer til Horsens Kommune. Planen blev iværksat den 11. marts 2022.  

 

Beredskabsplanlægningen er en tilpasning af den generelle planlægning for 

indkvartering af nødstedte. Planlægningen er tilpasset hver af ejerkommunerne, og en 

del af den praktiske udførelse gennemføres af kommunerne, ligesom der er en 

snitflade til kommunernes øvrige hjælp til flygtninge i form af ydelser, 

skolegang/daginstitution, job, bolig mv. Hedensted Kommune har meddelt, at der ikke 

er behov for en nærmere planlægning fra Sydøstjyllands Brandvæsen for deres 

kommune. 

 

I Horsens Kommune indeholder Indkvarterings- og forplejningsplanen i store træk, at 

vagtcentralen modtager oplysning om flygtninges ankomst og den indledende 

registrering. Hvis flygtningene ikke kan hjælpes til at finde ophold hos venner eller 

familie afsøges muligheden om ophold hos frivillige civile gennem Sund By. I sidste 

ende er en flygtning sikret nødindkvartering på Åparkcentrets 1. etage. Forplejning 

leveres af Centralkøkkenet på Plejecentret Lindehøj. Transport af flygtningen samt 

indkøb af fornødenheder foranlediges af de frivillige tilknyttet Horsens Kommune, 

Service og Beredskab. Planen er møntet på de flygtninge, som ankommer uanmeldt og 

uden at have været i kontakt med andre offentlige myndigheder. Der er ankommet et 
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mindre antal, og efter vedtagelse af ændring af Udlændingelovgivningen er der stadigt 

færre. 

Beredskabet opretholdes, så længe der er behov for det.  

 

10. Beskyttelsesrum 

 

Resumé 

Beredskabsstyrelsen har på vegne af Forsvarsministeriet anmodet om oplysninger om 

offentlige beskyttelsesrum og bygninger med sikringsrumspligt. Opgørelsen skal vise 

antal beskyttelsesrum og pladser deri fordelt på de forskellige typer af 

beskyttelsesrum. Opgørelsen rundsendes på mødet. 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

Orienteringen taget til efterretning. 

Sagsfremstilling 

I Danmark er der tre kategorier af beskyttelsesrum: Offentlige betondækningsgrave, 

private og offentlige sikringsrum bygget som kældre under etageejendomme og 

institutioner, samt registrerede supplerende rum til beskyttelse, som kan være 

parkeringskældre og lign. 

 

Det offentliges opgaver med beskyttelsesrum fordeler sig i henholdsvis en 

myndighedsopgave og en driftsopgave. Myndighedsopgaverne er henlagt til 

Sydøstjyllands Brandvæsen og angår især beslutning om, hvorvidt beskyttelsesrum 

kan nedlægges. Hedensted og Horsens Kommunerne forestår driften af offentlige 

betondækningsgrave og offentlige sikringsrum. 

 

Der har indtil nu i en længere årrække været et beskedent fokus på beskyttelsesrum. I 

1994 vedtog Folketinget en lovændring, hvorefter der ikke længere er pligt til at stille 

krav om sikringsrum ved byggeri af etageejendomme og lign., hvis kommunen ikke 

vurderer, at der er behov for sikringsrum. Dertil kommer, at der i de seneste årtier er 

sket om omstilling af beredskabets drift til forebyggelse og slukning af brand, 

kemikalieindsatser og redningsopgaver.  
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Hvis en stor krise indtræffer, vil borgerne fortsat have basale behov for varme, mad, 

rent vand, pasning af børn, så forældrene kan passe arbejde med f.eks. pasning af 

ældre, drift af infrastruktur osv. Det kræver både ressourcer og opdatering af 

beredskabet, hvis beredskabet, herunder det civile beredskab, skal kunne sikre, at 

samfundet fortsat skal kunne køre videre i op til syv døgn under en større krise. 

 

Affødt af krigen i Ukraine har Beredskabsstyrelsen på vegne af Forsvarsministeriet den 

30. marts 2022 anmodet alle kommuner og kommunale beredskaber om at sende 

oplysninger om offentlige beskyttelsesrum og bygninger med sikringsrumspligt til 

Beredskabsstyrelsen senest 1. maj. Styrelsen har nærmere bedt om opgørelse af antal 

beskyttelsesrum og antal pladser deri fordelt på de forskellige typer af 

beskyttelsesrum. Brandvæsnet har verificeret opgørelsen ved gennemgang af tidligere 

registreringer, BBR samt ved brug af kortmateriale og opslag i kommunale byggesager. 

Opgørelsen rundsendes på mødet.  
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11. Afgangs- og responstider 
Resumé 

Redegørelse over afgangs- og responstider for Sydøstjyllands Brandvæsen. 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

Orienteringen taget til efterretning.  

Sagsfremstilling 

Sydøstjyllands Brandvæsen vil på mødet redegøre for statistik over afgangstider og 

responstider fordelt på de seks brandstationer under Sydøstjyllands Brandvæsen.  

Statistikken for 1. kvartal 2022 vises mod samme periode sidste år og samtidig hele 

2021. 

Bilag 

 Afgangs- og responstider 1 kvt. 2022 

 

12. Orientering om Direktionsinstruks 
 

Resumé 

Direktionsinstruks Sydøstjyllands Brandvæsen I/S beskriver Beredskabsdirektørens 

opgaver samt forholdet mellem bestyrelsen og Beredskabsdirektøren. 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

at Bestyrelsen indstiller at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Orienteringen taget til efterretning.  

Sagsfremstilling 

På bestyrelsesmøde i Sydøstjyllands Brandvæsen den 22. februar 2016 vedtog 

bestyrelsen Direktionsinstruks Sydøstjyllands Brandvæsen I/S. 

 

Det følger af instruksen, at direktionen udgøres af den til enhver tid værende 

Beredskabsdirektør, som varetager den daglige ledes med reference til bestyrelsen. 

Beredskabsdirektøren skal drage omsorg for at forhold af usædvanlig art eller størrelse 

og betydning forelægges for bestyrelsen. I særlige tilfælde, hvor bestyrelsens 

file:///C:/Users/kdn/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q5S4GYLO/Bilag/Punkt_11_Bilag_1_Afgangs_og_responstider_1_kvt_2022.pdf
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beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe, kan bestyrelsesformanden give 

Beredskabsdirektøren bemyndigelse i disse sager.  

 

Alle andre dispositioner er omfattet af den daglige ledelse, hvilken 

Beredskabsdirektøren har ansvaret for i samarbejde og koordination med bestyrelsen. 

 

Beredskabsdirektøren er ansvarlig for sekretariatsbehandling af bestyrelsens møder og 

deltager også deri uden stemmeret. Beredskabsdirektøren skal orientere 

formandsskabet om alle forhold af væsentlig betydning for Sydøstjyllands Brandvæsen. 

Endvidere skal Beredskabsdirektøren orientere bestyrelsen om væsentlige forhold i den 

forgangne periode. Dette er navnlig forhold af væsentlig økonomisk karakter eller 

forhold, der har politisk eller anden væsentlig betydning for kommunerne. 

 

Årsregnskab udarbejdes og revideres i overensstemmelse med det kommunale budget- 

og regnskabssystem. Beredskabsdirektøren drager omsorg herfor samt udleverer 

sådanne oplysninger, som af revisionen skønnes nødvendige for revisionen. 

 

Det påhviler Beredskabsdirektøren at underrette bestyrelsesformanden om ethvert 

tilfælde, hvor Beredskabsdirektøren har, eller i offentligheden kan formodes at have, 

en særlig personlig eller økonomisk interesse i et bestemt udfald af behandlingen af en 

sag, som interessentskabet er involveret i og/eller træffer afgørelser i. Det samme 

gælder spørgsmål om aftaler eller søgsmål mellem Sydøstjyllands Brandvæsen og 

Beredskabsdirektøren eller tredjemand, hvis Beredskabsdirektøren har en væsentlig 

interesse deri. 

 

Instruksen er vedlagt som bilag. 

Bilag 

 Direktionsinstruks Sydøstjyllands Brandvæsen 

  

file:///C:/Users/kdn/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q5S4GYLO/Bilag/Punkt_12_Bilag_1_Direktionsinstruks_Sydoestjyllands_Brandvaesen.pdf


 

16 
 

13. Skriftlig orientering - Udskiftning af nøglerør 
 

Resumé 

Sydøstjyllands Brandvæsen ønsker at udskifte alle låsecylindre i eksisterende nøglerør 

og nøglebokse. Både ejendomsejer og Sydøstjyllands Brandvæsen har nytte af 

udskiftningen. Derfor findes det passende, at Sydøstjyllands Brandvæsen foretager 

udskiftningen, og ejendomsejer betaler for låsecylinder. Låsecylinderen koster ca. 400 

kr. ekskl. moms afhængig af type. 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

at bestyrelsen tager den skriftlige orientering til efterretning. 

Beslutning 

Orienteringen taget til efterretning.  

Sagsfremstilling 

I Sydøstjyllands Brandvæsens slukningsområde er der i alt ca. 330 ejendomme med 

automatisk brandalarmering (ABA). Det er typisk offentlige institutioner, større 

erhvervsvirksomheder og hoteller. 

 

På hver ejendom, med automatisk brandalarmeringer, er der et nøglerør eller en 

nøgleboks med nøgle eller lign., som giver brandvæsenet adgang til ejendommen. De 

fleste automatiske brandalarmer er blinde. Med en nøgle til ejendommen i 

nøglerøret/nøgleboksen kan Sydøstjyllands Brandvæsen låse sig ind i en ejendom, og 

derved undgå af ødelægge indgangsdør eller lign. Nøglerøret/Nøgleboksen kan kun 

åbnes af Sydøstjyllands Brandvæsen. 

 

Sydøstjyllands Brandvæsen har et større antal nøglesystemer, som stammer fra de 

tidligere kommuner inden kommunesammenlægningerne. Disse låsesystemer er ikke 

længere beskyttet mod kopiering, og der er derved risiko for at der utilsigtet kan 

skaffes adgang til anlægsejers ejendom. Der er derfor behov for et nyt låsesystem.  

 

Det nye låsesystem er indkøbt efter markedsafprøvning, hvor den billigste leverandør 

viste sig at være Birepo A/S. En del af låsesystemet er også en rammeaftale på køb af 

nye cylindre, så alle cylindre i eksisterende nøglerør og nøglebokse kan udskiftes. 

Prisen på en låsecylinder er ca. 400 kr. afhængig af type. 
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Når alle cylindrene i nøglerør og nøglebokse er skiftet vil Sydøstjyllands Brandvæsen 

kun have én nøgle pr. slukningsområde, og låsesystemet er beskyttet til 2036. 

Producenten kan få beskyttelsen forlænget. 

 

Ejendomsejerne ejer sit nøglerør/ nøgleboks. Administrationen foreslår, at udgiften til 

udskiftning af cylindre deles mellem ejendomsejerne og Sydøstjyllands Brandvæsen, 

idet begge har interesse i at have et beskyttet låsesystem. Sydøstjyllands Brandvæsen 

ønsker derfor at gennemføre en proces for udskiftning af låsecylindre, hvorefter 

Sydøstjyllands Brandvæsen foretager udskiftningen som en del af det årlige eftersyn af 

nøglerør og nøglebokse. Ejendomsejerne betaler alene for låsecylindrene. 

Sydøstjyllands Brandvæsen vil meddele ejendomsejerne proceduren i et udførligt 

informationsbrev, og foretage opkrævningen samtidig med den årlige opkrævning for 

ABA-overvågning. Der vil naturligvis være mulighed for yderligere dialog og forklaring 

til de ejendomsejere, som måtte efterspørge det. Låsecylindre, som er nyere end 1 år, 

udskiftes fuldt og helt for Sydøstjyllands Brandvæsens regning. 

 

14. Eventuelt 
 

15. Underskrifter 
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