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1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EXT-2016-00331

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede
Helle Kyndesen

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Budgetopfølgning pr. 30.06.2021

Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2021.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede
Helle Kyndesen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Der er foretaget budgetopfølgning per 30. juni 2021 i henhold til medfølgende bilag. Der 
foretages en nærmere gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet.

Bilag
1 (Bilag pkt. 2 - Budgetopfølgning MJBR 30. juni 2021 - 9212816)
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3 (Offentlig) Godkendelse af Udkast til Plan for 
Risikobaseret Dimensionering Midtjysk Brand & Redning

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2021-00393

Resume
Kommunalbestyrelserne skal i medfør af Beredskabsloven fastlægge det kommunale 
redningsberedskabs opgavevaretagelse og serviceniveau på grundlag af kommunernes 
risikoprofil. Til dette formål udarbejdes udkast til plan for den risikobaserede dimensionering af 
redningsberedskabet. Dimensioneringsplanen vedtages mindst én gang i hver valgperiode eller 
ved større ændringer i risikoprofilen. Midtjysk Brand & Redning har med henblik på drøftelse 
og godkendelse i Beredskabskommissionen udarbejdet udkast til dimensioneringsplan, der 
indebærer en midlertidig videreførelse af nuværende plan.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at nuværende opgavevaretagelse og serviceniveau videreføres uændret indtil ny 
vejledning for dimensionering af kommunale redningsberedskaber foreligger – herefter 
udarbejdes fornyet analysegrundlag og oplæg til eventuel ændret dimensionering.

 at udkast til risikobaseret dimensioneringsplan godkendes og indstilles til endelig 
godkendelse i kommunalbestyrelserne i Viborg og Silkeborg kommune

Beslutning

Tilrettet udkast til dimensioneringsplan (på baggrund af mundtlig forhåndsdialog med 
Beredskabsstyrelsen) sendes til Beredskabsstyrelsen til skriftlig men ikke bindende udtalelse. 
Udtalelse med evt. revideret dimensioneringsplan fremsendes til skriftlig godkendelse hos 
Beredskabskommissionens medlemmer forinden indstilling om endelig godkendelse i 
kommunalbestyrelserne i Viborg og Silkeborg kommuner. 

Ej til stede
Helle Kyndesen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
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Med nærværende udkast til risikobaseret dimensioneringsplan opfyldes beredskabslovens krav 
om, at kommunalbestyrelserne mindst en gang i hver valgperiode og ved større ændringer 
skal fastlægge redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på 
grundlag af risikoprofilen og det politisk fastsatte serviceniveau. 

Det følger af Beredskabsloven, 
 at det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici 

forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, 
ejendom og miljøet. 

 at det kommunale redningsberedskab skal kunne modtage, forpleje og indkvartere 
evakuerede og andre nødstedte. 

 at kommunalbestyrelserne skal tilsikre den tekniske ledelse på et skadested. 
 at kommunalbestyrelserne skal tilsikre fornøden vandforsyning til brandslukning. 

Som orienteret om på tidligere møde pågår der aktuelt et arbejde på styrelsesniveau med 
udarbejdelse og publicering af ny vejledning i forhold til risikobaseret dimensionering af de 
kommunale beredskaber. Arbejdet inddrager bl.a. de anbefalinger, der fulgte af 
Robusthedsanalysen af de kommunale redningsberedskaber ultimo 2019. 

Midtjysk Brand & Redning har på den baggrund ønsket at afvente udarbejdelsen af et 
gennemgribende nyt analysegrundlag, der skal danne baggrund for oplæg til evt. ændret 
dimensionering, indtil ny vejledning er på plads. 

Det foreliggende udkast til dimensioneringsplan indebærer derfor en uændret videreførelse af 
såvel den eksisterende opgavevaretagelse som af det eksisterende serviceniveau for Midtjysk 
Brand & Redning.

Når nyt vejledningsgrundlag m.v. er på plads i næstkommende valgperiode, vil Midtjysk Brand 
& Redning igangsætte en fornyet proces om udarbejdelse af nyt analysegrundlag ift. 
risikoanalyse, kapacitetsanalyse m.v. og på baggrund af dette forelægge udkast til fornyet 
dimensioneringsplan. 

Det forelæggende udkast har været behandlet på ekstraordinært møde i MED-udvalget for 
Midtjysk Brand & Redning 23. august 2021. Forud for dette har der på tidligere møde været 
mulighed for at melde særlige forhold ind, som der fra medarbejderside har været ønske om at 
få behandlet nærmere. Der er ikke indkommet ønsker om sidstnævnte. På MED-mødet 23. 
august fremkom enkelte spørgsmål, som er blevet besvaret hhv. indarbejdet i det foreliggende 
udkast.

Den videre proces
Såfremt det fremlagte udkast godkendes af Beredskabskommissionen sendes det efterfølgende 
i høring hos Beredskabsstyrelsen, som afgiver udtalelse. Det bemærkes, at 
Beredskabsstyrelsen ikke skal godkende planudkastet.

Når Beredskabsstyrelsens udtalelse er modtaget, videresendes udkastet til godkendelse i de to 
kommunalbestyrelser medmindre udtalelsen giver anledning til fornyet behandling i 
Beredskabskommissionen.

Bilag
1 (Bilag pkt. 3 - Udkast - Plan for Risikobaseret Dimensionering Midtjysk Brand & Redning 
2022 - 9212836)
2 (Bilag 1. Risikoanalyser for Viborg Kommune - 9212837)
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3 (Bilag 2. Risikoanalyser for Silkeborg Kommune - 9212840)
4 (Bilag 3. Metode til anvendelse af risikoanalyse - 9212841)
5 (Bilag 4. Supplerende notat vedr. Serviceniveau Forebyggende - 9212843)
6 (Bilag 5. Aftale om nærmeste relevante enhed - 9212845)
7 (Bilag 6. Aftale om bådberedskab til BRMV Engesvangområdet - 9212846)
8 (Bilag 7. Aftale om gensidig mellemkommunal assistance - 9212848)
9 (Bilag 8. Indsatsleder responstider - 9212849)
10 (Bilag 9A. Udrykningssammensætning centerstation 2022 - 9212850)
11 (Bilag 9B. Udrykningssammensætning omegnsstation 2022 - 9212852)
12 (Bilag 10. Risikoanalyser af store og komplekse hændelser - 9212854)
13 (Bilag 11. Indkvarterings- og forplejningsberedskabet - 9212855)
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4 (Offentlig) Godkendelse af forslag til ændring af 
samordningsaftale i forbindelse med 
kompetenceoverdragelse af påbud mv.

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2021-00394

Resume
Beredskabskommissionen forelægges forslag til ændring af samordningsaftalen for Midtjysk 
Brand & Redning samt medfølgende bilag som følge af ændringer i byggeloven, der giver 
kommunalbestyrelsen mulighed for at henlægge beføjelser og forpligtelser til den fælles 
beredskabskommission i sager, hvor 

 brugen af eksisterende bygninger ikke overholder byggelovgivningens regler om brand, 
og hvor der er konkret risiko for personskade 

 hhv. i forbindelse med brandsyn hvor der konstateres at være sket overtrædelse af 
bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger. 

Ændringsforslag er markeret med rødt i teksten.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at forslag om henlæggelse af beføjelser og forpligtelser til den fælles 
beredskabskommission i henhold til byggelovens § 16 C, stk. 6 og § 16 C, stk. 8 
godkendes og indstilles til godkendelse i Viborg og Silkeborg kommuners Økonomi- og 
Erhvervsudvalg samt byråd. 

 at ændringerne i samordningsaftalen samt tilhørende bilag godkendes og videresendes 
til godkendelse i Viborg og Silkeborg kommuners Økonomi- og Erhvervsudvalg samt 
byråd.

Beslutning

Indstillingen godkendt med bemærkning om, at anførte eksempler i bilag 1A suppleres med 
tekst om, at der ifm. eventuelle afgørelser i form af påbud m.m. snarest muligt følges op med 
skriftlig information herom til bygningsmyndigheden. 
Endvidere ifm. godkendelse i kommunalbestyrelserne i Viborg og Silkeborg kommuner 
præciseret, at det ikke er en forudsætning for kompetenceoverdragelse i den enkelte 
kommune, at den anden kommune træffer tilsvarende beslutning.

Ej til stede
Helle Kyndesen.
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Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Med etableringen af de fælleskommunale beredskabsenheder i 2016 fulgte, at lovhjemmelen til 
at beredskaberne kunne varetage kommunernes interesser indenfor byggelovgivningen udgik. 
Lovhjemmelen var herefter entydigt placeret hos kommunens byggemyndighed.

Det har haft den betydning, at hvis Midtjysk Brand & Redning ifm. tilsynsopgaver eller lignende 
udenfor byggemyndighedens normale arbejdstid konstaterede, at der var 
brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold med 
konkret risiko for personskade, så har Midtjysk Brand & Redning ikke haft mulighed for at 
agere i disse sager.

Med lovændring til byggeloven nr. 734 af 8. juni 2018 blev der i § 16 C, stk. 6 mulighed 
for, at kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser og pligter til den fælles 
beredskabskommission til på stedet at træffe afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, 
hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter denne lov, og der er en konkret risiko 
for personskade.

Efter bestemmelsens stk. 7 kan beføjelser og pligter alene henlægges, såfremt 
kommunalbestyrelsen på henlæggelsestidspunktet vurderer, at den ikke selv inden for et 
rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse om de ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold.

Ved henlæggelse af disse beføjelser og pligter, gives der mulighed for, at beredskabet kan 
fastsætte særlige vilkår eller meddele dispensation for at sikre fortsat drift, såfremt dette 
vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Alternativt - såfremt det ikke vurderes 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt - at nedlægge forbud mod anvendelse, jf. byggelovens § 18.

Ud fra et borgersikkerhedsmæssigt perspektiv foreslår Midtjysk Brand & Redning, at denne 
mulighed for henlæggelse af disse beføjelser og pligter bringes i anvendelse, hvilket kræver en
ændring i samordningsaftalen for Midtjysk Brand & Redning. Forslag til ændring af aftale samt 
bilag er vedlagt. (Det bemærkes, at der i bilag til samordningsaftalen er anført eksempler på 
anvendelse af kompetenceoverdragede beføjelser efter byggelovens § 16 C, stk. 6. Det 
skyldes, at Ankestyrelsen overfor en anden fælleskommunal beredskabsenhed har bedt om 
sådanne eksempler i vedtægter eller bilag forud for endelig godkendelse). Hvis forslaget 
godkendes, skal det efterfølgende behandles i kommunernes økonomiudvalg og byråd. 

Foruden ovenstående er der med efterfølgende ændring af byggeloven (lov nr. 2080 af 21. 
december 2020) i § 16 C, stk. 8, givet kommunalbestyrelserne mulighed for at 
kompetenceoverdrage muligheden for at udstede påbud og forbud ifm. brandsyn til de 
fælleskommunale beredskabsenheder. Forbud kan med overdragelsen alene udstedes, når der 
er en konkret risiko for personskade.  

Midtjysk Brand & Redning har hidtil med hjemmel i beredskabsloven § 36 foretaget brandsyn 
på steder, som er underlagt Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., 
plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, hvor 
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beredskabet har haft lovhjemmel til at kunne udstede påbud og forbud til ejerne eller til en
udpeget driftsansvarlig person for stederne. 

1. januar 2022 overgår lovhjemmelen til byggeloven, og med etableringen af Midtjysk Brand & 
Redning er beredskabet i dag at regne som en ekstern forvaltningsmyndighed ift. 
ejerkommunerne, og kan derved ikke forvalte byggeloven uden en henlæggelse af beføjelserne 
efter byggelovens § 16 C, stk. 8. 

En henlæggelse af de pågældende beføjelser til Midtjysk Brand & Redning forudsætter 
ligeledes en ændring af samordningsaftalen. Der er derfor også for dette forhold udarbejdet 
ændringsforslag i aftale samt bilag. 

Såfremt henlæggelse af beføjelser og forpligtelser samt ændring i samordningsaftale 
godkendes politisk, skal ændringerne i samordningsaftalen godkendes endeligt i Ankestyrelsen, 
før de kan træde i kraft.

Bilag
1 (Bilag pkt. 4 - Forslag til ændret Samordningaftale for Midtjysk Brand & Redning - 9212921)
2 (Bilag pkt. 4 - Forslag til ændret bilag 1A til Samordningaftale for Midtjysk Brand & Redning -
9212923)
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5 (Offentlig) Kort orientering om aktiviteter i 
Beredskabsforbundet 

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2016-00347

Resume
Kort orientering om aktiviteter i Beredskabsforbundet.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, 

 at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede
Helle Kyndesen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Beredskabsforbundet er organisationen for de frivillige i det danske redningsberedskab.
Kredsleder Lone Gaisie vil give en orientering om forbundets seneste aktiviteter i
relation til Midtjysk Brand & Rednings område.
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6 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EXT-2016-00332

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede
Helle Kyndesen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Korte emner til beredskabskommissionens orientering, herunder:

 Større hændelser siden sidste møde
 Slukning af brand i batterier (herunder el-biler)
 Status på mangel på deltidsbrandfolk
 Ressourcesituation i forebyggende afdeling
 Planlagt personalefest 10. december 2021
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7 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EXT-2016-00364

Beslutning

.

Ej til stede
Helle Kyndesen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på 
Godkend.
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