Bilag 1 A til samordningsaftalen for Midtjysk Brand & Redning

Obligatoriske opgaver, herunder myndighedsopgaver
Følgende opgaver varetages af Midtjysk Brand & Redning for de deltagende kommuner:


Det kommunale redningsberedskabs opgaver som ved stiftelsen af Fællesskabet er
omfattet af beredskabslovens § 12, herunder miljø- og klimaberedskab, samt i
tilknytning hertil
o uddannelse af personel (inkl. øvelser)
o kontrol og tilsyn med vedligeholdelse af beredskabskøretøjer, materiel og
personlige værnemidler
o sekretariatsvirksomhed i forbindelse med beredskabskommissionen



Opgaver efter beredskabslovens § 15 vedrørende sikring af tilstrækkelig
vandforsyning til brandslukning.



Varetagelsen af forebyggende opgaver og myndighedsopgaver, som er omfattet af
beredskabslovens §§ 34-37, samt yderligere tilsvarende myndighedsopgaver, som
ved senere lovændringer måtte kunne overdrages til selvstændig varetagelse til
Fællesskabet.



Midtjysk Brand og Redning skal på baggrund af den fælles risikobaserede
dimensionering og på baggrund af oplysninger fra og efter dialog med kommunerne
udarbejde plan for beredskabet i den enkelte kommune. Beredskabsplanen
godkendes af kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner, jf. beredskabslovens §
25.



Midtjysk Brand & Redning overdrages kompetencen i medfør af byggelovens § 16
C, stk. 6 til at træffe afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af
en eksisterende bygning m.v. udgør et ulovligt forhold efter byggeloven, og der
samtidig er en konkret risiko for personskade, herunder i forbindelse med
flugtvejsforhold eller redning ved brand. Overdragelsen af kompetencen sker
udelukkende i de tilfælde og i tidsrum, hvor det ikke er muligt at træffe en
byggesagsbehandler fra den relevante kommune.*
Midtjysk Brand & Redning fremsender snarest muligt kopi af afgørelsen til
kommunens byggemyndighed.



Midtjysk Brand & Redning overdrages kompetencen i medfør af byggelovens § 16
C, stk. 8 til i forbindelse med brandsyn at udstede påbud og forbud ved
overtrædelse af bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger.
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Forbud kan med henlæggelsen alene udstedes, når der er en konkret risiko for
personskade.
Midtjysk Brand & Redning fremsender snarest muligt kopi af afgørelsen til
kommunens byggemyndighed.
*Eksempler på situationer, hvor kompetenceoverdragelsen efter byggelovens § 16 C, stk.
6 forventes at kunne bringes i anvendelse:
De nævnte situationer er alle eksempler, hvor beredskabet enten tilkaldes eller er på stedet i
forbindelse med løsning af sædvanlige opgaver. Efter beredskabets opfattelse er der i alle
situationer tale om alvorlige mangler, idet det konkret vurderes at kunne medføre personskade i
forbindelse med en evt. brand. Der kan være flere situationer end de nævnte.
Borgerens sikkerhed bør prioriteres i sådanne situationer frem for at afvente tilstedekomsten af en
byggesagsbehandler, såfremt det overhovedet er muligt. Det vurderes ikke at være rimeligt for
borgeren at afvente en ny sagsbehandler, når den først fremmødte har de fornødne kompetencer
til at træffe afgørelser i situationen. Under disse omstændigheder er det beredskabets vurdering, at
det ikke vil være forsvarligt for beredskabet at forlade stedet, uden at der er truffet en afgørelse.
Muligheden for at træffe afgørelse efter bestemmelsen skal foruden hensynet til borgernes
sikkerhed betragtes som en hjælp til ejerkommunerne i de situationer og på de tidspunkter, hvor
ejerkommunen ikke har mulighed for at sagsbehandle brugen af en ulovlig bygning, der udgør en
konkret risiko for personskade. Alternativet er at beredskabet alene underretter kommunen og ikke
foretager sig yderligere med risiko for personskade til følge.
Telte og arrangementer - der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen (BEK nr. 1000 af
29062016)
Ved brandsyn i og ved telte, salgsområder, festivaler, campingområder, engangsarrangementer og
midlertidige arrangementer mv., forekommer det, at midlertidige konstruktioner og telte mv., ikke
overholder udstedt byggetilladelse eller tilhørende certifikater iht. opstillinger og placeringer, og
derved er ulovlige efter byggeloven. Forholdene kan udgøre en risiko for personskade ved en evt.
brand begrundet i evt. flugtvejsforhold, brandspredning til eller fra andet og derved skabe forøget
risiko for brand og personskade.
Ved henlæggelse af 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 vurderes ikke at være sikkerhedsmæssigt
forsvarligt, at træffe afgørelse om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), jf.
byggelovens § 18.
Automatiske brandalarmanlæg, der er krævet efter byggeloven
Beredskabet bliver tit kontaktet vedr. automatiske brandalarmsanlæg, som er krævet i
byggetilladelsen til bygningen om, at de enten har fejl eller ikke kan sende en alarm til
beredskabet, og derved udgør et ulovligt forhold efter byggeloven. Forholdene kan udgøre en
risiko for personskade ved en evt. brand begrundet i evt. flugtvejs- og redningsforhold, eller at
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branden kan forøges i omfang og udbredelse uden, at den bliver opdaget og derved medføre
større risiko for personskade.
Ved henlæggelse af 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 vurderes ikke at være sikkerhedsmæssigt
forsvarligt, at træffe afgørelse om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse).
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Bilag 1 B til samordningsaftalen for Midtjysk Brand & Redning
Serviceopgaver o. lign. der kan varetages af fællesskabet for den
enkelte kommune (tilkøbsydelser)
Hovedområde

Opgave

Forebyggelse

Brandtekniske kampagner, administration af byggesagsarkiv,
lovbibliotek.
Vedligeholdelse, eftersyn og reparation af personlifte (ca. 1000
gulv og loftlifte).
Frivillige ydelser rettet mod borgerne: undervisning, rundvisning
på brandstationen, skolepraktikanter, erhvervspraktikanter og
udlån af materiel m.v.

Administration

Døgnbemandet telefonomstilling og døgnbetjent vagtcenter.
Skorstensfejerordning.
Mundering, uniformering og anden personlig udrustning etc.
Forsikringsskader på egne og hjemmeplejens køretøjer.
Økonomi.
Personaleadministration.
Overvågningsopgaver.
Brandteknisk byggesagsbehandling for Teknik og Miljø.
Daglige administrationsopgaver

Uddannelse

Planlægning og instruktørvirksomhed ifm. interne og eksterne
beredskabsmæssige uddannelser og kurser
(Hjertestarterkurser, udvidede førstehjælpskurser, kurser i
elementær brandbekæmpelse etc.)
Uddannelse af frivillige fra beredskabsforbundet.
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Udvikling af nye serviceopgaver.

Drift og
vedligehold

Bilreparationsværksted med service og reparation – egne
køretøjer.
Service og reparation af køretøjer for andre kommunale
institutioner.
Vaskehal.
Slukkerservice for regionale, kommunale og private
virksomheder.
Personløft af tunge patienter/klienter.
Drift af røgdykkerværksted.
Drift og vedligehold af beredskabsbygninger.
Radioværksted: Reparation og vedligehold af radiomateriel –
egne og andre kommunale radioer.

Vagtcentraltjeneste

Fælles:
Behandle ABA, tyveri og elevatoralarmer.
a) Demensovervågning
b) Videoovervågning.
c) Overvåge tekniske alarmer.
d) Telefonomstilling for Viborg hhv. Silkeborg Kommune
udenfor normal åbningstid.
e) Telefonvagt for Energi Viborg hhv Silkeborg Forsyning
udenfor normal arb. tid.
f) Vagtcentral for boligselskaber udenfor normal arb. tid.
g) Adm. af VVS/EL vagtordning i Viborg Kommune.
h) Bagvagt for nødkald
i) Overfalds-/tryghedsalarm
j) Brandalarmer for Brand og Redning Herning udenfor
normal arbejdstid samt tyveri- og elevatoralarmer.
k) Bagvagt for nødkald i Ikast-Brande og Fanø
l) Telefonvagt for teknisk service på regionshospitalet i
Silkeborg.
m) Telefonvagt for Arepa

Anden service
for kommunale
institutioner

Vægterkørsel (Viborg: Stoholm og Ørum)
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Silkeborg: alle kommunale bygninger).

Opsætning, nedtagning, service og administration af
omsorgsalarmer.
Vedligehold og reparation af el-cykler, institutions- og
dagplejeinventar m.m.
Bygningsassistance, vandopsugning, afdækning m.m. i tilfælde
af uvejr, indbrud o. lign.
Fremstilling af ID kort til hjemmeplejen, studie ID kort og ID kort
til beredskabsafdelingen.
Pakning og udlevering af førstehjælpskasser og øvrige
forbindsstoffer til alle kommunale institutioner
Fjernelse og bortskaffelse af døde dyr fra kommunale veje

Kommunal
autohjælp
service

Autotransporter, førstehjælpskasser etc.

Låseservice

Service af manuelle og digitale dørlåsesystemer.
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Akut udkørsel af hjælpemidler for Hjælpemiddelservice uden for
normal åbningstid.

