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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Ejerstrategi for NSBV

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen besluttede 30. juni 2020 at anmode kommunaldirektørerne
om, at drøfte fordelingsnøgle for finansiering af NSBV samt kommunernes brug af
Nordsjællands Brandvæsen til løsning af serviceopgaver.

Der blev på den baggrund iværksat en analyse af brandvæsenets opgaveløsning i
relation til serviceopgaver ved et eksternt konsulentfirma med henblik på at få
identificeret et eventuelt økonomisk potentiale.

Den endelige rapport fra konsulentfirmaet forelå i september 2021 med følgende
overordnede konklusion:

• De analyserede serviceopgaver (befordring, vagtcentral, servicevagt og
hjælpemidler) er på det nuværende forretningsgrundlag veldrevet og uden
umiddelbare økonomiske potentialer.
• En højere grad af fælles fundament og retning for Nordsjællands Brandvæsen vil
medvirke til at styrke såvel beredskabet som servicevirksomheden samt kunne
medvirke til at finde potentialer indenfor serviceopgaverne.

Med afsæt i anbefalingerne om en højere grad af fælles fundament og retning for
Nordsjællands Brandvæsen blev iværksat en proces med henblik på udarbejdelse af en
ejerstrategi indenfor rammen af samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen. En
ejerstrategi som udstikker den strategiske retning for selskabets drift og udvikling, samt
fastlægger ejerkommunernes overordnede ønsker for det fælles brandvæsen og for
samarbejdet mellem kommunerne og Nordsjællands Brandvæsen.

Ejerstrategien er udarbejdet i fællesskab mellem Nordsjællands Brandvæsen og
ejerkommunerne med henblik på at udpege retningen for det arbejde, som
beredskabskommissionen og ledelsen i Nordsjællands Brandvæsen nu og på længere
sigt skal arbejde med.
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Ejerstrategien omhandler hele selskabet, såvel beredskabet som de tilknyttede
serviceopgaver, men har dog i den aktuelle strategi primært fokus på udvikling af
grundlaget for serviceydelserne, herunder i hvilket omfang der kan defineres en
basispakke af serviceopgaver som med fordel løses af brandvæsenet.

Med denne første ejerstrategi for Nordsjællands Brandvæsen er der særlig fokus på
mulighederne for gennem harmonisering og ensretning af opgaveløsningen at reducere
opgavekompleksiteten i relation til serviceopgaver, ligesom der skal arbejdes med
forenkling og gennemskuelighed i relation til aftaleskabeloner og prisstruktur.

Endvidere kommer beredskabskommissionen i medfør af ejerstrategien, i højere grad
end tidligere, til også at skulle arbejde med de serviceopgaver som brandvæsenet løser.

Det er planen at ejerstrategien som minimum revideres hvert fjerde år i starten af hver
byrådsperiode.

Udkast til ejerstrategi forelægges hermed til udtalelse i beredskabskommissionen inden
endelig politisk behandling og godkendelse i ejerkommunerne.

Efter endelig godkendelse i ejerkommunerne vil beredskabskommissionen blive
præsenteret for en plan for den kommende periodes arbejde med de strategiske mål.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at ejerstrategien forelægges til beredskabskommissionens udtalelse

Beslutning for Punkt 2: Ejerstrategi for NSBV

Beredskabskommissionen havde ingen bemærkninger til den foreliggende ejerstrategi.

Beredskommissionen besluttede, at ved præsentation af planen i september, vil en
redegørelse for den økonomiske bæredygtighed for beredskabet, herunder
konsekvenserne for beredskabet, hvis dele eller hele serviceydelser trækkes ud af
økonomien på serviceområdet, indgå.
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UDKAST 
April 2022 

EJERSTRATEGI FOR NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 
Ejerstrategien er udarbejdet i fællesskab mellem Nordsjællands Brandvæsen og ejerkommu-

nerne bag. Ejerstrategien udstikker den strategiske ramme for hele selskabets drift og udvik-

ling, og fastlægger ejerkommunernes overordnede ønsker for det fælles brandvæsen og for 

samarbejdet mellem kommunerne og Nordsjællands Brandvæsen. Ejerstrategien omhandler 

både selve beredskabet og de tilknyttede serviceopgaver, men har dog primært fokus på ser-

viceydelserne.  

Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgere, virksomhe-

der og kunder 
Nordsjællands Brandvæsen er ejerkommunernes fælles beredskab, der så effektivt som muligt 

skal skabe tryghed og sikkerhed for borgere, virksomheder og kunder ved at forebygge, be-

grænse og afhjælpe ulykker, katastrofer og utilsigtede hændelser.  

Brandvæsnet sikrer en hurtigere, bedre og billigere service og opgaveløsning baseret på et 

fagligt højt niveau med respekt for borgernes, virksomhederne og kundernes behov. 

Et fremtidssikret og bæredygtigt brandvæsen  
Det er afgørende for et fremtidssikret brandvæsen, at det i hele dets virke drives på et økono-

misk forsvarligt og transparent grundlag, Det vil sige, selskabets drift tilrettelægges og udfø-

res så effektivt og klimavenligt som muligt, med øje for, at det rigtige materiel og personale er 

til stede på rette tid og sted.  

Et bæredygtigt brandvæsen indebærer, at der skabes en attraktiv arbejdsplads kendetegnet ved 

tryghed og sikkerhed for medarbejderne. En arbejdsplads, som styrker muligheden for at re-

kruttere og fastholde en højt kvalificeret medarbejderstab.  

Et bæredygtigt brandvæsen skal desuden ses i forlængelse af det arbejde, som ejerkommu-

nerne udfører med klimapartnerskabet DK2020. 

Serviceopgaver, der understøtter kerneopgaven og er økonomisk 

fordelagtige 
Nordsjællands Brandvæsen kan udover sine primære opgaver varetage serviceopgaver, der 

ligger i naturlig forlængelse af disse, såfremt opgaverne understøtter kerneopgaven og er øko-

nomisk konkurrencedygtige. Opgaverne kan varetages for en eller flere af ejerkommunerne 
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eller for andre kommuner og beredskaber. Serviceopgaverne omfatter for tiden drift af hjælpe-

middelcentraler, vagtcentral, servicevagt, kørselsopgaver og uddannelses- og kursusvirksom-

hed.  

Varetagelse af og udvikling i serviceopgaver skal ske med øje for det samlede brandvæsens 

drift, de underliggende synergimuligheder samt ønsket om en effektiv drift.  

Strategiske mål for Nordsjællands Brandvæsens drift og samar-

bejde i 2022-2023 
Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner er enige om, at kommissionen og 

den daglige ledelse af Nordsjællands Brandvæsen skal arbejde ud fra følgende strategiske 

mål:  

- Der udarbejdes en ny plan for Risikobaseret Dimensionering (RBD) inden udgangen 

af 2023, der har fokus på et fagligt og økonomisk bæredygtigt beredskab.  

- Der skabes overblik over de serviceopgaver, som understøtter og bibringer beredska-

bets kernedrift inden udgangen af 2022. Parallelt hermed genbesøges den økonomiske 

fordelingsnøgle kommunernes imellem.  

- Det står den enkelte kommune frit for fortsat at indgå aftale med Nordsjællands 

Brandvæsen om serviceopgaver i øvrigt. Det vil dog ske med fokus på en større grad 

af ensartethed og harmonisering af leveringen af serviceydelser, således at det sker 

med tanke på en faglig og konkurrencedygtig drift. 

- Til støtte for serviceopgaverne udarbejdes en gennemsigtig, enkel og fælles arbejds-

skabelon og prisstruktur. 

- Der udarbejdes i 2022 en investeringsstrategi for beredskabet, som understøtter mål-

sætningen om en bæredygtig drift samt omkostningseffektiv opgaveløsning.  

- Der skal arbejdes i 2022 og fremadrettet med en offensiv rekrutteringsstrategi, der skal 

forbedre mulighederne for at rekruttere. Heri indgår inddragelse af civilsamfundet 

f.eks. ved brug af kadetter og frivillige.  

- Der skal i 2022 og fremadrettet arbejdes med beredskabets bidrag til ejerkommunernes 

DK2020 regnskab. 

Ejerstrategiens baggrund og ramme  
Ovenstående ejerstrategi er lavet indenfor rammerne af Samordningsaftalen for Nordsjællands 

Brandvæsen og udstikker rammen for det arbejde, som kommissionen og ledelsen nu og på 

længere sigt skal arbejde for og med.  

Ejerstrategien revideres hvert fjerde år i starten af hver byrådsperiode, men kan justeres efter 

behov.  

Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner har med virkning fra d. 1.juni 2016 

indgået aftale om nedsættelse af fælles Beredskabskommission og etablering og drift af et 

fælles kommunalt redningsarbejde under navnet, Nordsjællands Brandvæsen (i henhold til 

§60 i den kommunale styrelseslov).  
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Punkt 3: Risikobaseret dimensionering 2025

Sagsfremstilling

Planen for risikobaseret dimensionering (RBD) af Nordsjællands Brandvæsen skal
udarbejdes/revideres mindst én gang i hver kommunale valgperiode. Dette arbejde blev
igangsat ved Beredskabskommissionens godkendelse af procesplan på møde d. 30.
marts 2022 med henblik på, at oplæg til ny plan for risikobaseret dimensionering kan
viderebearbejdes og fremlægges for Beredskabskommissionen i 2022 og endeligt
vedtages i 2023.

Som led i det projektforberedende arbejde er der med afsæt i erfaringerne fra seneste
RBD, den generelle udvikling og på baggrund af møder mellem brandvæsenet og
ejerkommunerne identificeret en række fokus- og udviklingsområder, som bør have
opmærksomhed ved revisionen af planen. Det omhandler blandt andet:

• Ejerstrategiens indflydelse på udvikling af beredskabet
• Overholdelse af servicemål, herunder overvejelser vedr. deltid kontra
fuldtidsberedskab, rekruttering og fastholdelse, samarbejde med naboberedskaber
samt placering af brandstationer
• Udvikling af beredskabet, herunder samfundsudvikling, klimaforandringer og ny
teknologi, arbejdsmiljø og evalueringskultur
• Forebyggelsesarbejde, herunder brandsyn, kursusvirksomhed, brandteknisk
rådgivning til kommunerne samt nedbringelse af blinde alarmer
• Udvikling i kommunerne, herunder lokale byudviklings- og infrastrukturprojekter,
lokalplaner m.v.
• Samarbejde i relation til håndtering af klimahændelser

Det sikres, at emnerne indgår og behandles i det kommende planudkast.

Det er endvidere essentielt, at revisionen af planen tager udgangspunkt i de overordnede
servicemål, som er fastlagt af beredskabskommissionen. Servicemålene har været
uændrede siden Nordsjællands Brandvæsens etablering og er formuleret således:

Opbygning af det operative beredskab tager dels udgangspunkt i gældende lovgivning,
dels de af Beredskabskommissionens fastsatte servicemål.

I forhold til gældende lovgivning skal krav i dimensioneringsbekendtgørelsen overholdes.
Her er især kravet om afgang indenfor 5 minutter efter modtagelse af alarm relevant.

Jf. beredskabskommissionens beslutning om serviceniveau på møde d. 22. april 2020
tages derudover afsæt i, at flg. overordnede servicemål skal overholdes:

• Alle dele af slukningsområdet skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne
nås af det primære pumpekøretøj indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmen.
• De dele af slukningsområdet, der rummer særlige risikoobjekter, større
industriområder og/eller tættere, sammenhængende bebyggelse skal, når alle
køretøjer er klar til udrykning, kunne nås af et pumpekøretøj indenfor 10 minutter
fra modtagelse af alarmen.
• Alle dele af slukningsområdet skal i alle tilfælde kunne nås af et pumpekøretøj,
eller et andet for opgaven relevant specialkøretøj, indenfor 15 minutter fra
modtagelse af alarmen i mindst 98 % af alle tilfælde.
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• Alle dele af slukningsområdet skal kunne nås af en indsatsleder indenfor 17
minutter i mindst 98 % af alle tilfælde

Beredskabsstyrelsen har i deres udtalelse til nugældende plan bemærket, at
responstiden skal omfatte hele førsteudrykningen, men at responstiderne kan gradueres,
så forskellige køretøjer kan have forskellige responstider. Nordsjællands Brandvæsen
har efter dialog med Beredskabsstyrelsen vurderet det hensigtsmæssigt at
justere servicemålene således, at der opereres med graduerede servicemål samt "100
%" servicemål suppleret med et kvalitetssikringssystem, hvor der systematisk følges op
på afvigelser.

På baggrund af dette foreslås servicemålene omformuleret til:

Opbygning af det operative beredskab tager udgangspunkt i gældende lovgivning og de
af Beredskabskommissionen fastsatte servicemål:

• Alle dele af dækningsområdet skal kunne nås af førsteudrykningen indenfor 15
minutter fra modtagelse af alarmen.
• De dele af dækningsområdet, der rummer særlige risikoobjekter, større
industriområder og/eller tættere, sammenhængende bebyggelse skal kunne nås af
et pumpekøretøj indenfor 10 minutter fra modtagelse af alarmen.
• Alle dele af dækningsområdet skal kunne nås af en indsatsleder indenfor 17
minutter fra modtagelse af alarmen.

Udover de fastsatte servicemål skal krav i dimensioneringsbekendtgørelsen overholdes.
Her er især kravet om afgang indenfor 5 minutter efter modtagelse af alarm relevant.

Overholdelse af servicemålene skal løbende dokumenteres. I de tilfælde hvor
servicemålene ikke overholdes skal der udarbejdes afvigelsesrapport. Dette indgår som
en del af kvalitetssikringen af beredskabet.

Myndighedschef Carsten Jensen deltager i mødet under behandling af dette punkt.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at beredskabskommissionen tager fokus- og udvilkingområder til efterretning
2. at beredskabskommissionen vedtager de ændrede servicemål

Beslutning for Punkt 3: Risikobaseret dimensionering
2025

Indstillingens pkt 1 blev taget til efterretning.
Og indstillingens punkt 2 vedr. ændrede servicemål blev godkendt.

Punkt 4: Budget 2022

Sagsfremstilling
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Budgetgrundlag i 1.000 kr. R2021 B2022 B2023 B2024 B2025 B2026

Allerød 5.628 6.200 6.166 6.154 6.097 6.004

Rudersdal 9.153 10.079 9.978 9.948 9.857 9.706

Hørsholm 4.096 4.511 4.467 4.454 4.413 4.346

Fredensborg 9.893 10.902 10.855 10.834 10.736 10.571

I alt 28.769 31.692 31.466 31.390 31.104 30.626

Nordsjællands Brandvæsen skal i henhold til samordningsaftalens vedtægter §11 fremlægge
beredskabets budget samt budgetoverslag i overensstemmelse med kommunernes budgetvejledninger
til endelig godkendelse hos de deltagende kommuners kommunalbestyrelser/byråd.

Der skelnes mellem budgetforslag til det kommunale beredskab (Beredskabsområdet) og budgetforslag
til de tilkøbte serviceydelser (Serviceområdet), som Nordsjællands Brandvæsen udbyder til primært
ejerkommunerne.

Budgetforslag for det kommunale beredskab 2023-2026

Tabel A. Budget 2023-2026 for beredskabsområdet

Note: Faste priser i 2022-niveau

Budgetforslag for serviceområdet 2023-2026

Tabel B. Budget 2023-2026 for serviceområdet
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Budgetgrundlag i 1.000 kr. R2021 B2022 B2023 B2024 B2025 B2026

Vagtcentral 8.467 8.462 8.412 8.412 8.412 8.412

Kørsel og logistik 17.397 16.566 17.132 17.132 17.132 17.132

Servicevagt 4.278 3.599 4.604 4.604 4.604 4.604

Kursusvirksomhed 315 566 505 505 505 505

Håndildslukker 766 811 881 881 881 881

Hjælpemiddeldepot i Allerød, inkl.
hjemmeplejebiler 1.279 1.305 1.499 1.499 1.499 1.499

Hjælpemiddeldepot i Nærum 8.449 8.358 8.478 8.478 8.478 8.478

Hjælpemiddelcentral i Fredensborg 6.531 7.044 7.318 7.318 7.318 7.318

Brandkadetter 270 270 270 270 270 270

Værnemiddeldepot 647 230 - - - -

I alt 48.399 47.211 49.099 49.099 49.099 49.099

Note: Faste priser i 2022-niveau

Det bemærkes, at Nordsjællands Brandvæsens budget fremskrives med KLs gennemsnitlige skøn for
pris- og lønudvikling for kommunerne ifølge det fælleskommunale beredskabs vedtægter §11, stk. 3.

Den senest udmeldte fremskrivningsprocent for 2023 er på 2,7% (marts 2022). Det forventes dog, at der
sker en regulering i forlængelse af økonomiaftalen i løbet af sommeren fra KL, som anvendes til
fremskrivning af næste års budgetter.

Beskrivelse af grundlaget for budgetforslag 2023-2026 for de to områder (Beredskab og Service)
uddybes i efterfølgende afsnit.

Beredskabsområdet

I tabel A vises en oversigt over kommunernes budgetgrundlag til det kommunale beredskab for
Regnskab 2021, Budget 2022 og Budgetforslag 2023-2026.
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I oversigten fremgår budgettet (baseret på det oprindelige budgetgrundlag, regnskab 2013) samt de
besluttede tillægsbevillinger vedr. RBD 2022. Alle beløb er i 2022-priser for at kunne sammenligne over
årene.

I marts 2022 blev en udvidelse af brandtekniske gennemgange i 8 mdr. godkendt med en tillægsbevilling
på 356.000 kr. (i 2022-niveau) fordelt mellem de fire ejerkommuner på baggrund af indbyggertal i 2022 (6
mdr.) og 2023 (2 mdr.). Udvidelsen indgår i budget 2022 og 2023 i tabel A.

De kommende år gennemføres større ændringer, som kan have driftsmæssige og økonomiske
konsekvenser for de enkelte kommunale beredskaber, herunder Nordsjællands Brandvæsen. De tre
primært forestående ændringer, som der er særligt fokus på er:

Nyt 112 system
På baggrund af en række EU-krav skal der i Danmark implementeres et nyt 112-system. Rigspolitiet,
som har ansvar for drift af alarmcentral 112 i Danmark, forventer at gennemføre et EU-udbud i 2023 med
ambition om implementering ultimo 2025.
Indflydelsen på den operative drift på brandvæsenets vagtcentral og økonomien er endnu ukendt.

Sikkerhedsnettet (SINE)
Platformen til radiokommunikation (SINE) for alle beredskabssektorer (brandvæsen, politi, og
akutberedskab) i Danmark, er forankret i Rigspolitiet. Nuværende SINE system som fortsætter indtil
udgangen af 2024 er netop i udbud, og resultatet forventes kendt i 2. kvartal 2023. Eventuelle
økonomiske konsekvenser kan der ifølge Rigspolitiet først tages stilling til, når udfaldet af udbuddet
kendes.

Vagtcentral
Et af de primære vagtcentralsystemer, der anvendes i beredskaberne, og tilsvarende i Nordsjællands
Brandvæsen, har foretaget ejerskifte. Det giver en usikkerhed om fremtiden for den tekniske løsning, der
understøtter vagtcentralens opgaver.
Der pågår et samarbejde på tværs af de berørte beredskaber, hvor der undersøges alternative løsninger
ifald det viser sig, at skulle blive nødvendigt.

Nordsjællands Brandvæsens ledelse holder Beredskabskommissionen orienteret og vil fremlægge
særskilte sagsfremstillinger for de ovennævnte ændringer i fald, det har nævneværdige konsekvenser for
beredskabsområdet.

Serviceområdet

Serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed, hvor der er indgået serviceaftaler med den enkelte
kommunes særskilte forvaltninger. Budgetterne for 2023-2026 vil variere fra år til år i takt med at
kontrakter indgås, genforhandles eller eventuelt opsiges. Den indtægtsstyrede virksomhed er
kendetegnet ved at budgetterne hviler i sig selv over årene, hvilket betyder, at der afregnes med
kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på, eksempelvis kørsel,
hjælpemidler mv.

I henhold til Nordsjællands Brandvæsens budgetproces koordineres der med de kontraktuelle
samarbejdspartnere hvilke forventninger, der er til næste års aktivitet. Det sker i løbet af marts-april, hvor
modtagere af ydelserne bliver bedt om at give en tilbagemelding på eventuelle reduktioner, tilføjelser
eller andre afvigelser. Hvis ikke der er angivet afvigelser fra ydelsesmodtagernes side lægges
indeværende forventning ind i budgettet for de kommende år. Med afsæt i forventningen tilpasses de
enkelte områder i Nordsjællands Brandvæsen til næste års budget.

For nærværende er Nordsjællands Brandvæsen i færd med en gensidig dialog med ejerkommunerne om
aftalerne for de tre hjælpemiddeldepoter i Allerød, Nærum og Fredensborg.
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Der opleves på alle tre hjælpemiddeldepoter et øget pres på aktiviteterne de seneste år, hvilket har
resulteret i et behov for en tilpasning af det forventede serviceniveau med en tilknyttet økonomi. Der er
igangsat proces med hver enkelt kommune for at afstemme tilpasningsbehovet.

Dertil skal der i forlængelse af ejerstrategien udarbejdes en prismodel for serviceydelserne leveret af
Nordsjællands Brandvæsen. Det sker i et samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen og
ejerkommunernes økonomiforvaltninger.
En ny prismodel kan ændre de økonomiske forudsætninger for den enkelte serviceydelse, som
beredskabskommissionen og ejerkommunerne vil blive præsenteret for, så snart en prismodel og
konsekvenserne heraf er afklarede.

For både beredskabsområdet og serviceområdet skaber de stigende priser på især brændstof, men også
andre materialer, en usikkerhed om økonomien allerede i 2023. Der er taget højde for en mindre
prisstigning på brændstof, men det er endnu uvist i hvilket omfang, inflationen vil have indvirkning på
andre dele af økonomien.

Budget 2023 for serviceområdet indstilles derfor til godkendelse under forudsætning af evt. ændringer i
aftalerne i særdeleshed på hjælpemiddelområdet, hvor der forventes at ske en afstemning af
serviceniveau og budget i samarbejde med ejerkommunernes forvaltninger på området i løbet af Q3.

Administrationschef Camilla Grubbe deltager under punktet.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at budgettet for 2023-2026 på det samlede kommunale beredskab, jf. tabel A samt budget på
den indtægtsstyrede virksomhed, jf. tabel B indstilles til godkendelse i
kommunalbestyrelser/byråd.

Beslutning for Punkt 4: Budget 2022

Indstillingen blev godkendt.
Beredskabskommissionen orienteres om budget 2023 på møde i september, når endelig
fremskrivningsprocent er kendt.

Punkt 5: Plan for indkvartering og forplejning

Sagsfremstilling

Som en del af udarbejdelsen af plan for riskobaseret dimensionering 2022, og
beredskabsstyrelsens udtalelse herom, har Nordsjællands Brandvæsen udarbejdet en
plan for indkvartering og forplejning. Planen skal medvirke til at sikre, at
Beredskabslovens §12 overholdes.

Beredskabslovens § 12:
Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på
personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og
krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere
og forpleje evakuerede og andre nødstedte.
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Planen er at betragte som et bilag til plan for risikobaseret dimensionering af
Nordsjællands Brandvæsen og skal derfor godkendes af Beredskabskommissionen.

Udkast til plan for indkvartering og forplejning vedlægges.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at plan for indkvartering og forplejning godkendes.

Beslutning for Punkt 5: Plan for indkvartering og
forplejning

Indstillingen blev godkendt.
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Aktivering af Plan for Indkvartering og forplejning

 Vurderes det, at et varsel eller en alvorlig krise og hændelse giver anledning til at Plan for 
Indkvartering og forplejning skal aktiveres, kontaktes vagthavende indsatsleder via 
Nordsjællands Brandvæsens vagtcentral (45 80 33 55).

 Vagthavende indsatsleder vil, i sparring med relevante personer, vurdere situationen og 
iværksætte praktiske tiltag jf. planen, herunder tilkald af frivilligenheden.

 Mødested for relevante ledere ved aktivering af planen: Nordsjællands Brandvæsen, 
Kokkedal Industripark 14, Kokkedal, mødelokale M3.

Revision af NSBV - Plan for Indkvartering og forplejning

Nordsjællands Brandvæsen, Myndighed og Kursus har udarbejdet NSBV - Plan for Indkvartering og 
forplejning. Planen opdateres løbende, samt hvert år inden udgangen af juni måned, ligeledes af 
Myndighed og Kursus.

Planen opdateres løbende så den i udtryk og praktisk brug læner sig op af ejer kommunernes øvrige 
beredskabsplaner.  

Version: 1.0 – juni 2022
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Indledning og den lovmæssige ramme

Jf. beredskabslovens § 12, stk. 1, 2. pkt. og dimensioneringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, skal 
redningsberedskabet kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede* og andre nødstedte personer. 
Kapaciteten skal svare til mindst 5 pct. af kommunernes samlede indbyggertal.

Som en naturlig del af det gode tværkommunale samarbejde, rummer denne beredskabsplan aftale om 
benyttelse af alle ejerkommunernes evakueringssteder.
Lokationerne kan anvendes ved enhver type af hændelser, hvor Nordsjællands Brandvæsen måtte finde 
behov herfor – dog er der en forventning om, at behovet for indkvartering og forplejning primært vil 
forekomme i forbindelse med ekstremt vejrlig der giver sig udslag i storm, sne og massive regnmængder, 
ved forurening af større område eller ved evakuering* af større ejendomme og områder ved brand eller 
anden ulykke.

Hvorvidt planen for indkvartering og forplejning aktiveres, besluttes og afgøres efter en konkret vurdering 
ud fra lokale forhold. Ved større ulykker, kriser og hændelser tages beslutningen oftest i den lokale 
beredskabsstab eller Den nationale operative stab (NOST), idet indkvarterings- og forplejningsberedskabet 
ofte er knyttet til evakuering*, der hører under politiet, jf. beredskabslovens § 17, stk. 2.

*Evakuering i beredskabslovens forstand er enhver myndighedsbestemt og myndighedskontrolleret flytning 
af befolkningen fra dens opholdssted. Denne beredskabsplan varetager således ikke hverdagens mindre 
opgaver og ansvar efter gældende Servicelov - ”Husvilde-bestemmelsen”. Denne opgave løser 
kommunerne fortsat selv i relation til genhusning.

Formål

Denne beredskabsplan har til formål at sikre den nødvendige koordinering af brandvæsnets og 
ejerkommunernes ressourcer ved hændelser omhandlende indkvartering og forplejning. Planen er således 
en delplan til Nordsjællands Brandvæsens Plan for Risikobaseret dimensionering. 

Planen er et værktøj, der skal hjælpe til: 
• at begrænse konsekvenserne af hændelsen, 

• at situationen håndteres på en effektiv og professionel måde, 

• at støtte krisestaben i sine beslutninger og udførelsen af disse samt

• at sikre koordineret, målrettet og relevant information til medarbejderne, kommunerne og 

samarbejdspartner m.fl.

Planen er et værktøj, der endvidere skal hjælpe til: 
 Før hændelsen – at skabe klarhed over roller og ansvar i forbindelse med hændelser.

 Under hændelsen – at være instruks i ”hvem der gør hvad” i tilfælde af hændelser. 

 Efter hændelsen – at være udgangspunkt for evaluering af det samlede beredskab.
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Planens Opbygning

Planen er udarbejdet med udgangspunkt i, at den skal være simpel, overskuelig og handlingsorienteret. Den 
indeholder beskrivelse af:

- De overordnede lovmæssige rammer ifm. indkvartering og forplejning

- Det praktiske grundlag, herunder:

a. aktivering af beredskabsplanen,

b. opgaveområder og ansvarsfordeling  

c. indsatskort med indkvarteringssteder samt forplejningsmuligheder

d. dokumentation og overblik.

- Oversigt over ressourcer ved indkvartering og forplejning.

NSBV - Plan for Indkvartering og forplejning italesættes med passende mellemrum, og der afvikles praktiske 
øvelser ved behov. Derudover evalueres planen i forbindelse med reelle indtrufne hændelser samt ved den 
årlige opdatering.
Nordsjællands Brandvæsen, Operative beredskab er ansvarlig for afprøvning og evaluering af planen. 
Myndighed og kursus er ansvarlig for vedligeholdelse af planen. 

Iværksættelse af Plan for Indkvartering og forplejning samt organisering

Opstår der en hændelse eller alvorlig krise der giver anledning til at Plan for Indkvartering og forplejning 
skal aktiveres, kontaktes vagthavende indsatsleder via Nordsjællands Brandvæsens vagtcentral (45 80 33 
55).

Vagthavende indsatsleder vil, i sparring med Operativ beredskab og relevante kommuner, vurdere 
situationen ud fra det faktuelle indkvarterings- og forplejningsbehov.
Ansvaret for den praktiske udførelse af opgaven varetages af det Operative beredskab, herunder 
frivilligenheden. 

Ved aktivering af planen er mødestedet for relevante ledere hos: 
Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14, Kokkedal, mødelokale M3. 

Der kan efterfølgende træffes beslutning om, at flytte mødestedet til et for opgaveløsningen mere 
hensigtsmæssigt sted. I tilfælde, hvor det er nødvendigt at bruge andre lokaler - se bilag 1.

Under hele forløbet skal Operativ beredskab vha. log i C3, sikre god dokumentation af forløbet – se bilag 2.
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Indsatskort 1-3 – Plan for indkvartering

Ved behov for indkvartering af personer efter beredskabsloven (ikke Serviceloven) aktiveres brandvæsnets 
Plan for fortsat drift. Herved sikres den nødvendige koordinering af brandvæsnets og ejerkommunernes 
samlede ressourcer, samt muligheden for hurtige og relevante beslutninger.

INDSATSKORT 1 - Plan for indkvartering af mindre end 50 personer
Ved behov for indkvartering af mindre end 50 personer efter beredskabsloven, anvendes som 
udgangspunkt lokale hoteller og vandrehjem.

Det er Nordsjællands Brandvæsens vurdering, at de fleste nødstedte personer kun i mindre grad benytter 
sig af tilbuddet om indkvartering og forplejning, som stilles til rådighed i beredskabssituationer. Dette 
bygger på tidligere erfaringer fra hændelser, som viser, at det oftest er gennemrejsende i 
dækningsområdet, som benytter sig af disse faciliteter, hvorimod beboere i ejerkommunerne finder 
alternative muligheder f.eks. via eget forsikringsselskab.

Mulige hoteller i området:

Sted Adresse - kontakt Køkken kapacitet
Hotel B, Birkerød Birkerød Kongevej 102, Birkerød,

https://hotel-b-birkerod.ibooked.dk/
Ja

Living Suites, Nærum Rundforbivej 295, Nærum
Kontakt: https://livingsuites.dk/

Ja

Rungsted Gaard, 
Rungsted

Rungsted Strandvej 107, Rungsted
https://www.rungstedgaard.dk/

Ja

Hotel Fredensborg 
Store Kro, 
Fredensorg

Slotsgade 6, Fredensborg
https://storekro.com/

Ja

Comwell, Holte Kongevejen 495 A, Holte 
https://comwell.com/hoteller/comwell-hotel-
holte/kontakt

Ja

Lynge Kro & Hotel, 
Lynge / Allerrød

Højrisvej 22-24, Lynge
https://lyngekro.dk/kontakt/

Ja

Punkt 5, Bilag 1: UDKAST 070622 Plan for Indkvartering og forplejning



7

INDSATSKORT 2 - Plan for indkvartering af mellem 50 – 200 personer – stående beredskab
I Nordsjællands Brandvæsen er der et stående indkvarteringsberedskab med en kapacitet af senge, 
underlag og madrasser samt soveposer m.m. på i alt 200. Beredskabet er samlet på brandstationen i 
Hørsholm.

Indkvartering kan, i prioriteret rækkefølge for hver kommune, etableres i én eller flere af nedenstående 
mulige indkvarteringssteder. 

Allerød kommune

Sted Kapacitet (stående) Køkken kapacitet (industri)
Ravnsholthallen 750 Ja
Engholmhallen 880 Ja
Lillerød Hallerne 1980 Ja
Blovstrød Hallen 1800 Ja
Lynge Hallen 1520 Ja
Centerhallen 800 Nej
FH Hallen 180 Nej

Rudersdal kommune

Sted Kapacitet (stående) Køkken kapacitet (industri)
Birkerød idrætscenter, Birkerød 600 Ja
Kulturcenter Mariehøj, Gl. Holte 175 Ja
Rundforbihallen, Nærum 300 Ja

Hørsholm kommune

Sted Kapacitet (stående) Køkken kapacitet (industri)
Hørsholm Skole 180 Ja
Rungsted Skole 180 Ja
Usserød Skole 180 Ja
Vallerød Skole 180 Ja
Lundvejs Skolen 130 Ja

Fredensborg kommune

Sted Kapacitet (stående) Køkken kapacitet (industri)
Fredensborghallen 1000 Ja
Egedalshallen 675 Ja
Langebjerg hallen 700 Ja
NKK Hallen 750 Ja

Adgangen og brugen af de enkelte lokaliteter sker i samarbejde med Kommunale Ejendomme (ejer af de 
enkelte lokationer) i den enkelte kommune. Kontaktoplysninger på Kommunale Ejendomme ligger klar på 
vagtcentralen og i C3.
Efter kontakt til den enkelte ejer, kan indkvarteringsstedet klargøres og modtage evakuerede ca. 2 timer 
efter aktivering af planen.
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Som supplement til ovenstående løsning, kan allerede planlagte modtagesteder jf.  
Sundhedsberedskabsplanen i den enkelte kommune anvendes. Sundhedsberedskabsplanerne med 
tilhørende kontaktpersoner m.m. ligger klar i C3.

INDSATSKORT 3 - Plan for indkvartering af flere end 200 personer
Er kapaciteten ikke tilstrækkelig, vil ejerkommunernes niveau O beredskabsplan blive aktiveret. 
Formålet med denne tværkommunale beredskabsplan er at sikre en passende koordinering af 
kommunernes samlede ressourcer.

Der er i ejerkommunerne ikke et større lager af udstyr til indkvarteringsopgaven, hvorfor der ved behov for 
indkvartering af flere end 200 personer etableres kontakt til lokale leverandører som f.eks. IKEA og JYSK, 
som har salgslokaler i nærområdet.
Ved behov for indkvartering af flere ned 200 personer, vil der tillige blive rekvireret hjælp fra frivillige i 
naboberedskaberne samt og Beredskabsstyrelsen (Hedehusene).

Selve indkvarteringen kan, i prioriteret rækkefølge, etableres i én eller flere af indkvarteringsstederne 
oplistet i indsatskort 2.

INDSATKORT 4 – Plan for forplejning
Forplejning i forbindelse med indkvartering varetages af de private og kommunale aktørers personale på
indkvarteringsstederne, ligesom stedernes køkkenfaciliteter såsom kantiner og skolekøkkener stilles til
rådighed. Som udgangspunkt tilbydes kun akut forplejning de første 24 timer, hvorefter borgerne selv er
ansvarlige for egen forplejning.

I særlige og ekstraordinære situationer, kan brandvæsnets forplejningstjeneste tillige være behjælpelig på 
forplejningsområdet. 

Plan for afslutning af beredskabet
Beredskabsplan for indkvartering og forplejning opretholdes indtil indsatslederen afblæser beredskabet. 
Herefter overgår alle medarbejdere, uden yderligere instruks, til normale driftsprocedurer i eget regi. 
Operativt Beredskab skal planlægge for afviklingen af eventuelle etablerede beredskabsforanstaltninger, og 
kan beslutte procedure om debriefing – se blag2 

Bilagsoversigt

Bilag 1 Brug af andre faciliteter

Bilag 2, Skabeloner 
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Bilag 1, Brug af andre faciliteter

I tilfælde, hvor det er nødvendigt at bruge andre lokaler end dem på KIP14 er der udarbejdet KST kasse 1 og 
2 som kan tages med til de valgte nye lokaler.

KST-kasse 1 og 2 indeholder de mest nødvendige og praktiske redskaber til at sikre arbejdet i krisestaben.

KST-kasse 1 og 2 er placeret i kælderen på brandstationen i Hørsholm. 
Hovednøgle til brandstation Hørsholm hænger i administrationens nøgleskab.

Bilag 2, Skabeloner 

Skabeloner til styring af møder, referater og dannelse af situationsbillede m.m.:

- Skabeloner for dagsordener for krisestabens møder

- Logbog, registrering af hændelser og tiltag

- Skabelon til debriefing efter en øvelse eller hændelse

- Skabelon til dannelse af situationsbillede
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Skabeloner for dagsordener for krisestabens møder

DAGSORDEN FOR FØRSTE MØDE I KRISESTABEN [indsæt dato og tidspunkt]

1. Velkomst v. formanden for beredskabskommissionen
a. Præsentationsrunde (hvis relevant)
b. Referent (udpeges)
c. Mødeleder (udpeges)

2. Situationen (opridses)
a. Lokalt
b. Forventet/mulig udvikling

3. Opgaver (opridses og prioriteres)

4. Mediebilledet (aktuelle presseemner og henvendelser)

5. Fastlæggelse af niveau for krisestyringsorganisationen
a. Omfang af eventuel krisestab (hvem skal indgå fremadrettet?)
b. Beredskabsniveau (i hvilket omfang skal staben være samlet?)
c. Evt. støttefunktioner (hvem skal aktiveres?)

6. Kommunikation (internt og eksternt)
a. Vurdering af behov for intern orientering (Kommuner og NSBV)
b. Vurdering af behov for ekstern orientering (samarbejdspartnere og presse)
c. Talsmand (udpeges)

7. Særlige procedurer
a. Modtagelse og fordeling af informationer, evt. iværksættelse af vagttelefoner, e-mailgruppe,  presse 
etc.?
b. Iværksættelse af rapportering fra andre organisatoriske niveauer fx forvaltninger eller andre 
samarbejdspartnere?
c. Logføring
d. Økonomi, bemyndigelse m.v.

8. Eventuelt

9. Opsummering af beslutninger v. mødeleder

10. Næste møde
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DAGSORDEN FOR MØDER I KRISESTABEN [indsæt dato og tidspunkt]

Det bør tilstræbes, at mødet ikke varer mere end maksimalt 30 min.

1. Velkomst v. mødeleder
a. Præsentationsrunde (hvis relevant)

2. Situationen (opridses)
a. Lokalt. Kort om udvikling siden sidste møde
b. Forventet/mulig udvikling

3. Opgaver (opridses og prioriteres)
a. Status på tidligere aftalte opgaver
b. Nye opgaver
c. Forventninger om kommende opgaver

4. Mediebilledet (aktuelle presseemner og henvendelser)
a. Kort om udvikling siden sidste møde

5. Kommunikation (internt og eksternt)
a. Kort om udvikling siden sidste møde
b. Behov for orientering

6. Eventuelt

7. Opsummering af beslutninger v. mødeleder

8. Næste møde

Følgende punkter medtages ved behov:

• Behov for ændring i niveau for krisestyringsorganisationen
a. Omfang af eventuel krisestab (hvem skal indgå fremadrettet?)
b. Beredskabsniveau (i hvilket omfang skal staben være samlet?)
c. Støttefunktioner (hvem skal indgå?)

• Behov for ændring af procedurer
a. Modtagelse og fordeling af informationer, evt. iværksættelse/nedlæggelse af vagttelefon, e-mailgruppe 
og udvidelse af kapacitet til at modtage opkald fra borgere og pres-se etc.?
b. Iværksættelse/ændring/nedlæggelse af rapportering fra andre organisatoriske niveauer fx syge-
husafdelinger, sygehuse, forvaltninger eller andre samarbejdspartnere?
c. Logføring
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Logbog, registrering af hændelser og tiltag

Dokumentation af hændelsesforløb og håndtering af situationen er en væsentlig del af stabens arbejde. 
Logbog og registrering af hændelser og tiltag skal foretages elektronisk i C3.
Nedenstående logbog kan anvendes som alternativ til den elektroniske C3 logbog.

I logbogen skal man registrere oplysninger, der har betydning for organisationens virksomhed. 
Registreringen skal ske i en kort, klar og præcis fremstilling og optaget i den orden, hvori de fremkommer.

A: Indeholder fortløbende løbenumre fra loggens begyndelse til dens slutning inden for et døgn, 
begyndende med løbenummer 1
Nummereringen er afhængig af, om det drejer sig om ind- eller udgående oplysninger.

B: Indeholder det tidspunkt, hvor sagen passerer LOG´en.

C: Indeholder oplysninger om, hvem sagen er kommet fra, henholdsvis ekspederet til.

D: Indeholder tilstrækkelig oplysning til sagens entydige identifikation, eller et resume af dens indhold. Når 
det er en samtale – påtegnes hvem samtalen er ført med. Indeholder endvidere oplysninger om, hvilke 
foranstaltninger der er truffet i sagen, først og fremmest om, hvem der er underrettet, om sagen er 
indtegnet på situationskort m.v. der kan vises til andre løbenumre i LOG, hvor samme sag er behandlet.

E: Indeholder initialer for hvem der har tilføjet logpunktet.

Nr. DTG Fra Til Hændelse, adresse, hvad er foretaget m.m. Initialer

A B C C D E

Osv.
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Skabelon til debriefing efter en øvelse eller hændelse

           Godt Tre eksempler på forhold, som fungerede godt, og som der bør gøres en aktiv indsats 

for at videreføre/udbygge/udbrede

1

2

3

Bedre Tre eksempler på forhold, som kunne have fungeret bedre, og som der bør gøres en 

aktiv indsats for at ændre/udvikle

1

2

3

Tiltag Tre eksempler på mulige tiltag for at fastholde styrker og udbedre sårbarheder

1

2

3
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Skabelon til dannelse af situationsbillede
Udsendelsestidspunkt Dato: dd.mm.åååå, kl. tt.mm
Kontaktperson Fornavn, efternavn, e-mail, telefon
Organisationens 
aktiveringstrin (sæt 
kryds)

[ ] 
Informationsberedskab

[ ] Stabsberedskab [ ] 
Operationsberedskab

Kort resume  Situation
 Strategisk mål
 Handlinger
 Kommunikation

Situation (Overskrift, der kort forklarer situationen) 

Tilskadekomne 
Hvor mange døde? 
Hvor mange er kommet til skade? 
Hvor alvorlige er personskaderne?
Er opgørelsen over døde og tilskadekomne behæftet med usikkerhed? 
Materielle skader 
Hvilke former for materielle skader har hændelser medført? (fx begrænsede/omfattende/massive 
skader på kritisk infrastruktur, offentlige anlæg, virksomheder, privat ejendom)
Er opgørelsen over materielle skader behæftet med usikkerhed?  
Mulig udvikling i situationen
Hvordan forventer organisationen, at situationen vil udvikle sig de kommende 24 timer/dage/uger? 
(forværring, kritisk men stabil, langsom forbedring, normaliseret) 
Hvilke faktorer kan gøre, at situationen forbedre? 
Hvilke faktorer kan gøre, at situationen forværres? 
Hvilke opgaver skal organisationen indstille sig på i de kommende 24 timer/dage/uger?
Hvor sikker er vurderingen af den mulige udvikling i situationen? 
Strategiske mål
Organisationen arbejder på nuværende tidspunkt på at nå følgende overordnede mål:

1. ….
2. ….
3. …. 
4. ….

Hvilke faktorer kan begrænse organisationens muligheder for at nå de overordnede mål? 
Handlinger 
Hvad gør organisationen ved det, som er sket? 
Hvad planlægger organisationen at gøre? 
Er der et konkret behov for støtte?
Organisationens kommunikation 
Organisationens overordnede budskaber:

- …..
- …..
- …..
- ….. 

Hvilke platforme og kanaler anvender organisationen for at informere befolkningen og medierne om 
situationen? 
Organisationens planlagte udtalelser til medierne:
Anfør: navn på myndighed, format (pressemøder/pressemeddelelser/mv.), dato, tidspunkt samt 
hvilke informationer, som organisationen vil komme med. 
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- …..
- …..
- …..
- ….. 

Mediebilledet 
Hvilke vinkler har medierne i deres dækning af hændelsen? 
Hvilke hovedtrends er der på de sociale medier 
Hvordan forventes mediebilledet at udvikle sig? 

Punkt 5, Bilag 1: UDKAST 070622 Plan for Indkvartering og forplejning
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Punkt 6: Status vedr. beskyttelsesrum

Sagsfremstilling

Siden sidste møde i Beredskabskommissionen har Nordsjællands Brandvæsen indberettet
antal pladser i sikringsrum, betondækningsgrave m.v. til Beredskabsstyrelsen, baseret på
dataudtræk fra BBR, samt tidligere tilvejebragt overblik over betondækningsgrave
("bunkersanlæg").

Herefter har brandvæsenet fra Hørsholm Kommune modtaget oplysninger om placering af
ialt 23.559 pladser i sikrings-/beskyttelsesrum, som er fundet i en oversigt fra 1998. Disse
bør medregnes i optællingen, hvilket meddeles Beredskabsstyrelsen. Desuden har
Fredensborg Kommune konstateret flere sikringsrum i egne bygninger, som ikke fremgår af
BBR, som ligeledes kan medregnes. Antallet af pladser i disse rum er dog ikke
dokumenteret.

Status for kendte sikrings/-beskyttelsesrum i ejerkommunerne er herefter:

Antal pladser i
sikringsrum (iflg. BBR
eller egne oversigter)

Antal pladser i
kombinerede/ suppl.
offentlige
beskyttelsesrum

Antal pladser i
betondækningsgrave

Allerød 12.947 0 0

Fredensborg 11.636 (*) 0 150

Hørsholm 23.019 540 0

Rudersdal 53.293 0 400

(*) Et udokumenteret antal pladser i sikringsrum i kommunale bygninger er ikke medtalt.

Der pågår fortsat dialog mellem Beredskabsstyrelsen, KL og Danske Beredskaber om
relevansen af yderligere fremsøgning og validering af oplysninger vedr. sikrings- og
beskyttelsesrum.

Chef for Myndighed & Kursus Carsten Jensen deltager under punktet.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.
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Beslutning for Punkt 6: Status vedr. beskyttelsesrum

Indstillingen blev taget til efterretning.

Punkt 7: Brandsyn 2021

Sagsfremstilling

I medfør af beredskabslovens §36 gennemfører Nordsjællands Brandvæsen lovpligtige
brandsyn af virksomheder, fredede bygninger, bygninger hvor mange mennesker
samles, brandfarlige bygninger og oplag m.v. Til orientering forelægges indberetning til
Beredskabsstyrelsen om brandsyn for perioden 1. januar - 31. december 2021.

Det bemærkes, at der ved årets udgang manglede rettidig brandsyn af 6 objekter,
svarende til at 99 % blev synet rettidigt. De manglende syn skyldtes problemer med at
aftale tidspunkter for de sidste syn i december 2021, som måtte udsættes bl.a. pga.
sygdom. De 6 objekter er efterfølgende blevet synet i januar 2022.

Der blev ved brandsynene givet påbud på i alt 251 objekter svarende til 43 % af alle.
Denne andel har ligget nogenlunde konstant i mange år, og er gennemsnitlig i forhold til
resten af landet. Det skal bemærkes, at enhver overtrædelse af driftsmæssige forskrifter
medfører et påbud iht. brandsynsbekendtgørelsen. Hovedparten af påbuddene vedrører
funktionsfejl på branddøre, manglende kontrol eller vedligeholdelse af brandtekniske
installationer, problemer med anvendelighed eller oplag i flugtveje, samt mangelfuld
instruktion af personale.

De driftsmæssige regler og anvisninger vedrørende brand er nu overflyttet til
byggelovgivningen. Som en konsekvens heraf er brandsynsreglerne ændret. Det har i
2021 og videre i 2022 krævet en omstilling til nye regelsæt, og nødvendiggjort
efteruddannelse af alle sagsbehandlere som gennemfører brandsyn. Tillige har
brandvæsenet medvirket til at højne ejerkommunernes viden om de nye driftsregler, og
påregner at dette vil være påkrævet en rum tid fremover. For at højne vidensniveauet
hos de driftsansvarlige i kommunerne gennemføres p.t. et projekt med studerende fra
katastrofe- og risikomanageruddannelsen, som skal resultere i lettere tilgængeligt
informationsmateriale.

Myndighedschef Carsten Jensen deltager i mødet under behandling af punktet.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 7: Brandsyn 2021

Indstillingen blev taget til efterretning.
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Beretning om brandsyn for perioden 1. januar - 31. december 2021

Kommune eller beredskab (valgfrit):

Nordsjællands Brandvæsen

Brandsynskategori

Minimums-
krav i BEK
1000/2016
(termin
anført i år)

(E)
Antal brand-

synsobjekter i
alt

(F)
Antal brandsyns-
objekter til syn i

2021
(inkl. de objekter

der angives i
kolonne (G))

 

(G)
Heraf antal

objekter til syn i
2021, der ikke

har været
tilgængelige pga.

COVID-19-
situationen

(H)
Antal brandsyn
der faktisk er
foretaget på

objekter til syn i
2021

(I)
% gennemført

(J)
% gennemført
(korrigeret for

ikke
tilgængelige
objekter pga.

COVID-19)

(K)
Antal

uanmeldte
brandsyn

(§ 9, stk. 4)

(L)
Antal

opfølgende
brandsyn

(§ 12, stk. 2)

(M)
Antal tema-

brandsyn
(§ 12, stk. 3)

(N)
Antal arrange-

ments-
brandsyn

(§ 12, stk. 5)

(O)
Antal ekstra-

ordinære
brandsyn

(§ 8)

(P)
Antal brand-

syns-
objekter,

hvor der er
givet et eller
flere forbud

(Q)
Antal forbud

i alt

(R)
Antal brand-

syns-
objekter,

hvor der er
givet et eller
flere påbud

(S)
Antal

påbud i alt

1. Hoteller m.v. med flere end 10 sovepladser
a. Hoteller, b. Moteller, c. Pensionater, d. Kroer

2* 30 30 0 30 100% 100% 0 1 0 0 0 0 0 13 34

1. Hoteller m.v. med flere end 10 sovepladser
e. Kostskoler, 1.f. Kollegier, 1.g. Klublejligheder

1 7 7 0 7 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 9

1. Hoteller m.v. med flere end 10 sovepladser
h. Spejderhytter, i. Feriehjem, j. Lign. virksomheder

** 35 5 0 5 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 2

2. Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, så
fremt der er givet driftsmæssige pålæg.

** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Plejeinstitutioner med flere end 10 sovepladser
a. Plejeboliger, b. Plejehjem, c. Sygehuse /kan være opdelt pr. sengeafsnit,
d. Ældreboliger, e. Lign. institutioner med soverumsafsnit

1

51 51 0 49 96% 96% 0 0 0 0 0 0 0 27 46

4. Forsamlingslokaler til flere end 150 personer
a. Diskoteker

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Forsamlingslokaler til flere end 150 personer
b. Teater, c. Biografer, d. Restauranter, f. Mødelokaler, h. Koncertsale, i.
Udstillingslokaler

3*
77 58 0 58 100% 100% 4 0 0 3 1 0 0 21 46

4. Forsamlingslokaler til flere end 150 personer
e. Selskabslokaler, j. Idrætshaller

5* 62 55 0 55 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 18 35

4. Forsamlingslokaler til flere end 150 personer
g. Virksomhedskantiner, k. Kirkerum, hvor der alene foretages kirkelige
handlinger, l. Lokaler, der anvendes til lign. formål

**
55 24 0 24 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 8 15

5. Forsamlingslokaler til flere end 50 – højst 150 personer, såfremt der er
givet driftsmæssige pålæg, herunder en beslutning om, at forsamlingslokalet
skal brandsynes med et nærmere fastlagt interval
a. Diskoteker, b. Teater, c. Biografer, d. Restauranter, e. Selskabslokaler, f.
Mødelokaler, g. Virksomhedskantiner, h. Koncertsale, i. Udstillingslokaler, j.
Idrætshaller, k. Kirkerum, hvor der alene foretages kirkelige
handlinger, l. Lokaler, der anvendes til lign. formål

**

187 61 0 61 100% 100% 0 1 0 0 0 0 0 8 12

6. Undervisningsafsnit til flere end 150 personer 2* 55 55 0 51 93% 93% 0 0 0 0 0 0 0 31 84

7. Daginstitutioner til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende
a. Vuggestuer, b. Børnehaver, c. Fritidshjem, d. Dagcentre, e.
Skolefritidsordninger, f. Lokaler, der anvendes til lign. formål

2*

196 120 0 120 100% 100% 0 6 1 0 1 1 1 69 136

8. Butikker
a. Butikker til flere end 150 – højst 500 personer

3* 33 20 0 20 100% 100% 3 7 0 0 1 0 0 18 72

8. Butikker
8.b. Butikker til flere end 500 personer

2* 11 11 0 11 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 8 26

9. Større arrangementer, som kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til i
henhold til § 35, stk. 3, i beredskabsloven.

** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Telte og lign., der anvendes af flere end 150 personer, campingområder
på mere end 1000 m2 til flere end 150 overnattende personer og festival- og
salgsområder på mere end 1000 m2, der ikke er omfattet af
campingreglementet

**

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Campingpladser i henhold til campingreglementet ** 1 1 0 1 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Fredede bygninger, bortset fra statuer, mindestøtter, springvand,
hegnsmure og lignende, som ikke i øvrigt er omfattet af andre
brandsynskategorier

**
64 23 0 23 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 3

13. Flydende konstruktioner, der ligger fast forankret ved kaj, som ikke har
en fartstilladelse, og som efter deres anvendelse omfattes af
beredskabslovgivningen.

2*
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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14. Øvrige bygninger m.v., hvor kommunalbestyrelsen har stillet vilkår for
indretning og benyttelse i henhold til
§ 35, stk. 1 og 3, i beredskabsloven

2*
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Brandfarlige virksomheder, der er godkendt efter
beredskabslovgivningen, jf. dog punkt 15.1 og 15.2.

2* 96 54 0 54 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 20 44

15.1. Produktions- og lagerafsnit m.v. med brandfarlige væsker
a. Lagerafsnit med over 800 og indtil 2.000
oplagsenheder af klasse I og II i emballager,
b. Lagerafsnit med over 800 og indtil 2.000 oplagsenheder i indendørs
tanke,
c. Lagerafsnit med over 800 og indtil 2.000 oplagsenheder i overjordiske
tanke,
d. Forbrugstankanlæg med jorddækkede tanke med væsker af klasse I-1 på
virksomheder, der ikke er brandfarlige,
e. Forbrugstankanlæg med jorddækkede tanke med væsker af klasse I-2
eller II,
f. Salgstankanlæg med jorddækkede tanke på ejendomme, hvor der ikke
foregår øvrige aktiviteter, der har indflydelse på sikkerheden på anlægget.

5*

12 3 0 3 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 1

15.1. Produktions- og lagerafsnit m.v. med brandfarlige væsker
g. Depottankanlæg med jorddækkede tanke.

**
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.2. Fremstilling af gasser og lagerafsnit m.v. med gasser
a. Indendørs lagerafsnit på virksomheder, som i øvrigt ikke er brandfarlige,
b. Lagerafsnit med beholdere i det fri på virksomheder, som i øvrigt ikke er
brandfarlige,
c. Lagerafsnit med overjordiske tanke i det fri på virksomheder, som i øvrigt
ikke er brandfarlige,
d. Indendørs lagerafsnit med andre gasser end brandfarlige gasser med en
lagerkapacitet på indtil 1.000 gasoplagsenheder ved brandfarlige
virksomheder,
e. Lagerafsnit med beholdere i det fri med andre gasser end brandfarlige
gasser med en lagerkapacitet på indtil 1.200 gasoplagsenheder ved
brandfarlige virksomheder,
f. Lagerafsnit med overjordiske tanke i det fri med andre gasser end
brandfarlige gasser med en lagerkapacitet på indtil 1.200 gasoplagsenheder
ved brandfarlige virksomheder,
g. Salgs- eller forbrugstankanlæg med Fgas på virksomheder, som i øvrigt
ikke er brandfarlige.

5*

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.2. Fremstilling af gasser og lagerafsnit m.v. med gasser
h. Lagerafsnit i jorddækkede tanke

**
2 1 0 1 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. Brandfarlige virksomheder, hvor kommunalbestyrelsen har stillet vilkår
for indretning og benyttelse af virksomheden i henhold til § 34, stk. 2, i
beredskabsloven.

2*
1 1 0 1 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Særlige lagerbygninger 2* 13 6 0 6 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 4
I alt - 998 586 580 99% #VALUE! 7 15 1 3 3 1 1 251 569

* Kommunalbestyrelsen fastsætter en individuel termin på baggrund af en risikovurdering og inden for det max antal år, der er angivet.
** Kommunalbestyrelsen fastsætter en individuel termin på baggrund af en risikovurdering. Terminen kan evt. fastsættes til 0.

Brandsynskategori

Minimums-
krav i BEK
1000/2016
(termin
anført i år)

(E)
Antal brand-

synsobjekter i
alt

(F)
Antal brandsyns-
objekter til syn i

2021
(inkl. de objekter

der angives i
kolonne (G))

 

(G)
Heraf antal

objekter til syn i
2021, der ikke

har været
tilgængelige pga.

COVID-19-
situationen

(H)
Antal brandsyn
der faktisk er
foretaget på

objekter til syn i
2021

(I)
% gennemført

(J)
% gennemført
(korrigeret for

ikke
tilgængelige
objekter pga.

COVID-19)

(K)
Antal

uanmeldte
brandsyn

(§ 9, stk. 4)

(L)
Antal

opfølgende
brandsyn

(§ 12, stk. 2)

(M)
Antal tema-

brandsyn
(§ 12, stk. 3)

(N)
Antal arrange-

ments-
brandsyn

(§ 12, stk. 5)

(O)
Antal ekstra-

ordinære
brandsyn

(§ 8)

(P)
Antal brand-

syns-
objekter,

hvor der er
givet et eller
flere forbud

(Q)
Antal forbud

i alt

(R)
Antal brand-

syns-
objekter,

hvor der er
givet et eller
flere påbud

(S)
Antal

påbud i alt
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Punkt 8: Evaluering af introduktionsarrangement

Sagsfremstilling

I forbindelse med nedsættelse af den nye beredskabskommission blev der d. 30. marts
afholdt et introduktionsarrangement. Arrangementet havde til formål at give
medlemmerne af den nye beredskabskommission grundlæggende viden om og
kendskab til Nordsjællands Brandvæsen og arbejdet i beredskabskommissionen med
henblik på at skabe det bedst mulige udgangspunkt for den enkeltes arbejde og
samarbejdet i beredskabskommissionen.

Programmet for dagen er vedhæftet sagsfremstillingen.

Med henblik på evaluering af dagen anmodes beredskabskommissionen om på mødet,
at komme med tilbagemeldinger om deres oplevelse af dagen og eventuelle forslag til
tilpasning af programmet, hvis et tilsvarende arrangement planlægges i fremtiden.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at beredskabskommissionen evaluerer introduktionsarrangementet.

Beslutning for Punkt 8: Evaluering af
introduktionsarrangement

Der var en generel tilkendegivelse af at programmet var godt sammensat i forhold til
elementer af information, inddragelse og indblik i praktisk udførelse.

Opfordring til at fastholde introduktionen til beredskabsområdet til en enkelt dag.

Det kunne overvejes, at lave en overflyvning på første møde og på efterfølgende møder
gå mere i dybden med temaer/emner eller områder.

Der var stor tilslutning til at gentage den fiktive hændelse for en ny
beredskabskommission, da den var en god oplevelse for de deltagende. I den
sammenhæng kunne man med fordel tydeliggøre indslaget overfor kommissionen forud
for mødet, så der er mulighed for at prioritere deltagelse i punktet.
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Kokkedal 17. marts 2022 

 
 
Introduktionsprogram for ny beredskabskommission 2022 

 
 
Formål 
Formålet er at give beredskabskommissionens medlemmer grundlæggende viden og 
kendskab til Nordsjællands Brandvæsen og arbejdet i beredskabskommissionen med 
henblik på at skabe det bedst mulige udgangspunkt for den enkeltes arbejde og 
samarbejdet i beredskabskommissionen i perioden 2022 – 2025. 
 
 
Mål 
Det er målet, at beredskabskommissionens medlemmer efter introduktionsforløbet har  

 
- Kendskab til regelgrundlag og organiseringen af redningsberedskabet med særlig 

fokus på organisering og opgaver for det kommunale redningsberedskab. 
- Kendskab til grundlaget, organisering, opgaveløsning og den økonomiske ramme for 

Nordsjællands Brandvæsen. 
- Forståelse for beredskabskommissionens opgaver og ansvar, herunder egen rolle som 

eksempelvis ejer- eller medarbejderrepræsentant. 
- Deltaget i første møde i den nye beredskabskommission med blandt andet 

fastlæggelse af forretningsorden og godkendelse af regnskab for 2021. 
- Været på besøg på én brandstation hvor der også løses serviceopgaver samt i den 

fælles administration og vagtcentral. 
 
 
Programmets form og afvikling 
Introduktionsprogrammet gennemføres tirsdag d. 30. marts i tidsrummet 09.00 – 17.00 
og afvikles som en vekslen mellem orientering/dialog, mødeafholdelse, besøg på 
forskellige lokationer og en praktisk introduktion. 
 
 
Sted(er) 
Nordsjællands Brandvæsen, Administrationen, Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal 
Nordsjællands Brandvæsen, Station Hørsholm, Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm 
 
Start og slut ved administrationen i Kokkedal. Nordsjællands Brandvæsen vil sørge for 

forplejning og den nødvendige transport mellem lokationerne i løbet dagen. 
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Tentativt program 

Tidspunkt Aktivitet 

09.00 - 
Velkomst, præsentationsrunde og introduktion til dagens 

program 

09.20 - 
Generel orientering om redningsberedskabet og Nordsjællands 

Brandvæsen 

10.00 - Rundvisning med orientering om administration og vagtcentral 

10.45 - Orientering om det operative beredskab 

11.15 - Orientering om forebyggelse og planlægning 

11.45 - Frokost 

12.45 - Orientering om arbejdet i beredskabskommissionen 

13.00 - 1. møde i beredskabskommissionen 

14.00 - Orientering om serviceopgaver 

14.30 - 

Når det brænder - Kom med på udrykning og få et indblik i 

samspillet mellem det operative beredskab, myndighedsarbejdet 

og vores serviceafdeling. 

ca. 16.30 Forventet afslutning ved administrationen 
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Punkt 9: Ændring af mødeplan for 2022

Sagsfremstilling

På baggrund af ønske om at rykke møde onsdag d. 30. november forslås mødedatoen
ændret til torsdag 1. december kl. 17.00 - 19.00.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at forslag til ændring af mødeplan godkendes.

Beslutning for Punkt 9: Ændring af mødeplan for 2022

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 10: Orientering ved medarbejderrepræsentant og
repræsentant for de frivillige

Sagsfremstilling

Medarbejderrepræsentant Morten Gluver og repræsentant for de frivillige Christina
Refshauge Foged har efter behov mulighed for at give en kort orientering om relevante
sager, hændelser m.v.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 10: Orientering ved
medarbejderrepræsentant og repræsentant for de
frivillige

I Christina Refshauge Fogeds fravær blev orientering fra de frivillige viderebragt pr. mail:

De frivillige er fortsat i fuld gang med at bygge vores trailere op til vores opgaver. Vi har
byttet en af vores trailere ud med en trailer, vi har fået fra Fredensborg Brandstation, og
denne er det planen, skal være en førstehjælpstrailer.

Vi glæder os til, at vi forhåbentligt snart får vores nye frivillig bil, så vi har en bil mere til at
trække vores trailere og transportere os frivillige, når vi skal ud på RBD opgaver.

Vi har haft flere sms-udkald med Ren Brandmand traileren de sidste par måneder.
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Punkt 11: Orientering ved beredskabsdirektøren

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren giver en mundtlig orientering om relevante sager, hændelser m.v.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 11: Orientering ved
beredskabsdirektøren

I Beredskabsdirektørens fravær oplyste administrationschef Camilla Grubbe, at der er
indledt en dialog med Hørsholm kommune om deltagelse i projekt "Bo trygt". På
førstkommende møde i september vil Lars Rosenwanger uddybe orienteringen.

Punkt 12: Eventuelt

Beslutning for Punkt 12: Eventuelt

Der er mulighed for beredskabskommissionens deltagelse i to arrangementer i løbet af
efteråret.

1. Præsentation af bådberedskabet i Nordsjællands Brandvæsen. Der vil blive anledning
til at komme ud at sejle i vores redningsbåd og prøve udstyret, som vores
redningsdykkere anvender.
Det forventes at foregå forud for beredskabskommissionsmødet den 14. september
2022.

2. Uddannelse i førstehjælp tilbydes samtlige beredskabskommissionsmedlemmer.
Det forventes at foregå forud for beredskabskommissionsmødet den 1. december 2022.

Der vil blive sendt en invitation ud til samtlige medlemmer med nærmere information.

Punkt 13: Digitalt underskriftsblad

Beslutningsprotokollen underskrives ved at trykke på godkend.

Beslutning for Punkt 13: Digitalt underskriftsblad

Fraværende med afbud:

- Christina Refshauge
- Morten Gluver
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- Kristian Tanderup, Fredensborg
- Carsten Nielsen, Fredensborg
- Malene Barkhus Larsen, Rudersdal
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