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Punkt 1: Underskriftsblad



Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Med tilføjelse af et punkt 3 vedr. nyt medlem af beredskabskommissionen blev
dagsorden godkendt.

Punkt 3: Nyt medlem af beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

På det konstituerende kommunalbestyrelsesmøde i Hørsholm Kommune den 4.
december 2017 udpegede Kommunalbestyrelsen Kristin Arendt som medlem
af beredskabskommissionen. Kristin Arendt er forhindret i at varetage sine kommunale
hverv, som følge af arbejdspres.

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor den 27. maj, at Kristin Arendt fratræder som
medlem af beredskabskommissionen, og at Bent Fabricius i stedet indtræder.

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretningen.

Beslutning for Punkt 3: Nyt medlem af
beredskabskommissionen

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4: Ændring af samordningsaftale for Nordsjællands
Brandvæsen

Sagsfremstilling

Nordsjællands Brandvæsen er etableret som et § 60 selskab, og har derfor kun
beføjelser til at agere på kommunalbestyrelsens vegne i det omfang det er fastsat i
lovgivning og samordningsaftale. I 2016 overførtes sagsbehandling af telte, større
arrangementer, midlertidige campingområder, særlige lagerbygninger m.v. fra
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Beredskabsloven til Byggeloven. Desuden er driftsmæssige krav til en række øvrige
bygninger med indførelsen af bygningsreglement 2018 overført fra Beredskabs- til
Byggelovgivningen. I den forbindelse mistede Nordsjællands Brandvæsen beføjelser til
ved brandsyn pågældende steder at meddele påbud og/eller forbud mod anvendelse af
en given lokalitet, idet sådanne beføjelser på dette tidspunkt ikke kunne henlægges til et
§ 60 selskab. Senere er der i Byggelovens § 16 C, se nedenfor, givet mulighed for, at
kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser til en fælles beredskabskommission,
således at der ved tilsyn, eller hvor brandvæsenet i øvrigt er til stede i forbindelse med
sine sædvanlige opgaver, kan reageres umiddelbart ved konstatering af ulovlige
brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor der er en konkret risiko for personskade, og hvor
kommunen ikke selv indenfor et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse i sagen. Evt.
henlæggelse af beføjelser skal fastsættes i samordningsaftalen eller et bilag hertil.

Byggelovens § 16 C

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser og pligter til
beredskabskommissionen eller til den fælles beredskabskommission til på stedet at
træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør
et ulovligt forhold efter denne lov og der er en konkret risiko for personskade.

Stk. 7. Beføjelser og pligter kan 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.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsens henlæggelse af beføjelser og pligter skal fastsættes i
vedtægterne for samarbejdet eller i et bilag hertil. Ansvarsfordelingen mellem
aftaleparterne, og hvilke beføjelser og pligter der henlægges, skal fremgå af
vedtægterne.

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller,

1. at de beføjelser der fremgår af bilag 1 henlægges til Beredskabskommissionen

2. at forslag til ændringer i samordningsaftalen jf. bilag 2 godkendes.

3. at Beredskabskommissionens indstilling forelægges ejerkommuners byråd til
godkendelse.

4. at ændret samordningsaftale sammen med udskrift af beslutningsprotokol vedrørende
beredskabskommissionens og ejerkommuners byråds godkendelse sendes til
godkendelse i tilsynsmyndigheden.

Beslutning for Punkt 4: Ændring af samordningsaftale for
Nordsjællands Brandvæsen

Indstillingen blev godkendt.
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Bilag 1. (Vil blive benævnt ”Bilag 2” til samordningsaftalen)

Jfr. samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen gives 
Beredskabskommissionen iht. Byggelovens § 16 C, stk. 6, beføjelse til på 
stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor 
brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter denne lov og der er en 
konkret risiko for personskade. Beføjelsen gælder i nedenstående 
situationer.

Telte og arrangementer - der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen 
(BEK nr. 1000 af 29-06-2016)
Ved brandsyn i og ved telte, salgsområder, festivaler, campingområder, 
engangsarrangementer og midlertidige arrangementer mv., som angivet i 
byggelovgivningen, i inspektionsrapport og –certifikat samt i 
byggetilladelse, gives mulighed for at træffe afgørelse om, at 
bebyggelsen/konstruktionen og omkringliggende arealer og bebyggelser i 
nødvendigt omfang afspærres og rømmes, jf. byggelovens § 18. Alternativt 
kan Nordsjællands Brandvæsen fastsætte konkrete vilkår for at sikre fortsat 
drift såfremt det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Øvrige objekter – der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen 
Ved brandsyn af objekter, der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen, 
hvor de driftsmæssige krav er overført til byggelovgivningen, gives 
mulighed for at træffe afgørelse om, at bebyggelsen og omkringliggende 
arealer og bebyggelser i nødvendigt omfang afspærres og rømmes, jf. 
byggelovens § 18. Alternativt kan Nordsjællands Brandvæsen fastsætte 
konkrete vilkår for at sikre fortsat drift såfremt det vurderes 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Ved brandsyn af brandforhold i visse industribygninger, herunder højlagre, 
hvor de driftsmæssige og tekniske krav er overført til byggelovgivningen, 
gives dog mulighed for at træffe afgørelse om, at bebyggelsen og 
omkringliggende arealer og bebyggelser i nødvendigt omfang afspærres og 
rømmes efter de i byggetilladelse eller i tilladelse fra beredskabet fastsatte 
vilkår vedr. brandmæssige forhold, jf. byggelovens § 18, alternativt 
fastsætte konkrete vilkår for at sikre fortsat drift såfremt det vurderes 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Ulovlig anvendelse af bygninger og andre akutte situationer, hvor 
kommunen ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe 
afgørelse 
Ved brandmæssig ulovlig anvendelse af lokaler, bygninger og grundarealer, 
der alene er omfattet af byggeloven, og hvor beredskabet tilkaldes eller er 

Punkt 4, Bilag 1: bilag_1_ver2.docx



til stede, gives beredskabet mulighed for at træffe afgørelse om, at 
bebyggelsen og omkringliggende arealer og bebyggelser i nødvendigt 
omfang afspærres og rømmes, jf. byggelovens § 18. Alternativt kan 
Nordsjællands Brandvæsen fastsætte konkrete vilkår for at sikre fortsat 
drift såfremt det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Nordsjællands Brandvæsen fremsender i alle tilfælde en kopi af afgørelsen 
til kommunens byggemyndighed.
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Bilag 2.

Forslag til ændring i samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen.

§ 3 Formål 
Nordsjællands Brandvæsen har til formål at varetage de deltagende 
kommuners opgaver i medfør af den til enhver tid gældende beredskabslov 
med tilhørende retsforskrifter, samt deltagerkommunernes beføjelser efter 
beskyttelsesrumsloven, og fyrværkeriloven og byggelovens § 16 C, stk. 6.

§ 6 Den fælles Beredskabskommission opgaver 
Samordningsaftalen omfatter de deltagende kommuners samlede 
opgavevaretagelse vedrørende beredskabsloven, herunder opgaverne i 
beredskabslovens §§ 23a og 34-37 samt de deltagende kommuners 
beføjelser efter beskyttelsesrumsloven, og fyrværkeriloven og byggelovens 
§ 16 C, stk. 6, jf. § 3, stk. 1. De konkrete opgaver der henlægges til 
Beredskabskommissionen iht. Byggelovens § 16 C, stk. 6 er beskrevet i bilag 
1. Der henvises til § 3, stk. 2 for så vidt angår fælles plan for den 
risikobaserede dimensionering.
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Punkt 5: Brandsyn

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 2018.

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 5: Brandsyn

Orienteringen blev taget til efterretning.
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Beretning om brandsyn for perioden 1. januar - 31. december 2018

Kommune eller beredskab (valgfrit):

Nordsjællands Brandvæsen

Brandsynskategori 

Minimums-

krav i BEK 

1000/2016

(termin 

anført i år) 

Antal brand-

synsobjekter i alt

Antal brandsyns-

objekter til syn i 

2018

Antal brandsyn 

der faktisk er 

foretaget på 

objekter til syn i 

2018

% gennemført Antal uanmeldte 

brandsyn

(§ 9, stk. 4)

 Antal 

opfølgende 

brandsyn

(§ 12, stk. 2)

Antal tema-

brandsyn

(§ 12, stk. 3)

Antal 

arrangementsbr

andsyn

(§ 12, stk. 5)

Antal ekstra-

ordinære 

brandsyn

(§ 8)

Antal brand-

syns-

objekter, 

hvor der er 

givet et eller 

flere forbud

Antal brand-

syns-

objekter, 

hvor der er 

givet et eller 

flere påbud

1. Hoteller m.v. med flere end 10 sovepladser

a. Hoteller, b. Moteller, c. Pensionater, d. Kroer
2*

33 33 33 100,0% 0 0 0 0 0 0 14

1. Hoteller m.v. med flere end 10 sovepladser

e. Kostskoler, 1.f. Kollegier, 1.g. Klublejligheder 
1

6 6 6 100,0% 0 0 0 0 0 0 5

1. Hoteller m.v. med flere end 10 sovepladser

h. Spejderhytter, i. Feriehjem, j. Lign. virksomheder
**

37 7 7 100,0% 0 1 0 0 0 0 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

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

48 48 48 100,0% 1 1 0 0 0 0 22

4. Forsamlingslokaler til flere end 150 personer

a. Diskoteker
1

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*
76 63 63 100,0% 0 0 0 0 0 0 26

4. Forsamlingslokaler til flere end 150 personer

e. Selskabslokaler, j. Idrætshaller
5*

58 52 52 100,0% 0 2 0 0 0 0 16

4. Forsamlingslokaler til flere end 150 personer

g. Virksomhedskantiner, k. Kirkerum, hvor der alene foretages kirkelige 

handlinger, l. Lokaler, der anvendes til lign. formål

**
53 38 38 100,0% 0 0 0 2 0 0 17

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

**

201 121 121 100,0% 0 2 0 0 0 0 23

6. Undervisningsafsnit til flere end 150 personer 2* 53 52 52 100,0% 0 1 0 0 0 1 30

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*

190 120 120 100,0% 1 0 0 0 0 0 55

8. Butikker

a. Butikker til flere end 150 – højst 500 personer
3*

35 18 18 100,0% 0 1 0 0 1 0 15

8. Butikker

8.b. Butikker til flere end 500 personer
2*

9 4 4 100,0% 0 1 0 0 0 0 1

9. Større arrangementer, som kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til i 

henhold til § 35, stk. 3, i beredskabsloven.
**

1 1 1 100,0% 0 0 0 0 0 0 0

Punkt 5, Bilag 1: Indberetningsskema brandsyn 2018.pdf



Brandsynskategori 

Minimums-

krav i BEK 

1000/2016

(termin 

anført i år) 

Antal brand-

synsobjekter i alt

Antal brandsyns-

objekter til syn i 

2018

Antal brandsyn 

der faktisk er 

foretaget på 

objekter til syn i 

2018

% gennemført Antal uanmeldte 

brandsyn

(§ 9, stk. 4)

 Antal 

opfølgende 

brandsyn

(§ 12, stk. 2)

Antal tema-

brandsyn

(§ 12, stk. 3)

Antal 

arrangementsbr

andsyn

(§ 12, stk. 5)

Antal ekstra-

ordinære 

brandsyn

(§ 8)

Antal brand-

syns-

objekter, 

hvor der er 

givet et eller 

flere forbud

Antal brand-

syns-

objekter, 

hvor der er 

givet et eller 

flere påbud

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

**

19 12 12 100,0% 0 0 0 0 0 0 0

11. Campingpladser i henhold til campingreglementet ** 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

**
67 12 12 100,0% 0 0 0 0 0 0 0

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

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

15. Brandfarlige virksomheder, der er godkendt efter 

beredskabslovgivningen, jf. dog punkt 15.1 og 15.2.
2*

99 42 42 100,0% 0 0 0 0 0 1 13

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*

11 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0

15.1. Produktions- og lagerafsnit m.v. med brandfarlige væsker

g. Depottankanlæg med jorddækkede tanke.
**

0 0 0 0 0 0 0 0
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Brandsynskategori 

Minimums-

krav i BEK 

1000/2016

(termin 

anført i år) 

Antal brand-

synsobjekter i alt

Antal brandsyns-

objekter til syn i 

2018

Antal brandsyn 

der faktisk er 

foretaget på 

objekter til syn i 

2018

% gennemført Antal uanmeldte 

brandsyn

(§ 9, stk. 4)

 Antal 

opfølgende 

brandsyn

(§ 12, stk. 2)

Antal tema-

brandsyn

(§ 12, stk. 3)

Antal 

arrangementsbr

andsyn

(§ 12, stk. 5)

Antal ekstra-

ordinære 

brandsyn

(§ 8)

Antal brand-

syns-

objekter, 

hvor der er 

givet et eller 

flere forbud

Antal brand-

syns-

objekter, 

hvor der er 

givet et eller 

flere påbud

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*

7 2 2 100,0% 0 0 0 0 0 0 1

15.2. Fremstilling af gasser og lagerafsnit m.v. med gasser

h. Lagerafsnit i jorddækkede tanke
**

1 0 #DIV/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*
0 0 0 0 0 0 0 0

17. Særlige lagerbygninger 2* 12 6 6 100,0% 0 0 0 0 0 0 4

I alt - 1016 637 637 100,0% 2 9 2 1 2 244

* 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.
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Punkt 6: Orientering ved medarbejderrepræsentant og
repræsentant for de frivillig

Sagsfremstilling

Medarbejderrepræsentant Preben Merrild og repræsentant for de frivillige Søren
Simonsen har efter behov mulighed for at give en kort orientering om relevante sager,
hændelser m.v.

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 6: Orientering ved
medarbejderrepræsentant og repræsentant for de frivillig

Intet at bemærke.

Punkt 7: Orientering ved beredskabsdirektøren

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 7: Orientering ved
beredskabsdirektøren

Direktøren orienterede om følgende punkter:

- Robusthedsundersøgelse (if. Aftale om forsvarsområdet 2018-2023 fra januar 2018)

- Brandsikring af plejeinstitutioner

- Hjemmel til fakturering ved miljøhændelser

- Administrationslokaler.

- Hvervning af deltidsbrandmænd.

- Kørsel af ældre til valgsteder

Orienteringen blev taget til efterretning.
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Punkt 8: Eventuelt
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