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NOTAT
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3. november 2016
Årsrapport 2016 - Forbyggende afdeling
Årsrapportens formål er, at give indsigt i de opgaver som afdelingen Myndighed,
Forebyggelse og Planlægning har udført i løbet af året, og hvilke opgaver der følger til
næste år. Rapporten er til intern brug i afdelingen, og danner bl.a. grundlag for
afdelingens bidrag til Vestsjællands Brandvæsens samlede årsrapport.
Rapporten favner hele den forebyggende afdelings faste opgavesæt samt større projekter
igangsat henover året samt forventede tiltag mm i 2017.

1. Afdelingens opgaver
Myndighed, Forebyggelse og Planlægning varetager en række opgaver, blandt andet
gennemførelse af brandsyn og andre myndighedstilsyn, sagsbehandling af en lang række
sager som fx opførelse, til- og ombygninger af brand- og eksplosionsfarlige virksomheder.
Afdelingen behandler endvidere en lang række sager der vedrører midlertidige
arrangementer som fx Vig Festival, Kalundborg Rocker m.fl. Afdelingen bistår tillige med
brandteknisk sagsbehandling og vejledning i byggesager efter bygningsreglementet i
samarbejde med kommunernes byggemyndigheder. Dette samarbejde er reguleret i
"Samarbejdsaftalen mellem Vestsjællands Brandvæsen og den kommunale
byggemyndighed". Der har endvidere været iværksat og gennemført en række
forebyggelsesprojekter fx målrettede tiltag mhp. at nedbringe antallet af blinde alarmer på
udvalgte automatiske brandalarmeringsanlæg, temauge om brandsikkerhed for skolebørn
mm.
Afdelingens opgaver er beskrevet nærmere i de efterfølgende afsnit.
2. Opgaver i 2016
 Status på fast opgaver i afdelingen
Afdelingen Myndighed, Forebyggelse og Planlægning gennemført og afsluttet de for
året 2016 lovpligtige og fast opgaver.
En mere detaljeret oversigt over afdelingens faste opgaveportefølje findes i afsnit
3.2.
 Brandskole i Sorø og Odsherred:
Temauge i uge 40 for daginstitutioner hvor børn besøger brandstationen og ser
brandbilerne og får indblik i hvad brandvæsnet laver. I Odsherred havde de besøg
af, rundt regnet 200 børn i løbet af ugen.
 Udvikling af hjemmeside:
VSBV´s hjemmeside blev sat i drift, i starten af 2016. Fra april til november har der
været over 27.000 besøgende på hjemmesiden. En stor del af hjemmesideindholdet
har i 2016 har været rettet mod brandforebyggelse herunder gode råd og
vejledning om diverse gældende regler mm. Hjemmesiden dækker hele
organisationen og henvender sig hovedsagligt med råd og vejledning til borgere og
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virksomheder. Det er hensigten i løbet af det kommende år, at hjemmesiden i
højere grad skal rettes mod kommunerne og virksomheder i kommunerne, som på
en eller anden vis har en snitflade eller et samarbejde med Vestsjællands
Brandvæsen.
Udvikling og vedligeholdelse af relationer i kommunerne:
Vi har i løbet af året brugt tid på at samles i forskellige fora med kommunens
afdelinger som på en eller anden vis har snitflader til Vestsjællands Brandvæsen
arbejde, både for at styrke nye så vel som gamle relationer men også for at
harmonisere og forventningsafstemme samarbejdet med henblik på den bedste
løsning for borgerne. Blandt andet har der været afholdt møde med ejerkommunernes miljøafdelinger for at afstemme snitfalder og forventninger til
samarbejdet om forvaltning af reglerne for afbrænding af bål, haveaffald, halm
mm., samt håndtering af ulovlig afbrænding.
Der har også været afholdt møder med kommunernes byggemyndigheder for at
afstemme og udvikle samarbejdsrelationer i de byggesager hvor brandvæsenet
inddrages. Der har endvidere været udsendt orienteringsskrivelser i løbet af året
når nye regler, ændret lovgivning osv. har givet anledning hertil.

2.1. Opgaver som videreføres i 2017
RBD:
Afdelingen påbegyndte i slutningen af året arbejdet med, at udarbejde en procesplan for
projektet omkring den risikobaserede dimensionering (RBD) for Vestsjællands Brandvæsen,
som forventes at forløbe over hele 2017.
Blinde alarmer:
Der er i løbet af 2016 i gangsat monitorering af blinde alarmer, som opgøres kvartalvist.
Endvidere har man påbegyndt udarbejdelsen af en procesplan der beskriver hvordan man
kan reducere antallet af blinde alarmer fremover.
Vestsjællands Brandvæsen iværksatte i sommeren 2016 et konkret projekt i samarbejde
med Røde Kors om, at nedbringe nedtallet af blinde og utilsigtede alarmer på asylcentret
Annebergparken i Nykøbing Sjælland. I perioden fra 1.1.2016 til 31.8.2016 rykkede
Vestsjællands Brandvæsen ud til 122 blinde- og/eller falske alarmer på centret, i
gennemsnit 16 blinde alarmer om måneden.
Der blev derfor iværksat en række tiltag i et forsøg på at nedbringe antallet af alarmer til
stedet. De tiltag der blev iværksat rettede sig dels mod nogle tekniske løsninger og
ændringer og dels en adfærdspåvirkende indsats i tæt samarbejdet med centrets
personale. Disse tiltag har resulteret i en væsentligt reduktion i antallet af blinde- og falske
alarmer fra stedet, hvor der fx i perioden fra 01.09.2016 til 31.12.2016 kun har være 24
alarmer, i gennemsnit 6 alarmer om måneden hvilket er en mærkant reducering.
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Beredskabsplanlægning:
I løbet af 2017 skal kommunernes beredskabsplaner revideres. I den forbindelse har
Vestsjællands Brandvæsen startet en dialog med de fem ejer-kommuner, for at styrke
samarbejdet omkring beredskabsplanlægning i kommunerne.
Arbejdet omkring beredskabsplanlægningen vil forløbe igennem hele 2017.
Kvalitetssikring:
I august måned blev et kvalitetssikringsprojekt startet op i Vestsjællands brandvæsen.
Projektet indeholder foreløbigt en beskrivelse af projektets formål, indhold, omfang og
forløb. Beredskabskommissionen har projektet på sit møde den 30/9 2016.
I sin opstart er projektet afgrænset til brandvæsenets kerneopgave, som er udrykn ing til
de ca. 2.000 alarmer der årligt køres til fra de 15 stationer. I den risikobaserede
dimensionering er der fastsat en række krav til mandskabs- og køretøjssammensætning
samt til afgangs- og responstiderne for alle typer af udrykninger, som stationerne hver
gang skal leve op til.
Til at sikre registrering samt afdækning af årsager er der udarbejdet et skema, som skal
anvendes såfremt der konstateres afvigelser på en udrykning. I skemaet skal der ligeledes
angives årsag til afvigelsen samt forslag til opfølgende tiltag, som kan reducere
gentagelser af tilsvarende afvigelser.
Samtlige 15 stationer er i månederne oktober til og med december besøgt og brandmænd,
holdledere og indsatsledere har fået forelagt idegrundlaget for kvalitetssikringsprojektet og
proceduren som skal anvendes for at nedbringe antallet af afvigelser.
I perioden 15. september til 15. november 2016 har stationerne Mørkøv og Kalundborg
gennemført et pilotprojekt med henblik på at afprøve procedurer og afvigelsesskema.
Efterfølgende er erfaringerne herfra medtaget i den endelige udformning af
afvigelsesskemaet og i den procedure som fremover skal anvendes.
Den 1. januar 2017 starter projektet op på samtlige 15 stationer, hvor der udarbejdes
skemaer for de udrykninger som har afvigelser i forhold til kravene i den risikobaserede
dimensionering. Vagtcentralen har her en vigtig rolle med at opfange afvigelser og
videregive melding om disse til stationerne, således at man her hurtigt kan arbejde med
forebyggende tiltag.
Afdelingen for Myndighed, Forebyggelse og Planlægning registrere samtlige afvigelser, med
beskrivelse af årsager og forslag til tiltag, som kan reducere risikoen for gentagelser.
Hvert kvartal forlægges en opgørelse over afvigelser for beredskabskommissionen med
konkrete forslag til afhjælpende tiltag.
Målet er, at hver station løbende arbejder med at nedbringe antallet af afvigelser og der
samtidig centralt i brandvæsenet skabes overblik over de samlede afvigelser i
Vestsjællands brandvæsen med beskrivelse af årsagerne hertil. Den kvartalsvise centrale
registrering over afvigelser er ligeledes udgangspunktet for en løbende dialog mellem den
enkelte station og brandvæsenets ledelse om helt konkrete tiltag for at nedbringe antallet
af afvigelser.
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2.2. Oversigt over faste opgaver i afdelingen

Eftersyn

Beskrivelse af
handlinger

Bilagshenvisning

Brandsyn:
Der blev i 2016
foretaget brandsyn
på i alt 1772
brandsynsobjekter.

Fysisk gennemførelse
af brandsyn +
efterfølgende
sagsbehandling.
Planlægning af
brandsyn og
forberedelse til
brandsyn.

Beretning for
brandsyn i 2016

Fyrværkerisyn:

Gennemførelse af
eftersyn samt
planlægning heraf.

Tilladelseseftersyn:
Der blev foretaget
tilsyn på i alt 24
arrangementer i
2016.

Arrangementsbrandsyn
omfatter brandsyn på
midlertidige
arrangementer som fx
cirkusforestillinger,
koncert, festivaler,
udstillinger, messer
mm.
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Sagsbehandling

Beskrivelse af
handlinger

Bilagshenvisning

Flere af byggesagerne kan være startet i løbet af 2015 eller
tidligere, men afsluttet i 2016 lige så vel som der er
byggesager som er startet i 2016 men endnu ikke afsluttet.
Brand- og
eksplosionsfarlige
virksomheder og
oplag:
Sager hvor der i
2016 blev foretaget
sagsbehandling og
truffet afgørelse:
65

Behandling af
ansøgning.
Der kan forekomme
mødeaktivitet og
besigtigelse af
ansøgningsobjektet

Byggesager
Sager hvor der i
2016 blev foretaget
sagsbehandling og
meddelt udtalelse til
kommunernes
byggemyndigheder:
138

Høringssvar til
kommunens
byggemyndighed.
Der kan forekomme
mødeaktivitet og
besigtigelse af
ansøgningsobjektet

Tilladelser

Beskrivelse af
handlinger

Midlertidige
overnatninger
der blev registreret
og behandlet i 2016:
217

Behandling af
ansøgning

(større)
Arrangementer,
herunder
festivaller, cirkus
osv.

Behandling af
ansøgning og evt.
planlægning af
eftersyn

Bilagshenvisning
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Arrangementer som
er blevet behandlet
og godkendt i 2016:
73
Fyrværkeri
tilladelser til salg
og opbevaring
Behandling af
fyrværkerisager i
2016:
109

Behandling af
ansøgning og
planlægge eftersyn

Tilladelse til
affyring af
fyrværkeri
Tilladelser til
afbrænding af
festfyrværkeri mm i
2016:
24

Behandling af
ansøgning
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3. Planer for [næste år]
Skematisk (handeplaner) oversigt over hvilke opgaver som foreligger afdelingen i det
følgende år

Eftersyn

Beskrivelse af
handlinger

Brandsyn

Fysisk gennemførelse af
brandsyn + efterfølgende
sagsbehandling.
Planlægning af brandsyn
og forberedelse til
brandsyn.

Fyrværkerisyn

Gennemførelse af eftersyn
samt planlægning heraf

Arrangement

Der foretages
lejlighedsvis besigtigelse
af tilladelsesobjekterne
foruden
fyrværkeritilladelser.

eftersyn

Evaluering

Note

I forbindelse med at der er
kommet ny bekendtgørelse
omkring brandsyn, vil der i
løbet 2017 foregå en
gennemgribende
risikovurdering af alle
brandsynsobjekter i hele
VSBV's område. Det er
vigtigt at notere at de
effektiviseringer som der
bliver lavet ved at
risikovurdere
brandsobjekterne, vil
fremover blive brugt til at
bringe kvalitet ind i
brandsynene; foretage
opfølgende brandsyn og
taktisk forebyggelse.
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Sagsbehandling

Beskrivelse af
handlinger

Tekniske
forskrifter

Behandling af
ansøgning.
Der kan forekomme
mødeaktivitet og
besigtigelse af
ansøgningsobjektet

Byggesager

Høringssvar til
kommunens
byggemyndighed.
Der kan forekomme
mødeaktivitet og
besigtigelse af
ansøgningsobjektet

Tilladelser

Beskrivelse af
handlinger

Midlertidige
overnatninger

Behandling af
ansøgning

(større)
Arrangementer,
herunder
festivaller, cirkus
osv.

Behandling af
ansøgning og evt.
planlægning af
eftersyn

Fyrværkeri
tilladelser til salg
og opbevaring

Behandling af
ansøgning og
planlægge eftersyn

Tilladelse til
affyring af
fyrværkeri

Behandling af
ansøgning

Evaluering

Note

Evaluering

Note
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4. Bilagssamling
Beretning om brandsyn
Beretning om brandsyn
Beretning om brandsyn
Beretning om brandsyn
Beretning om brandsyn

2016
2016
2016
2016
2016

-

Holbæk
Kalundborg
Lejre
Odsherred
Sorø
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