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Vestsjællands Brandvæsen varetager myndighedsbehandlingen i forhold til kapitel 7 om Forebyggende foranstaltninger m.v. i LBK nr. 660 af 10/06/2009 om beredskabsloven. Endvidere bistår Brandvæsenet med
udarbejdelsen af kommunale beredskabsplaner iht. lovens § 25 hvor der er fastsat regler om, at hver kommunalbestyrelse skal udarbejde en samlet plan for de enkelte kommuners samledes beredskab.
Eksempler på ovennævnte opgaver er fx:
 sagsbehandling af brand- og eksplosionsfarlige virksomheder og oplag m.v.
 større arrangementer, hvor mange mennesker samles, og som er omfattet af beredskabsloven.
 Forvaltning af regler for, og vejledning om, brugen af ild og lys, samt afbrænding i det fri af halm,
kvas, haveaffald og bål mv.
 Udarbejdelse og revisioner af kommunale beredskabsplaner
Vestsjællands Brandvæsen fungerer som rådgiver for kommunernes byggemyndighed, ved byggesager i
henhold til bygningsreglementets kapitel 5, hvor grænsefladerne sikres gennem samarbejdsaftaler med de
enkelte kommuner som kan tilpasses lokale forhold. Dette forhold gør sig også gældende for andre kommunale myndigheder fx miljø og planmyndighed.
Eksempler på ovennævnte opgaver er fx:
 Deltagelse i dialogmøder i forbindelse med større / komplicerede byggerier
 Udtalelser om brandforhold i byggesager omfattet byggeloven – bygningsreglementet kap. 5
 Deltagelse i ibrugtagningssyn af nybyggeri
 Udtalelser i fyrværkerisager
 Udtalelse i sager omhandlende beskyttelsesrum mv.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for godkendelser af risikovirksomheder, der opbevarer eller anvender
brandfarlige stoffer. Det fremgår af beredskabslovens § 34, stk. 1.
Vestsjællands Brandvæsen tager sig af sagsbehandlingen herunder risikoinspektioner på området for virksomheder og oplag af brand- og eksplosionsfarlige stoffer. Sagsbehandlingen af sådanne virksomheder er
ofte kompleks, omfattende og langvarighed, og foregår normalt i tæt samarbejde med de øvrige risikomyndigheder.
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for godkendelser af salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri i engros- og detailleddet samt anvendelse af fyrværkeri. Vestsjællands Brandvæsen varetager det sagsforberedende arbejde herunder udkast til myndighedsgodkendelse for kommunerne, samt føre tilsyn på kommunernes vegne.
Vestsjællands Brandvæsen foretager brandsyn iht. beredskabsloven. Ved brandsyn rådgives og informeres
om formålet med de brandforebyggende regler.

Formålet med brandsyn er:


At mindske risikoen for at brande opstår, breder sig eller fører til skader på mennesker, ejendom eller miljø



At sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, hvis der sker en brand

Brandvæsenet her jf. lovgivningen har pligt til, at foretage brandsyn på:


Fredede bygninger



Hoteller og andre lignende steder med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser



Plejeinstitutioner med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser



Forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer



Forsamlingslokaler til flere end 50 personer og højst 150 personer, hvor kommunalbestyrelsen har
givet særlige driftsmæssige pålæg



Undervisningsafsnit til flere end 150 personer



Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende



Butikker til flere end 150 personer



Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, og hvor kommunalbestyrelsen
har givet driftsmæssige pålæg



Brandfarlige virksomheder og oplag m.v.. Det fremgår af beredskabslovens § 33, stk. 1 og stk. 2, nr.
2



Brandfarlige virksomheder, oplag og bygninger m.v., hvor kommunalbestyrelsen har bestemt, at
der skal træffes konkrete foranstaltninger. Det fremgår af beredskabsloven § 34, stk. 2 eller § 35,
stk. 3

Vestsjællands Brandvæsen yder tillige en række services som ikke er direkte forankret i lovgivningen. Disse
opgaver består blandt andet i gennemførelse af diverse temadage og kampagner samt rådgivning og vejledning for virksomheder og borgere i de 5 ejerkommuner.
Vestsjællands Brandvæsen vil tilstræbe, at indgå i forskelligt relevant udvalgsarbejde om revision og/eller
udarbejdelse af nye brandforebyggende regelsæt og vejledninger og tillige involvere sig i aktuelle ERFAgrupper på det forebyggende område.

Fakta
Vestsjællands Brandvæsen forventer at løse følgende lovpligtige aktiviteter:





brandsyn – ca. 2000 pr. år fordelt på ca. 3000 lovpligtige brandsynsobjekter i de 5 kommuner.
Ca. 800 sager pr. år om brandteknisk sagsbehandling af brand- og eksplosionsfarlige virksomheder
og oplag samt behandling af sæsonbetingede aktiviteter fx teltopstillinger, koncerter, markeder,
midlertidige overnatninger og lignende arrangementer.
Sagsbehandling og risikoinspektioner på i alt 14 sevesovirksomheder (kolonne II og III).
Revision og koordinering af de 5 kommuners beredskabsplaner – herunder vejledning og rådgivning
om kommunal krisestyring.

Foruden de lovpligtige aktiviteter foretages en række forskellige former for rådgivning både eksternt og internt. Disse udmøntes i fx:



Udtalelser iht. gældende samarbejdsaftaler med de kommunale myndigheder fx byggesagsbehandling.
Sagsforberedende arbejde ifm. fyrværkerisager m.v.






virksomhedsrelateret undervis omkring brandsikkerhed
temadage for børn og unge omkring brandsikkerhed og førstehjælp
byggemøder med bygherre, arkitekter og
rådgivning for virksomheder med ABA-anlæg med henblik på nedsættelse af blinde alarmer.

Et vigtigt aspekt i udvikling af det risikobaserede redningsberedskab er styrkelse af de forebyggende aktiviteter i samfundet, herunder bibringelse af et øget fokus på befolkningens ”selvhjælp”, dvs. forhold, befolkningen selv kan gøre for at opnå en større sikkerhed og tryghed her spiller den forebyggende afdeling en
vigtig rolle i forhold at bidrage til denne udvikling.
Organisering
De 5 ejerkommuner har hidtil afsat ca. 12 årsværk til varetagelse af de forebyggende opgaver.
I forbindelse med sammenlægningen af de 5 beredskaber til Vestsjællands Brandvæsen forventes det, at en
række opgaver, arbejdsgange og procedurer kan optimeres og samordnes som medfører, at opgaverne kan
varetages mere effektivt. Eksempler herpå er fx sammenlægning af brandsynssystemer, ensretning af sagsgang herunder samling af arkiv- og journaliseringssystemer. Bedre udnyttelser af specialviden og faglige
kompetencer hos medarbejdere.
Pt. er der således afsat ca. 7 årsværk organiseret i en forebyggende afdeling med 8 medarbejdere inkl. fagkordinator og en chef.
Hertil kommer, at medarbejdere i det operative beredskab med de fornødne kompetencer har mulighed
for at deltage i gennemførelsen af lovpligtige brandsyn hvis dette skulle være nødvendigt.
Vestsjællands Brandvæsen har organiseret de forebyggende opgaver med henblik på, at medarbejderne får
lokalkendskab, har et konstruktivt og kollegialt samarbejde med de kommunale myndigheder og deres
samarbejdspartnere (rådgivere, entreprenører osv.).
Der er samtidig fokus på, at der på sigt sker en fagspecialisering af de forebyggende medarbejdere.
I hver af de 5 ejerkommuner udpeges derfor en ”Kommunekontaktansvarlig” medarbejder, som har den
primære, daglige kontakt med sagsbehandlere i kommunens myndighedsafdelinger (fx byggesags- og miljømedarbejder).

