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1.  Risikobaseret Dimensionering 2018  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2018-13401 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-198039 

 

Sagstype 

Beslutning 

 

Resume og sagens baggrund 

Punktet er overført uændret fra Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018. 

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 29. juni 2018 at sende forslag til 

plan for risikobaseret dimensionering i ekstern og intern høring samt til udtalelse i 

Beredskabsstyrelsen.  

Det reviderede planforslag bilagt hvidbog med høringssvar og den kommenterede udtalelse 

fra Beredskabsstyrelsen sendes hermed til behandling i Beredskabskommissionen, 

hvorefter plan-forslaget endeligt skal behandles og vedtages i de enkelt ejerkommuners 

kommunalbestyrelser/byråd.  

 

VSBVs forslag til plan for risikobaseret dimensionering samt bilag 3.0 er vedlagt, idet der 

er foretaget ændringer i disse. Ændringer i forhold til planforslaget fra juni måned er 

angivet. De øvrige dokumenter er uændrede og udsendes derfor ikke igen. De uændrede 

dokumenter ligger på VSBVs hjemmeside under dagsorden til Beredskabskommissionens 

møde den 29. juni 2018 - link http://vsbv.dk/da-dk/om-vsbv/dagsorden-og-

referater/beredskabskommission.aspx  

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen: 

 Indarbejder de i hvidbogen anførte ændringer i plan for risikobaseret 

dimensionering og i øvrigt tager høringssvarene til efterretning 

 Indarbejder de af VSBV foreslåede ændringer i udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen 

 Fremsender planforslaget til behandling og vedtagelse i ejerkommunernes 

kommunalbestyrelser/byråd med Beredskabskommissionens anbefaling. 

 

 

Behandling 

- Driftsforum 

- Beredskabskommissionen 

- ejerkommunernes kommunalbestyrelser 

 

Sagsfremstilling 

Beredskabskommissionen prioriterede en bred proces med en udvidet høring. Processen 

frem til beredskabskommissionens møde den 24. august 2018 er beskrevet i et særskilt 

bilag. 

 

Vestsjællands Brandvæsen har modtaget 11 høringssvar, som er indgået dels fra 

personalegrupper på de enkelte brandstationer, dels fra Holbæk kommune samt en 

beboerforening. De indkomne høringssvar er samlet i en hvidbog (bilag), hvor også 

Vestsjællands Brandvæsens bemærkninger til høringssvarene fremgår. 

 

Hørringsvarene drejer sig blandt andet om:  
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1. Brandvæsenets vandforsyningskapacitet i forhold til udfasning af en tankvogn samt 

nedlæggelser af flere slangetendere.  

2. Opgraderingen af beredskabet i Kalundborg.  

3. Brandvæsenets projekt om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. 

4. Omlægning af brandstationen på Orø til Ø-beredskab. 

5. Varetagelse af opgaver uden for beredskabslovens område. 

 

Overordnet set har de forhold, der er fremkommet i høringsperioden, været behandlet af 

arbejdsgruppen, og der er ikke fremkommet nye afgørende oplysninger. De rettelser, som 

er sket i planen på baggrund af denne høringsproces, er således af teknisk karakter. 

 

Endvidere rettes afsnittet med beskrivelsen af chefvagten, da VSBV fortsat arbejder på at 

definere chefvagtens rolle. 

 

Planforslaget har jf. gældende lovgivning været sendt til udtalelse i beredskabsstyrelsen. 

Beredskabsstyrelsen har den 16. august 2018 fremsendt udkast til svar. Udkastet med 

VSBVs kommentarer er vedlagt som bilag. Det endelige svar fra Beredskabsstyrelsen 

fremsendes i et særskilt til Beredskabskommissionen. Svaret medfører, at kravet om 

afgang inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarm gælder for hele 

førsteudrykningen - og ikke kun første køretøj. 

 

Beredskabskommissionen besluttede, at opgradering af det operative beredskab i 

Kalundborg udtages til en nærmere faglig og økonomisk analyse samt en dialog med de 

berørte parter. Resultatet af analysen skal forelægges Beredskabskommissionen senest 

inden udgangen af 2018 samtidig med et udkast til en revideret plan for risikobaseret 

dimensionering. I den igangværende revision af plan for risikobaseret dimensionering 

fortsætter principielt den nuværende plan for risikobaseret dimensionering for Kalundborg 

by. 

 

Ligeledes har Beredskabskommissionen besluttet, at de enkelte kommuner kan tilkøbe 

opgraderinger af det generelle beredskab. Disse opgraderinger nævnes i det foreliggende 

udkast til plan for risikobaseret dimensionering, men er ikke en del af den formelle 

beskrivelse af serviceniveauet. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Udgangspunktet for det fremlagte forslag til plan for risikobaseret dimensionering var et 

fagligt forsvarligt forslag til et ensrettet serviceniveau med fokus på besparelser. 

 

Det fremlagte forslag medfører en nettobesparelse på driften på kr. 1.253.000. Dog er der 

i 2019 nogle engangsomkostninger ved implementering af det ensrettede serviceniveau på 

kr. 174.000. Omkostninger og indtægter i forbindelse med de tilkøbte serviceforøgelser 

forventes at balancere.  

 

Ovennævnte tal er indarbejdet i dagsordenspunkt "Revideret Budget 2019 inkl. 

implementering af RBD", der blev fremlagt på mødet den 24. august 2018. 

 

*** 
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2.  RBD 20: Redning på fjord og hav  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2018-13401 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-177942 

 

Sagstype 

Beslutning 

 

Resume og sagens baggrund 

Punktet er overført uændret fra Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018. I 

forbindelse med RBD 20 Redning på fjord og hav, der er en kan-opgave, besluttede Bered-

skabskommissionen, at VSBV ikke i fremtiden skal løse denne opgave. Samtidig forventes 

Odsherred at tilkøbe denne ydelse. Denne kan-opgave har betydning for brandmændenes 

motivation. VSBV har derfor udarbejdet opstillet fire scenarier, hvor scenarie fire er en 

opretholdelse af kan-opgaven med færre omkostninger end i dag. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at redning på fjord og hav tilkøbes af fire ejerkommuner 

(Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred).  

 

Behandling 

Driftsforum, Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

I 2017 har VSBV været alarmeret 11 gange til drukneulykker og 1 gang til assistance til 

båd - heraf er 9 (75 %) på fjord og hav. I Kalundborg bruges bådene også til at sejle 

flydespærringer ud på havet i tilfælde af olieudslip - og bidrager dermed til at forhindre 

forurening af kyststrækningen. 

 

I forbindelse med RBD punkt 20 Redning på fjord og hav, der er en kan-opgave, besluttede 

Beredskabskommissionen, at denne opgave ikke medtages i plan for RBD. Samtidig 

forventes Odsherred at tilkøbe denne ydelse. 

 

På personalemøderne med MED-status er det flere steder blevet påpeget, at denne opgave 

har betydning for brandmændenes motivation, da de føler, at de yder en god indsats 

overfor borgerne. 

 

VSBV har opstillet fire scenarier inkl. økonomiske konsekvenser, hvor scenarie fire en 

opretholdelse af kan-opgaven med færre omkostninger end i dag: 

1. VSBV ophører med redning på fjord og hav i alle kommuner.  

o Der vil være en engangsindtægt på salg af bådene (heri indeholdt udgift til at 

komme ud af leasingkontrakten på båden på Orø) på 166.000 kr. og en årlig 

besparelse på 165.000 kr. 

2. Det nuværende setup - redning på fjord og hav i Holbæk, Kalundborg, Lejre og 

Odsherred.  

o Den samlede årlige driftsudgift er ca. 165.000 kr., der fordeles mellem de fire 

kommuner. 

3. Odsherred tilkøber redning på fjord og hav, ingen af de øvrige kommuner tilkøber. 
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o Der vil være en engangsindtægt på 66.000 kr. som følge af salg af bådene i 

Kalundborg, Holbæk og Lejre kommuner (heri indeholdt udgift til at komme ud 

af leasingkontrakten på båden på Orø).  

Odsherred Kommune vil have en årlig driftsudgift på 30.000 kr. - de øvrige 

kommuner har ingen driftsudgift. 

4. Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred tilkøber redning på fjord og hav.  

o Båden på Orø nedlægges, idet VSBV kan opretholde et rimeligt serviceniveau i 

bunden af Isefjorden uden denne. Salg af båden og udgift til at komme ude af 

leasingkontrakten vil give en engangsudgift på 109.000 kr. og reducere de 

årlige driftsomkostninger til 70.000 kr. 

o For at sikre en rimelig responstid på Kalundborgs sydlige kyststrækning flyttes 

en af Kalundborgs både til Gørlev, hvilket kræver uddannelse mv. af 

mandskabet. Det vil give en engangsudgift på 57.000 kr. og en forøgelse af 

driftsudgifterne med 25.000 kr.  

o I dette scenarie vil redning på fjord og hav i Holbæk, Kalundborg, Lejre og 

Odsherred kommuner give en samlet årlig driftsudgift på ca. 95.000 kr. samt en 

engangsudgift på 166.000 kr. 

 

Beredskabskommissionen forelægges på mødet i august måned forslag til alternative 

betalingsmodeller, der muliggør, at de enkelte kommuner kan tilkøbe opgraderinger af det 

generelle beredskab, jf. den risikobaserede dimensionering.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Scenarie 1 giver VSBV en engangsindtægt 166.000 kr. og en årlig besparelse på 165.000 

kr. 

 

Den økonomiske konsekvens for hver enkelt kommune ved de øvrige scenarier, der 

indebærer forskellige grader af tilkøb fremgår af oversigten herunder.  

 

 
 

Uddybning af økonomien ses i bilaget. 

 

*** 

Scenarie 2

Driftsudgift, 

kr. 

Engangs-

indtægt kr.

Driftsudgift, 

kr.

Engangs-

udgift, kr.

Driftsudgift, 

kr.

Lejre 15% 25.150     10.066     -          -25.318 14.473     

Holbæk 39% 64.813     25.942     -          -65.248 37.299     

Kalundborg 27% 44.724     17.901     -          -45.024 25.738     

Odsherred 18% 30.207     12.091     30.000     -30.410 17.384     

Sum 100% 164.895  66.000    30.000    -166.000 94.895    

Scenarie 3 Scenarie 4

Kommune Andel
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