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Sydøstjyllands Brandvæsen 

 

Fremsendt via e-mail til mail@sojbv.dk 

 

 

 

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for Syd-

østjyllands Brandvæsen 2020 (risikobaseret dimensionering) 

 

Beredskabsstyrelsen har den 15. oktober 2020 modtaget forslag til 

plan for det samordnede redningsberedskab, Sydøstjyllands Brandvæ-

sen, som omfatter Horsens og Hedensted kommuner. Planforslaget er 

fremsendt med henblik på, at Beredskabsstyrelsen afgiver sin udtalel-

se, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1085 af 25. oktober 2019 om 

risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab 

(dimensioneringsbekendtgørelsen). 

 

For at Beredskabsstyrelsen kan vurdere, hvorvidt Sydøstjyllands 

Brandvæsen kan yde en forsvarlig indsats, jf. beredskabslovens § 12, 

stk. 1, skal Beredskabsstyrelsen navnlig påse, at der i planforslaget er 

sikret overensstemmelse mellem områdets risikoprofil og redningsbe-

redskabets organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og 

materiel. 

 

Styrelsen afgiver sin udtalelse på baggrund af en faglig og teknisk gen-

nemgang af planforslaget. Beredskabsstyrelsens udtalelse er en faglig 

rådgivning, og der er således ikke tale om, at styrelsen skal godkende 

dimensioneringen af redningsberedskabet. 

 

Baggrund 

 

Beredskabsstyrelsen og Sydøstjyllands Brandvæsen har haft en for-

håndsdialog om planforslaget og herunder bl.a. afholdt møder den 21. 

april 2020 og den 23. september 2020.  

 

Beredskabsstyrelsen har primo november 2020 haft en dialog med 

Sydøstjyllands Brandvæsen om supplerende oplysninger om en række 

forhold i planforslaget. Beredskabsstyrelsen har den 11. november 

2020 modtaget supplerende oplysninger til planforslaget. Beredskabs-

styrelsen forudsætter, at de supplerende oplysninger indsættes i plan-

forslaget inden den videre behandling. Et udkast til udtalelsen har væ-

ret i en faktuel høring hos Sydøstjyllands Brandvæsen den 12. novem-

ber 2020. Den endelige udtalelse er justeret efter de oplysninger, som 

Sydøstjyllands Brandvæsen har afgivet i denne forbindelse. 
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Beredskabsstyrelsens vurdering 

 

Beredskabsstyrelsen har noteret, at det foreliggende planforslag er i 

lokal høring samtidig med, at Beredskabsstyrelsen har planforslaget til 

udtalelse. Beredskabsstyrelsen har således ikke mulighed for at udtale 

sig om de eventuelle ændringer i planforslaget, som denne lokal høring 

medfører. 

 

Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at Sydøstjyllands Brandvæsen 

med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemfø-

re en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende hændelser. 

 

Beredskabsstyrelsen vurderer endvidere, at Sydøstjyllands har planlagt 

for håndteringen af større, komplekse og længerevarende hændelser, 

herunder planlægning om anvendelse af et udvidet ledelsesapparat. 

Beredskabsstyrelsen skal pege på, at Sydøstjyllands Brandvæsen lø-

bende har opmærksomhed på, om de ledelsesmæssige ressourcer vil 

være til rådighed, se afsnittet nedenfor om indsatsledelse m.v. 

 

Beredskabsstyrelsen finder det positivt, at planforslaget beskriver en 

udvikling af redningsberedskabet, bl.a. med udgangspunkt i ro-

busthedsundersøgelsens anbefalinger, udvikling af ledelsesstøtte, dro-

neberedskab, nye slukningsteknikker- og taktikker m.v. 

 

Beredskabsstyrelsen har følgende uddybende kommentarer til planen: 

 

Risikoprofil 

 

Sydøstjyllands Brandvæsen har foretaget en grundig risikoanalyse af 

såvel dagligt forekommende hændelser som større og sjældne hændel-

ser, som vil kunne forekomme dækningsområdet, og hvor der vil være 

behov for assistance fra naboberedskaber, Beredskabsstyrelsen m.fl. 

samt behov for at opskalere ledelsesapparatet. Beredskabsstyrelsen 

finder, at analysen udgør et solidt udgangspunkt for en dimensionering 

af redningsberedskabet i både forebyggende og operativ henseende. 

 

Serviceniveau 

 

Forebyggelse 

Sydøstjyllands Brandvæsen har fokus på det forebyggende område, 

som er beskrevet i afsnit 3.3.1 Konkrete tiltag på det forebyggende 

område samt Bilag 2.5 Oplæg til forebyggelsestiltag. Det fremgår end-

videre af planforslagets side 34, at de forebyggende tiltag, som er be-

skrevet i bilag 2.5, prioriteres og indarbejdes i brandvæsenets strategi 

og årshjul.   
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Beredskabsstyrelsen skal pege på, at de nævnte forebyggelseskam-

pagner og -tiltag kan indgå som planlagte aktiviteter i planen, og at det 

kan beskrives, hvilke ressourcer som anvendes hertil.   

 

Beredskabsstyrelsen finder det positivt, at Sydøstjyllands Brandvæsen 

gør brug af de nationale kampagner Brandsikker Bolig og Lær Børn om 

Brand.  

 

Af planforslagets afsnit 3.2.3 om udrykningsstatistik om automatiske 

brandalarmeringsanlæg (ABA) fremgår, at niveauet for blinde alarmer 

er stigende. Beredskabsstyrels noterer sig, at Sydøstjyllands Brandvæ-

sen bl.a. har beskrevet den forebyggende indsats i bilag 2.5. I den for-

bindelse skal Beredskabsstyrelsen gøre opmærksom på materialet om 

at nedbringe antallet af blinde alarmer fra automatiske brandalarme-

ringsanlæg, se dette link til Beredskabsstyrelsens hjemmeside for yder-

ligere inspiration.  

 

Fri disponering, m.v. 

Beredskabsstyrelsen finder det positivt, at Sydøstjyllands Brandvæsen i 

takt med udviklingen har justeret den eksisterende fri disponering i 

hele dækningsområdet, dvs. at det er den nærmeste relevante res-

source, der tilkaldes til en hændelse. Som Sydøstjyllands Brandvæsens 

egne analyser viser, så vil det i yderområderne betyde, at det er et 

naboberedskab, der er den nærmeste relevante ressource, hvorfor 

Sydøstjyllands Brandvæsen har indgået aftaler med de pågældende 

naboberedskaber efter beredskabslovens § 13, stk. 1.  

 

Møde- og alarmeringsplaner 

Sydøstjyllands Brandvæsen har identificeret en række større brandfar-

lige virksomheder og risikovirksomheder i dækningsområdet. Der er 

alene udarbejdet mødeplan for JYSK i Uldum. Det fremgår af planfor-

slaget, at Sydøstjyllands Brandvæsen vil afdække behovet for yderlige-

re møde- og alarmeringsplaner. Udarbejdelse af disse forventes afslut-

tet medio 2021.  

 

Beredskabsstyrelsen skal opfordre til, at møde- og alarmeringsplanerne 

dels udarbejdes, dels indøves i samarbejde med de aktører, der forven-

tes at skulle assistere.  

 

Beredskabsstyrelsen skal anmode Sydøstjyllands Brandvæsen om at 

fremsende en status på arbejdet, når dette er afsluttet medio 2021.   

 

Uddannelse 

Sydøstjyllands Brandvæsen har et ambitiøst uddannelsesniveau for 

både det fastansatte og deltidsansatte personale og i relation til nye 

kompetencer og vedligeholdelse af disse.  

https://brs.dk/blindealarmer
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Beredskabsstyrelsen er opmærksom på, at afsnittet i bilag 2.6, afsnit 

2.5.3 Lederniveau beskriver de lokale undervisningstiltag, men vurde-

rer ikke, at dette svarer tydeligt på, hvordan den funktionsbestemte 

efteruddannelse af indsatsledernes decentrale del gennemføres. Bered-

skabsstyrelsen skal henvise til den gældende uddannelsesbeskrivelse 

”Funktionsbestemt efteruddannelse af indsatsledere – decentral del”. 

 

Indsatsledelse m.v. 

Indsatsledervagten i Sydøstjyllands Brandvæsen varetages af én ind-

satsledervagt i hele området, og som vil kunne dække størstedelen af 

området på 15 minutter og hele området på 20 minutter. Der er endvi-

dere etableret en fast bagvagt inden for normal arbejdstid samt en til-

kaldeordning udenfor normal arbejdstid, ligesom der er mulighed for at 

indsatsledervagten kan varetages af naboberedskaberne. Indsatslede-

ren vil altid være fremme før assisterende styrker. Sydøstjyllands 

Brandvæsen har udarbejdet en analyse, der viser, at der vil være si-

tuationer, hvor der vil være samtidige hændelser for indsatslederen.  

Beredskabsstyrelsen skal derfor opfordre til, at indsatslederordningen 

løbende vurderes, se også afsnittet nedenfor om kvalitetsstyring. 

 

Beredskabsstyrelsen har noteret, at alle holdledere er uddannet teknisk 

leder. 

 

Beredskabsstyrelsen finder det positivt, at Sydøstjyllands Brandvæsen, 

for at styrke robustheden i den operative ledelse, især ved større, 

komplekse og længerevarende hændelser, arbejder med modeller, hvor 

det er muligt at opskalere ledelsesapparatet. Dette omfatter også sam-

arbejdet i den lokale beredskabsstab og den/de kommunale krisesty-

ringsstabe. Beredskabsstyrelsen skal pege på, at Sydøstjyllands Brand-

væsen løbende har opmærksomhed på, om de ledelsesmæssige res-

sourcer vil være til rådighed, især ved længerevarende hændelser, 

hvor der er behov for afløsning. 

 

Ø-beredskab (stedlige beredskabsstyrker) 

Beredskabsstyrelsen er opmærksom på, at Sydøstjyllands Brandvæsen 

har analyseret, dimensioneret og beskrevet de stedlige beredskabs-

styrker på Endelave og Hjarnø. 

 

Andre forhold 

Beredskabsstyrelsen har noteret, at Sydøstjyllands Brandvæsen har 

udarbejdet en plan for vandforsyning og en plan for indkvartering og 

forplejning.  

 

https://brs.dk/globalassets/brs---beredskabsstyrelsen/dokumenter/uddannelse---metodehafter-m.v/2019/-fbe-isl-udd-decen-laringsplan-.pdf
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Dataindsamling 

Beredskabsstyrelsen skal henstille til, at redningsberedskabet løbende 

sikrer, at ODIN er opdateret, jf. cirkulære nr. 9111 af 3. marts 2015 

om elektronisk registrering og indberetning af det kommunale red-

ningsberedskabs kapaciteter og udrykningsaktiviteter.  

 

Kvalitetsstyring 

Sydøstjyllands Brandvæsen har supplerende oplyst, at der løbende ind-

samles statistik om afgangs- og responstider, blinde alarmer fra auto-

matiske brandalarmeringsanlæg m.m. og har fremsendt et eksempel 

på den månedsoversigt, som fremsendes til bestyrelsesmøderne. Be-

redskabsstyrelsen ser positivt på, at denne opfølgning sker og anbefa-

ler, at også indsatslederens responstider følges. 

 

Den videre behandling 

Denne udtalelse skal indgå i sagsgrundlaget, når planen behandles og 

endeligt vedtages af kommunalbestyrelsen i de respektive ejerkommu-

ner, jf. dimensioneringsbekendtgørelsens § 3, stk. 3. 

 

Efter den endelige vedtagelse i de to kommunalbestyrelser skal planen 

sendes til Beredskabsstyrelsen til orientering, jf. § 3, stk. 5, i dimensi-

oneringsbekendtgørelsen. 

 

Planen skal revideres og indsendes til Beredskabsstyrelsens udtalelse, i 

det omfang udviklingen gør det nødvendigt, jf. § 3, stk. 6, i dimensio-

neringsbekendtgørelsen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Martin Reland 


