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1. Gennemgang af forslag til plan for risikobaseret dimensionering af Lolland-
Falster Brandvæsen  

SAGSFREMSTILLING:  

I henhold til beredskabsloven skal det kommunale redningsberedskab udarbejde et 
forslag til plan for risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Planen danner det 
samlede grundlag for kommunernes serviceniveau for det kommunale 
redningsberedskab. Planen skal, efter behandling i beredskabskommissionen, 
indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse, hvorefter den skal vedtages i et møde i 
kommunalbestyrelserne. Planen skal revideres efter behov, dog mindst en gang i hver 
kommunale valgperiode. 

Idet planen, som ovenfor beskrevet, fastlægger serviceniveauet for det samlede 
arbejde i Lolland-Falster Brandvæsen og følger den kommunale valgperiode, har det, 
som følge af sammenlægningen pr. 1. januar 2014 af Lolland Brandvæsen og 
Guldborgsund Redningsberedskab, været nødvendigt at udarbejde en samlet plan for 
det nye fælles kommunale redningsberedskab.  Der er ved udarbejdelse af planen 
taget udgangspunkt i de nuværende to kommuners planer og de tidligere fastlagte 
serviceniveauer for de to kommuner, herunder således også de indgåede kontrakter 
med Falck og udfordringerne som følge af nedlæggelsen af det kommunale 
støttepunkt i Nyk. F. 

Selvom Lolland og Guldborgsund Kommuner har etableret et fælleskommunalt 
redningsberedskab, er det fortsat de to kommunalbestyrelser, der jf. lovgivningen er 
ansvarlige for et tilstrækkeligt kommunalt redningsberedskab, hvorfor planen efter 
behandling i den fælles beredskabskommission og udtalelse hos Beredskabsstyrelsen, 
skal vedtages af de enkelte kommunalbestyrelser i et møde. 

Idet planforslaget er meget omfattende, vil det blive fremsendt særskilt på CD-ROM til 
beredskabskommissionens medlemmer.  

Da planen omhandler alle dele af Lolland-Falster Brandvæsen vil de to 
afdelingsledere/vicebrandchefer deltage under gennemgangen af planforslaget. 

LOVGRUNDLAG:  

Beredskabsloven og samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen.  

ØKONOMI:  

Planforslaget indebærer ingen økonomiske konsekvenser. 

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:  
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Ingen 

DER SKAL TAGES STILLING TIL:  

Hvorvidt det udarbejde planforslag kan godkendes af beredskabskommissionen og 
fremsendes til beredskabsstyrelsen for udtalelse 

INDSTILLING:  

Beredskabschefen indstiller at beredskabskommissionen godkender det udarbejdede 
planforslag. 
 

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: 
 

Godkendt som indstillet 
 

 

 

 

BILAG:  

 Planforslag for risikobaseret dimensionering af Lolland-Falster Brandvæsen 
(fremsendes særskilt på CD-ROM). 
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2. Overordnet budgetforslag for 2015 

SAGSFREMSTILLING:  

For at sikre brandvæsnets budgetproces, er der udarbejdet et overordnet 
budgetforslag for brandvæsnet for budget 2015. 

Budgetforslaget tager udgangspunkt i budget 2014 og er fremskrevet i henhold til de 
gældende fremskrivningsprocenter fra KL og den gældende fremskrivningsprocent for 
Falck. Løn fremskrives med 2 % og øvrige udgifter, herunder Falck-kontrakterne med 
2,1 % 

Budgetforslaget er opdelt i 3 hovedområder: 

1. Falck-kontrakter. 20.220.900 kr. 

2. Personale, herunder de kommunale beredskaber i Stokkemarke og på Femø, 
Fejø og Askø. 11.220.000 kr. 

3. Drift, herunder bygninger, køretøjer, materiel, udrustning og frivillige.    
3.317.190 kr. 

LOVGRUNDLAG:  

Beredskabsloven og samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen 

ØKONOMI:  

Budgettet er alene fremskrevet i forhold til budget 2014  

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:  

Ingen 

DER SKAL TAGES STILLING TIL:  

Om det fremlagte budgetforslag kan benyttes til brandvæsnets endelige 
budgetlægning for 2015. 

INDSTILLING:  

Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen at denne træffer beslutning 
om den videre brug af budgetforslaget.  
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BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: 
 

Tiltrådt 
 

 

 

 

 

BILAG:  

 Ingen  
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3. Politisk stillingtagen til byggesagsbehandling af visse landbrugsbygninger 

SAGSFREMSTILLING:  

Forebyggelse af brand i bygninger er for visse bygningskategorier fastlagt i både 
byggeloven og beredskabsloven, herunder skal også en række landbrugsejendomme 
byggesagsbehandles efter beredskabsloven. 
Beredskabsloven stiller således krav om at halmlader underlægges beredskabslovens 
regelsæt om tekniske forskrifter for visse brandfarlige virksomheder (TF Visse). Disse 
krav medfører at de fleste halmlader skal udføres med brandventilation. 
Etablering af brandventilation er ofte et væsentligt fordyrende krav til den enkelte 
bygning.  
 
Eksempelvis vil en landmand, der ønsker at opføre en halmlade med spær af stål, sider 
af stål og tag af stål eller eternit, blive stillet overfor et krav om brandventilation, dette 
gøres med henvisning til at sikre slukningsarbejdet. 
 
Det er brandvæsnets opfattelse af dette krav er en unødvendig fordyrelse af halmlader 
med eternittag, der alene opføres til opbevaring af halm og hvor der i byggetilladelsen 
indføjes en skriftlig begrænsning omhandlende brugen af laden. 
 
Lolland-Falster Brandvæsen skal, som alternativ til kravene fra beredskabsloven, 
foreslå, at beredskabskommissionen træffer beslutning om fravigelse af kravet om 
brandventilation, ved opførelse af halmlader med eternittag. 
 
Begrundelse for dette er at der ved en brand i en halmlade med eternit på taget, vil 
blive skabt naturlig ventilation idet eternitten springer pga. varmeudviklingen fra 
oplaget. Halm har den egenskab, at der ved antændelse sker en meget hurtig varme- 
og røgudvikling som gør almindelig slukningen stort set umulig og brandvæsnets 
indsats kun kan foretages udefra og i øvrigt har begrænset virkning. 
 
Det skal understreges at forslaget ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. 
Beredskabschefen skal derfor anbefale at beredskabskommissionen retter 
henvendelse til Beredskabsstyrelsen med henblik på at få ændret reglerne, således at 
halmlader med fuldtdækkende eternittag, fritages for kravet om brandventilation. 
 
Lolland Falster Brandvæsen foreslår, som følge af ovenstående, at 
beredskabskommissionen fastlæger en praksis, der medfører at de omtalte halmlader 
med eternittag kan godkendes uden brandventilation. 
 
Såfremt laden skal bruges til andet end halm skal der foretages fornyet 
byggesagsbehandling.   
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LOVGRUNDLAG:  

Beredskabsloven.  

ØKONOMI:  

Der er ingen økonomi forbundet med dagsordenspunktet. 

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:  

Ingen 

DER SKAL TAGES STILLING TIL:  

Hvorvidt beredskabskommissionen vil fastlæge en praksis, der medfører at de omtalte 
halmlader med eternittag kan godkendes uden brandventilation. 

 

INDSTILLING:  

Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen at denne træffer beslutning 
om fastlæggelse af praksis for brandvæsnets behandling af byggesager vedr. halmlader 
 
 

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: 
 

Byggesager om halmlader sagsbehandles efter gældende regler. Lolland-Falster 
Brandvæsen udarbejder skrivelse til Beredskabsstyrelsen, som underskrives af 
Borgmestrene. 
 

 

 

 

 

BILAG:  
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4. Ansøgning om nedlæggelse af sikringsrum Riddersborgparken  

SAGSFREMSTILLING:  

ARKITEMA ARCHITECTS har, som totalrådgiver for Nakskov Almene Boligselskab, 
ansøgt Lolland-Falster Brandvæsen om tilladelse til nedlæggelse af en række 
sikringsrum, samt nedlæggelse af en række nødudgange/flugtveje på de 
tilbageværende sikringsrum.  

Ansøgningen fremsendes som følge af boligselskabets ændring af bebyggelsen i 
Riddersborgparken, hvor boligomfanget reduceres fra 414 til 191 boliger. Reduktionen 
medfører at en række boligblokke nedrives og at kældrene med sikringsrum opfyldes. 

Jf. ”Lov om beskyttelsesrum” § 20 stk. 2, kan kommunalbestyrelsen, i særlige tilfælde, 
godkende nedlæggelse af sikringsrum, uden at der opføres erstatningsrum, såfremt 
sikringsrummet udgør en hindring for gennemførelse af en aktuel ombygning. 

Lolland-Falster Brandvæsen vurderer at den beskrevne ændring af bygningsmassen i 
Riddersborgparken, opfylder lovens § 20 stk. 2 om nedlæggelse af sikringsrum uden 
krav om etablering af erstatningsrum. 

I modsætning til ovenstående åbner loven ikke mulighed for at nedlægge nødudgange/ 
flugtveje på de tilbageværende sikringsrum. Dette skyldes at flugtvejene er etableret i 
forhold til en samlet byggeteknisk sagsbehandling af sikringsrummet som sikringsrum 
og ikke som kælderrum. 

LOVGRUNDLAG:  

Lov om beskyttelsesrum og Byggeloven 

ØKONOMI:  

Ingen 

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:  

Ingen 

DER SKAL TAGES STILLING TIL:  

Om det overfor Lolland Byråd kan anbefales at der gives tilladelse til nedlæggelse af 
sikringsrum i Riddersborgsparken og ændring af flugtvejsforhold for de 
tilbageværende. 
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INDSTILLING:  

Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen, at sagen fremsendes til 
Lolland Byråd med følgende anbefaling: 
 

 Nedlæggelse af sikringsrum i Riddersborgparken kan gennemføres i henhold til 
fremsendte ansøgning. Tilladelsen gives i jf. ”Lov om beskyttelsesrum” § 20 stk. 
2, såfremt dette sker uden økonomiske konsekvenser for Lolland Kommune. 

 Der kan ikke gives tilladelse til de ansøgte ændringer af nødudgangs-/ 
flugtvejsforholdene på de resterende sikringsrum, idet ”lov om 
beskyttelsesrum” ikke åbner mulighed for dette og flugtvejsforholdene er 
etableret som følge af en samlet byggeteknisk sagsbehandling af rummene, 
som sikringsrum med stor personbelastning. 

 

  

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: 
 

Besluttet som indstillet 
 

 

 

 

 

BILAG:  

 Ansøgning fra ARKITEMA ARCHITECTS  
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5. Orientering om Borgmesterbrev til Forsvarsministeren og de 
Beredskabsfaglige ordfører. 

 

Beredskabschefen har, på vegne af de to borgmestre, fremsendt vedlagte skrivelse til 
forsvarsministeren og de beredskabsfaglige ordførere. 
 
 

LOVGRUNDLAG:  

Beredskabsloven 

ØKONOMI:  

Ingen 

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:  

Ingen 

DER SKAL TAGES STILLING TIL:  

Orientering 

INDSTILLING:  

Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen, at sagen tages til 
efterretning. 
 

  

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: 
 

Taget til efterretning 
 

 

 

 

 

BILAG:  

 Borgmesterbrev til forsvarsministeren og de beredskabsfaglige ordførere  
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6. Orientering om sammenlægningsstatus og hjemmeside for LFBV 

Beredskabschefen orienterer kort om status på sammenlægningen og om 
brandvæsnets nye hjemmeside som kan findes på WWW.LFBV.DK 

 

LOVGRUNDLAG:  

Beredskabsloven 

ØKONOMI:  

Ingen 

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:  

Ingen 

DER SKAL TAGES STILLING TIL:  

Orientering 

INDSTILLING:  

Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen, at sagen tages til 
efterretning. 
 

  

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: 
 

Taget til efterretning 
 

 

 

 

 

BILAG:  

 Ingen  

http://www.lfbv.dk/
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7. Eventuelt 

SAGSFREMSTILLING:  

Beredskabskommissionens medlemmer har muligheden for at stille spørgsmål om 
brandvæsnet i sin helhed eller om enkelte detaljer. 

Beredskabschefen vil orientere om evt. særlige sager, der kan være kommet til efter 
dagsordenens udsendelse. 

LOVGRUNDLAG:  

Ingen 

ØKONOMI:  

Der er ingen økonomi forbundet med dagsordenspunktet 

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:  

Ingen 

DER SKAL TAGES STILLING TIL:  

Intet  

INDSTILLING:  

 

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: 
 

Næste møde tirsdag d. 28/6 kl. 13.00 forlægges til Rødby. Varighed til kl. 16.00, start 
med frokost. 
 

ANDET: 
 

Beredskabschefen gav en kort INFO om nye regler vedr. fyrværkeri. 
 


