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NOTAT  

 
 
Forslag til ændring af beredskabsloven m.v.  

 
Pkt. 1: Forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyt-

telsesrum, lov om havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyro-

tekniske artikler (L167) 
Den 15. februar 2016 afgav Hovedstadens Beredskab (HB) ved for-
mandsskabet høringssvar til det af Forsvarsministeriet på høringspor-
talen offentliggjorte udkast til lovforslag om ændring af beredskabslo-
ven mv. Høringssvaret er vedlagt til orientering. 
 
Høringsforslaget, som har til hensigt at sikre en relevant lovmæssig 
ramme for de nye fælleskommunale beredskabsenheder, indeholder 
ændringer på følgende områder: Mulighed for gensidigt operativt 
samarbejde henover landegrænser, mulighed for udpegning af med-
arbejderrepræsentanter til den fælles beredskabskommission (besty-
relsen i HB) samt en præcisering af, at politimesteren ingen stemme-
ret har, fri disponering1, indføjelse af hjemmel til ministeren til at fast-
sætte regler om alarmering af brandvæsenet (for at sikre fri dispone-
ring vil det være nødvendigt at reducere antallet af vagtcentraler), 
adskillelse af planen for den risikobaserede dimensionering og den 
samlede plan for kommunens beredskab, mulighed for udlicitering af 
visse (såkaldte ukomplicerede) brandsyn til private entreprenører, 
som f.eks. Falck, ”overførsel” af regler om højlagre til bygningsregle-
mentet samt nogle konsekvensændringer i lov om beskyttelsesrum, 
fyrværkeriloven og lov om beskyttelse af havmiljøet, der giver adgang 
for kommunalbestyrelsen til at henlægge sine beføjelser til bered-
skabskommissionen eller den fælles beredskabskommission. 
 
Lovforslaget blev fremsat den 31. marts 2016. 
 

                                                            
1 Der sendes nærmeste relevante ledige enhed uanset kommunegrænser. 
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Den 12. april 2016, blev forslaget 1. behandlet og henvist til udvalgsbehandling. 
 L 167 indeholder i forhold til høringsudkastet et par væsentlige ændringer:   
 

 Der er indføjet en udtrykkelig hjemmel til at kommunalbestyrelsen kan be-
stemme, at der skal opkræves et gebyr til dækning af udgifter ved tilslut-
ning til og overvågning af brandtekniske installationer med direkte alarm-
overførsel til brandvæsenet. 
 
Endvidere bemyndiges kommunalbestyrelsen til at fastsætte gebyrernes 
størrelse, herunder størrelsen af gebyret ved udrykning til blinde alarmer. 
 

 Muligheden for at udlicitere brandsyn til private er fjernet (det nævnes i 
Forsvarsministeriets høringssvar, at når de juridiske forhold nærmere er 
undersøgt, vil man genfremsætte forslaget ikke kun for visse brandsyn, 
men for alle). 
 

Loven forventes at træde i kraft den 1. juli 2016. 
 

Der er fremsat fire spørgsmål til Forsvarsudvalget: 
 
Spørgsmål 1 fra Annette Lind (S), der ønsker oplyst, hvorvidt ministeren vil medvir-
ke til at sikre, at de frivillige fra Beredskabsforbundet får en fast plads i beredskabs-
kommissionen. 
 
Spørgsmålet er besvaret af ministeren den 2.maj 2016. Ministeren har i sit svar 
udtrykt tilfredshed med, at kompetencen til at udpege en repræsentant for de fri-
villige fortsat er henlagt til kommunalbestyrelsen. I den forbindelse peges der på, at 
tilknytningen som frivillig ikke er betinget af, at den frivillige er medlem af Bered-
skabsforbundet. 
 
Spørgsmål 2 fra Jeppe Jacobsen (DF), der ønsker oplyst, hvem der vil varetage ind-
satsledelsen af beredskabsenhederne i en situation, der udløser brugen af § 18, stk. 
2. (§ 18, stk. 2, indeholder en hjemmel for forsvarsministeren til – også i tilfælde af 
større ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger, kan pålægge 
kommunalbestyrelsen at indsætte beredskabet uden for eget udrykningsområde – i 
dag gælder bestemmelsen kun under krigsforhold og særlige katastrofer, f.eks. i 
tilfælde af uheld i nukleare uheld). 
 
Spørgsmålet er besvaret af ministeren den 3. maj 2016. I svaret oplyses, at hoved-
principperne for indsatsledelse som udgangspunkt ikke ændres, når der er tale om 
større, komplekse hændelser, længerevarende eller flere samtidige hændelser, 
herunder terrorhændelser. Beredskabsstyrelsen kan, hvis der er behov herfor, yde 
støtte til kommunerne til at løse opgaverne i form af mandskab med specialkompe-
tencer og materiel. 
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Spørgsmål 3 og 4 fra Nikolaj Villumsen (EL), der ønsker teknisk bistand til to æn-
dringsforslag, dels et forlag, der skal sikre, at det af § 12, stk. 5 også fremgår, at 
nærmeste relevante udrykningsenhed i nogle tilfælde kan være Beredskabsstyrel-
sen, og dels et forslag, der skal sikre, at ministeren også får mulighed for at pålæg-
ge Beredskabsstyrelsen at bistå indsatsen i tilfælde af et stort terrorangreb eller 
anden katastrofe. 
 
Spørgsmålene er besvaret af ministeren den 5. maj 2016. Ministeren finder det ikke 
hensigtsmæssigt at ændre på den nuværende opgavefordeling mellem Beredskabs-
styrelsen og kommunerne. Beredskabsstyrelsen er tænkt som et overbygningsbe-
redskab, hvorfor styrelsen ikke bør indgå i den fri disponering. Med hensyn til for-
slaget om at gøre det muligt også at pålægge Beredskabsstyrelsen at bistå i tilfælde 
af et større terrorangreb eller anden katastrofe, henvises der til beredskabslovens § 
7, hvorefter styrelsen allerede i dag er forpligtet til at yde assistance til kommuner 
og til lovens § 18, stk. 2, hvorefter kommunerne er forpligtet til at tilkalde assistan-
cen, hvis det skønnes påkrævet på grund af karakteren eller omfanget af hændel-
sen. 
 
Medlem af Forsvarsudvalget Bjarne Laustsen (S) har over for ministeren rejst 
spørgsmål om, hvem der kan/ikke kan repræsentere de frivillige i beredskabskom-
missionen. Ministeren har svaret den 18. maj. I svaret oplyses, at det af lovens for-
arbejder fremgår, at der med de frivillige sigtes til de frivillige, som kommunalbe-
styrelsen efter beredskabslovens § 51, stk. 3, kan anvende til løsning af opgaver 
inden for kommunens beredskab, herunder specielt Beredskabsforbundet eller 
andre frivillige organisationer, hvortil mange frivillige er knyttet, som f.eks. Dansk 
Røde Kors og ASF-Dansk Folkehjælp. Ministeren slog samtidig fast, at Hjemmevær-
net i denne sammenhæng ikke kan repræsentere de frivillige, ligesom fastansatte i 
redningsberedskabet heller ikke kan udpeges som repræsentant for de frivillige. 
 
Den 5. maj 2016 fremsatte forsvarsministeren efter ønske fra KL et ændringsforslag 
til 2. behandling af L167, der præciserer, at kommunalbestyrelser, der har samord-
net deres redningsberedskab, bemyndiges til at bestemme, at den fælles bered-
skabskommission godkender planen for den risikobaserede dimensionering, og at 
Beredskabsstyrelsens udtalelse om planen for den risikobaserede dimensionering i 
disse tilfælde skal forelægges den fælles beredskabskommission og ikke den enkel-
te kommunalbestyrelse. 
 
Fristen for ændringsforslag var den 11. maj d.å.. Der er alene indkommet ændrings-
forslaget, stillet af ministeren, jf. ovenfor. Betænkningen er afgivet den 19. maj 
2016, og det fremgår heraf, at et flertal af udvalget (med undtagelse af medlemmet 
fra Inuit Ataqatigitt) indstiller lovforslaget med det stillede ændringsforslag til ved-
tagelse. Mindretallet vil hverken stemme for eller imod lovforslaget eller ændrings-
forslaget. Lovforslaget er 2. behandlet den 24. maj 2016 og sendt direkte videre til 
3. behandling den 26. maj 2016. 
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Pkt. 2: Ændring af byggeloven (Lov nr. 386 af 27. april 2016) 
Den 21. april 2016 blev (L101) Forslag til lov om ændring af byggeloven vedtaget. 
Med ændringen implementeres dele af regeringens vækstpakke fra 2015 om en 
modernisering af den tekniske byggesagsbehandling og en styrket sammenhæng i 
brandlovgivningen. 
 

 Ændringen giver transport- og byggeministeren hjemmel til at fastsætte 
regler om en certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i 
kompliceret byggeri.  

 
Som led i udstedelsen af byggetilladelser foretager kommunernes byggesagsbe-
handlere i dag og som oftest i samarbejde med beredskabets brandteknikere, når 
det gælder brandforhold, en vurdering af de tekniske forhold, der følger af byg-
ningsreglementet. Fremover vil certificerede firmaer som led i projekteringen skulle 
indestå for, at bygningsreglementets tekniske regler er overholdt for et konkret 
byggeri. Ordningen indføres med henblik på at nedsætte sagsbehandlingstiden og 
sikre en mere ensartet sagsbehandling. 
  
Der er tale om ændringer, der kan give store udfordringer for redningsberedskabet 
i forbindelse med en evt. senere indsats i forbindelse med en brand, idet rednings-
beredskabets rolle i dag bl.a. er at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmulighe-
der i et byggeri.  
 

 For lokaliteter hvor mange mennesker er samlet, eller hvor mennesker er 
samlet under særlige forhold, som f.eks. hoteller, forsamlingslokaler, hospi-
taler og institutioner stilles der i dag udover byggelovgivningens krav til 
indretning en række driftsmæssige krav til brugen efter beredskabslovgiv-
ningen. Fremadrettet vil sådanne krav alene blive reguleret i byggelovgiv-
ningen. 
 

Ændringen skal styrke sammenhængen i brandreguleringen og vil medføre mindre 
dobbeltregulering. Udførelsen af brandsyn vil dog fortsat skulle reguleres gennem 
beredskabslovgivningen, hvilket vil indebære, at redningsberedskabet skal sikres 
kendskab til de krav og den dokumentation, der gælder for opførelsen og ibrugta-
gelsen af et byggeri. 
 
Loven træder i kraft den 1. juni 2016. 
 
 
Pkt. 3: Ny politisk stemmeaftale om det statslige beredskab 
Den 17. marts 2016 indgik Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative 
Folkeparti en stemmeaftale om udmøntningen af besparelserne på det statslige 
område. 
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Aftalen indeholder følgende hovedpunkter: 

 Besparelserne fra 2017 reduceres fra 125 mio. kr. til 45 mio. kr. 

 Besparelserne i år reduceres fra 75. mio. kr. til 30. mio. kr. 

 Mankoen finansieres ved omprioriteringer inden for Forsvarsministeriets 
ramme. 

 Enighed om, at Beredskabsstyrelsen fortsat skal have centre i alle dele af 
landet. 

 Provenuet forventes udmøntet ved en fortsat organisationstilpasning af 
Beredskabsstyrelsen, øget anvendelse af fælles administrative løsninger og 
kapacitet inden for Forsvarsministeriets område. 

 Etablering af et samordnet redningsberedskab på Bornholm. 

 Regulering af kommunernes økonomi som led i de ændrede brandsynster-
miner2. 

 Inden 1. marts 2017 skal der udarbejdes en rapport om erfaringerne med 
den nye struktur i redningsberedskabet med henblik på at vurdere behovet 
for justeringer. 

 Der skal være en dialog om, hvordan der sikres en hensigtsmæssig arbejds-
deling mellem det kommunale - og statslige redningsberedskab. 

 Endelig skal der i samarbejde med KL gennemføres en analyse af mulighe-
derne for at effektivisere og sammenlægge vagtcentralerne i beredskabet, 
jf. ovenfor om indførelse af fri disponering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
2 Der foreligger endnu ikke et nyt udkast til ændrede brandsynsregler. Der foreligger et udkast fra 
september 2015, som der endnu ikke er fulgt op på. 


