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Beskrivelse af ansvarsfordeling HBR skal udarbejde en RBD for det samlede beredskabs område. Skal 
forelægges beredskabskommissionen og vedtages i de 8 
kommunalbestyrelser. 

HBR skal udarbejde en RBD for det samlede beredskabs område. Skal 
forelægges beredskabskommissionen og vedtages i de 8 
kommunalbestyrelser. 

Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en beredskabsplan (plan for 
fortsat drift) for hver kommune. Den udarbejdes af Hovedstadens 
Beredskab i samarbejde med den enkelte kommune og vedtages af 
kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune.

Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en beredskabsplan (plan for 
fortsat drift) for hver kommune. Den udarbejdes af Hovedstadens 
Beredskab i samarbejde med den enkelte kommune og vedtages af 
kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune. Som bilag til planen 
indgås aftale mellem HBR og den enkelte kommune om krisestyring 
og krisekommunikation.

Aftalens omfang Kvaliteten af den RBD HBR skal levere til kommunerne. Kvaliteten af den RBD HBR skal levere til kommunerne. Kvaliteten af den beredskabsplan HBR skal levere til kommunen Kvaliteten af den beredskabsplan HBR skal levere til kommunen
Svarfrist/Sagsbehandlingstid/ for ansøger *

Svarfrist/Sagsbehandlingstid/ for kommune * Udarbejdes mindst hver 4. år, ajourføres hver anden måned Udarbejdes mindst hvert 4. år. Revideres ved væsentlige ændringer.  Udarbejdes mindst hver 4. år, ajourføres hver anden måned Udarbejdes mindst hvert 4. år. Revideres ved væsentlige ændringer. 
Ansvaret for at opdatere dynamiske dokumenter, action cards mv. 
ligger i de enkelte kommuner. På de 3 årlige møder i de lokale 
beredskabssamordninger (BSxK) drøftes behovet for ændringer i 
beredskabsplanen og underliggende planer. HBR yder derudover 
løbende rådgivning ved behov.  

Vejledning

Dialogmøder

Lovpligtig uddannelse/ Krav til kompetencer Nej/ De medarbejdere og/eller eksterne rådgivere der har ansvaret 
for opgaven, forudsættes af have indgående viden om opgaven og 
betragtelig erfaring.

Nej/ De medarbejdere og/eller eksterne rådgivere der har ansvaret 
for opgaven, forudsættes af have indgående viden om opgaven og 
betragtelig erfaring.

Nej/ De medarbejdere der har ansvaret for opgaven, forudsættes af 
have indgående viden om opgaven og betragtelig erfaring.

Nej/ De medarbejdere der har ansvaret for opgaven, forudsættes af 
have indgående viden om opgaven og betragtelig erfaring.

Objektkendskab nødvendigt Risikovurdering udarbejdes i tæt samarbejde med de relevante 
forvaltninger/centre i de enkelte kommuner.Der skal endvidere ske 
inddragelse af de medarbejdere der har kendskab til de særligt 
krævende  objekter**.

HBR foretager risikovurderingen med inddragelse af de 
medarbejdere, der har kendskab til særligt krævende objekter*. I det 
omfang der er behov for at indhente yderligere 
oplysninger/ekspertise inddrages relevante forvaltninger, i de 
enkelte kommuner.

Planen udarbejdes i tæt samarbejde med de relevante 
forvaltninger/centre i de enkelte kommuner.Der skal endvidere ske 
inddragelse af de medarbejdere der har kendskab til de særligt 
krævende  objekter**.

Planen udarbejdes i tæt samarbejde med de relevante 
forvaltninger/centre i de enkelte kommuner.Der skal endvidere ske 
inddragelse af de medarbejdere der har kendskab til de særligt 
krævende  objekter**.

Kvalitet RBD skal leve op til de lovgivningsmæssige krav. RBD skal kunne 
udgøre et tilstrækkeligt solidt fundament for en dimensionering af 
beredskabet (risikoprofil), fastlægge niveauet for det kommunale 
redningsberedskabs opgavevaretagelse og på den baggrund 
fastlægge redningsberedskabets organisation, virksomhed, 
forebyggelsesindsats, brandstationer, dimensionering og materiel.

RBD skal leve op til de lovgivningsmæssige krav. RBD skal kunne 
udgøre et tilstrækkeligt solidt fundament for en dimensionering af 
beredskabet (risikoprofil), fastlægge niveauet for det kommunale 
redningsberedskabs opgavevaretagelse og på den baggrund 
fastlægge redningsberedskabets organisation, virksomhed, 
forebyggelsesindsats, brandstationer, dimensionering og materiel.

Beredskabsplanen, uanset om det er en samlet plan for hele HBR 
området eller en plan for hver kommune, skal den leve op til de 
lovgivningsmæssige krav. Beredskabsstyrelsens evt. bemærkninger/ 
anbefalinger skal følges.

Beredskabsplanen, uanset om det er en samlet plan for hele HBR 
området eller en plan for hver kommune, skal den leve op til de 
lovgivningsmæssige krav. Beredskabsstyrelsens evt. bemærkninger/ 
anbefalinger skal følges.

Opfølgning og dokumentation  (gælder alle 
SLA'er):Med henvisning til ejerstrategien skal HBR ‐ med 
afsæt i gældende SLA og RBD ‐ dokumentere, at det aftale 
serviceniveau leveres, herunder, at der leves op til krav om 
objektkendskab, specialviden/kompetencer, kvalitet, 
sagsbehandlingstider, samarbejde m.v. Dokumentationen 
forelægges ejerkommunerne i form af en årlig redegørelse.

" Fællestekst"(jf tekst i 1.  kolonne (A11) ) + Ændringer ud over de 
redaktionelle, såsom kontaktoplysninger, skal godkendes i den 
pågældende kommune.

" Fællestekst"(jf tekst i 1.  kolonne (A11) ) + Væsentlige ændringer 
skal godkendes af bestyrelsen og de 8 ejerkommuner. 

" Fællestekst"(jf tekst i 1. kolonne (A11)) + Ændringer ud over de 
redaktionelle, såsom kontaktoplysninger, skal godkendes i den 
pågældende kommune.

" Fællestekst"(jf tekst i 1. kolonne (A11)) + Væsentlige ændringer skal 
godkendes af kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune. 

*Svarfrist er den tid, der går fra ans. har fremsendt en fyldestgørende ansøgning til ans. modtager en afgørelse. Dage er arbejdsdage.  Side 1 af 7 ** Der henvises til oversigt. Vedlagt som bilag. 
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Parametre/ Myndighedsområde

Beskrivelse af ansvarsfordeling

Aftalens omfang
Svarfrist/Sagsbehandlingstid/ for ansøger *

Svarfrist/Sagsbehandlingstid/ for kommune *

Vejledning

Dialogmøder

Lovpligtig uddannelse/ Krav til kompetencer

Objektkendskab nødvendigt

Kvalitet

Opfølgning og dokumentation  (gælder alle 
SLA'er):Med henvisning til ejerstrategien skal HBR ‐ med 
afsæt i gældende SLA og RBD ‐ dokumentere, at det aftale 
serviceniveau leveres, herunder, at der leves op til krav om 
objektkendskab, specialviden/kompetencer, kvalitet, 
sagsbehandlingstider, samarbejde m.v. Dokumentationen 
forelægges ejerkommunerne i form af en årlig redegørelse.
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De 8 kommunalbestyrelser har fortsat ansvaret for at der udarbejdes 
sektorplaner, for hver kommune. De udarbejdes af de enkelte 
kommuner og vedtages af den enkelte kommune. HBR yder 
rådgivning.

De 8 kommunalbestyrelser har fortsat ansvaret for at der udarbejdes 
sektorplaner for hver kommune. På tilsvarende vis har 
kommunalbestyrelser i kommuner med kyststrækning forsat 
ansvaret for at udarbejde strandrensningsplaner for den enkelte 
kommune. De udarbejdes af de enkelte kommuner og vedtages af 
den enkelte kommune. HBR yder rådgivning.

De 4 kommunalbestyrelser har fortsat ansvaret for at der udarbejdes 
en strandrensningsplan for hver kommune. De udarbejdes af de 
enkelte kommuner og vedtages af den enkelte kommune. HB yder 
rådgivning.

SLA udgår som selvstændig SLA,  [da del af SLA vedr. sektorplaner ‐ 
der referes derfor eksplicit til strandrensnigsplaner i SLA vedr. 
sektorplaner ‐ jf. tilføjelserne med "grønt" i kolonne G : G2 og G10]     

Kvaliteten af den rådgivning HBR skal levere til kommunen Kvaliteten af den rådgivning HBR skal levere til kommunen Kvaliteten af den rådgivning HBR skal levere til kommunen

20 dage Løbende rådgivning   20 dage

Nej/ De medarbejdere der har ansvaret for rådgivningen, 
forudsættes af have indgående viden om opgaven.

Nej/ De medarbejdere der har ansvaret for rådgivningen, 
forudsættes af have indgående viden om opgaven.

Nej/ De medarbejdere der har ansvaret for rådgivningen, 
forudsættes af have indgående viden om opgaven.

Objektkendskabet er sikret ved at det er 
kommunen/forvaltningen/centret der udarbejder planen og 
actioncards.

Objektkendskabet er sikret ved at det er 
kommunen/forvaltningen/centret der udarbejder planen og 
actioncards.

Objektkendskabet er sikret ved at det er 
kommunen/forvaltningen/centret der udarbejder planen og 
actioncards.

Beredskabet udarbejder så vidt muligt skabeloner el.lign. Så der 
sikres et vist ensartet præg.  Beredskabet udfører rådgivning i det 
omfang det ønskes af kommunerne hvad angår det 
beredskabsfaglige. Rådgivning i andre fagområder f.eks. det 
sundhedsfaglige af Region/styrelse.

Beredskabet udarbejder så vidt muligt skabeloner el.lign. Så der 
sikres et vist ensartet præg.  Beredskabet udfører rådgivning i det 
omfang det ønskes af kommunerne hvad angår det 
beredskabsfaglige. Rådgivning i andre fagområder f.eks. det 
sundhedsfaglige eller miljøfaglige udføres af Region/styrelse m.fl.

Beredskabet udfører rådgivning i det omfang det ønskes af 
kommunerne hvad angår det beredskabsfaglige. Rådgivning i andre 
fagområder f.eks. det miljøfaglige udføres af den relevante 
Region/styrelse m.fl.

" Fællestekst" (jf tekst i 1. kolonne (A11))  " Fællestekst" (jf tekst i 1. kolonne (A11))  " Fællestekst" (jf tekst i 1. kolonne (A11)) 

*Svarfrist er den tid, der går fra ans. har fremsendt en fyldestgørende ansøgning til ans. modtager en afgørelse. Dage er arbejdsdage.  Side 2 af 7 ** Der henvises til oversigt. Vedlagt som bilag. 
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Parametre/ Myndighedsområde

Beskrivelse af ansvarsfordeling

Aftalens omfang
Svarfrist/Sagsbehandlingstid/ for ansøger *

Svarfrist/Sagsbehandlingstid/ for kommune *

Vejledning

Dialogmøder

Lovpligtig uddannelse/ Krav til kompetencer

Objektkendskab nødvendigt

Kvalitet

Opfølgning og dokumentation  (gælder alle 
SLA'er):Med henvisning til ejerstrategien skal HBR ‐ med 
afsæt i gældende SLA og RBD ‐ dokumentere, at det aftale 
serviceniveau leveres, herunder, at der leves op til krav om 
objektkendskab, specialviden/kompetencer, kvalitet, 
sagsbehandlingstider, samarbejde m.v. Dokumentationen 
forelægges ejerkommunerne i form af en årlig redegørelse.
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HBR udfører brandteknisk byggesagsbehandling i henhold til 
beredskabsloven.

HBR udfører brandteknisk sagsbehandling i henhold til 
beredskabsloven, herunder sagsbehandling vedr. risikovirksomheder 
omfattet af beredskabslovgivningen. Ved risikovirksomheder 
identificerer Miljømyndigheden sager, hvor risikokoefficienten for de 
stoffer, som kan medføre brand og/eller eksplosioner, er større end 
1. HB er da med i gruppen af risikomyndigheder og behandler sagen i 
overensstemmelse hermed.

HBR leverer rådgivning til kommunerne ved byggesagsbehandling 
efter bygningsreglementet kap. 5. Generel rådgivning om 
byggesagsrelaterede forhold. Herunder rådgivning om brandtekniske 
installationer, risikovurdering,  risikostyring m.m.

 HBR leverer rådgivning til kommunerne ved byggesagsbehandling 
efter bygningsreglementet kap. 5. Generel rådgivning om 
byggesagsrelaterede forhold. [Sidste sætning udgår]

Kvaliteten af den sagsbehandling som HBR udfører. Kvaliteten af den sagsbehandling som HBR udfører. Kvaliteten af den rådgivning HB R skal levere til kommunen Kvaliteten af den rådgivning HB R skal levere til kommunen
50 % af sagerne afgøres indenfor 5 dage, 80% af sagerne afgøres 
indenfor 10 dage og min.95 % af sagerne afgøres indenfor 15 dage 

50 % af sagerne afgøres indenfor 5 dage, 80% af sagerne afgøres 
indenfor 10 dage og min.95 % af sagerne afgøres indenfor 15 dage. 
Sagsbehandlingstiderne gælder ikke sagsbehandlingen af 
risikovirksomheder, da risikovirksomheder ikke er omfattet af ”Aftale 
om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling” og idet 
der efter bekendtgørelsen alene kræves en rimelig 
sagsbehandlingstid. 

10 dage 10 dage

Ja, der ydes god og kompetent vejledning af ansøger. Ja, der ydes god og kompetent vejledning af ansøger.

Ja, der deltages i dialogmøder med bygherre, kommunen og/eller 
andre relevante parter. Møderne afholdes i det omfang de ønskes af 
ansøgeren / kommunen / eller beredskabet selv.

Ja, der deltages i dialogmøder med bygherre, kommunen og/eller 
andre relevante parter. Møderne afholdes i det omfang de ønskes af 
ansøgeren / kommunen / eller beredskabet selv.

Ja, HB deltager i dialogmøder med bygherre, kommunen og andre 
relevante parter. Møderne afholdes i det omfang de ønskes af 
ansøgeren / kommunen / eller beredskabet selv.

Ja, HB deltager i dialogmøder med bygherre, kommunen og andre 
relevante parter. Møderne afholdes i det omfang de ønskes af 
ansøgeren / kommunen / eller beredskabet selv.

Ja ved BRS/ Medarbejderne skal være opdateret med ny viden på 
områderne. Beredskabets medarbejdere skal dække over en bred 
faglig viden indenfor brandtekniske emner. 

Ja ved BRS/ Medarbejderne skal være opdateret med ny viden på 
områderne. Beredskabets medarbejdere skal dække over en bred 
faglig viden indenfor brandtekniske emner. 

Nej/ Der forudsættes samme uddannelsesniveau som ved 
brandteknisk byggesagsbehandling efter Beredskabsloven. 
Beredskabets medarbejdere skal være opdateret med ny viden på 
området og have en bred faglig viden indenfor brandtekniske emner.

Nej/ Der forudsættes samme uddannelsesniveau som ved 
brandteknisk byggesagsbehandling efter Beredskabsloven. 
Beredskabets medarbejdere skal være opdateret med ny viden på 
området og have en bred faglig viden indenfor brandtekniske emner.

I de tilfælde hvor objektet er kompliceret** m.m. Skal det sikres at 
rådgivningen udføres af medarbejdere der har et indgående 
kendskab til de særligt krævende objekttype** og de de særlige 
forhold, der knytter sig til det konkrete objekt 

I de tilfælde hvor objektet er kompliceret** m.m. Skal det sikres at 
rådgivningen udføres af medarbejdere der har et indgående 
kendskab til de særligt krævende objekttype** og de de særlige 
forhold, der knytter sig til det konkrete objekt 

I de tilfælde hvor objektet er kompliceret** m.m. Skal det sikres at 
rådgivningen udføres af medarbejdere der har et indgående 
kendskab til de særligt krævende objekttype** og de de særlige 
forhold, der knytter sig til det konkrete objekt 

I de tilfælde hvor objektet er kompliceret** m.m. Skal det sikres at 
rådgivningen udføres af medarbejdere der har et indgående 
kendskab til de særligt krævende objekttype** og de de særlige 
forhold, der knytter sig til det konkrete objekt 

Sagsbehandlingen skal være i overensstemmelse med god 
forvaltningsskik og der skal tilstræbes en høj service. 
Sagsbehandlingen og afgørelsen skal være af høj faglig kvalitet. 

Sagsbehandlingen skal være i overensstemmelse med god 
forvaltningsskik og der skal tilstræbes en høj service. 
Sagsbehandlingen og afgørelsen skal være af høj faglig kvalitet. Ved 
risikovirksomheder med videre, som er omfattet af 
Beredskabslovgivningen, foretager HB sammen med de øvrige 
relevante myndigheder ligeledes justeringer og afprøvninger af de 
eksterne beredskabsplaner, hvor disse er krævet. 

Beredskabet udfører rådgivning/sparring i det omfang det ønskes af 
kommunerne hvad angår det beredskabsfaglige, herunder  
rådgivning om brandtekniske installationer, risikovurdering,  
risikostyring m.m. . Flexibilitet og tilgængelighed skal sikres. Der skal 
afholdes ugentlige møder i kommunerne, hvor indkomne sager af 
relevans for beredskabet gennemgås. 

Beredskabet udfører rådgivning/sparring i det omfang det ønskes af 
kommunerne hvad angår det beredskabsfaglige. [sidste del af 
sætning udgår]. Flexibilitet og tilgængelighed skal sikres. Der skal 
afholdes ugentlige møder i kommunerne, hvor indkomne sager af 
relevans for beredskabet gennemgås. 

" Fællestekst" (jf tekst i 1. kolonne (A11)) + Redegørelsen skal 
indeholde en opgørelse over  antal sager  og sagsbehandlingstider. 
Beredskabet orienterer den enkelte kommune om 
tilladelser/påbud/afslag samtidig med ansøger.

" Fællestekst" (jf tekst i 1. kolonne (A11)) +  Redegørelsen skal 
indeholde en opgørelse over  antal sager  og sagsbehandlingstider. 
Der er en gensidig  orientering mellem HBR og den enkelte kommune
om tilladelser/påbud/afslag samtidig med ansøger.

" Fællestekst" (jf tekst i 1. kolonne (A11)) + Redegørelsen skal 
indeholde en opgørelse over  antal sager  og sagsbehandlingstider.

" Fællestekst" (jf tekst i 1. kolonne (A11)) + Redegørelsen skal 
indeholde en opgørelse over  antal sager  og sagsbehandlingstider.

*Svarfrist er den tid, der går fra ans. har fremsendt en fyldestgørende ansøgning til ans. modtager en afgørelse. Dage er arbejdsdage.  Side 3 af 7 ** Der henvises til oversigt. Vedlagt som bilag. 



SLA Myndighed og forebyggelsesområdet
Sort: Oprindelig tekst 1/1 2016
Grøn: Ændringer godkendt af samarbejdsorgan  
Blå: Bemærkning

BM02/2017
bilag  2 , pkt. 3

Parametre/ Myndighedsområde

Beskrivelse af ansvarsfordeling

Aftalens omfang
Svarfrist/Sagsbehandlingstid/ for ansøger *

Svarfrist/Sagsbehandlingstid/ for kommune *

Vejledning

Dialogmøder

Lovpligtig uddannelse/ Krav til kompetencer

Objektkendskab nødvendigt

Kvalitet

Opfølgning og dokumentation  (gælder alle 
SLA'er):Med henvisning til ejerstrategien skal HBR ‐ med 
afsæt i gældende SLA og RBD ‐ dokumentere, at det aftale 
serviceniveau leveres, herunder, at der leves op til krav om 
objektkendskab, specialviden/kompetencer, kvalitet, 
sagsbehandlingstider, samarbejde m.v. Dokumentationen 
forelægges ejerkommunerne i form af en årlig redegørelse.
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HBR leverer rådgivning til kommunerne ved sagsbehandling af 
risikobetonede virksomheder. Større oplag m.m. Der er typisk tal om 
en screening af sager for at afklare om HBR er myndighed på dele af 
sagen

HB leverer rådgivning til miljømyndighederne (Kommunerne og 
Miljøstyrelsen) ifm. sagsbehandling af risikovirksomheder [to sidste 
sætninger erstattet med: med videre ‐ særligt ifm. udformning af eksterne 
beredskabsplaner. Ved sager hvor risikokoefficienten for de stoffer, som 
ikke kan medføre brand og/eller eksplosioner, er større end 1 deltager HB 
ad‐hoc i gruppen af risikomyndigheder og rådgiver miljømyndigheden i 
overensstemmelse hermed. 

HB Rudfører brandsyn på brandsynspligtige objekter indenfor 
beredskabets område. Generel rådgivning om forebyggelse og 
byggesagsrelaterede forhold. 

HBR udfører brandsyn på brandsynspligtige objekter indenfor 
beredskabets område. HBR foretager risikovurdering ihht 
brandsynsbekendtgørelse. HBR yder generel rådgivning om 
forebyggelse og byggesagsrelaterede forhold

Kvaliteten af den rådgivning HBR skal levere til kommunen Kvaliteten af den rådgivning HBR skal levere til kommunen Kvaliteten af den sagsbehandling som HBR udfører. Kvaliteten af den sagsbehandling som HBR udfører.
Alle brandsyn gås indenfor de lovpligtige intervaller Alle brandsyn gås indenfor de lovpligtige intervaller

10 dage Løbende rådgivning

Ja, der ydes god og kompetent vejledning under brandsynet. Ja, der ydes god og kompetent vejledning under brandsynet.

Nej/ Der forudsættes samme uddannelsesniveau som ved 
brandteknisk byggesagsbehandling efter Beredskabsloven. 
Beredskabets medarbejdere skal være opdateret med ny viden på 
området og have en bred faglig viden indenfor brandtekniske emner.

Nej/ Der forudsættes samme uddannelsesniveau som ved 
brandteknisk byggesagsbehandling efter Beredskabsloven. 
Beredskabets medarbejdere skal være opdateret med ny viden på 
området og have en bred faglig viden indenfor brandtekniske emner.

Ja ved BRS/Ud over den lovpligtige uddannelse skal medarbejderne 
skal være opdateret med ny viden på området og have en bred faglig 
viden indenfor brandtekniske emner.

Ja ved BRS/Ud over den lovpligtige uddannelse skal medarbejderne 
skal være opdateret med ny viden på området og have en bred faglig 
viden indenfor brandtekniske emner.

Nej, men sagsbehandlingstiden minimeres ved objektkendskab. Nej, men sagsbehandlingstiden minimeres ved objektkendskab. I de tilfælde hvor objektet er kompliceret** m.m. Skal det sikres at 
rådgivningen udføres af medarbejdere der har et indgående 
kendskab til de særligt krævende objekttype** og de de særlige 
forhold, der knytter sig til det konkrete objekt

I de tilfælde hvor objektet er kompliceret** m.m. Skal det sikres at 
rådgivningen udføres af medarbejdere der har et indgående 
kendskab til de særligt krævende objekttype** og de de særlige 
forhold, der knytter sig til det konkrete objekt

Beredskabet udfører rådgivning/sparring i det omfang det ønskes af 
kommunerne hvad angår det beredskabsfaglige. Flexibilitet og 
tilgængelighed skal sikres. Der skal afholdes ugentlige møder i 
kommunerne, hvor indkomne sager af relevans for beredskabet 
gennemgås. 

Beredskabet udfører rådgivning/sparring i det omfang det ønskes af 
kommunerne hvad angår det beredskabsfaglige i relation til sager på 
risikovirksomheder med videre, der er alene er omfattet af 
miljølovgivningen. Flexibilitet og tilgængelighed skal sikres. Der skal 
afholdes møder efter behov i kommunerne eller miljøstyrelsen, hvor 
konkrete sager drøftes. 

Sagsbehandlingen skal være i overensstemmelse med god 
forvaltningsskik og der skal tilstræbes en høj service. 
Sagsbehandlingen og afgørelsen skal være af høj faglig kvalitet. 
Opfølgning på påbud skal ske umiddelbart efter udløb af frister. Der 
skal udarbejdes procedurer der sikre at viden om nye objekter 
udveksles mellem beredskab og kommune.

Sagsbehandlingen skal være i overensstemmelse med god 
forvaltningsskik og der skal tilstræbes en høj service. 
Sagsbehandlingen og afgørelsen skal være af høj faglig kvalitet. 
Opfølgning på påbud skal ske umiddelbart efter udløb af frister. Der 
skal udarbejdes procedurer der sikre at viden om nye objekter 
udveksles mellem beredskab og kommune.

 Fællestekst (jf tekst i 1. kolonne (A11))  Fællestekst (jf tekst i 1. kolonne (A11))  Fællestekst (jf tekst i 1. kolonne (A11)) + Redegørelsen skal 
indeholde en oversigt over den enkelte kommunes brandsynspligtige 
objekter, hvor det angives på hvilke objekter der er gået brandsyn på 
det pågældende år. Listen skal indeholde 
påbud/forbud.Risikovurdering og fastsættelse af 
brandsynsintervaller skal godkendes af den enkelte kommune. *** 

 Fællestekst (jf tekst i 1. kolonne (A11)) + Redegørelsen skal 
indeholde en oversigt over den enkelte kommunes brandsynspligtige 
objekter, hvor det angives på hvilke objekter der er gået brandsyn på 
det pågældende år. Listen skal indeholde påbud/forbud. [Sidste 
sætning erstattet med:] HBR fremsender oversigt over den enkelte 
kommunes brandsynsobjekter med tilhørende risikovurdering mhp. 
dialog om objekter, der evt. bør have en særlig opmærksomhed fra 
HBR's side. 

*Svarfrist er den tid, der går fra ans. har fremsendt en fyldestgørende ansøgning til ans. modtager en afgørelse. Dage er arbejdsdage.  Side 4 af 7 ** Der henvises til oversigt. Vedlagt som bilag. 
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Parametre/ Myndighedsområde

Beskrivelse af ansvarsfordeling

Aftalens omfang
Svarfrist/Sagsbehandlingstid/ for ansøger *

Svarfrist/Sagsbehandlingstid/ for kommune *

Vejledning

Dialogmøder

Lovpligtig uddannelse/ Krav til kompetencer

Objektkendskab nødvendigt

Kvalitet

Opfølgning og dokumentation  (gælder alle 
SLA'er):Med henvisning til ejerstrategien skal HBR ‐ med 
afsæt i gældende SLA og RBD ‐ dokumentere, at det aftale 
serviceniveau leveres, herunder, at der leves op til krav om 
objektkendskab, specialviden/kompetencer, kvalitet, 
sagsbehandlingstider, samarbejde m.v. Dokumentationen 
forelægges ejerkommunerne i form af en årlig redegørelse.
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De 8 kommunalbestyrelser har fortsat ansvaret for loven om 
fyrværkeri. Sagsbehandlingen udføres i praksis af HB. HB 
sagsbehandler ansøgninger om opbevaring, anvendelse m.m. af 
fyrværkeri. Giver tilladelser, afslag, påbud, opstiller vilkår m.m.

[Først sætning udgår, da HBR har overtaget myndighedsansvaret]. 
HBR sagsbehandler ansøgninger om opbevaring, anvendelse m.m. af 
fyrværkeri. Giver tilladelser, afslag, påbud, opstiller vilkår m.m.

HB sagsbehandler ansøgninger om arrangementer, f.eks. Koncerter 
og festivaller. Giver tilladelser, afslag, påbud, opstiller vilkår m.m. 
Generel rådgivning om byggesagsrelaterede forhold. 

HBR sagsbehandler ansøgninger om arrangementer, som er 
underlagt beredskabslovningen.  f.eks. Koncerter og festivaller.  

Kvaliteten af den sagsbehandling som HBR udfører. Kvaliteten af den sagsbehandling som HBR udfører. Kvaliteten af den sagsbehandling som HBR udfører. Kvaliteten af den sagsbehandling som HBR udfører.
20 dage, hvor der ikke i lovgivningen er fastsat en anden frist. 20 dage, hvor der ikke i lovgivningen er fastsat en anden frist. 50 % af sagerne afgøres indenfor 5 dage, 80% af sagerne afgøres 

indenfor 10 dage og min. 95% af sagerne afgøres indenfor 15 dage
50 % af sagerne afgøres indenfor 5 dage, 80% af sagerne afgøres 
indenfor 10 dage og min. 95% af sagerne afgøres indenfor 15 dage

Ja, der ydes god og kompetent vejledning af ansøger. Ja, der ydes god og kompetent vejledning af ansøger. Ja, der ydes god og kompetent vejledning af ansøger. Ja, der ydes god og kompetent vejledning af ansøger.

Ved større arrangementer skal der inddrages de relevante parter. Ved større arrangementer skal der inddrages de relevante parter.

Nej/ Medarbejderne skal være opdateret med ny viden på området.  Nej/ Medarbejderne skal være opdateret med ny viden på området.   Nej/ De medarbejdere der har ansvaret for rådgivningen, 
forudsættes af have indgående viden om opgaven.I de tilfælde hvor 
der er tale om et større, kompliceret arrangement el.lign.  Skal det 
sikres at sagsbehandlingen udføres af medarbejdere der har 
kendskab til de pågældende opgaver.

Nej/ De medarbejdere der har ansvaret for sagsbehandlingen 
forudsættes af have indgående viden om opgaven.I de tilfælde hvor 
der er tale om et større, kompliceret arrangement el.lign.  skal det 
sikres at sagsbehandlingen udføres af medarbejdere der har 
kendskab til de pågældende opgaver.

Nej, men sagsbehandlingstiden minimeres ved objektkendskab. Nej, men sagsbehandlingstiden minimeres ved objektkendskab. Nej, men sagsbehandlingstiden minimeres ved objektkendskab. Nej, men sagsbehandlingstiden minimeres ved objektkendskab.

Sagsbehandlingen skal være i overensstemmelse med god 
forvaltningsskik og der skal tilstræbes en høj service. 
Sagsbehandlingen og afgørelsen skal være af høj faglig kvalitet. 
Opfølgning på påbud skal ske umiddelbart efter udløb af frister.

Sagsbehandlingen skal være i overensstemmelse med god 
forvaltningsskik og der skal tilstræbes en høj service. 
Sagsbehandlingen og afgørelsen skal være af høj faglig kvalitet. 
Opfølgning på påbud skal ske umiddelbart efter udløb af frister.

Sagsbehandlingen skal være i overensstemmelse med god 
forvaltningsskik og der skal tilstræbes en høj service. 
Sagsbehandlingen og afgørelsen skal være af høj faglig kvalitet. 
Opfølgning på påbud skal ske umiddelbart efter udløb af frister. 
Sagerne drøftes efter behov på det ugentlig møde i den relevante 
kommune. 

Sagsbehandlingen skal være i overensstemmelse med god 
forvaltningsskik og der skal tilstræbes en høj service. 
Sagsbehandlingen og afgørelsen skal være af høj faglig kvalitet. 
Opfølgning på påbud skal ske umiddelbart efter udløb af frister. 
Sagerne drøftes efter behov på det ugentlig møde i den relevante 
kommune. 

 Fællestekst (jf tekst i 1. kolonne (A11)) + Beredskabet orienterer den 
enkelte kommune om tilladelser/påbud/afslag samtidig med 
ansøger.

 Fællestekst (jf tekst i 1. kolonne (A11)) + Beredskabet orienterer den 
enkelte kommune om tilladelser/påbud/afslag samtidig med 
ansøger.

 Fællestekst (jf tekst i 1. kolonne (A11)) + Beredskabet sender kopi af 
ansøgningen til den relevante kommune til orientering. Beredskabet 
orienterer den enkelte kommune om tilladelser/påbud/afslag 
samtidig med ansøger.

 Fællestekst (jf tekst i 1. kolonne (A11)) +  Kommunen sender kopi af 
ansøgning til HBR efter modtagelse. HBR sender kopi af beredskabets 
vilkår til relevant kommune samtidig med ansøger. 

*Svarfrist er den tid, der går fra ans. har fremsendt en fyldestgørende ansøgning til ans. modtager en afgørelse. Dage er arbejdsdage.  Side 5 af 7 ** Der henvises til oversigt. Vedlagt som bilag. 
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Parametre/ Myndighedsområde

Beskrivelse af ansvarsfordeling

Aftalens omfang
Svarfrist/Sagsbehandlingstid/ for ansøger *

Svarfrist/Sagsbehandlingstid/ for kommune *

Vejledning

Dialogmøder

Lovpligtig uddannelse/ Krav til kompetencer

Objektkendskab nødvendigt

Kvalitet

Opfølgning og dokumentation  (gælder alle 
SLA'er):Med henvisning til ejerstrategien skal HBR ‐ med 
afsæt i gældende SLA og RBD ‐ dokumentere, at det aftale 
serviceniveau leveres, herunder, at der leves op til krav om 
objektkendskab, specialviden/kompetencer, kvalitet, 
sagsbehandlingstider, samarbejde m.v. Dokumentationen 
forelægges ejerkommunerne i form af en årlig redegørelse.
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HBR sagsbehandler ansøgninger om midlertidige overnatninger i 
f.eks. Institutioner og haller. Giver tilladelser, afslag, påbud, opstiller 
vilkår m.m.

HBR sagsbehandler ansøgninger om midlertidige overnatninger i 
f.eks. Institutioner og haller. Giver tilladelser, afslag, påbud, opstiller 
vilkår m.m.

HBR gennemfører kampagner  vedr. forebyggelse af brand. 
Kampagnerne køres både af HBR alene f.eks. Kampagner i pressen og 
i samarbejde med kommunerne f.eks. kampagner omkring jul og 
nytår. Kampagner er her defineret som: en organisations planlagte 
forsøg på ‐ inden for et nærmere afgrænset tidsrum og over for en 
nærmere afgrænset ekstern eller intern målgruppe ‐ at frembringe 
eller ændre målgruppens viden, holdning eller handlingsmønster i 
forhold til et bestemt fænomen, som den pågældende organisation 
ønsker at sætte fokus på.

 HBR gennemfører kampagner  vedr. forebyggelse af brand. 
Kampagnerne køres både af HBR alene f.eks. kampagner i pressen og 
i samarbejde med kommunerne f.eks. kampagner omkring jul og 
nytår, kulturnat og Grøn By. Kampagner er her defineret som: en 
organisations planlagte forsøg på ‐ inden for et nærmere afgrænset 
tidsrum og over for en nærmere afgrænset ekstern eller intern 
målgruppe ‐ at frembringe eller ændre målgruppens viden, holdning 
eller handlingsmønster i forhold til et bestemt fænomen, som den 
pågældende organisation ønsker at sætte fokus på.

Kvaliteten af den sagsbehandling som HBR udfører. Kvaliteten af den sagsbehandling som HBR udfører. Kvaliteten af den forebyggelse som HBR udfører. Kvaliteten af den forebyggelse som HBR udfører.
5 dage 95% af sagerne afgøres ved fyldestgørende materiale indenfor 5 

dage.

Ja, der ydes god og kompetent vejledning af ansøger. Ja, der ydes god og kompetent vejledning af ansøger.

 Nej/ De medarbejdere der har ansvaret for sagsbehandlingen, 
forudsættes af have indgående viden om opgaven.

 Nej/ De medarbejdere der har ansvaret for sagsbehandlingen, 
forudsættes af have indgående viden om opgaven.

Nej Nej

Nej, men sagsbehandlingstiden minimeres ved objektkendskab. Nej, men sagsbehandlingstiden minimeres ved objektkendskab. Nej Nej

Sagsbehandlingen skal være i overensstemmelse med god 
forvaltningsskik og der skal tilstræbes en høj service. 
Sagsbehandlingen og afgørelsen skal være af høj faglig kvalitet. 
Opfølgning på påbud skal ske umiddelbart efter udløb af frister.

Sagsbehandlingen skal være i overensstemmelse med god 
forvaltningsskik og der skal tilstræbes en høj service. 
Sagsbehandlingen og afgørelsen skal være af høj faglig kvalitet. 
Opfølgning på påbud skal ske umiddelbart efter udløb af frister.

Beredskabets deltagelse i kampagner skal være velovervejet og passe
ind i den overordnede strategi. Kampagner skal bl.a. have et klart 
defineret formål, målgruppe og medievalg. Kampagner skal skal 
efterfølgende evalueres.

Beredskabets deltagelse i kampagner skal være velovervejet og passe
ind i den overordnede strategi. Kampagner skal bl.a. have et klart 
defineret formål, målgruppe og medievalg. Kampagner skal skal 
efterfølgende evalueres.

 Fællestekst (jf tekst i 1. kolonne (A11))  Fællestekst (jf tekst i 1. kolonne (A11)) Fællestekst (jf tekst i 1. kolonne A11)) + Evalueringen skal indgå i 
redegørelsen.

Fællestekst (jf tekst i 1. kolonne A11))  Bestyrelsen orienteres om 
større kampagner.

*Svarfrist er den tid, der går fra ans. har fremsendt en fyldestgørende ansøgning til ans. modtager en afgørelse. Dage er arbejdsdage.  Side 6 af 7 ** Der henvises til oversigt. Vedlagt som bilag. 



SLA Myndighed og forebyggelsesområdet
Sort: Oprindelig tekst 1/1 2016
Grøn: Ændringer godkendt af samarbejdsorgan  
Blå: Bemærkning

BM02/2017
bilag  2 , pkt. 3

Parametre/ Myndighedsområde

Beskrivelse af ansvarsfordeling

Aftalens omfang
Svarfrist/Sagsbehandlingstid/ for ansøger *

Svarfrist/Sagsbehandlingstid/ for kommune *

Vejledning

Dialogmøder

Lovpligtig uddannelse/ Krav til kompetencer

Objektkendskab nødvendigt

Kvalitet

Opfølgning og dokumentation  (gælder alle 
SLA'er):Med henvisning til ejerstrategien skal HBR ‐ med 
afsæt i gældende SLA og RBD ‐ dokumentere, at det aftale 
serviceniveau leveres, herunder, at der leves op til krav om 
objektkendskab, specialviden/kompetencer, kvalitet, 
sagsbehandlingstider, samarbejde m.v. Dokumentationen 
forelægges ejerkommunerne i form af en årlig redegørelse.
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HBR deltager i kampagner  af mere generel karakterampagnerne 
køres både af HB alene f.eks. Kampagner i pressen og i samarbejde 
med kommunerne f.eks. Kulturnat og Grøn By.

SLA udgår som selvstændig SLA, [er indarejdet i SLA vedr. 
"kampagner forebyggelse af brand, da alle kampagner m.v. har fokus 
på forebyggelse af brand]

De 8 kommunalbestyrelser har fortsat ansvaret for bekendtgørelsen 
om blinde alarmer.Ved udrykning til blinde alarmer opkræver HB 
gebyr. Pengene tilfalder HB, på samme måde som kommuner hidtil 
har ladet gebyret tilfalde beredskaberne. Klager over uberettiget 
opkrævning af gebyrer afgøres af  kommunerne jf. instruksen. (se 
nedenfor). 

HBR v. Bestyrelsen fastsætter årligt gebyrer for tilslutning og 
overvågning af brandtekniske installationer samt for udrykning til 
blinde alarmer i forbindelse med sådanne anlæg. Pengene tilfalder 
HBR. Klager afgøres af HBR. 

Kvaliteten af den rådgivning/deltagelse som HBR udfører/leverer

Ja, der ydes god og kompetent vejledning på stedet. Ja, der ydes god og kompetent vejledning på stedet.

Nej Nej, men beslutning tages af indsatsleder. Nej, men beslutning tages af indsatsleder.

Nej Nej Nej

Beredskabet udfører rådgivning/deltagelse i det (begrænsede) 
omfang det ønskes af kommunerne. Rådgivningen angår kun det 
beredskabsfaglige. Deltagelse kan være udstilling af brandbil, 
sociale/integrationstiltag m.m. Beredskabets deltagelse i kampagner 
skal være velovervejet og passe ind i den overordnede strategi. 

Beredskabet udbygger den eksisterende bekendtgørelse, 
Bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykning til 
blinde alarmer, Bkg. Nr. 636 af 11. juni 2014, med en mere detaljeret 
instruks for opkrævning af gebyrer. Instruksen skal sikre en ensartet 
og hensigtsmæssig opkrævning.

Beredskabet udbygger den eksisterende bekendtgørelse, 
Bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykning til 
blinde alarmer, Bkg. Nr. 636 af 11. juni 2014, med en mere detaljeret 
instruks for opkrævning af gebyrer. Instruksen skal sikre en ensartet 
og hensigtsmæssig opkrævning.

Fællestekst (jf tekst i 1. kolonne (A11))  Fællestekst (jf tekst i 1. kolonne) + Redegørelsen skal indeholde en 
oversigt for hver kommune over udstedte gebyrer.

Fællestekst (jf tekst i 1. kolonne) + Redegørelsen skal indeholde en 
oversigt for hver kommune over udstedte gebyrer samt antal af 
anlæg

*Svarfrist er den tid, der går fra ans. har fremsendt en fyldestgørende ansøgning til ans. modtager en afgørelse. Dage er arbejdsdage.  Side 7 af 7 ** Der henvises til oversigt. Vedlagt som bilag. 


