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Forslag til paradigme til ejerkommunerne 
 
Godkendelse af forslag til ændring af Service Level Agreement (SLA) 
  
Med afsæt i en række ændringer i beredskabs- og i byggelovgivningen 
forelægges Kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen forslag til 
revideret Service Level Agreement (SLA) på Myndigheds- og 
Forebyggelsesområdet mellem Hovedstadens Beredskab og 
ejerkommunerne til godkendelse. 
 
 
Indstilling 
[XXX]indstiller: 

At kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen godkender 
forslaget (version 2.0) til ændring af Service Level Agreement (SLA) 
på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet mellem Hovedstadens 
Beredskab og ejerkommunerne. 

 
Sagsfremstilling 
Siden 2016 er der sket en række ændringer i beredskabs- og i 
byggelovgivningen. De mange ændringer medfører, som 
kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen tidligere er oplyst om, 
ændringer i arbejdsfordelingen mellem Hovedstadens Beredskab og 
ejerkommunerne og dermed også i Service Level Agreement (SLA) på 
Myndigheds- og Forebyggelsesområdet. 
 
Hovedstadens Beredskab har derfor udarbejdet et forslag (version 2.0) 
til ændring af SLA, jf. bilag 1, hvoraf ændringerne fremgår i 
korrektur. Forslaget har været behandlet på Samarbejdsorganets møde 
den 4. september 2018, der godkendte oplægget med enkelte forslag til 
justeringer. Disse justeringer er indarbejdet i forslaget, jf. bilag 1. 
Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab godkendte på sit møde den 14. 
november 2018 forslaget til ændret SLA på Myndigheds- og 
Forebyggelsesområdet. Endvidere anbefalede bestyrelsen godkendelsen 
heraf over for kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen. 
 



 

Det følger således af gældende SLA, at større ændringer, herunder 
generel revision af SLA, forhandles i Samarbejdsorganet og forelægges 
bestyrelsen og kommunalbestyrelserne til godkendelse.   
 
Idet erfaringerne har vist, at det især på grund af sagernes kompleksitet 
ikke er muligt at opfylde servicemålet for sagsbehandlingstider i 
forbindelse med den brandtekniske byggesagsbehandling efter 
byggeloven, er det foreslået at ændre målet. Forslaget ændrer ikke på, 
at der fortsat er fokus på sagsbehandlingstiderne, og at det løbende 
overvejes, om sagsbehandlingstiderne er rimelige eller kan gøres 
kortere. 
 
Omkring ændringerne i det fremlagte forslag – ud over ændringerne på 
beredskabs- og byggelovsområdet - skal særligt fremhæves, at der som 
noget nyt er udarbejdet en SLA på beskyttelsesområdet, jf. bilag 1, idet 
myndighedsopgaverne allerede er overført til Hovedstadens Beredskab, 
jf. bilag 6 i interessentskabets vedtægter. De øvrige opgaver på 
beskyttelsesrumsområdet overføres den 1. januar 2019. 
 
Der er ikke udarbejdet en SLA for brandhaneområdet, da der ikke er tale 
om myndighedsopgaver. Opgaven med at sørge for, at der er 
tilstrækkelig vandforsyning, fremgår af § 1, stk. 3 i bekendtgørelsen om 
risikobaseret kommunalt redningsberedskab (bekendtgørelse nr. 765 af 
3. august 2005), og er et delelement i den risikobaserede 
dimensionering (RBD) for fællesskabet. 
 
På området vedrørende risikovirksomheder1 skal der for virksomheder 
med meget store oplag af farlige stoffer, de såkaldte kolonne 3-
virksomheder, bl.a. udarbejdes eksterne beredskabsplaner om især 
operative forhold. Rådgivning og varetagelse af opgaver på dette 
område fremgår nu alene af den SLA, der er udarbejdet for brandteknisk 
rådgivning ifm beredskabsplaner, der er omfattet af 
risikobekendtgørelsen2. 
 
SLA for lejlighedstilladelser, f.eks. koncerter og festivaller og SLA for 
midlertidige overnatninger, f.eks. ansøgninger om overnatninger i 
institutioner og haller er udgået, idet begge områder nu henhører under 
bygningsreglementet, og dermed skal sagsbehandles af 
byggemyndigheden. Rådgivning til ejerkommunerne på disse områder vil 
være omfattet af SLA for Brandteknisk Byggesagsbehandling, 
Byggeloven. 

                                                           
1 Store oplag af brand- og eksplosionsfarlige stoffer, giftige stoffer og miljøfarlige stoffer udgør en særlig risiko, 

hvis der sker uheld. Virksomheder med sådanne oplag er derfor omfattet af særlige regler og karakteriseres som 

risikovirksomheder. 
2
 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 

2016). 



 

 
Endelig er der foretaget en række sproglige tilpasninger samt 
korrekturrettelser. 
 

Bilag: 

1. Bilag 1 – Forslag (version 2.0) til ændring af SLA på Myndigheds- 
og Forebyggelsesområdet 2018. 

 


