
10.  Godkendelse af forslag til ændring af vedtægter og
SLA i forbindelse med kompetenceoverdragelse af
påbud mv.

Sagsnr.: 2021-0000310

Bestyrelsen forelægges forslag til ændring af vedtægter og Service Level Agreement

(SLA) som følge af ændring af byggeloven vedr. muligheden for

kompetenceoverdragelse af påbud og forbud ifm. brandsyn samt overdragelse af

forbud i sager, hvor brugen af eksisterende bygninger ikke overholder

byggelovgivningens regler om brand.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 7. april 2021.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender forslaget til ændring af vedtægterne.

2. at bestyrelsen godkender forslaget til ændringer af SLA som en konsekvens af

ændringen af vedtægterne.

3. at bestyrelsen tager til efterretning, at Hovedstadens Beredskab for at forenkle

sagsgangen allerede har søgt at indhente en forhåndsgodkendelse af forslaget til

vedtægtsændringer i Ankestyrelsen, inden forslaget sammen med forslaget til

ændring af SLA forelægges kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen i

ejerkommunerne til godkendelse. Såfremt bestyrelsen ikke skulle godkende

forslaget til ændring af vedtægterne eller ønsker realitetsændringer i forhold til

forslaget, vil Hovedstadens Beredskab rette fornyet henvendelse til

Ankestyrelsen herom.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2021 trådte en ændring af byggeloven (lov nr. 2080 af 21/12 2020) i kraft,

som bl.a. giver mulighed for at kompetenceoverdrage påbud og forbud ifm. brandsyn til

§60 fællesskaber.

Bestyrelsen blev på sit møde den 4. november 2020 orienteret om lovforslaget og

godkendte, at Hovedstadens Beredskab udarbejder et forslag til

kompetenceoverdragelse, herunder forslag til vedtægtsændringer samt ændringer af

SLA i forbindelse med lovforslagets vedtagelse.

Lovændringen har også betydning for den tidligere af bestyrelsen og ejerkommunerne

godkendte vedtægtsændring om kompetenceoverførsel af forbud, som ikke blev
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godkendt af Ankestyrelsen. Hovedstadens Beredskab har derfor udarbejdet et forslag til

en ny bestemmelse i de gældende vedtægter, som senest blev godkendt af

ejerkommunerne i foråret 2019 og af Ankestyrelsen den 23. december 2019.

Forslaget er et nyt pkt. 5.2 i vedtægterne, jf. bilag 1, der indeholder de gældende

vedtægter sammenholdt med ændringerne. I forslaget til nyt pkt. 5.2 fremgår

kompetenceoverdragelsen af påbud og forbud i forbindelse med brandsyn af den første

bullit, mens forslaget om at kompetenceoverføre forbud i forbindelse med ulovlig

anvendelse af bygninger mv., der ikke er omfattet af brandsyn, fremgår af

bestemmelsens bullit 2. Med bestemmelsen vil den tidligere arbejdsdeling i

kommunerne mellem brandvæsen og byggemyndighed blive videreført i

arbejdsdelingen mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunernes

byggemyndigheder.

Forslaget indebærer samtidig nogle konsekvensændringer, herunder nummereringen af

punkterne 5.2 – 5.5, samt en ændring af henvisningerne i pkt. 6.4 og 6.7 til pkt. 5.1 og

5.2, hvor henvisningerne bliver ændret til pkt. 5.1 -5.3.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget til vedtægtsændringer.

En ny ændring af vedtægterne betyder også, at det vil være nødvendigt at tilpasse

SLA’en hertil. På denne baggrund er der indføjet konsekvensrettelser i kap. 5 om

brandteknisk sagsbehandling samt i kap. 7 om brandsyn, jf. bilag 2.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget til ændring af SLA.

Det indstilles, at bestyrelsen tager til efterretning, at Hovedstadens Beredskab for at

forenkle sagsgangen allerede har søgt at indhente en forhåndsgodkendelse af forslaget

til vedtægtsændringer i Ankestyrelsen, inden forslaget sammen med forslaget til

ændring af SLA forelægges kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen i

ejerkommunerne til godkendelse. Såfremt bestyrelsen ikke skulle godkende forslaget til

ændring af vedtægterne eller ønsker realitetsændringer i forhold til forslaget, vil

Hovedstadens Beredskab rette fornyet henvendelse til Ankestyrelsen herom.

Samarbejdsorganet har på sit møde den 20. januar 2021 drøftet dagsordenspunktet og

anbefaler indstillingerne overfor bestyrelsen.

Beslutning i bestyrelsen den 21. april 2021

1. Indstillingen godkendt. Der henvises til orienteringen under 3. at-punkt.

2. Indstillingen godkendt.

3. Beredskabsdirektøren orienterede om Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse, som

Hovedstadens Beredskab modtog den 20. april 2021. 

Bilag

• Bilag 1 - Forslag til vedtægtsændringer sammenholdt med gældende

vedtægter

• Bilag 2 - Forslag til revideret SLA 02022021
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