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4. Henlæggelse af beføjelser og pligter
Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 00.17.20-Ø54-1-17

INDLEDNING
I denne sag skal der tages stilling til henlæggelse af beføjelser og pligter jf. 
Byggeloven fra ejerkommunerne til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR).

SAGSFREMSTILLING
Den 1. juli 2018 trådte en ændring af Byggeloven (lov nr. 734 af 8/6 2018) i kraft, der 
bl.a. giver kommunalbestyrelsen mulighed for at henlægge beføjelser og pligter til en 
fælles beredskabskommission til på stedet at træffe afgørelser om 
brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold 
efter Byggeloven, og der er konkret risiko for personskade.
Denne henlæggelse af beføjelser og pligter der beskrevet i bilag 2 til 
Interessentskabskontrakten blev vedtaget af Beredskabskommissionen på møde den 
28. november 2018 (sag nr. 3). Ejerkommunerne har efterfølgende vedtaget 
henlæggelsen.
Desværre er bilaget ved en fejl aldrig blevet fremsendt til Ankestyrelsen for en 
godkendelse.

Den 1. januar 2021 trådte en ny ændring af Byggeloven (lov nr. 2080 af 21/12 2020) 
i kraft, der bl.a. giver kommunalbestyrelserne mulighed for af henlægges beføjelser og 
pligter til en fælles beredskabskommission til at udstede påbud og forbud i forbindelse 
med brandsyn.
Muligheden for at udstede påbud og forbud i forbindelse med brandsyn har indtil nu og 
indtil 31. december 2021 været hjemlet i Beredskabsloven. 2021 er et overgangsår, 
hvor denne lovhjemmel er i begge lovgivninger.

Den seneste lovændring er en konsekvens af en overflytning af reglerne om brandsyn 
fra Beredskabsloven til Byggeloven.

En endelig henlæggelse af beføjelser og pligter jf. de to nævnte ændringslove er 
betinget af en godkendelse af nyt bilag til Interessentskabskontrakten af 
Beredskabskommissionen, en godkendelse af de enkelte byråd/kommunalbestyrelser i 
ejerkommunerne samt godkendelse af Ankestyrelsen.

VURDERING
Det vurderes hensigtsmæssigt, at henlæggelse af beføjelser og pligter jf. de to 
nævnte ændringslove sammenskrives i et nyt bilag 2 til Interessentskabskontrakten, 
og nødvendigt at henlæggelsen godkendes.

Såfremt henlæggelsen ikke sker, vil det ikke være muligt for MSBR, som praksis har 
været indtil nu i forbindelse med brandsyn jf. hjemlen i Beredskabsloven, at træffe 
afgørelser og udstede påbud og forbud i de i lovene nævnte situationer, og der vil kun 
kunne træffes sådanne afgørelser og udstede påbud og forbud af den kommunale 
byggemyndighed, hvilket forudsætter at repræsentanter for den kommunale 
byggemyndighed, kan kontaktes og tilkaldes uden for normal arbejdstid.
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BILAG
Bilag 2 til Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

INDSTILLING
Det indstilles, at vedlagte bilag til Interessentskabskontrakten om henlæggelse af 
beføjelser og pligter jf. ændringslove (lov nr. 734 af 8/6 2018 og lov nr. 2080 af 21/12 
2020) godkendes og efterfølgende fremsendes til ejerkommunerne med anmodning og 
godkendelse, samt endelig godkendelse af Ankestyrelsen.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 28.04.2021
Fraværende Lotte Birkestrøm og Per Jensen.

Godkendt


