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Beredskabskommissionen 
 
1. Udvalgets opgaveområder 
 
Redningsberedskabets kerneopgaver er beskre-
vet i Beredskabsloven, og er helt overordnet at 
forebygge, begrænse og afhjælpe skader - eller 
overhængende fare - på personer, ejendom og 
miljø ved ulykker og katastrofer (herunder også 
terror- og krigshandlinger). 
 
Herudover vil Vejle Brandvæsen løbende arbej-
de med udvikling af beredskabet, så det fx kan 
håndtere det stigende antal klimahændelser og 
være forberedte til kommende uforudsete hænd-
elser.  
 
Beredskabet skal forankres i et tættere samspil 
med lokalsamfundet for at styrke robustheden 
på individ- og områdeniveau. Alt sammen i sam-
arbejde med borgere og erhvervsliv, men også i 
et tæt samarbejde med Teknik & Miljø og kom-
munens øvrige forvaltninger. I forlængelse her-
med vil Vejle Brandvæsen arbejde med at forny 
frivillighedsbegrebet, således at de frivillige kan 
løse flere beredskabsopgaver.  
 

Beredskabskommissionen varetager den umid-
delbare forvaltning af det kommunale rednings-
beredskab efter beredskabsloven, dvs.  

 Rednings- og slukningsopgaver ved brand  
 Opgaver i forbindelse med uheld med farlige 

stoffer  
 Opgaver i forbindelse med modtagelse, ind-

kvartering og forplejning af evakuerede og 
andre nødstedte 

 Tilsyn med aftaler indgået i medfør af be-
redskabslovgivningen 

 Forslag til plan for den risikobaserede di-
mensionering for kommunens område, her-
under samarbejdsaftaler med nabobered-
skaber 

 Vandforsynings- og brandhaneadministra-
tion 

 Brandteknisk byggesagsbehandling 
 Andre forebyggende opgaver 
 Brandsyn 
 Administration af reglerne om bedriftværn, 

herunder tilsynsførelse 
 
 
 

2. Andel af driftsbudget  
 

 
 
 
 
 

 
3. Politiske mål og kommende 
udfordringer 
 
Vejle Brandvæsen gik i drift den 1.1.2022 efter 
Vejles udtræden af §60-selskabet Trekant-
Brand. 
 
Vejle Kommune vender dermed tilbage til et 
stærkt lokalt forankret beredskab, som får en  
entydig politisk og økonomisk styring, hvor der 
er kort fra beslutningstagere til de udførende 
kræfter.  
Det nye beredskab, som opbygges, bliver effek-
tivt og moderne, skaber og sikrer tryghed for 

borgerne i Vejle Kommune, uanset om der er tale 
om brand-, redning-, miljø- eller klimaopgaver. 
Beredskabet vil have fokus på forebyggelse in-
den for kerneopgaverne, for derved at minimere 
de akutte situationer mest muligt.  
 
2022-2023 vil blive konsolideringsår, hvor led-
else og mandskab i fællesskab opbygger et 
stærkt beredskab, hvor bl.a. uddannelse i det nye 
materiel, der tilgår Vejle Brandvæsen, vil fylde 
en del. Målet er, at vi møder fremtiden med et top  
professionelt personel, der vil kunne skabe tryg-
hed for borgerne i kommunen uanset hvilke 
hændelser, der er tale om.  
 

Drift - serviceudgifter  
Budget 
2023 

(1.000 kr.) 
Serviceudgifter 27.087 
Netto budget i alt 27.087 
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Vejle Brandvæsen er en god arbejdsplads, med 
et godt arbejdsklima og et sikkert arbejdsmiljø 
for alle medarbejdere. Den er samtidig en del af 
Teknik & Miljø, og dermed gennemsyret af ambi-
tioner, god ledelse og topmotiverede medarbej-
dere. 

Brande
Antallet af brande, rednings- og miljøopgaver 
har direkte indflydelse på de variable løndele til 
de deltidsansatte brandfolk. Det er meget svært 
at forudsige hvor mange brande, rednings- og 
miljøopgaver der forventes i et år. Dog er der 
årligt omkring 900 opgaver i Vejle Kommune, der 
kan relateres til beredskabsloven fordelt på 
45% opgaver til ABA alarmer herunder blinde 
alar-mer, 40% opgaver til regulære ildebrande 
og 15% til rednings- og miljøopgaver. Vejrlige 
for-hold spiller ind på antallet af opgaver og af-

hænger bl.a. af om sommeren er ekstra varm, 
eller om vi har et efterår med meget regn og 
storm. 

Indtægter
En del af budgettet for Vejle Brandvæsen er 
indtægter for bl.a. kørsel til blinde alarmer fra 
ABA anlæg (Automatisk Brand Alarmeringsan-
læg) og årlige tilslutningsbidrag for samme.
Disse er afhængige af mængden af forbyggende 
arbejde i forhold til at minimere blinde alarmer 
samt ændrede nationale regler for hvornår virk-
somheder skal eller kan pålægges automatisk 
brandalarmeringsanlæg

Vejle Brandvæsen er meget opmærksom på, at 
være konkurrencedygtig i forhold til priserne på 
eftersyn af brandmateriel, samt salg af dette til 
kommunale og regionale kunder. 

Kursus
Vejle Brandvæsen udbyder kurser til offentlige 
kunder, da vi er en del af den kommunale fuld-
magt. Det er primært førstehjælpskurser og ele-
mentær brandbekæmpelse kurser, der udbydes 
og der afvikles årligt omkring 100 kurser årligt 
nogenlunde jævnt fordelt på de to hovedområ-
der.

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet Pris Mængde I alt

Kørsel til blinde ABA alarmer 8.400,- 300 2,5 mio. kr. 

ABA årlig tilslutningsafgift 
(Automatisk Brand Alarmeringsanlæg)

9.600,- 275 2,6 mio. kr. 

Eftersyn brandmateriel og hjertestartere
319 kommunale og 

regionale kunder 
1,2 mio. kr. 

Kursusafdeling:
Udbud af førstehjælp og brandkurser for 
kommunale og regionale kunder

0,5 mio. kr. 

Vejle Brandvæsen råder over:
5 brandstationer, med tilhørende materiel 
og omkring 170 brandfolk og frivillige, som 
er klar til at betjene Vejle Kommunes 
120.000 indbyggere.


