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Se vedlagte oversigt over høringsparter

BEREDSKAB OG HJEMMEVÆRNSKONTORET 

28. januar 2016

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om be-

skyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet samt lov om fyrværkeri og andre 

pyrotekniske artikler

Hermed sendes udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. i høring.

Forsvarsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til lovforslaget 

senest onsdag den 17. februar 2016.

Høringssvaret bedes sendt pr. e-mail til fmn@fmn.dk med kopi til hug@fmn.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Henriette Uggerly, Beredskab og Hjemme-

værnskontoret, på telefon 72 81 01 63.

Lovforslagets indhold

Med lovforslaget tilvejebringes bl.a. hjemmel til, at forsvarsministeren i tilfælde af større 

ulykker og katastrofer kan pålægge kommunalbestyrelsen at indsætte det kommunale red-

ningsberedskab uden for eget dækningsområde. 

Endvidere foreslås det, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at redningsberedskabet indsæt-

tes med nærmeste relevante udrykningsenhed uafhængigt af kommunegrænser, således at 

borgeren sikres den hurtigste hjælp. Princippet om fri disponering er således relevant ved 

de dagligdags hændelser, som ikke kræver specielmateriel eller mandskab med specialkom-

petencer.

Ovennævnte forslag er et led i udmøntningen af de anbefalinger, som fremgår af rapporten 

fra Redningsberedskabets Strukturudvalg, der blev nedsat som følge af den politiske aftale 

om redningsberedskabet 2013-14.
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Lovforslaget har endvidere til formål at sikre en relevant lovmæssig ramme for de nye fæl-

leskommunale beredskabsenheder, herunder ved at skabe mere fleksible rammer for sam-

mensætningen af beredskabskommissionerne i de fælleskommunale beredskabsenheder. 

Således foreslås det, at de deltagende kommunalbestyrelser kan udpege medarbejderre-

præsentanter til den fælles beredskabskommission og politidirektørens rolle i beredskabs-

kommissionen præciseres.

Med lovforslaget tilvejebringes endvidere hjemmel til, at kommunalbestyrelserne kan indgå 

aftale med lokale udenlandske redningstjenester i de grænsenære områder om gensidigt 

operativt samarbejde på beredskabsområde samt at Beredskabsstyrelsen kan indgå aftale 

med statslige og regionale udenlandske redningstjenester i de grænsenære områder om 

ydelse af gensidig assistance i tilfælde af ulykker mv.

Herudover indeholder lovforslaget bl.a. forslag om ændring af brandsynsbestemmelsen, 

herunder forslag om at konkurrenceudsætte de mere ukomplicerede brandsyn samt æn-

dring af hhv. beskyttelsesrumsloven, fyrværkeriloven og havmiljøloven, idet en ændring af 

disse love er en forudsætning for gennemførelsen af aftalen mellem regeringen og KL om 

kommunernes økonomi for 2015. 

Høringsmaterialet er desuden tilgængeligt på www.høringsportalen. Det gøres opmærksom 

på, at indkomne høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen.

Med venlig hilsen

Pernille Vedsgaard Langeberg

Kontorchef
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