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På baggrund af brev af 20. maj 2020 fra Transport- og Boligministeriet, Boligminister Kaare Dybvad Bek's til Kommunalbestyrelsen hermed forvaltningens notat for forløbet:
I ministerens henvendelse ønskes der en redegørelse for, hvornår Herning
Kommune forventer, at alle plejeboliger mv. i kommunen lever op til brandkravene. Hertil kan det oplyses at kommunens bygningsmyndighed har taget initiativ
til at sikre, at brandforholdene i kommunens plejehjem lever op til de brandkrav
og vilkår for byggetilladelsen der er blevet stillet på opførelsestidspunktet eller
ved seneste om- og/eller tilbygningsår.
Med afsæt i styrelsens henvendelse til kommunalbestyrelsen den 17. januar
2020, har vi kontaktet Niras for at få oplyst, hvilke forhold vi kunne have overset
og ville kræve yderligere tiltag fra bygningsmyndigheden.
Siden vores redegørelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den 30. januar
2020 har bygningsmyndigheden sagsbehandlet på tilbageløbet på vores henvendelse til Niras.
Der har været enkelte forhold som er faldet tilbage på fejlregistreringer som
skyldes manglende dokumentation i sagerne. Derfor er der foretaget en yderligere gennemgang af sagsmaterialet i kommunens og bygningsejerens arkiver,
samt der er foretaget enkelte fysiske besigtigelser.
Bygningsmyndigheden har tillige kontaktet bygningsejerne og gjort dem opmærksomme på deres forpligtigelser i forhold til de brandsikkerhedsmæssige
forhold som skal sikres i hele bygningens levetid.
Vi har tilsvarende været i dialog med Beredskabsmyndigheden (BRMV) omkring
opfølgningen på de driftsmæssige forhold. Beredskabsmyndigheden vil have foretaget fornyede brandsyn af alle plejeboliger mv. i kommunen senest ved udgangen af 2020, hvis ellers den konkrete COVID-19 situation tillader det.
Beredskabsmyndigheden har foretaget en konkret risikovurdering af den potentiel smittefare ved brandsyn på plejehjemmene. De er på baggrund heraf startet
med de steder i samfundet, hvor smittefaren er mindst og udsætter dermed
brandsynene af plejeboligerne til forholdene tillader dette. Beredskabsmyndigheden er i dialog med Beredskabsstyrelsen omkring den konkrete situation og
de er fuldt ud bekendt med fristerne for indberetninger m.v.
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Herning Kommune vurderer samlet set, at alle plejeboliger mv. i kommunen lever op til de
brandkrav og vilkår for byggetilladelsen der er blevet stillet på opførelsestidspunktet eller ved
seneste om- og/eller tilbygningsår.

Transport- og Boligministeriet har den 3. juni 2020 kvitteret for modtagelsen af kommunens
redegørelse.
Transport – og Boligministeriet har den 4. juni 2020 oplyst kommunen, at man har noteret, at
samtlige plejeboliger mv. i Herning kommune lever op til de relevante brandkrav.
Forvaltningen følger op på de sidste driftsmæssige forhold som udestår i et tæt samarbejde
med BRMV og bygningsejer, som vil være afsluttet inden årets udgang.
Notat
Hans Eghøj
Afdelingsleder
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