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Myndighed: 

 

Byggesager - år til dato (opgjort per 1/8-16) 

Byggelov 
BR10 kap. 5 

Nordjyllands Beredskab ialt 

271 
Nord Midt Vest Syd 

69 91 58 54 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

31 16 3 16 3 91 6 52 12 21 21 

Beredskabs-

lov 
tekniske forskrifter 

Nordjyllands Beredskab ialt 

59 
Nord Midt Vest Syd 

16 14 3 26 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

4 3 6 1 2 14 1 2 2 5 19 

Aktive 

anlæg 
nye ABS/AVS 

anlæg 

Nordjyllands Beredskab ialt 

43 
Nord Midt Vest Syd 

15 24 1 3 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

4 6 0 4 1 24 0 1 2 1 0 

Risikovirk-

somheder 

 

Nordjyllands Beredskab i alt 

3 
Nord Midt Vest Syd 

1 2 0 0 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 

 

kontrolsyn - år til dato (opgjort per 1/8-16) 

Brandsyn 
iht. 

brandsynsbekendtgørelsen 

Nordjyllands Beredskab ialt 

1841 
Nord Midt Vest Syd 

887 403 250 301 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

340 89 103 316 39 403 54 196 143 58 100 

Fyrværkeri 
iht. Fyrværkerilovgivning 

 

Nordjyllands Beredskab ialt 

 
Nord Midt Vest Syd 

0 0 0 0 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risikovirk-

somheder 
iht. Sevesodirektiv 

 

Nordjyllands Beredskab ialt 

0 
Nord Midt Vest Syd 

0 0 0 0 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Forbud og 

anmeldelser 

Nordjyllands Beredskab ialt 

44 
Nord Midt Vest Syd 

1 0 43 0 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

0 1 0 0 0 0 18 25 0 0 0 
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Myndighed: 

 

Lejlighedstilladelser - år til dato (opgjort per 1/8-16) 

Arrangementer Nordjyllands Beredskab ialt 

205 
Nord Midt Vest Syd 

72 48 31 54 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

24 18 9 15 6 48 7 24 14 9 31 

Midlertidig 

overnatning 

Nordjyllands Beredskab ialt 

316 
Nord Midt Vest Syd 

73 130 20 102 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

20 20 8 25 0 130 5 15 46 27 29 

 

Fyrværkerisager - år til dato (opgjort per 1/8-16) 

Fest- og 

scenefyrværkeri 

Nordjyllands Beredskab ialt 

57 
Nord Midt Vest Syd 

21 23 9 6 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

6 1 13 1 0 23 3 6 3 0 3 

Opbevaring 
- helårs 

Nordjyllands Beredskab ialt 

3 
Nord Midt Vest Syd 

2 0 1  
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

Salg og 

opbevaring 
- Nytår 

Nordjyllands Beredskab ialt 

2 
Nord Midt Vest Syd 

 2 0  
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

 

Generelt for Myndighed: Lovændringer og nye bekendtgørelser: 

Umiddelbart før sommerferien er der fra trafik- og byggestyrelsen og beredskabsstyrelsen 

kommet en række nye bekendtgørelser. Det drejer sig om følgende lovændringer og 

bekendtgørelser for: 

 Bygningsreglementet 

 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 

 Tekniske forskrifter for højlager 

 Tekniske forskrifter for visse bygninger og brandfarligt oplag 

 Tekniske forskrifter for gas 

 Brandsynsbekendtgørelsen 

 Tekniske forskrifter for brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder 

og campingområder der ikke er omfattet af campingreglementet. 
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Det betyder, at der skal foretages ændring i sagsbehandlingen i forhold til den tilgang der 

kendes i dag. Derfor er Nordjyllands beredskab i tæt dialog med de 11 kommuner i forhold 

til lovændringerne. Det udmøntes ved at der er aftalt møde med direktøren for det tekniske 

område i de 11 kommuner den 29. august og der har været afholdt møde med ederne for 

byggesagsområdet kort før sommerferien. Dialogen med lederne for byggesagsområdet 

fortsætter og vil resultere i en samarbejdsaftale mellem Nordjyllands Beredskab og de 11 

kommuner hvor den enkelte kommunes behov kan imødekommes. 

Indtil denne samarbejdsaftale er implementeret i løbet af efteråret, har Nordjyllands 

Beredskab indgået aftale om midlertidig håndtering af ændrede lovgivning med hver af 

de 11 kommuner i Nordjylland. 

 

Særlige byggesager/kontrolsyn/lejlighedstilladelser/fyrværkerisager: 

Klynge Midt: 

Byggesager: 

Der er i perioden meddelt ibrugtagningstilladelse til 2 højhuse i Aalborg, del-

ibrugtagningstilladelse til et stort kontorhus på Østre havn. Der har været afholdt 

forhåndsdialog vedr. opførelse af et P-hus på Østre havn i 8 etager i ubeskyttet stål og 

usprinklet. I den anledning har en medarbejder været til et foredrag på DTU, hvor en 

gæsteprofessor fra Belgien præsenterede den nyeste forskning omkring brande i 

parkerede biler, sideløbende diskuteres problemstillingen i 4 by-regi, således 

myndighederne kan komme frem til en fælles forståelse for problemstillingen. 

Nyt Aalborg Universitetshospital delprojekt C er modtaget til brandteknisk sagsbehandling. 

Delprojekt C omfatter bygningerne C04 FAM (fællesakutmodtagelse med lægevagt, 

billeddiagnostik, sengeafsnit, vagtværelser mv.) og C05 Behandling (operation, radiologi, 

laboratorie, infektionsmedicinsk m.v.). Byggetilladelse til denne del forventes meddelt uge 

27/2016. 

Risikovirksomheder: 

Der har i klynge midt, i perioden været afholdt møder/sagsbehandling vedr. følgende 

virksomheder.  

Oliehavnen: 

Der har være møde med Aalborg Havn A/S Beredskabsstyrelsen vedr. designet af den nye 

skumcentral der skal opføres, hvis formål har at leverer skum til slukning af væskebrand og 

vand til køling af strålepåvirkede tanke, i oliehavnen. Dette er et krav at slukningsmateriellet 

opgraderes jævnfør de reviderede Teknisk Forskrifter for brandfarlige væsker. 

Der har i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, Politiet og Sundhedsberedskabet og 

Lufthavnens Beredskab, været afholdt en øvelse på oliehavnen. Øvelsen tog 

udgangspunkt i hændelse i Fredericia, og der var et godt udbytte i forhold til samarbejdet 

mellem Indsatsleder Politi – Brand – og Sundhed, samtidig var der i øvelsen gode 

læringspunkter, til generel brug i Nordjyllands Beredskab. 
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Tulip Food Company, Østerbro 40, 9000 Aalborg: 

Den af Nordjyllands Beredskab og Nordjyllands Politi udarbejdede Møde og Indsatsplan for 

ammoniakudslip på virksomheden, er nu blevet gennemgået/Øvet af Indsatsleder Politi og 

Brand. Endvidere har alle 4 vagthold (station Aalborg) været på virksomheden for at øve 

planen. Planen er således blevet implementeret på alle niveauer i begge organisationer. 

Karolinelund er med risikovirksomheden Tulips beliggenhed, begrænset i sin anvendelse i 

forhold til at øge personbelastningen og varigheden på arrangementer. Der har i den 

forbindelse været afholdt møde med Miljø- og Energiforvaltningen, samt By- og 

Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune for at få udarbejdet en administrationspraksis 

samt sikre at dette forhold respekteres. 

Brandsyn: 

39 % af brandsynene er gennemført pr. 20.06.2016 

Man afventer den nye brandsynsbekendtgørelse. 

Arrangementer: 

Af større arrangementer, som er behandlet/igangværende kan nævnes: 

Grøn Koncert: 25.000 personer 

Nibe Festival: 14.000 – 15.000 personer 

Aalborg Karneval: 100.000 personer i paraden & 23.000 personer i Kildeparken 

90. Fest i Kildeparken: 6.000 - 10.000 personer 

Lukas Graham Koncert i Mølleparken: 4.000 personer 

Aalborg Regatta på Havnefronten: 50.000 personer  

Aalborg Pride: ca. 5.000 personer i midtbyen og i Karolinelund  

Fredagsfester i Karolinelund: 7.000 personer 

Den Blå Festival; Skråen samt koncerter i Skovdalen: 5.500 personer 

I forbindelse med Landsstævnet DGI2017 i Aalborg, arbejdes der på at finde 

overnatningssteder på skoler med videre til minimum 14.000 personer. For at sikre den 

nødvendige brandsikkerhed for deltagerne, skal der udarbejdes etage/flugtvejsplaner, 

diverse brand/evakueringsinstrukser, ”Håndbøger” for indkvartering, uddannelse af frivillige 

som skal anvendes til vagter m.v. på indkvarteringsstederne. 

 

Klynge Nord 

Byggesager: 

Der er blevet afholdt de første indledende møder omkring LNG-oplag/produktion på 

Hirtshals havn, det er den gas type som skibsfarten fremadrettet vil anvende. 

Ellers er det generelt i de nordlige kommuner almindelige og ikke komplicerede 

byggesager. 

 

 

 



 

6 

Brandsyn: 

57 % af de pligtige brandsyn er gennemført pr. 04.08.2016 

 

Arrangementer: 

Af større arrangementer, som er behandlet/igangværende kan der bl.a. nævnes: 

LandShape festival i Blokhus 

Skagen festival  

Sportsfest i Jammerbugt 

CupNo1 i Frederikshavn 

Kajfest i Vesterø 

Bibelcamping i Hjallerup 

Motorsports festival i Sæby 

Et par af de lidt større og mere tidskrævende, er naturligvis Hjallerup Marked og DanaCup i 

Hjørring, som beskrives nærmere i nedenstående: 

Hjallerup Marked: 3 dage med ca. 230.000 personer, 25.000 biler, særbusser, festtelte, 

kræmmerboder og deltagelse af mange frivillige.  

 

Nordjyllands Beredskabs myndighedsarbejde vedr. Hjallerup Marked: 

Ca. 3 måneder før markedet afvikles, deltager Nordjyllands Beredskab i forberedende 

myndighedsmøde sammen med øvrige myndigheder. Fremsendte beredskabsplaner, drift, 

kontrol og vedligeholdelsesplaner og pladsfordelingsplaner gennemlæses, kommenteres 

og rettes til, og der afsluttes med udstedelse af engangstilladelser. 

Før markedet deltager Nordjyllands Beredskab i sikkerheds- og instruktionsmøde med 

instruktion af markedets ledere og frivillige. 

På markedets første dag foretages en myndighedsgennemgang af pladsen, herunder 

campingplads, festtelte, kræmmerboder og opstillinger med videre.  

Umiddelbart efter markedet deltager Nordjyllands Beredskab igen i et myndighedsmøde, 

hvor det afholdte marked evalueres for optimering til næste års marked. 

Nordjyllands Beredskab, Myndighed Nord, lægger over året op mod 60 arbejdstimer fordelt 

på to beredskabsinspektører i myndighedsarbejdet med Hjallerup Marked. Hertil kommer 

Nordjyllands Beredskabs frivillige fra Frederikshavn og Brønderslev, som døgnbetjener 

sammaritter tjenesten med 2 til 14 personer i vagt. 

 

Dana Cup afholdes hvert år i uge 30 med over 1100 tilmeldte hold, fra 49 nationer, det vil 

sige ca. 25.000 gæster. Overnatning foregår på 44 forskellige skoler, institutioner og haller i 

Hjørring Kommune.  

Nordjylland beredskab har deltaget aktivt for at skabe rammerne for deltagerne trygt 

kunne besøge Hjørring Kommune.  

Nordjylland Beredskab sender allerede i december en ansøgning om dispensation fra § 5 i 

bekendtgørelse nr. 174 af 25 februar om brandværnsforanstaltninger i hoteller mv. (5-

Døgnsreglen) til forsvarsministeriet.  

Der bliver i februar og marts gået brandsyn på alle overnatningsstederne, hvor der sikres 

redningsåbninger og flugtveje er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.  
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Nordjyllands Beredskabs deltager også i indledende møder med repræsentanter fra 

Hjørring kommune, Dana Cup og politiet og med indkvarteringslederne på 

overnatningsstederne.  

Der sagsbehandles og udarbejdes tilladelser, godkendelse af pladsfordelingsplaner og 

driftsjournaler. Gennemgang og evt. redigering af Brand- og evakueringsinstrukser.  

Inden overnatningsstederne kan benyttes til overnatning, skal indkvarteringslederne sørge 

instruksen fra Nordjyllands Beredskab om opsætning af røgalarmer, instrukser med mere er 

opfyldt. Derefter besøger vi stederne og klarmelder stedet. (alt dette sker fre-søndag uge 

29)  

Nordjyllands Beredskab går i hele perioden Temabrandsyn på overnatningsstederne i de 

tidsrum hvor lokaliteterne er i brug. (22.00 – 03.00)  

Alle overnatningsstederne skal fire gange i løbet af natten indrapporterer til Nordjyllands 

beredskab, at alt er ”okay”.  

Nordjyllands Beredskab, Myndighed Nord, lægger over året op mod 200 arbejdstimer på 

Dana Cup. 

 

Klynge Syd 

Byggesager 

Vesthimmerland: Nordjyllands Beredskab har været involveret i en del byggesager i 

Vesthimmerlands Kommune. Af specielle sager kan nævnes Det nye rådhus i Aars (Store F-

gastanke=tekniske forskrift sag) samt en del store svine og kvægstalde.  

Rebild: 

Beredskabet får rigtig mange henvendelser fra Bygningsafdelingen. Det drejer sig om både 

store og små sager inden for alle typer byggerier. Ingen sager er for små. 

Samarbejdet mellem beredskabet og bygningsafdelingen fungerer rigtig godt.  

I Klynge Syd har man besluttet, allerede fra 1. januar, at der skulle ligge et fast møde hver 

14. dag hvor der var afsat tid til vejledning og myndighedsbehandling af byggesager, 

sammen med bygningsafdelingerne.  

Hvis der skulle være spørgsmål vedr. en byggesag eller andre henvendelser som ikke kan 

vente til de faste møder sidder vi altid klar på telefonen. De faste møder er blot reserverede 

tider så hvis der ikke er brug for dem afholdes de ikke.  

Hvis der er behov for det tager beredskabet også med på færdigsyn af byggerier for at 

bistå byggesagsbehandlerne inden for de brandmæssige dele af byggeriet.  

Typer af byggesager som beredskabet har været med inde over kan være: 

- Ombygning af flise/tæppebutik til Fysioterapeutklinik 

- Ombygning af ALDI hovedlager, 22.000m2 

- Opstilling af oxygentanke på flere dambrug og større gasoplag 

- Opførelse større butikker og etageejendomme 

-  

Klynge Syd (Myndighed) og bygningsdelingen arbejder på at lave fælles retningslinjer for 

hele Himmerland, så der ikke bør være forskel på hvilke krav der stilles fra beredskabets 

side. Det kan f.eks. være på områder som fælles regelsæt for afbrænding. 

På sigt kan forventes det at der bliver lavet ens retningslinjer for hele Nordjylland.  
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Mariagerfjord Kommune: 

Nordjyllands Beredskab har faste møder med kommunens byggeafdeling hver 14. dag, her 

kommer en inspektør på besøg på rådhuset i Arden. På disse møder vendes både 

byggesager og generelle brandtekniske emner. Siden sidst har beredskabet blandt andet 

været involveret følgende sager: 

- Nyt fjernvarmeanlæg med flisfyr 

- Bo institution for psykiskhandicappede 

- Div. Landbrugssager med dyrestalde og oplag. 

- Ombygning 7 nybygning af større kommune skole.  

Brandsyn: 

Status for brandsyn: 

Rebild: 45% 

Vesthimmerland: 50% 

Mariagerfjord: 55% 

Arrangementer 

Af arrangementer kan nævnes: 

Farsø Open Air: 3000 personer. 

US Car Camp: 1100 Amerikaner bil og 4000-5000 personer. 

Pinsekirkens træf: 5000 personer på midlertidig campingområde. 

Øster Hurup Sommer koncert: 3000 personer 

Nordjyllandsberedskab deltog i årets Rebildfest den 4 juli.  

Rebildfesten foregår i Rebildbakker og har været afholdt i mere end 100år.  

Det er en tilbagevendende begivenhed for fejring af USA’s uafhængighed. Beredskabet 

stiller med en fast indsatsleder som dækker området under hele arrangementet. 

Ud over indsatslederen har Beredskabsstyrelsen været tilstede med mandskab. I bakkerne 

har der været rullet slanger op på to bakker så man kan iværksætte en hurtig 

brandslukning. Kombinationen mellem mange mennesker og det meget kuperede terræn 

gør at det er svært at få brandkøretøjerne hurtigt ned til området.  

Hele dagen forløb roligt og der var ingen ulykker, ballade eller brande. 

 

Klynge Vest 

Byggesagsbehandling: 

I et samarbejde med sagsbehandler fra Morsø Kommune har Nordjyllands Beredskab 

gennemført tilsyn på alle campingpladser i kommunen. Det fælles tilsyn har til formål at 

skabe dialog med ejerne og sikre at bestemmelserne for miljø, byggeri og brandværns-

foranstaltninger overholdes, samt rådgive om regler i eventuelle kommende projekter. 
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Brandsyn: 

I Morsø Kommune har vi prioriteret at få brandsynsdata over i det elektronske brandsyns-

system FRIDA. Pr. 1. august 2016 er 47% af brandsynene i klynge Vest gennemført, blandt 

andet med hjælp fra medarbejdere fra klynge syd. 

Arrangementer: 

Den første weekend i juni blev det afholdt der Skaldyrsfestival på havnen i Nykøbing, med 

15.000 besøgende. Op til arrangementet blev der afholdt forhåndsdialogmøde med 

arrangørerne, med efterfølgende sagsbehandling af arrangementet. Inden opstart af 

arrangementet blev pladsen gennemgået sammen med arrangørerne. 

Thy Rock er en årlig tilbagevendende musikfestival over 2 dage med ca. 11.000 gæster 

som afvikles sidst i juni måned. Igen i år har brandmyndigheden deltaget i 

forhåndsdialogmøde med ledelsen og gennemgået sikkerhedsplanen for arrangementet. 

Foruden myndighedsbehandlingen af selve arrangementet, var der 

myndighedsbehandling af scenefyrværkeri for flere af kunstnerne. På opstartsdagen 

gennemførtes en afsluttende sikkerhedsrundering, hvor blandt andet nødstrømsforsyning, 

pladsfordelingsplaner, instrukser, driftsjournaler og brandmateriel kontrolleres. Afslutningsvis 

deltog vi i et fælles sikkerhedsmøde med blandt andet Politi, SSP, kontrollører, sammaritter 

korps og ledelse.  

 

Operativt: 

Brand- og redningsindsats – år til dato (opgjort per 1/8-16) 

Indsatser ialt Nordjyllands Beredskab ialt 

1688 
Nord Midt Vest Syd 

615 489 264 434 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

244 169 88 105 9 489 78 186 194 98 142 

heraf til 

brand 

Nordjyllands Beredskab i alt 

676 
Nord Midt Vest Syd 

296 169 55 162 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

91 70 55 73 7 169 20 35 62 37 63 

heraf til 

blinde ABA 

Nordjyllands Beredskab i alt 

521 
Nord Midt Vest Syd 

215 180 81 106 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

114 64 21 15 1 180 21 60 66 16 24  

heraf til 

redning 

Nordjyllands Beredskab i alt 

127 
Nord Midt Vest Syd 

54 34 15 31 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

12 24 10 7 1 34 7 8 14 7 10  

heraf til 

miljø 

Nordjyllands Beredskab ialt 

152 
Nord Midt Vest Syd6 

31 66      18 40 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 
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19 6 0 6 0 66 4 14 14 15 11 

heraf til 

andet 

Nordjyllands Beredskab ialt 

110 
Nord Midt Vest Syd 

18 40 11 52 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

7 5 2 4 0 40 5 6 18 19 15 

 

Særlige Indsatser (input fra indsatslederne): 

Klynge Syd: 

 Brand i affaldssilo på Fjernvarmeværket i Aars, den 10. juni kl. 07.00. Branden opstod i 

forbindelse med tømning af en lukket container med erhvervsaffald. Bagerst i 

containeren havde der ligget noget affald og ulmet, men ingen reel brand da 

containeren var lukket og dermed ingen ilttilførsel. Da containeren tømmes kommer 

der ilt til og da den rette blanding af støv og ilt er tilstede sker der en stor 

støveksplosion og et stor område i affaldssilo brænder. Personalet går lynhurtig i 

gang med slukning. Da brandvæsenet ankommer bliver der lagt letskum ud over 

affaldet for at skabe sigtbarhed, da der er meget røg. Herefter efterslukkes branden 

med god hjælp fra kranen. Nordjyllands Beredskab returnerede efter 2 timer. 

 

 Farsø, mandag, den 27. juni kl 08.30 indløb der en alarm om bygningsbrand.  

Imens indsatslederen er i gang med at tage branddragten på konstateres at 

branden er i en garn og gardinbutik, kun få hundrede meter fra kontoret.   

Oven på butikken er der to lejligheder. I den ene lejlighed bor der to yngre beboere 

som står udenfor med dyne omkring sig. I den anden lejlighed bor der en ældre, 

midaldrende kvinde, denne person er ikke kommet ud endnu. Heldigvis kommer hun   

efter 5 minutter selv ud af lejligheden, fordi hun blev vækket af en røgalarm i 

soveværelset. Ingen personer indebrænder.   

Selve brandslukningen varede i 7 timer med assistance fra Beredskabsstyrelsen i 

Thisted som hjalp med redningskran og luftkompressor.  

Alle brandstationer i Vesthimmerland havde mindst et køretøj med i udrykningen.  

Grunden til branden var at forpagteren af butikken stadigvæk havde nytårsfyrvær-

keri liggende i et lager til butikken, og vil således få en bøde fra politiet. 

 

 Sejlskib grundstødt på Livø-”tappen” den 8. august kl. 11.39 Beredskabet i Løgstør 

tilkaldt med RIB-båden og 4 mand, som satte båden i vandet i Rønbjerg Havn, 

samtidig var redningshelikopteren tilkaldt og indsatsleder havde kontakt til den via 

Signe-radio. Da RIB-båden ankom til stedet var sejlskibet kommet fri og kunne ved 

egen hjælp søge ly i Livø Havn. RIB-båden ledsagede sejlbåden ind til havnen og 

sikrede sig at alle ombord var ok, først herefter returnerede redningshelikopteren og 

aktionen sluttede her. 

 

Klynge Nord: 

 Den 2. juni blev station Hjørring kaldt til personredning, en mand var kravlet ind i et 

rør på et vaskeri, og sad fast, han blev frigjort og kørt på sygehuset i kritisk tilstand. 
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 Den 4. juni blev station Brønderslev kaldt til bygningsbrand, som udviklede sig kraftigt 

grundet flere lag tagpap og brædder under tagpladerne, der måtte kaldes 

assistance fra Hjørring, Løkken og Beredskabsstyrelsen. 

 

 Den 15. juni blev station Fjerritslev kaldt til bygningsbrand, med melding om muligvis 

personer i huset, da røgdykker indsættes har branden kvalt sig selv, under afsøgning 

af huset findes en person, som desværre er afgået ved døden.  

 

 Den 7. august blev station Frederikshavn kaldt til personredning, en ung påvirket 

mand kravlede rundt på et tag, og falder ned i en smal gyde mellem 2 bygninger. 

Beredskabet hjælper ambulancepersonalet med at fiske den unge mand op igen, 

som var sluppet uskadt fra faldet. 

 

Klynge Midt: 

 Den 13. juni blev vi kaldt til brand i etageejendom, der viste sig at være begrænset 

til en altankasse på altanen på 2 sal. Rent operativt en smal sag. Men vagtholdet 

konstaterede at denne adresse var kendt for os, da de den 16 februar havde været 

til en tilsvarende brand på en altan på etagen under! En brand der havde været på 

vej ind i lejligheden. 

I dag er brandmænd ”forebyggere i forklædning” så nu var det relevant at 

undersøge om der var en sammenhæng da det kunne tyde på at lemfældig 

omgang med cigaretskodder kunne være kilde til begge brande. Efter en dialog 

med beboeren på anden sal, var han blevet oplyst og ville nu ændre adfærd. 

Vi benyttede samtidig anledningen til at besøge beboerne i de otte lejligheder for 

en kort snak om tryghed (læs: røgalarmer). Der var nogen hjemme i de syv 

lejligheder og af disse var der kun røgalarmer opsat i tre af lejlighederne. Det er 

noget under landstatistikken der ligger omkring 70%, så Nordjyllands Beredskab 

udleverede røgalarmer til beboerne i disse lejligheder og brandmændene gik hjem 

med en erfaring til fremtidig forebyggende indsats i en bredere skala. 

 

 I dette forår har der været en del brande i oplagrede bigballer. Den 2. maj. rykkede 

Nordjyllands Beredskab ud til en sådan brand i Ulsted hvor 340 bigballer brændte i 

en nyrenoveret ladebygning på ca. 900 m2.  

Da skaden var sket og der ikke var noget at redde og der heller ikke var risiko for 

brandspredning, blev det besluttet at bruge en defensiv taktik med brandvagt, som 

overværede nedbrændingen. Dette betød at antallet af ressourcer og mængden 

af rent drikkevand til at bekæmpe branden med blev minimeret.  

 

Klynge Vest 

 Torsdag den 7. juli sidst på eftermiddagen blev station Thisted kaldt til brand i en 

købmandsbutik i Snedsted.  

Ved ankomst var der ild i 30-40 m2 tagpaptag. Der blev indsat med strålerør til 

slukning i butik og udvendig med henblik på slukning fra stige. Under rejsning af stige 

gik branden igennem taget og ganske kort tid efter overtændte noget 
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overraskende det meste af den øvrige tagflade. Brandens kraftige intensitet betød 

at to brandkøretøjer og nabobygninger var i fare for at blive antændt af stråle-

varme. Derfor besluttede indsatsledelsen at ændre taktik fra slukning af butikken 

som ikke stod til at redde, til beskyttelse af brandkøretøjer og nabobygninger, samt 

forhindre ilden i at sprede sig henover en brandmur ind til varelageret. Det lykkedes, 

men det betød varmesprængte vinduer på nabobygninger og smelteskader på 

siderne af to brandkøretøjer.  

Indsatsen omfang betød at det var nødvendigt at tilkalde assistance fra Beredskabs-

styrelsen Nordjylland til vandforsyning og slukning. Den kraftige røg fra branden 

betød også, at det var nødvendigt at varsle befolkningen med sirener. Derudover 

blev togtrafikken standset på den nærliggende banelegeme. Indsatsen varede i alt 

11 timer. 

 Søndag den 22. maj kl. 23.30 blev beredskabet aktiveret til en opgave af lidt sjovere 

karakter. Indsatslederen i Thisted kommune blev bedt om at assistere det lokale 

politi. Politiet havde anholdt en person og da håndjernene skulle af den anholdte, 

knækkede nøglen. Politiet kørte derfor den anholdte på Falck stationen, hvor 

indsatslederen kørte forbi og hjalp med at skære håndjernene af.  
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Frivillige - år til dato (opgjort per 1/8-16) 

Antal frivillige Nordjyllands Beredskab ialt 

264 
Nord Midt Vest Syd 

72 100 6 87 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

61 0 4 7 0 100 0 6 42 0 45 

Antal indsatser Nordjyllands Beredskab i alt 

18 
Nord Midt Vest Syd 

5 0 0 13 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9 

Antal 

arrangementer 

Nordjyllands Beredskab i alt 

47 
Nord Midt Vest Syd 

21 15 0 11 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

13 0 3 5 0 15 0 0 4 0 7 

 

Særlige Indsatser/arrangementer: 

Klynge Syd: 

Lørdag d. 21. maj kl. ca. 15.00 blev frivillige enheden kontaktet af chefvagten. Der var 

konstateret et udbrud af ”fnat” på et asylcenter på Mors, hvilket resulterede i at centret 

skulle isoleres og beboerne skulle overnatte i en idrætshal. Der var således brug for 

madrasser og tæpper til beboerne da de, i sagens natur, ikke kunne få deres egne 

madrasser og dyner med. Der skulle leveres 70 madrasser og ca. 120 tæpper. Kl. 17.00 var 

lastbilen i Hobro pakket og klar til afgang, og ca. kl. 20.00 var madrasser og tæpper 

afleveret og opgaven udført. Efterfølgende blev madrasser og tæpper afhentet igen. På 

denne opgave blev i alt brugt ca. 30 mandetimer. 

D. 15. juni var de frivillige ude og assisterer i forbindelse med et større regnvejr. Opgaven gik 

ud på at fylde ca. 300 sandsække som skulle fungerer som lederende for alt det vand der 

kom. Baggrunden for denne opgave var, at et overfladebassin i Hobro syd, kollapsede og 

mange tusinde liter vand fik frit løb ned gennem byen. Arbejdet foregik i samarbejde med 

Beredskabsstyrelsen som var blevet tilkaldt med pumpekapacitet. I alt var der indsat 8 

frivillige på denne opgave og der blev brugt 40 mandetimer. 

Ud over disse arrangementer har de frivillige også bistået beredskabet med lysopsætning, 

førstehjælpsvagter og med hjælp til fyldning af luftflasker i forbindelse med brand. 

 

Klynge Midt: 

Uddannelse og vedligeholdelsetimer for de frivillige er frem til nu opgjort til 2132 timer. Vi har 

samtidig fået nye færdig uddannede indkvartering og forplejningsfolk. 

Der er givet støtte til 15 store arrangementer i Aalborg kommune, primært førstehjælps 

indsatser der har resulteret i at 1426 nordjyder er blevet førstehjælpsbehandlet og 1226 

personer har fået kortvarig hjælp efter henvendelse. Der er ialt givet hjælp til 2652 personer 



 

14 

indtil nu. I den forbindelse er der benyttet 32 ambulancer. De frivillige har bistået det 

præhospitale ved 34, 1-1-2 opkald, hvoraf de fleste alene blev afviklet af de frivilige. 

Der er til alle arangementerne afviklet 2389 mandskabstimer af vores frivilige.  

Den12. juni åbnede de frivillige i klynge midt dørene til samarbejde med uddannelses-

centeret for Hjerteforeningens børnegruppe (hjertebørn). I 5 timer fik børnen en oplevelse 

for livet. Der blev slukket små ildebrande fra kørestol, lavet skum fra brandbilerne og mange 

andre sjove ting der selvfølgelig blev afluttet med kage og saftevand til alle. 

Klynge Nord: 

Der er givet støtte til 13 store og små arrangementer i klynge Nord, primært førstehjælps-

vagter.  

I alt er der leveret 2008 mandskabstimer af vore frivillige.  

 

Klynge Vest: 

Som noget helt nyt er der i løbet af foråret hvervet 6 nye frivillige tilknyttet klynge vest. 4 af 

dem er tidligere brandmænd der fortsat ønsker at være en del af beredskabet, men ikke 

længere har mulighed for at deltidsansat brandmand. De 2 øvrige er tidligere 

ungdomsbrandmænd, som nu er blevet over 18 år og har derfor fundet det interessant at 

fortsætte som frivillig. I løbet af sommeren har 2 af de frivillige været sommerferieafløser for 

de deltidsansatte brandmænd. 

 

Lokal Beredskabs Stab (LBS): 

 

Aktioner - år til dato (opgjort per 18/1-16) 

Varslet Nordjyllands Beredskab ialt 

0 
Nord Midt Vest Syd 

 0   
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

     0      

Aktiveret Nordjyllands Beredskab ialt 

0 
Nord Midt Vest Syd 

 0   
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

     0      

 


