11. oktober 2017
Referat fra fællesmøde i københavnerkredsen
Onsdag den 11. oktober kl. 13:30 til ca. 16:00
Adressen: Øverødvej 2, 2840 Holte (Rådhuset)
Mødelokale: 012
Ved mødet deltog
Albertslund, Høje-Taastrup, Rudersdal, Frederiksberg, Allerød, Tårnby, Rødovre, Vallensbæk, Ishøj
Program
1. Velkomst ved Christian Marklund
2. Kort præsentation af Rudersdal Kommune ved afdelingschef Mette Preisler
3. Oplæg fra Hovedstadens Beredskab, ved Henriette Elmer, Afdelingsleder Brandteknik. Hun vil fortælle om de udfordringer de arbejder med i forhold til kommende certificeringsordning.
4. Sidste nyt på bygge–og planlovsområdet. Følgende emner er til drøftelse denne gang:
• Ændringer til bygningsreglementet som træder i kraft 1. januar 2018, herunder opfølgning på mødet
den. 27. september 2017 med Trafik- og Byggestyrelsen om vedrørende udmøntningen af den nye
certificeringsordning
5. Præsentation af ”Visionsplan for Nærum” ved byplanlægger Niels Frisch Kjølholt
6. Evt.

Referat:
Ad 1. Velkommen ved Christian Marklund

Ad 2. Mette Preisler bød velkommen og fortalte om Rudersdal kommunens vision om at være landets
bedste bokommune og den igangværende udvikling i kommunen.
Rudersdal overholder de nationale servicemål for byggesagsbehandling og har fokus på forhåndsdialogen. Oplæg vedlægges.

Ad. 3. Henriette Elmer fra Hovedstadens Beredskabs afdeling for Brandteknik og forebyggelse fortalte
om den udvikling og de udfordringer, som BR18 og certificeringsordningen har skabt og kan skabe i
Beredskabet. Oplæg vedlægges.
Beredskabet gør nu en stor indsats for at indgå i dialog med styrelsen og interessenter for at sikre beredskabets indsatsmuligheder fremover. Når certificeringsordningen er fuldt indfaset og der anvendes
certificeret rådgiver kobles kommunen og beredskabet af i dialogen om brandsikkerhed og

indsatsmuligheder. Bliver indsatsmuligheder, installationer, brandsikring osv. fremover etableret uden
at beredskabet bliver involveret i bygningens indretning og der, kan det i værste fald betyde, at beredskabet ikke tør gå ind i bygningen, men må bekæmpe branden udefra.
Der skal være særlig opmærksomhed på ejendommen, hvor der ikke bliver brugt ”traditionelle” indsatstekniske løsninger. Det er vigtigt at tænke helhedsorienteret og finde nye måder, hvor indsamlede
erfaringer og viden kan deles og bearbejdes, så der også fremadrettet findes og udvikles best practice med fokus på sikkerhed og indsatsmuligheder.

Ad. 4. Mødet i Roskilde med Styrelsen og kommunerne på Sjælland blev kort evalueret. Der var enighed om, at det var et godt initiativ, som var med til at belyse, hvad de kommende ændringer vil betyde
for os som myndighed.
Behovet for erfagrupper blev kort vendt, herunder om der var ønske om en gruppe som sammen
kunne stå for nye at-punkter i forbindelse med BR18. Der kan skrives til bestyrelsen v. Christian Marklund, hvis nogen ønsker at deltage.

Ad. 5. Niels Frisch Kjølholt fra Rudersdal præsenterede arbejdet med udarbejdelse af en visionsplan
for Nærum i forbindelse med byomdannelse af 185.000 m² stationsnært erhvervsareal. Niels fortalte
særligt om de muligheder det giver for en attraktiv udvikling af Nærum. Oplæg vedlægges.

