Magistraten

Punkt 12.

Godkendelse af offentlige beskyttelsesrum i det fri og sikringsrum i eksisterende
bygninger
2017-001669
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender:
at der i Aalborg Kommune ikke påbydes opførelse af offentlige beskyttelsesrum eller sikringsrum, men
eksisterende rum bibeholdes som udgangspunkt,
at nedlæggelse af offentlige beskyttelsesrum følger retningslinjerne nævnt under ”særlige tilfælde for
dækningsgrave”, og
at

nedlæggelse af sikringsrum følger retningslinjerne nævnt under ”særlige tilfælde for sikringsrum”.

Lasse P. N. Olsen og Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Beslutning:
Udsat.
Mai-Britt Iversen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet har på mødet den 22. januar 2001 (punkt 8) besluttet, at der ikke længere påbydes opførelse af
offentlige beskyttelsesrum eller sikringsrum i kommunen, men eksisterende rum bibeholdes.
Aalborg Kommunes myndighedsbehandling på området er indtil 1. januar 2016 foregået hos
Beredskabscenter Aalborg. I forbindelse med oprettelsen af Nordjyllands Beredskab I/S er området trukket
ud af de opgaver beredskabet skal løse, jfr. bilag til Nordjyllands Beredskab I/S’ vedtægter
”Samarbejdsflader mellem Nordjyllands Beredskab og kommunerne”. Myndighedsbehandlingen har siden
ligget hos Miljø- og Energiforvaltningen.
Den byggefaglige sagsbehandling i forbindelse med nybyggerier, renoveringer og ombygninger varetages af
By- og Landskabsforvaltningen.
Ifølge bekendtgørelse om fjernelse af betondækningsgrave kan dækningsgrave i særlige tilfælde tillades
fjernet uden opførelse af erstatningsrum.
I perioden siden byrådsbeslutningen og frem til 2016 har den ansvarlige myndighed anlagt en mere lempelig
praksis ved nedlæggelser af offentlige beskyttelsesrum og sikringsrum og derfor i en vis udstrækning
dispenseret fra byrådets beslutning af 22. januar 2001. Det skal hertil bemærkes, at der i 2003 blev tilføjet en
bestemmelse i beskyttelsesrumsloven, hvorved kommunerne netop fik mulighed for i særlige tilfælde at
godkende nedlæggelse af sikringsrum, hvis opretholdelse udgør en hindring for en aktuel ombygning.
Den sikkerhedspolitiske situation har forandret sig siden januar 2001. I de senere år har situationen ændret
sig tilbage i retning af den situation, der var inden 2001. Der er dog ikke fra nationalt hold
(Beredskabsstyrelsen) nogle ændringer i det nationale trusselsbillede fra januar 2017, hvor
”sikkerhedspolitiske spændinger” er nævnt som en tendens.
I forhold til offentlige beskyttelsesrum er der i den forudgående periode ikke blevet stillet krav om
erstatningsrum ved tilladelse til nedrivning af dækningsgrave. Hvis projektejeren eller grundejeren med en
dækningsgrav ønskede at overtage eller fjerne en dækningsgrav, blev det tilladt, forudsat kommunen ikke
tilfaldt en udgift.
Det samme har gjort sig gældende for sikringsrum. Her er der i den forudgående periode heller ikke blevet
stillet krav om erstatningsrum ved tilladelse til nedrivning eller nedlæggelse af sikringsrum.
Der er brug for en principiel stillingtagen til, om den tidligere byrådsbeslutning ønskes fastholdt eller ændret.
Hvis beslutningen ønskes fastholdt, er der desuden brug for, at byrådet godkender, hvilke
hovedretningslinjer, der skal gælde for dispensationer i særlige tilfælde.
Særlige tilfælde for offentlige beskyttelsesrum (dækningsgrave)
Det foreslås, at ”særlige tilfælde” er tilfælde, hvor en dækningsgrav ligger i vejen for udbygning af
kommunens infrastruktur, eller hvor en grundejer ikke kan udvide sin bygning på rimelig vis uden at fjerne en
dækningsgrav. Anlæg af legepladser og andre anlæg af mindre samfundsvigtighed berettiger ikke en
tilladelse til nedlægge en dækningsgrav.
Vurdering af, hvorvidt et offentligt beskyttelsesrum (dækningsgrav) kan nedlægges og fjernes sker ud fra en
konkret vurdering i det enkelte tilfælde.
Ved tilladelse til at nedlægge en dækningsgrav efter særlige tilfælde vil der fortsat ikke blive rejst krav om
opførelse af erstatningsrum.
Særlige tilfælde for sikringsrum
Det foreslås, at ”særlige tilfælde” er tilfælde, hvor sikringsrummet er en væsentlig hindring for ombygning af
en ejendom, jf. beskyttelsesrumslovens § 20, stk. 2. Vurdering af, hvorvidt et sikringsrum kan nedlægges og
fjernes sker ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.
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Ved tilladelse til at nedlægge et sikringsrum efter særlige tilfælde vil der fortsat ikke blive rejst krav om
opførelse af erstatningsrum.
Miljø- og Energiudvalget vil fastlægge administrationspraksis for de særlige tilfælde for at nedlægge
offentlige beskyttelsesrum (dækningsgrave) og sikringsrum.
Økonomi
Der er ikke afsat midler i budgettet til administration, drift og vedligehold af dækningsgrave.
Byrådets beslutning af 22. januar 2001:
Byrådets beslutning af 22. januar 2001 (punkt 8) om ophævelse af Aalborg Kommunes regulativ for
beskyttelsesrum og sikringsrum, hvorefter det ikke længere påbydes at opføre offentlige beskyttelsesrum
eller sikringsrum i kommunen, men eksisterende rum bibeholdes.
Lovgivning:
Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum
Herved bekendtgøres lov nr. 1055 af 23. december 1992 om beskyttelsesrum med de ændringer, der følger
af §1 i lov nr. 1095 af 21. december 1994 og §1 i lov nr. 294 af 30. april 2003.
§20. Sikringsrum og murgennembrydninger, der er indrettet efter den tidligere eller denne lovgivning,
opretholdes som sådanne, jf. dog stk. 2. §6, §8, stk. 2, §12, stk. 1, 2. pkt., §13, §15 og §16 finder tilsvarende
anvendelse på disse sikringsrum.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende nedlæggelse af sikringsrum, uden at der skal
opføres erstatningsrum, såfremt sikringsrummet udgør en hindring for gennemførelse af en aktuel
ombygning.
Sammenfatning
Byrådet har den 22. januar 2001 (punkt 8) besluttet at der ikke længere påbydes opførelse af offentlige
beskyttelsesrum eller sikringsrum i kommunen, men at eksisterende rum bibeholdes. Der er derfor brug for
en principiel stillingtagen til, om den tidligere byrådsbeslutning ønskes fastholdt eller ændret. Hvis
beslutningen ønskes fastholdt, er der desuden brug for, at byrådet godkender, hvilke hovedretningslinjer, der
skal gælde for dispensationer i særlige tilfælde.
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