Tillæg 3 Brandhaner
3.1 Generelt
I de 3 kommuner er der i 1800 brandhaner (ca. 600 i Tønder, 900 i Aabenraa og 300 i
Haderslev).
Brandhanerne er installeret på det normale vandledningsnet.
Brandhanerne er for langt de flestes vedkommende anlagt for år tilbage, hvor såvel
brandhaner som vandledningsnettet var kommunalt ejet. I dag er det primært vandforsyningsselskaberne, der ejer og vedligeholder vandledningsnettet.
Naturstyrelsen har udgivet et normregulativ, hvoraf det fremgår, at det fortsat er
kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for og afholder udgiften til vedligeholdelsen af
brandhanerne, hvor de øvrige udgifter vedr. vandforsyningsnettet afholdes af vandforsyningsselskabet.
Praksis for alle 3 kommuner er, at det er Brand & Redning, der har haft budget og
afholdt udgiften til vedligeholdelsen af brandhanenettet. Denne udgift er budgetsat til
ca. 50.000 kr. i hver kommune.
3.2 Brandhanenettet
Brandhanenettet skal understøtte en tilstrækkelig vandforsyning til brandvæsenets
indsats.
Brandhanerne for de flestes vedkommende anlagt i en tid, hvor Brand & Redning var
afhængig af et tæt netværk af brandhaner for at sikre vandforsyningen i tilfælde af
brand. I dag anvendes i langt højere grad vandtankvogne til vandforsyningen. Det
betyder, at ca. 80-90% af brandhanerne er overflødige. Det gælder eksempelvis alle
brandhaner i parcelhuskvarterer.
I praksis betyder det, at man lokalt anvender en på forhånd udpeget brandhane på
hovedledningsnettet (fx ved vandværket), når vandtankvognen skal genopfyldes i forbindelse med brand.
De eneste brandhaner, der er relevante til vandforsyning ifm brand er brandhaner i
nærheden større bygningsmasse fx i industrikvarterer.
3.3 Ejerskab
Ejerskabet af brandhanenettet forbliver i kommunerne.
3.4 Vedligeholdelse
Brand & Redning Sønderjylland varetager opgaven med at vedligeholde brandhanerne.
3.5 Fremtidig organisering
Set i lyset af den lille mængde brandhaner, der reelt anvendes som brandhaner, bør
det undersøges, hvordan den fremtidige administration og vedligeholdelse af dette
skal organiseres.
Dette kan gøres i 2016 og behandles i Beredskabskommissionen.
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