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Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag til plan for den risikobaserede dimensionering
af det samordnede redningsberedskab, Beredskab Fyn, som omfatter Assens, FaaborgMidtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø Kommuner, med henblik på, at styrelsen kan afgive en udtalelse, jf. § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab (dimensioneringsbekendtgørelsen).
Planforslaget har forud for indsendelsen været behandlet i den fælles beredskabskommission med følgende bemærkning:
”Udkast til den risikobaserede dimensionering blev foreløbig godkendt med en bemærkning fra Bjarne Nielsen om, at Langeland ønsker en indgående drøftelse af oplægget til nedlæggelse af indsatslederne på Langeland, som i fremtiden planlægges at
komme fra Svendborg.”
For at Beredskabsstyrelsen kan vurdere om det kommunale redningsberedskab kan yde
en forsvarlig indsats, jf. § 12, stk. 1, i beredskabsloven, skal styrelsen efter ovennævnte
bestemmelse navnlig påse, om der i planforslaget er sikret overensstemmelse mellem
områdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel.
Beredskabsstyrelsen skal dermed ikke godkende dimensioneringen af redningsberedskabet, og styrelsen afgiver sin udtalelse på baggrund af en faglig og teknisk gennemgang af forslaget til dimensioneringsplan. Styrelsens udtalelse skal således ses som faglig rådgivning i forbindelse med kommunernes dimensionering af redningsberedskabet.
Beredskabsstyrelsens overordnede vurdering
Beredskabsstyrelsen finder, at der er foretaget en grundig analyse af forholdene i de 9
kommuner. Denne analyse danner baggrunden for de planlagte ændringer af dimensioneringen.
Styrelsen finder som udgangspunkt, at Beredskab Fyn med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte en forsvarlig førsteindsats og overholde de fastsatte responstider for brand- og redningskøretøjerne.
Det fremgår af det fremsendte materiale, at Beredskab Fyn vil foretage en række ændringer af dimensioneringen af redningsberedskabet i forhold til den hidtidige dimensionering. Der vil således ske en reduktion i antallet af brand- og redningskøretøjer. Endvidere planlægges antallet af indsatsledere på vagt ændret fra 9 til 7, og der vil ske en
reduktion i antallet af holdledere og brandmænd, der kan indgå i den samlede førsteudrykning.
Der sker ikke ændringer i antallet og placeringen af brandstationer.
Beredskabsstyrelsen har bemærkninger til ændringerne i indsatsledervagtordningen.

Beredskabsstyrelsen
CBR
Datavej 16
3460 Birkerød
Tlf. 45 90 60 00
brs@brs.dk
www.brs.dk

Sagsnr.: 2015/036980
Sagsbehandler: JP

Sagsforløbet
Beredskabsstyrelsen modtog den 18. april 2016 et forslag til plan for den risikobaserede
dimensionering af det samordnede redningsberedskab, Beredskab Fyn.
Efter en gennemgang af materialet havde Beredskabsstyrelsen behov for at modtage
supplerende oplysninger og at drøfte nogle af de beskrevne forhold. Disse forhold blev
drøftet ved et møde med beredskabet den 17. maj 2016, og de supplerende oplysninger modtog styrelsen den 25. maj 2016.
Styrelsens samlede udtalelse
Beredskabsstyrelsen har følgende bemærkninger til Beredskab Fyns forslag til ny dimensionering af redningsberedskabet.
Køretøjer, materiel og bemanding
Det fremgår af planforslaget, at Beredskab Fyn påtænker at gennemføre følgende ændringer:


De køretøjer, der indgår i den samlede førsteudrykning, reduceres med 1 automobilsprøjte, 1 HSE, 4 tankvogne, 1 slangetender, 3 lifttendere og 1 redningsvogn.



Der etableres 2 nye miljøkøretøjer i Aarup og Otterup, og der placeres frigørelsesmateriel på tanksprøjten i Langeskov.



Antallet af indsatsledere på vagt ændres fra 9 til 7, idet Langeland og Svendborg Kommuner får 1 fælles indsatsledervagt. Tilsvarende får Kerteminde og
Nyborg Kommuner 1 fælles indsatsledervagt, idet en del af området dog fremover vil blive dækket af indsatsledervagten fra Odense.



2 af de 21 brandstationer – i Langeskov og Søndersø – vil blive ændret til niveau 1 stationer, dvs. stationer, hvor der kun er placeret 1 tanksprøjte, som
bemandes med 1 holdleder og 3 brandmænd.



Bemandingsniveauet (det mandskab, der som minimum skal kunne bemande
køretøjerne i førsteudrykningen) reduceres samlet med 1 holdleder og 19
brandmænd.

For så vidt angår hændelser i de to nye niveau 1 stationers dækningsområde, vil supplerende køretøjer og mandskab blive afsendt fra en eller flere nabostationer og vil i
nogle tilfælde have en responstid, der er væsentlig længere end køretøjet fra lokalstationen.
Beredskab Fyn har i det supplerende materiale oplyst, at ”assisterende enheder eller
øvrige enheder fra en sammensat førsteenhed vil være fremme som plangrundlag indenfor 15 min.” Supplerende tankvogn til visse af de områder, som stationen i Langeskov dækker, vil dog have en responstid der overstiger de 15 minutter.
Styrelsen finder som udgangspunkt, at Beredskab Fyn med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte en forsvarlig førsteindsats og overholde de fastsatte responstider for brand- og redningskøretøjerne.
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Indsatsledervagtordningen
For så vidt angår ændringerne i antallet af indsatsledervagter, finder styrelsen det vigtigt, at indsatslederen kan være fremme på et skadested senest samtidigt med eventuelle assistancestyrker, der udgør selvstændige hold, da den først ankomne holdleder
kun kan varetage den tekniske ledelse af indsatsen for ét hold.
Beredskabsstyrelsen finder derfor, at Beredskab Fyn skal have særlig fokus på dette
forhold. Styrelsen skal i den sammenhæng understrege, at det er kommunalbestyrelsernes ansvar at tilrettelægge et forsvarligt redningsberedskab, jf. § 12, stk. 1, i beredskabsloven. I samordnede redningsberedskaber vil kommunalbestyrelsens opgaver og
ansvar i henhold til beredskabsloven være henlagt til den fælles beredskabskommission.
Den videre behandling
Beredskabsstyrelsen forudsætter, at denne udtalelse indgår i sagsgrundlaget, når planen behandles og endeligt vedtages af de enkelte kommunalbestyrelser, jf. dimensioneringsbekendtgørelsens § 4, stk. 3.
Når planen er vedtaget af de enkelte kommunalbestyrelser, skal planen indsendes til
Beredskabsstyrelsen til orientering, jf. § 4, stk. 4, i dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen skal anmode om løbende at blive holdt orienteret i takt med implementeringen af delelementerne i planforslaget, herunder eventuel indgåelse af aftale
med Trekantområdets Brandvæsen.
Da Beredskab Fyn foretager en række ændringer i dimensioneringen af beredskabet i
forhold til det hidtidige beredskab i de 9 kommuner, skal Beredskabsstyrelsen desuden
anmode Beredskab Fyn om at følge udviklingen med henblik på, at Beredskabsstyrelsen
12 måneder efter dimensioneringsplanens endelige vedtagelse kan modtage en redegørelse om erfaringerne med den nye dimensionering. Beredskabet bør især have fokus
på ændringerne i indsatsledervagtordningen.

Med venlig hilsen

Jan Petersen
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