
Fra: Danhostel Møns Klint [moen@danhostel.dk] 

Til: Flemming Nygaard-Jørgensen [flnyg@naestved.dk] 

Sendt dato: 08-05-2015 09:56 

Modtaget Dato: 08-05-2015 09:56 

Vedrørende: Re: Aktindsigts begæring sende til Vordingborg kommune den 2/5 - 2015 

 

Kære  

Flemming Nygaard Jørgensen 

Tak for din mail. 

Forstår jeg dig ret, at du mener vores ABA anlæg, som kostet over samlet en ½ million kr.,  
som er op sat på baggrund af en brandteknisk redegørelse til 50000,- kr fra DBI,  
som var Jeres påkrav, nu ikke er tilstrækkeligt og du nu mener,  
at vi skal have endnu en ekspert og yderlige udgifter til elektriker for, at vores anlæg virker. 

Vores ABA anlæg er nyt (under 2 år) og er serviceret fuldstændigt efter de krav og påbud fra 
Vordingborg Brandvæsen, som er os pålagt.  

Er sagen ikke den, at de sensorer på ABA anlæggene ikke er gode nok og de er alt for 
sensitive.  
Hvilket 16000 Blinde alarmer (Ifølge Regionalen på p4)jo også taler sit tydelige sprog for.  
Heraf 8 blinde alarmer hos os på et år, selv om vi kun har åbent 7 måneder om året. 

Jeres procedurer omkring rapporterede blinde alarmer burde tages op til revision (altså 
alarmer som I ved er blinde)  
når I kommer med fuld udrykning og blå blink med 4 biler og 6-7 mand ,  
der venter en ½ time på at en brandinspektør siger de godt må køre. 

Seneste service: 
Filtenborg EL (Har opsat anlægget) den 16 april 2015 

Falck brandservice den 17 april 2015 

RMG INSPEKTION samt Brandinspektør Jon Hansen den 22 april 2015 

Alligevel får vi 2 blinde alarmer om natten til den 29 april 2015 (ca. kl. 1 & kl. 5 om natten) 

i vores spisesal. Hvor der ikke har været personer siden kl 2000 

Burde været sat i service ved første blinde alarm. 

Dagen efter konstatere Filtenborg EL at der ikke er fejl på sensoren.  

 



Vi har fra 20 marts til 29 april 2015 omsat for mere (negativt) hos Vordingborg brandvæsen,  

end hos almindelige vandrerhjems gæster og skal sælge vores dyreste værelse mere end 11 gange for,  

at dække udgiften til en rapporteret blind alarm.  

 

Vi er selvfølgelig interesseret i, at vores hus er forsvarlig brandsikret, men det 
skal for os give mening rent driftmæssigt.  
Vi bruger så meget tid og energi på, at der ikke sker blinde alarmer.  

Vedrørende aktindsigts begæring vil jeg gerne dele min aktindsigt ind i to som følger.  

En vedrørende punkt 3. 4. & 5 som behandles nu.  

De øvrige aktindsigts begæringer som du beskriver i din mail. 

 

Med venlig hilsen 

Rolf Fribæk 

Danhostel Møn  

51502424 

 

 
 
Den 08-05-2015 kl. 08:38 skrev Flemming Nygaard-Jørgensen: 

Kære Rolf Fribæk 
  
Tak for din henvendelse af 7.maj 2015 i forlængelse af mit svar af 6.maj 2015  på din 
anmodning om aktindsigt. 
  
Offentlighedslovens § 36, stk. 2, har følgende ordlyd: 
  
”Stk. 2. Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om en anmodning om 

aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles 

inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens 

omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den, der har anmodet om 

aktindsigt, skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, 

hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.” 
  



Som det fremgår af den nævnte bestemmelse i Offentlighedslovens § 36, stk. 2 

gælder der ikke en ubetinget svarfrist på 7 arbejdsdage. Loven giver 

undtagelsesvist mulighed for at overskride svarfristen på 7 arbejdsdage som følge 

af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet. Den, der beder om aktindsigt, skal i 

givet fald underrettes om årsagen til fristoverskridelsen og om hvornår den kan 

forventes færdigbehandlet. 
  
I mit svar af 6. maj 2015 har jeg i overensstemmelse med reglerne i 

Offentlighedslovens § 36,stk. 2 forklaret årsagen til fristoverskridelsen og hvornår 

anmodningen om aktindsigt kan forventes færdigbehandlet. 
  
Jeg kan i øvrigt forsikre dig om, at vi gør hvad vi kan for at få besvaret din 

anmodning om aktindsigt hurtigst muligt. 
  
I et forsøg på at undgå yderligere blinde alarmer fra dit automatiske 

brandalarmeringsanlæg (ABA), vil jeg tilbyde dig et besøg sammen med en af mine 

medarbejdere, der har taget uddannelsen Eksamineret sikringsleder, der giver en 

stor viden omkring alle typer sikringsanlæg og deres muligheder. For at få fuld 

udbytte af besøget bør du have installatøren af dit ABA med. 
  
Lad mig høre om du er interesseret i et sådan besøg, der er gratis fra vores side, så 

vi kan aftale et tidspunkt. 
  
  

Venlig hilsen 

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning  
 

Manøvej 25 

4700 Næstved 

CVR 35434399 

Telefon: +45 5588 6360 
 

 

Flemming Nygaard-

Jørgensen 

Beredskabsdirektør 

 

 

Direkte: +45 5588 6361 
Mobil:  +45 5117 3759 
E-mail:  flnyg@naestved.dk  

 

 
Denne e-mail og eventuelle vedhæftede dokumenter kan indeholde fortroligt materiale, 
som kun er beregnet for den angivne modtager. Har du ved en fejltagelse modtaget denne e-mail, 
bedes du venligst omgående underrette Flemming Nygaard-Jørgensen samt slette e-mailen.  
  

Fra: Liselotte Sezer På vegne af Næstved Brand & Redning (sikker funktionspostkasse) 

Sendt: 7. maj 2015 10:34 
Til: Flemming Nygaard-Jørgensen 

Emne: Aktindsigts begæring sende til Vordingborg kommune den 2/5 - 2015 
  

mailto:flnyg@naestved.dk


Fra: Danhostel Møns Klint [mailto:moen@danhostel.dk]  

Sendt: 7. maj 2015 10:12 
Til: Næstved Brand & Redning (sikker funktionspostkasse); pmr@dr.dk 

Emne: Aktindsigts begæring sende til Vordingborg kommune den 2/5 - 2015 
  

Møn d. 07-05-15 

  

Til  

Beredskabs Direktør 

Flemming Nygaard-Jørgensen 

Manøvej 25 

4700 Næstved 

  

Tak for dit brev af 6/5 – 2015 vedr. aktindsigt  

  

  

  

I henhold til offentlighedslovens § 36 stk.2 skal en sådan aktindsigt 
imødekommes indenfor 7 abejdsdage. Jeg vil derfor i henhold til 
offentlighedslovens § 37 stk.2 anmode Statsforvaltningen om at 
pålægge Midt- og Sydsjællands Brand & Redning om at imøde komme 
aktindsigts- begæringen inden for den lovpligtige tidsramme.  

  

  

Punt 3. 4. og 5 i aktindsigten må kunne besvarres hurtigt og vil se frem til at de punkter 

besvarres hurtigt. 

mailto:moen@danhostel.dk
mailto:pmr@dr.dk


  

  

  

Med venlig hilsen 

  

Rolf Fribæk 

Danhostel Møn 

51502424 

 


