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Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag til plan for den risikobaserede dimensionering 

af det samordnede redningsberedskab, Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, som 

omfatter Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg Kommuner, med henblik på, at sty-

relsen kan afgive en udtalelse, jf. § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 

om risikobaseret kommunalt redningsberedskab (dimensioneringsbekendtgørelsen). 

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, dimensione-

ring og materiel. 

Beredskabsstyrelsen skal dermed ikke godkende dimensioneringen af redningsbered-

skabet, og styrelsen afgiver sin udtalelse på baggrund af en faglig og teknisk gennem-

gang af forslaget til dimensioneringsplan. Styrelsens udtalelse skal således ses som fag-

lig rådgivning i forbindelse med kommunernes dimensionering af redningsberedskabet. 

Beredskabsstyrelsens overordnede vurdering 

Beredskabsstyrelsen finder som udgangspunkt, at Midt- og Sydsjællands Brand & Red-

ning med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en for-

svarlig indsats, idet den dimensionering, der var fastlagt i de fire kommuner, der nu 

udgør Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, videreføres i det samordnede rednings-

beredskab. 

Det fremgår af det fremsendte materiale, at der fortsat vil være 4 indsatslederdistrikter, 

idet der vil være en indsatsledervagtordning i hver af de 4 kommuner. Det er oplyst, at 

denne vagtordning i Faxe Kommune alene vil bestå af honorarlønnede (deltidsansatte) 

indsatsledere. 

Beredskabsstyrelsen finder i den forbindelse anledning til at erindre om de bemærknin-

ger, som styrelsen havde omkring dette forhold i sin udtalelse af 7. september 2012 

over forslaget til dimensioneringsplan for Faxe Kommune: 

”Af forslaget fremgår endvidere, at den fremtidige indsatsledervagt alene vil blive dæk-

ket af honorarlønnede (deltidsansatte) indsatsledere. De fastansatte ved Faxe Kommu-

nes redningsberedskab skal fremadrettet ikke indgå i indsatsledervagten. Dette indebæ-

rer, at indsatslederens responstid fremtidig vil være op til 30 min. 

Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at varetagelse af myndighedsopgaver (brand-

teknisk byggesagsbehandling, brandsyn og fyrværkeriområdet) i kombination med del-

tagelse i indsatsledervagten indebærer beredskabsfaglige fordele. Den foreslåede æn-

dring af indsatsledervagten i Faxe Kommune vil efter styrelsens opfattelse indebære 

risiko for tab af værdifulde oplysninger og viden i relation til indsats på især objekter 

omfattet af driftsmæssige og tekniske forskrifter. 
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På den baggrund skal Beredskabsstyrelsen anbefale, at beredskabskommissionens ind-

stilling nøje overvejes inden fremlæggelse af forslaget i kommunalbestyrelsen. 

Hvis den nye indsatsledervagtordning implementeres, skal Beredskabsstyrelsen anmode 

Faxe Kommune om at følge situationen nøje, og om at udarbejde en redegørelse 12 

måneder efter implementeringen. Redegørelsen bør indeholde oplysning om indsatsle-

derens responstider, om indsatslederens sene eller manglende fremmøde har betydning 

for arbejdet på skadestedet, bemandingsforhold i øvrigt, samtidighed i alarmer, assi-

stancebehov mv. Beredskabsstyrelsen skal anmode om at få tilsendt redegørelsen.” 

Beredskabsstyrelsen finder fortsat, at beredskabskommissionen skal have fokus på 

spørgsmålet om alene at anvende deltidsansatte indsatsledere i et større geografisk 

område. 

Styrelsen kan i øvrigt ikke se at have modtaget den ovenfor omtalte redegørelse om 

anvendelsen af alene deltidsansatte indsatsledere i Faxe Kommune. 

Sagsforløbet  

Beredskabsstyrelsen modtog den 12. juli 2017 et forslag til plan for den risikobaserede 

dimensionering af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Efter en gennemgang af 

materialet fandt Beredskabsstyrelsen, at der var behov for en drøftelse af indholdet af 

visse dele af planforslaget. 

Den 19. september 2017 havde Beredskabsstyrelsen møde med Midt- og Sydsjællands 

Brand & Redning, hvor der bl.a. blev drøftet forhold omkring opdatering af risikoprofi-

len, herunder valg af scenarier, beskrivelse af hændelser med voldsomt vejr, robusthe-

den af den samlede skadestedsledelse og beskrivelsen af assistanceberedskabet. Det 

blev aftalt, at det tidligere modtagne planforslag skulle justeres på flere af disse områ-

der og indsendes til styrelsen til den endelige udtalelse. 

Den 25. september 2017 modtog Beredskabsstyrelsen et let justeret planforslag.  

Den videre behandling 

Beredskabsstyrelsen forudsætter, at denne udtalelse indgår i sagsgrundlaget, når pla-

nen behandles og endeligt vedtages af de fire kommunalbestyrelser, jf. § 4, stk. 3, i 

dimensioneringsbekendtgørelsen. Styrelsen skal især pege på forholdet om indsatsle-

dervagtordningen i Faxe Kommune. 

Når planen er vedtaget af kommunalbestyrelserne, skal planen indsendes til Bered-

skabsstyrelsen til orientering, jf. § 4, stk. 4, i dimensioneringsbekendtgørelsen. 

Beredskabsstyrelsen skal anmode om løbende at blive holdt orienteret om ændring af 

eller indgåelse af nye aftaler med naboberedskaberne. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jan Petersen 


