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1. Forord
Virksomheden foretager oplagring af ammoniak og tekniske produkter, herunder
tanklagring
Transport af varer til og fra virksomheden sker i lastbiler på tvangsruter.
2. Planens mål
Dette er Midt-Sydsjællands Brand & Rednings og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
beredskabsplan for virksomheden.
Unibrew. Faxe Alle 1. 4640 Faxe, Faxe Kommune
Planen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 370 af 19/4.2016 om kontrol
Med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
Virksomheden er en ”Kolonne 2 virksomhed”.
Planens mål er at begrænse eller afværge hændelser, som påvirker personer, virksomheden eller
miljøet efter større uheld på virksomheden (større uheld = uheld, der kan medføre væsentlig fare
for personer på virksomheden, udenfor virksomheden eller for miljøet).
Planen sigter mod scenarier, der er omtalt i virksomhedens Sikkerhedsrapport april 2017.
Den eksterne beredskabsplan tager afsæt i virksomhedens aktuelle forhold. Planen vil løbende
blive ændret i takt med ændringer på virksomheden og ny erfaring på området.
3. Anmeldelse om større uheld og koordinering af ressourcer.
Ved alarmering til Alarmcentralen (1-1-2) videresendes alarmen elektronisk til Midt - Sydsjællands
Brand & Rednings vagtcentral og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
Midt - Sydsjællands Brand & Rednings vagtcentral og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
Vagtcentral disponerer ressourcer til stedet ud fra egne møde- og alarmeringsplaner.
Ved større uheld, hvor der viser sig behov for koordinering at større indsatsstyrker kan
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis Vagtcentral indkalde den Lokale Beredskabs Stab,
ligesom MSBR/Faxe Kommune kan indkalde egen krisestyringsstab.
4. Indsatsleder politi (ISL -PO) opgaver.
ISL-PO opgaver er fastlagt i Politiloven og Beredskabsloven samt defineret i ”Retningslinjer for
indsatsledelse”, udgivet af Beredskabsstyrelsen. Dette indebærer ansvaret for koordinering af den
samlede indsats, herunder i fornødent omfang at sørge for varsling, afspærring, evakuering,
bevogtning og andre nødvendige foranstaltninger.
Dette varetages i samarbejde med Redningsberedskabets indsatsleder.
5. Indsatsleder Redningsberedskab (ISL -RB) opgaver.
ISL- RB’s opgaver er fastlagt i Beredskabsloven og defineret i ”Retningslinjer for indsatsledelse”,
udgivet af Beredskabsstyrelsen. Dette indebærer ansvaret for den tekniske ledelse af indsatsen
indenfor fare området. Det vil sige at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på
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personer, ejendom og miljø i tilfælde af et større uheld på virksomheden. Dette
varetages i samarbejde med ISL-PO.
6. Ansvarsfordeling ved iværksættelse af ekstern beredskabsplan.
Skønnes det ved alarmeringen, at der er tale om et større uheld, iværksættes den eksterne
beredskabsplan umiddelbart af Politiet, og ISL-RB underrettes.
Såfremt et større uheld først bliver kendt ved ankomst til skadestedet,
Iværksættes den eksterne beredskabsplan af den først ankomne Indsatsleder.
For Midt - Sydsjællands Brand & Rednings følgende personer iværksætte den eksterne
beredskabsplan:
Beredskabsdirektør
ISL-RB

For Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kan følgende iværksætte den eksterne
beredskabsplan:
Vagtchefen
ISL-PO
7. Myndighedsbehandling.
Følgende myndigheder har i henhold til Risikobekendtgørelsen været involveret i sags
behandlingen af denne virksomhed:
Faxe Kommune, Natur og Miljøforvaltningen,
Frederiksgade 9. 4690 Haslev
Midt - Sydsjællands Brand & Rednings
Manøvej 25. 4700 Næstved
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
Operativ Planlægning og Analyse
Parkvej 50. 4700 Næstved

Sagsbehandlingen vedrørende virksomhedens sikkerhedsdokumentation er en løbende proces,
som indledes med en anmeldelse af virksomheden efter Risikobekendtgørelsens § 5, herunder
fremsendelse af en sikkerhedsrapport samt en intern beredskabsplan. Formålet med
virksomhedens sikkerhedsrapport er at beskrive virksomhedens sikkerhedsniveau for mennesker
og miljø på og udenfor virksomheden.
Myndighederne vurderer i deres behandling af sagen, om virksomheden opfylder
Risikobekendtgørelsens krav om sikkerheds dokumentation, samt om der er etableret de fornødne
foranstaltninger med henblik på forebyggelse af større uheld. Ses kriterierne opfyldt, godkendes
virksomhedens ”kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer”.
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Risikomyndighederne foretager efterfølgende såvel anmeldte som uanmeldte
inspektioner på virksomheden. Inspektionerne foretages oftest med deltagelse af
repræsentanter fra alle myndighederne nævnt ovenfor.
Det sker for at vurdere, om indholdet i sikkerheds dokumentet og virksomhedens
plan for forebyggelse af større uheld til stadighed svarer til de faktiske forhold på
virksomheden.

8. Brandvæsenets og Politiets iværksættelse af uhelds begrænsende foranstaltninger.

Det kommunale Redningsberedskab er dimensioneret med udgangspunkt i lokale
risikovurderinger. Den overordnede målsætning for dimensioneringen af Redningsberedskabet er
således at tilrettelægge en forebyggende og afhjælpende indsats ud fra de risici, der findes i
kommunen.
Der er i Sikkerhedsrapporten identificeret følgende scenarier, der
planlægges uheldsbegrænsende foranstaltninger for:
Udslip af kemikalier - Redning af personer - Varsling og evt. evakuering af truede personer
Eventuel varsling af borgere - Inddæmning og opsamling
Sikre, at virksomheden har iværksat egne uheldsbegrænsende
foranstaltninger
Sikre, at udslip ikke ledes i kloakker - Brand i giftlager - Redning af personer
Varsling og evt. evakuering af truede personer - Eventuel varsling af borgere
Iværksætte brandbekæmpelse
Sikre, at udslip og slukningsvand ikke ledes i kloakker I forbindelse med indsatsen vil der også
være fokus på opsamling og bortskaffelse af evt. slukningsvand, beskyttelse af naturområder og
Sundhedsmæssige aspekter.
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