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 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen  
14.00.03A26-0004 
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Fraværende 

Ingen. 

 

Bemærkninger til dagsordenen 
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 2  Revision af plan for risikobaseret dimensionering  
14.00.00P35-0011 
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Hvem beslutter 

Beredskabskommissionen 

Resumé 

Kommunens plan for risikobaseret dimensionering, skal revideres i det omfang udviklingen gør 

det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunalbestyrelsesvalgperiode. Udkast til 

revision af planen skal behandles i Beredskabskommissionen og efterfølgende indsendes til 

Beredskabsstyrelsens udtalelse. Efter Beredskabsstyrelsens udtalelse skal planen godkendes i 

Kommunalbestyrelsen i et møde, efter forudgående behandling i Natur- og Miljøudvalget samt 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget. Udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen skal foreligge inden 

planen kan behandles i Kommunalbestyrelsen. 

Planen blev sidst godkendt i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. Administrationen har 

pr. 1. august 2019 igangsat en gennemgående revision af planen med det formål, at 

gennemføre en grundig og omfattende risikoidentifikation med en bred inddragelse af mange 

forskellige og relevante aktører i løbet af processen. Baggrunden for dette er, et ønske om at 

sikre, at alle kendte og relevante risici, oplysninger mm. kan danne grundlag for oplæg til det 

fremtidige serviceniveau for det kommunale redningsberedskab. Revisionen er i en vis 

udstrækning udført i samarbejde med eksterne konsulenter. 

Indstilling og beslutning 

Kommunaldirektøren indstiller, at 

a) udkast til serviceniveau for det forebyggende og for det operative beredskab 

godkendes.  

b) udkast til plan for risikobaseret dimensionering fremsendes til Beredskabsstyrelsens 

udtalelse. 

 

Beredskabskommissionen den 5. februar 2020: 

Indstilling godkendt. 

Sagsfremstilling 

I Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab 

angives følgende om redningsberedskabets opgaver: 

• Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en, i forhold til lokale risici, 

forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, 

ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. 

Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje 

evakuerede og andre nødstedte. 



Bornholms Regionskommune 

Beredskabskommissionen 

onsdag den 5. februar 2020  

kl. 09:00 

 

 

  

 

 

Side 6 af 10 

• Kommunalbestyrelsen skal sørge for varetagelsen af den tekniske ledelse af indsatsen 

på skadestedet.   

• Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til 

brandslukning. 

• Det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som skal 

lægges til grund for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil). 

• Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs 

opgavevaretagelse for såvel det forebyggende arbejde som for det operative beredskab 

(serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen. 

• Kommunalbestyrelsen fastlægger redningsberedskabets organisation, virksomhed, 

dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet. 

 

I § 4 i ovennævnte bekendtgørelse beskrives hvad planen for den risikobaserede 

dimensionering skal indeholde: 

• Kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og 

materiel, skal beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab, som skal 

indgå i den samlede plan for kommunens beredskab, jf. beredskabslovens § 25. 

 

Planen skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver 

kommunalbestyrelsesvalgperiode. Udkast til revision af planen skal behandles i 

Beredskabskommissionen og efterfølgende indsendes til Beredskabsstyrelsens udtalelse. Efter 

Beredskabsstyrelsens udtalelse skal planen godkendes i Kommunalbestyrelsen i et møde, efter 

forudgående behandling i Natur- og Miljøudvalget samt Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget. 

Planen blev sidst godkendt i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. Administrationen har 

pr. 1. august 2019 igangsat en gennemgående revision af planen med det formål, at 

gennemføre en grundig og omfattende risikoidentifikation med en bred inddragelse af mange 

forskellige og relevante aktører i løbet af processen. Baggrunden for dette er, et ønske om at 

sikre, at alle kendte og relevante risici, oplysninger mm. kan danne grundlag for oplæg til det 

fremtidige serviceniveau for det kommunale redningsberedskab. Revisionen er i en vis grad 

udført i samarbejde med eksterne konsulenter. 

 

I planforslagets udkast til serviceniveau omkring det forebyggende beredskab anbefales: 

 

• Bornholms Brandvæsen foretager brandsyn efter den til enhver tid gældende 

brandsynsbekendtgørelse. Der foretages ordinære brandsyn efter faste terminer, 

temabrandsyn med særlige fokus på enkelte områder samt brandsyn af diverse 

arrangementer. 

• Midlertidige overnatninger skal fremover ikke sagsbehandles, men anmeldes efter 

BR18, § 152a. Hertil skal ske en opfølgning på anmeldelsen efter nærmere vurdering. 

Det kommunale beredskab bidrager med assistance til de kommunale 

byggesagsbehandlere ud fra de snitflader der måtte aftales. 

• Beredskabet skal kunne håndtere eksisterende og kommende krav og beslutninger i 

forhold til operative bindinger.  

• Arbejdet med udbredelse og kendskab til brandforebyggelse og førstehjælp skal 

omfatte hele kommunen og ikke kun i institutioner m.v. 

 

I planforslagets udkast til serviceniveau omkring det operative beredskab anbefales: 

 

• Der fastlægges følgende responstider (Brandvæsenets ankomst efter alarmens 

modtagelse): 

 

o 10 minutter = Byer hvor der er placeret en brandstation 

o 15 minutter = Hovedparten af de resterende byer og landdistrikter 
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o 20 minutter = Resten af dækningsområdet, herunder bla. Gudhjem, 

Østerlars/Østermarie, Pedersker.  

 

• Bornholm udgør fortsat ét indsatslederdistrikt. Indsatsledervagten deles mellem det 

nødvendigt antal uddannede indsatsledere. Der bør i planperioden fastlægges en aftale 

for de kommunale indsatsledere omkring tilkald udenfor vagtperioden.  

• Bemandingen af 1. udrykningen sker på alle brandstationer med baggrund i de hidtidige 

fastlagte udrykningssammensætninger svarende til 1+7, 1+5 eller 1+3 afhængigt af 

meldingens ordlyd. Tallene angiver 1 holdleder samt antal menigt brandmandskab. 

• Der bør indgås egentlig aftale omkring assistance i forbindelse med længerevarende 

indsatser med et udenøs beredskab og hertil udarbejdes konkrete alarmerings- og 

mødeplaner for en effektiv kapacitetsopbygning.  

• Der skal i planperioden tages initiativ til en drøftelse omkring hvilke ressourcer det 

statslige beredskab på Bornholm kan bistå det kommunale beredskab med. 

• Opgaven med redning på vand, som varetages af Falck Danmark A/S ændres ikke. 

• Placeringen og driften af de 3 brandstationer fortsætter uændret. Vognparkens 

sammensætning ændres ikke. 

• Det statslige beredskab (Beredskabsstyrelsen Bornholm) varetager det frivillige 

beredskab for så vidt angår indsats, mens det kommunale beredskab varetager 

opgaver med indkvartering og forplejning. 

• Øvelses- og uddannelsesniveauet planlægges og gennemføres i forhold til de krav, som 

stilles af Beredskabsstyrelsen.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

Supplerende sagsfremstilling 

Ingen.  

 

 

Bilag til Beredskabskommissionen 5. februar 2020 
 1. Udkast til revision af plan for risikobaseret dimensionering 2020 
 2. Bilag 1 - Hvidbog - risikoidentifikation 
 3. Bilag 2 - Scenarieanalyser 
 4. Bilag 3 - pickliste 
 5. Bilag 4 - Mødeplaner 
 6. Bilag 5 - Plan for vandforsyning til brandslukning 
 7. Bilag 6 - Indkvartering og forplejning 
 8. Bilag 7 - Plan for uddannelse og øvelse 
 9. Bilag 8 - Kommissorium for samordning 
 10. Bilag 9 - Samarbejdsaftale endelig 19.12.2018 
 11. Bilag 10 - Reorganisering af frivilligområdet på Bornholm - FMN 
 12. Bilag 11 - Beslutning om forlængelse af aftaler med Falck 
 13. Bilag 12 - Aftale crashtender 2012 
 14. Bilag 13 - Notat om bygninger og brand i Gudhjem, okt. 2019 
 15. Bilag 14 - Skema med input til risikoidentifikation 22012020 
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 3  Nyt fra politiet og den lokale beredskabsstab (LBS)  
14.00.00P35-0011 
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Hvem beslutter 

Beredskabskommissionen 

Resumé 

Politidirektøren orienterer om aktuelle emner. 

 

Indstilling og beslutning 

Kommunaldirektøren indstiller, at  

• orienteringen tages til efterretning. 

 

Beredskabskommissionen den 5. februar 2020: 

Ny fungerende politidirektør tiltrådt 4. februar 2020.  

Sagsfremstilling 

Ingen. 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

Supplerende sagsfremstilling 

Ingen.  
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 4  Orientering fra Beredskabsforbundet  
14.00.00P35-0011 
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Hvem beslutter 

Beredskabskommissionen 

Resumé 

Beredskabsforbundets observatør i Beredskabskommissionen orienterer om aktuelle emner.  

Indstilling og beslutning 

Kommunaldirektøren indstiller, at  

• orienteringen tages til efterretning. 

 

Beredskabskommissionen den 5. februar 2020: 

Nyt logo og hjemmeside i Beredskabsforbundet. Kontakter skolerne i forhold til forebyggende 

undervisning. Beredskabsforbundet samarbejder med diverse foreninger, både for unge og 

ældre. Drøftelse af mulighed for ungdomsbrandkorps. 

Sagsfremstilling 

Ingen. 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

Supplerende sagsfremstilling 

Ingen. 
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 Åbent  punkt 

 5  Eventuelt  
14.00.00P35-0011 
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Hvem beslutter 

Beredskabskommissionen 

 

Beredskabskommissionen den 5. februar 2020: 

Næste ordinære møde i Beredskabskommissionen afholdes den 5. oktober 2020, kl. 10:00 - 

11:00. Emner bla. orientering om kommende udbud og evaluering af årets Folkemøde. 

 

 

 

 

 
 
 

 


