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FREDERIKSSUND KOMMUNE

REFERAT
fra Beredskabskommissionens møde
Onsdag den 15. maj 2002, kl. 09.00
på Brandstationen

Mødedeltagere:

Knud B. Christoffersen, Kurt Jensen, Stefan G.
Rasmussen, Jesper Thorup, Preben Aarø-Hansen, Peter
Agerholm, Jens Erik Olsen.

Fraværende:

Kurt Jensen, Jens Erik Olsen

Sekretær / referent

Henrik Helt Beredskabschef

Mødet slut:

Kl. 11.35

Indholdsfortegnelse

Åbent møde :
Saa nr. 1

Godkendelse af regnskab for 2001
Overførsel af rådighedsbeløb - 2001 til 2002

Saa nr. 2

Godkendelse af nyt takstblad

Saa nr. 3

Beredskabsplan - Revision og delplaner

Saa nr. 4

Beredskabsplan mod naturkatastrofer

Saa nr. 5

Gasudslip på Topsøe

Saa nr. 6

Uddannelse : Egenbeskyttelse - Funktionsudd. redning
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Sag nr. 7

Søredning / kommuneabonnement

Sag nr. 8

Orientering vedr. Alarmprojekt 112

Sag nr. 9

Budget 2003

Sag nr. 10

Dispensation for ansættelsesforhold

Sag nr. 11

Brandsyn af bygninger og forsamlingslokaler

Sag nr. 12

Kommissionens accept til div. administrative bemyndigelser

Sag nr. 13

Afprøvning af sirener onsdag d. 1. maj

Sag nr. 14

Politimesteren orienterer

Sag nr. 15

Ansøgning om fjernelse af betondækningsgrav

Sag nr. 16

Eventuelt

Sag nr. 1

Godkendelse af regnskab for 2001
Overførsel af rådighedsbeløb - 2001 til 2002

Journal nr.:

14.00 0 02

Lovgrundlag:

Den kommunale styrelseslov samt Frederikssund kommunes
kasse- & regnskabsregulativ og retningslinier for økonomisk
decentralisering.

Sagsfremstilling:

På grund af tilbageholdenhed med anskaffelser i årets løb,
samt øget indtjening på diverse kurser og ydelser har det været
muligt at opnå det viste nettoresultat

Bevilling:

Ved en gennemgang af regnskabet er der udfærdiget
opgørelse over uforbrugte rammebeløb, samt merindtægter for
regnskabsåret 2001 - jfr. bilag af 15. april 2002, hvor der er
godkendt overførselsadgang.
Regnskab :
Forbrug : 3.856.641 kr.
Bevillinq : 3.520.490 kr.
Merforbrug : - 299.915 kr.
Indtjening : 757.687 kr.
Bevillina : 309.140 k r ..
Merindtieninq : 448.547 kr.
Samlet ansøgt overførselsbeløb : 112.396 kr.

Økonomi og
personale-mæssige
konsekvenser:

Ingen

Beredskabskommissionen den 15. maj 2002

Bilag:

Ingen

Indstilling

Det indstilles at den søgte overførsel anbefales overfor
økonomiudvalg og byråd.

Beslutninger:
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Til efterretning

Sag nr. 2.

Godkendelse af nyt takstblad

Journal nr.:

00.08.00 P 24

Lovgrundlag:

Lov om udpantning "Bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabsts
udrykning til blinde alarmer"

Sagsfremstilling:

På beredskabskommissionens møde den 21. marts 2001,
pkt. 6, anbefalede man overfor økonomiudvalg og byråd
oplæg til "Betalingsvedtægt for Frederikssund Brand- &
Redningsvæsen".
Foruden de almindelige reguleringer af priser i. h. t.
nettoprisindekset
indføjes - i.h.t. "Bekendtgørelse om gebyr for
redningsberedskabsts udrykning til blinde alarmer" - pris for
betaling i forbindelse med blinde og falske alarmer til
Automatiske Brandalarmerings Anlæg.
Det er fastlagt i vedtægten at denne revideres hvert år pr. 1.
april.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Revideret betalingsvedtægt for Frederikssund Brand- &
Redningsvæsen

Indstilling:

Det indstilles at revision af betalingsvedtægten godkendes.

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 15. maj 2002 :
Godkendt

Sag nr. 3

Beredskabsplan - Revision og delplaner

Journal nr.:

14.00.P15

Lovgrundlag:

Beredskabsloven

Beredskabskommissionen den 15. maj 2002

Sagsfremstilling:
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1 løbet af sommeren og efteråret 1998 udarbejdede man
beredskabsplan for Frederikssund kommune.
Planen blev godkendt i byrådet den 3. november 1998 og
den 30. november 1998 indsendes den til gennemsyn i
Beredskabsstyrelsen, hvorfra der modtages svar den 5.
januar 1999.
Beredskabsstyrelsen havde meget få bemærkninger og
forslag til ændringer ved senere revision af planen.
Den samlede plan består af en generel del, en
forvaltningsdel og delplaner for de enkelte institutioner m.v..
Delplanerne er endnu ikke færdige.
Ifølge beredskabsloven skal planerne jævnligt gennemgås
og åjourføres og mindst én gang i hver kommunal
valgperiode skal de indsendes til gennemsyn i
Beredskabsstyrelsen.
I perioden frem til nu har arbejdet ligget stille bl. a. grundet
stillingsfratrædelser, omrokeringer, udebliven fra aftalte
møder m.v.
I samarbejde med chefgruppen er arbejdsgruppen nu
reetableret og der afholdtes møde om udarbejdelse af
delplaner og revision af nuværende plan onsdag den 24.
april 2002.
Beredskabsplan til imødegåelse af naturkatastrofer og
erfaringer efter katastrofen i USA den 11. september 2001
indarbejdes i den endelige plan.
Når delplaner og endelig revision er udført forelægges
planen til drøftelse i beredskabskommissionen.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Det indstilles at sagsfremstillingen tages til efterretning.

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 15. maj 2002 :
Til efterretning - Der arbejdes hen imod at færdiggøre
revisioner og delplaner inden årets udgang.

Sag nr. 4

Beredskabsplan mod naturkatastrofer
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Journal nr.:

14.04.00. P15

Lovgrundlag:

Beredskabsloven

Sagsfremstilling:

På mødet i beredskabskommissionen den 23. maj 2001,
pkt. 12, drøftede man første udkast til planen.
Planen blev godkendt, idet der efterfølgende udarbejdes
nærmere planer for de frivilliges indsats.
Efter terrorangrebet i USA den 11. september har
beredskabscheferne i Frederikssund politikreds været
indkaldt til møde med politiet og i forbindelse hermed
drøftede man også samarbejde i "skarpe situationer".
Under dette punkt drøftede man ligeledes evt.
naturkatastrofe-situationer igen og her gav politiet udtryk for
at man gerne så en koordinator fra beredskabscheferne på
politigården.
Efterfølgende er der afholdt møde med
beredskabscheferne herom og der er nu en plan under
udarbejdelse for hver enkelt kommune i politikredsen, som
omhandler div. kortbilag, mandskab, køretøjer og materiel
hos brandvæsen, frivillige og vejvæsener. Herudover
udarbejdes en relevant telefonliste for øvrige
tilkaldepersoner, el - og vandforsyning m.v.
Der er udarbejdet en "tom" plan, som er udsendt til
politikredsens kommuner, hvorefter man kan udfylde eller
redigere på de aktuelle afsnit.
Det er naturligt at det er en indsatsleder ved Frederikssund
Brand- & redningsvæsen, som varetager
koordinatorfunktionen hos politiet, hvorfor det også er herfra
at den aktuelle plan redigeres.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Det indstilles at planen tiltrædes.
Det bemærkes at dette punkt er behandlet af
beredskabskommissionen i den foregående valgperiode,
men taget med til orientering

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 15. maj 2002 :
Indstillingen godkendt
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Sag nr. 5

Gasudslip på Topsøe

Journal nr.:

14.12.11.G01/03: 15-aø

Lovgrundlag:

Beredskabsloven

Sagsfremstilling:

Fredag den 1. marts 2002, fra kl. 10.24 til kl. 10.36,
forekommer ved et uheld udslip af nitrøse gasser på
virksomheden Topsøe i Frederikssund. Fabriksbygningerne
evakueres og brandvæsenet tilkaldes. Der iværksættes
varsling af de omliggende beboelsesom-råder med sirener,
men p.g.a. vindforhold m.v. høres disse ikke alle steder og
efterfølgende oplever politi og brandvæsen telefonstorm fra
beboere i området som vil vide om det er en øvelse, hvad
det betyder eller som i første omgang ikke har hørt sirenen.
Der er efterfølgende iværksat et større udredningsarbejde,
hvor både virksomhed, beredskabsstyrelse, -kemisk
analytisk Laboratorium, politi og brandvæsen er involveret i.
Der er afholdt et møde hos Topsøe onsdag den 3. april og
et aftalt møde den 25.april blev udsat til den 13. maj 2002.
Der er udarbejdet en nærmere redegørelse vedrørende
udslippet, som også beskriver efterfølgende tiltag og
opfølgning.
På kommissionsmødet vil der blive informeret yderligere
efter mødet den 13. maj.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Beredskabschefens "Redegørelse vedr. udslip af NOxgasserfra fa. Flaldor Topsøe, fredag den 1. marts 2002".

Indstilling:

Det indstilles at sagsfremstillingen tages til efterretning.

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 15. maj 2002 :
Beredskabskommissionen drøftede hændelsen på Topsøe,
samt beredskabschefens redegørelse.
Personale og andre som på eget initiativ brugte
kommunens postsystem til varsling o. lign. informeres om at
det kun er brandvæsenet som udsender meddelelser på
systemet da det må formodes at man der har de relevante
oplysninger.
Det overvejes at lægge publikationer om varsling og
beredskab ud på kommunens hjemmeside, samt gøre
ekstra opmærksom på den kommende afprøvning af
sirenevarslingen i perioden op til første onsdag i maj.
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Beredskabsstyrelsen tilskrives angående sirenedækningen
i området, idet man overfor styrelsen påpeger at
• i.h.t. Cevesodirektivet er fa. Haldor Topsøe en farlig
virksomhed
• beboerne i området er særligt udsatte i tilfælde af
udslip af NOx-gasser eller ammoniak
• sirenedækningen i området anses for utilstrækkelig
ved visse vindretninger

Sag nr. 6

Uddannelse : Egenbeskyttelse - Funktionsudd. redning

Journal nr.:

14.16.01 - Uddannelse

Lovgrundlag:

Beredskabsloven
Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 41 af 21. januar
1998 om personel i redningsberedskabet.

Sagsfremstilling:

Beredskabsloven trådte i kraft den 1. januar 1993 og
erstattede Brandloven, Civilforsvarsloven og Lov om civilt
beredskab.
Brandvæsen og civilforsvar blev et enstrenget system og
uddannelseskravene er siden hen blevet skærpet
væsentligt.
I løbet af de første 5 år efter lovens ikrafttræden blev
kravene til uddannelse af en brandmand 5 doblet både
tidsmæssigt og lønmæssigt.
Sidenhen er der indført krav om yderligere uddannelse idet
brandmænd, som uddannes efter 1. januar 1998 også skal
gennemgå uddannelserne "Supplerende
funktionsuddannelse brand - Redning" og
"Fællesuddannelse i førstehjælp og personlig beskyttelse"
inden udgangen af år 2002.
Hvert af disse moduler varer 37 timer.
Ligeledes skal personer der optages på holdlederkurser fra
og med år 2003, have gennemgået disse 2 moduler.
Der har hidtil ikke været økonomisk mulighed på
uddannelseskontoen for at tilgodese disse krav.

Bevilling:

I budget 2003 søges indarbejdet en forhøjelse af
uddannelseskontoen, idet denne er underbudgetteret med
ca. 50.000 kr. pr år for at kunne klare de normale krav til
uddannelse og suppleringskurser.
De seneste år har det kun lige akkurat været muligt at følge
med på laveste uddannelsesniveau.

Beredskabskommissionen den 15. maj 2002
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Økonomi og personalemæssige
konsekvenser:

Budgetforøgelse

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Det indstilles at sagsfremstillingen tages til efterretning.

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 15. maj 2002 :

Der henvises til alternativt forslag i sag nr. 7

Forvaltningens orientering om at der er problemer med at
opfylde uddannelsekravene til mandskabet tages til
efterretning.

Sag nr. 7

Søredning / kommuneabonnement

Journal nr.:

14.14.02.G01

Lovgrundlag:

Området er ikke lovreguleret. Der stilles ikke krav til
kommunerne om etablering af søredningstjeneste eller
indgåelse af kommuneabonnement til videregivelse af
meldinger, varetagelse af diverse forekommende opgaver på
kommunens vejnet, herunder fjernelse af væltede træer m.v.,
afdækning efter bygningsskader eller vandskader.

Sagsfremstilling:

Skibby, Jægerspris og Frederikssund kommuner har indgået
kontrakt om bådaftale med Falck's Redningskorps, hvor der
på stationen i Frederikssund er indsat en motorredningsbåd.
Denne aftale dækker kun at der står en udrykningsklar båd til
rådighed for redningsarbejde på vandet i og ud for
kommunernes område.
Når båden benyttes til udrykninger skal der betales for
medgået tid, anvendelse af køretøjer m.v., hvilket betales af
politiet som rekvirent.
Endvidere har kommunen indgået aftale om
kommuneabonnement, som omfatter borgerservice,
autoassistance, bygningsassistance og forbindsstoffer.
I de senere år har der været flere eksempler på drukneulykker
i danske havne, hvor et effektivt lokalt redningsvæsen har
manglet.
På baggrund heraf har presse, redningsberedskaber,
befolkning m.fl. fremsat krav om bedre redningsmuligheder til
indsats i disse situationer.
Der har endvidere været adskillige tilfælde hvor
afspærringsmateriel skulle opsættes i forbindelse med
oversvømmelser, sprængte rør, underminering af vejbaner,
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fjernelse af væltede træer på vejbaner, afdækning af
bygninger ved stormskader o. lign. skulle udføres.
Til løsning af disse opgaver har kommunen, som ovenfor
nævnt, indgået aftale om abonnement med Falck's
Redningskorps, men i alt for mange tilfælde er opgaven ikke
blevet udført og kommunens vejvæsen har selv indkaldt folk
på overarbejde for at klare situationen.
Forbindsstoffer kan anskaffes billigt ved særaftale med
specialleverandør.
Ved et nyligt afholdt møde med stationslederen, hvor
manglende udførelse af disse opgaver blev berørt oplystes at
personalereduceringer betød at der ofte ikke er folk på
stationen til disse opgaver, da udrykninger med de to
ambulancer betyder at der kun er en mand tilbage til øvrige
forefaldende opgaver.
Der er endvidere indgået abonnement om overvågning af
tekniske alarmer for rensningsanlæg og vandværk. Disse
føres via forholdsvis høje afgifter for APL-linier til vagtcentral i
Hillerød for nu at blive videreført til en kommende vagtcentral i
Københavns Amt.
Disse tekniske alarmer kunne nemt og billigt via alarmnettet
overføres til brandvæsenets vagtcentral.

Bevilling:

Ingen ny bevilling men overflytning af nuværende opgaver og
udgifter for søredning og kommuneabonnement til brand- &
redningsvæsenets regie.

Økonomi og
personale-mæssige
konsekvenser:

Der er ingen personalemæssige konsekvenser, idet
brandvæsenets mandskabsstyrke fuld ud vil kunne dække de
forekommende opgaver.
Økonomisk o v e rs ig t:
Søredning :
Skibby, Jægerspris og Frederikssund : 3x9.172,11 =
27.516,33 kr.
kom muneabonnement: 46.292,06 kr.
Tekniske a la rm e r: 2 x 1.069,61 = 2.139,22 kr.
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Samlet årlig u d g ift: moms ikke indregnet i søredning
75.947,61 kr.

Bilag:

I 1998 behandlede beredskabskommissionen en henvendelse
fra Jægerspris og Skibby kommuner om alternativ mulighed
for etablering af fælles søredningstjeneste. Dette punkt
vedlægges til orientering.

Indstilling:

Det indstilles på baggrund af a t :
• tidligere drøftelser og beregninger i kommissionen viser
opgaven kan
løses indenfor de givne rammer
• at det nuværende beredskab ikke altid er til rådighed
• for en del af de opgaver som udføres betales der dobbelt
• brand- & redningsvæsenet har materiel og
mandskabsresourcer
• der således ikke er behov for budgetforøgelse til
uddannelse af brandvæsenets personale - jfr. pkt. 6.
• udbetalingerne bliver i det kommunale system, som
således får dobbelt så meget for den samme udgift

De ovenfor anførte opgaver og økonomiske resourcer
overføres til
varetagelse og løsning i brand- & redningsvæsenets regie.
Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 15. maj 2002 :
Formanden kontakter borgmestrene i Skibby og Jægerspris
kommuner for at undersøge om man kan tilslutte sig at
Frederikssund Brand-& Redningsvæsen fremover varetager
områdets fælles beredskab til søredning.
Det forventes at nye beregninger viser at beredskabet kan
tilbydes billigere end den nuværende ordning.
I tilfælde af fælles interesse for søredning høres Teknisk
Udvalg om
udvalgets interesse i omlægning af tekniske alarmer for
vandværk og rensningsanlæg til brandvæsenets vagtcentral,
samt overdragelse af diverse opgaver indeholdt i det ovenfor
nævnte kommuneabonnement.

Sag nr. 8

II Orientering vedr. Alarmprojekt 1 1 2
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1. Vagtcentral

Lovgrundlag:

Beredskabsloven

Sagsfremstilling:

Det er besluttet på landsplan at reducere antallet af
alarmcentraler fra ca. 45 til 7, hvoraf 3 placeres i Jylland, 1
på Fyn, 2 på Sjælland og 1 på Bornholm.
Alarmcentralerne i Fr.borg amt overføres til alarmcentralen
under Storkøbenhavn.
Udførelsen skal være gennemført og klar til ibrugtagning
primo år 2003.
Alarmer skal på det tidspunkt elektronisk overføres til
brandvæsenets vagtcentral med direkte talt udkald af
mandskabet, samt opsætning af skærmbillede og
udprintning af tekst i garage og visse køretøjer.
En satelitnavigator vil endvidere blive indkodet i
indsatslederbilerne med de aktuelle koordinater, således at
der under fremkørslen vil blive givet instrukser om
kørevejen.
Alarmcentralen vil via aktuelle statusmeldinger kunne følge
med i udrykningsforløbet og endvidere disponere køretøjer
til assistance og evt. kalde ud fra anden station ved alarm nr.
2.
Det er endnu ikke fastlagt hvorledes alarmerne elektronisk
overføres til brandvæsenets vagtcentral, idet man ikke
mener at DOA- systemet er sikkert nok. Dette kan betyde at
der skal investeres i et nyt system til dette formål.
For øjeblikket ser det ud til at der er stridigheder om betaling
for tilslutningen til Kbh. vagtcentral, idet amtet ikke mener at
de skal betale for en ydelse som politiet hidtil har ydet gratis.
Sundhedsudvalget i Frederiksborg Amt har d. 19. marts
2002 drøftet
sagen og ønsker fortsat at tilslutte sig alarmcentralen, men
mener der skal føres fornyede forhandlinger om det
økonomiske grundlag.
Rigspolitiet har indvilget i at betale 3.358 million kr. til anlæg
af alarmcentralen (engangsbeløb) og et årligt tilskud til
driften på 1 mio. kr.

Bevilling:

Der er i brandvæsenets budget 2002 afsat 150.000 kr. til
installationen ved overgang til ny alarmcentral.

Økonomi og personale Ingen personalemæssige konsekvenser.
mæssige
konsekvenser:

Beredskabskommissionen den 15. maj 2002
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Udskrift af sundhedsudvalgets møde d. 23 . april 2002 vedr.
AC - Storkøbenhavn

Indstilling:

Det indstilles at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 15. maj 2002 :
Til efterretning

Sag nr. 9

Budgetforslag 2003

Journal nr.:

14.00 0 02

Lovgrundlag:

Den kommunale styrelseslov samt Frederikssund kommunes
kasse- og regnskabsregulativ og retningslinier for økonomisk
decentralisering.

Sagsfremstilling:

Den 12. februar 2002 er udsendt overordnet tidsplan for
budgetlægning vedr. 2003.
I marts - april udarbejdes korrigeret basisbudget med evt.
ændringsforslag til behandling i fagudvalgene, inden
udsendelse til høring i MED-udvalgene.
Som supplement til driftsbudgettet vedlægges materiale
angående forøgelse af budgettet til uddannelse af
mandskabet, idet kontoen er stærkt underbudgetteret set i
forhold de uddannelseskrav, som Beredskabsstyrelsen med
udsendelse af "Bekendtgørelse om personel i
redningsberedskabet" har foreskrevet.
Fra starten af år 2003 kræves yderligere 2 ugers uddannelse
af mandskabet - egenbeskyttelse og funktionsuddannelse i
redning - og det vil fremover ikke være muligt at få uddannet
holdledere, såfremt kursisterne ikke forinden kan dokumentere
at de har den krævede uddannelse.

Bevilling:

Er endnu ikke givet.

Økonomi og
personale-mæssige
konsekvenser:

Den udmeldte udgiftsramme udgør for år 2003 : 3.447.900 kr.

Bilag:

Ændringsskema til driftsbudget 2003

Indstilling:

Beløbene anbefales indarbejdet i budget 2003.

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 15. maj 2002 :

Indtægtsrammen for år 2003 beløber sig t i l : 439.570 kr.

Beredskabskommissionen den 15. maj 2002

Side 13 af 18

Anbefaling vedrørende fremsendelse af ændringsskema til
driftsbudget 2003 f.s.v. angår uddannelse afventer beslutning
om pkt. 7, søredningstjeneste m.v.

Sag nr. 10

Dispensation for ansættelsesforhold

Journal nr.:

14.81.03.G01 / Per Carlsen

Lovgrundlag:

Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet
brandpersonale ved de kommunale beredskaber, af 9. marts
2000

Sagsfremstilling:

Med skrivelse af 26. marts 2002 har brandmester Per Carlsen
ansøgt om dispensation fra aldersreglen i overenskomsten for
deltidsansatte brandmænd.
I medfør af § 21 stk. 5, skal en deltidsansat brandmand afgå fra
stillingen med udgangen af det år, hvor den pågældende fylder
60 år.
Brandmester Per Carlsen har siden den 1. september 1964
været ansat ved brandvæsenet og har i perioden fungeret fuldt
tilfredsstillende med meget få sygedage og har endvidere
varetaget mange tillidshverv gennem ansættelsesperioden.
I år 2004 kan han således fejre 40 års jubilæum ved
brandvæsenet, hvilket kun sker i meget få tilfælde for brandfolk
her i landet.
Han fremfører som begrundelse at jobbet som brandmand
stadigt kan opfyldes og helbredet er tilfredsstillende, samt
ønsker om at koordinere sin fratræden som brandmand med
sin pensionering som smed / værksteds-medarbejder ved
vejvæsenets værksted.
Brandmester Per Carlsen arbejder i det daglige tæt ved
brandstationen og er ved alarm ofte en af de første der møder
på stationen, hvilket i dagtimerne styrker udrykningerne.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og
personale-mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Det indstilles at den søgte dispensation indtil videre meddeles
for 2 år, såfremt de rfra speciallæge Niels Hahn kan gives en
tilfredsstillende lægeerklæring og at denne suppleres med en
ny erklæring efter det første år.

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 15. maj 2002 :
Indstillingen tiltrædes
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Sag nr. 11

Brandsyn af bygninger og forsamlingslokaler

Journal nr.:

14.12.03.G01 /0 0 : Brandsyn

Lovgrundlag:

"Bekendtgørelse om Brandsyn", Bek. nr. 969 af 18.
november 1996

Sagsfremstilling:

I medfør af bekendtgørelsen om brandsyn, skal alle
brandfarlige virksomheder, bygninger og oplag, samt
forsamlingslokaler og fredede bygninger årligt, eller efter
fastlagte tidsterminer, efterses af brandmyndigheden.
Ved brandsynet skal det påses a t :
- brandfarlige virksomheder og oplag er placeret, indrettet
og
anvendes som tilladt.
- adgangsveje, som er nødvendige for brandvæsenets
rednings- og
slukningsarbejde er passable.
- vandforsyningssteder er tilgængelige
- brandslukningsmatehel er anvendeligt
- øvrige tekniske og driftsmæssige forskrifter overholdes
Ikke alle brandsyn er gennemført de foregående år, idet
arbejdet på mange andre områder også skulle udføres,
herunder eksempelvis brandteknisk byggesagsbehandling,
opfølgning på områder som hjemmepleje, indbrudsalarmer,
konsulentbistand m.v..
Der er dog lagt vægt på at foretage eftersyn på skoler,
forsamlings-lokaler, plejehjem, sygehus og øvrige steder
hvor mange mennesker samles, således at man kan sige
de mest lønnende mål er efterset.
Herudover er der kommet en masse nye lokaliteter til, idet
man efter branden i Göteborg også har sat fokus på
lokaliteter fra 50 prs. og opefter. For Frederikssund's
vedkommende udgør disse ca. 50 ekstra lokaliteter, plus
ca. 30 institutioner af forskellig art.
Arbejdet med de mindre forsamlingslokaler er endnu ikke
gennemført fuldt ud, da en del er meget svære at få i gang.
Sidste år blev alle brandsyn bliver gennemført, hvilket også
forventes for indeværende år.

Bevilling:

Ingen
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Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Det indstilles at sagsfremstillingen tages til efterretning.

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 15. maj 2002 :
Til efterretning

Sag nr. 12

Kommissionens accept til div. administrative
bemyndigelser

Journal nr.:

14.10.00

Lovgrundlag:

Beredskabsloven og deraf afledte bekendtgørelser og
cirkulærer

Sagsfremstilling:

For at lette ansøgeres arbejde med fremsendelse af
ansøgninger om tilladelse til afholdelse af diverse
arrangementer, f. eks. teaterforestillinger, brug af scener,
haller, skolelokaler til overnatninger,
store forsamlingslokaler m.v. har beredskabsforvaltningen
udarbejdet retningslinier for brug af disse.
Beredskabschefen vil redegøre nærmere på mødet.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Det indstilles at Beredskabsforvaltningen bemyndiges til at
udarbejde retningslinier for ovennævnte arrangementer.

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 15. maj 2002 :
Godkendt

Sag nr. 13

Afprøvning af sirener onsdag den 1. maj 2002

Journal nr.:

14.03.06G01

Lovgrundlag:

Beredskabsloven

Sagsfremstilling:

Efter udskiftning af de gamle luftværnssirener til
elektroniske sirener, er afprøvningen ændret fra at finde
sted hver onsdag kl. 12.00, til den første onsdag i maj
måned og der således nu kun varsles én gang årligt.
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Varslingssystemet er udført således at sirenerne elektronisk
kontrolleres hver nat og evt. fejl således vil blive opdaget.
Det er imidlertid uheldigt overfor befolkningen at der ikke
prøvevarsles
hver uge, idet signalerne hurtigt glemmes og hver gang en
sirene anvendes er der telefonstorm, hvor folk spørger om
hvorfor sirenen blev aktiveret.
Vejret ved afprøvningen den 1. maj var overskyet med
småregn, 1 0 - 1 2 graders varme og en meget svag vind fra
SØ.
I relation til sagen med udslip af nitrøse gasser var der
under afprøvningen posteret folk fra
beredskabsforvaltningen ude ved fa. Haldor Topsøe, som
kunne konstatere at varslingen kunne høres tydeligt, men at
det ville være problematisk at høre den indendørs.
Det må på baggrund af afprøvningen og vejrforholdene
konkluderes at en varsling under andre vejrforhold og
specielt med en vindretning fra NV, vil give problemer med
at nå de mennesker i boligområdet som opholder sig
indendøre.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Det indstilles at der arbejdes for den bedst mulige
sikkkerhed for beboerne i området og at virksomheden
opsætter en sirene til varsling
af de berørte beboere.

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 15. maj 2002 :
Til efterretning - jfr. i øvrigt referatets pkt. 6.

Sag nr. 14

Politimesteren orienterer

Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Politimesteren orienterede bredt om

Beredskabskommissionen den 15. maj 2002

Side 17 af 18

•
•
•
•

samarbejdet med politikredsens beredskabschefer.
Sammnelægning / nedlægning af politikredse
Nye alarmcentraler
problemer og opgaver i forbindelse med EU
-formandsskabet
• varsling - herunder den mobile varsling
• diverse

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:
Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 15. maj 2002 :
Til efterretning

Sag nr. 15

Ansøgning om fjernelse af betondækningsgrav

Journal nr.:

14.06.01 P21

Lovgrundlag:

Beredskabsloven

Sagsfremstilling:

Med skrivelse af 16. april 2002 forespørger en borger om
det er muligt at få tilladelse til fjernelse af en
betondækningsgrav for 50 prs. på ejendommen Søvej 5.
Det oplyses at man er interesseret i at erhverve
ejendommen, men at den ikke har interesse såfremt en
fjernelse ikke er mulig.
Ved et eftersyn på ejendommen i starten af april måned
blev det konstateret at gulvet står under vand og gennem
flere år er dette konstateret hver gang ved det årlige tilsyn.
Uanset vandstanden i fjorden er grundvandstanden i
området ved Søvej konstant høj og det må konstateres at
det er ret vanskeligt at holde betondækningsgraven tør.
Der er ikke mere pligt til i kommunerne at opretholde
sikrings- og beskyttelsesrum.
Af "Lov om beskyttelsesrum", lov nr. 1055 af 23. december
1992,
§ 19 stk. 3, fremgår det at "Kommunalbestyrelsen træffer
bestemmelse om fjernelse af betondækningsgrave".
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Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

På det foreliggende grundlag indstilles det at tilladelse til
fjernelse af betondækningsgraven anbefales overfor
økonomiudvalg og byråd.
Det er en forudsætning at ejeren selv afholder alle hermed
forbundne udgifter.

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 15. maj 2002 :
Godkendt.
Nævnte betondækningsgrav slettes af den
beredskabsmæssige registrering og
ejendomdskattekontoret underrettes herom.
Ejeren kan således selv beslutte om betondækningsgraven
skal fjernes eller evt. benyttes til andre formål.

Sag nr. 16

Eventuelt

Sagsfremstilling:

Frederiksborg Amt - miljøtilsynet, har været på besøg på
beredskabsstationen.
Det fremgår af tilsynsrapporten at der ikke var
bemærkninger.

Sagsfremstilling:

Peter Agerholm orienterede om Amtets
nødbehandleruddannelse, som afholdes for de frivillige på
Frederikssund Brandstation.
Tilbageværende ledige pladser tilbydes nødbehandlere fra
andre brandvæsener.

Sagsfremstilling:

Peter Agerholm orienterede om Beredskabsforbundets
markering af 11. september, som agtes afholdt i byen med
fakkeltog til torvet, hvor der holdes forskellige taler.
Arrangementet forventes at vare fra kl. 18.45 til kl. 21.00

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 15. maj 2002 :
Til efterretning

