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Sag nr. 26

Drøftelse af evt. bygningsfællesskab med Falck

Journal nr.:

14.00 A 16

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Med skrivelse af 27. juni 2002 forespørger Falck's Redningskorps om
mulighed for evt. at indgå bygningsfællesskab mellem Falckstationen og det
kommunale brandvæsen.
Baggrunden er at Falck indenfor de nærmeste år skal udføre nødvendige
og gennemgribende forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder på de
eksisterende bygninger på Jenriksvej.
På baggrund heraf foreslår Falck at det overvejes hvorvidt der kan skabes
bygningsfællesskab på den nuværende brandstation til gavn fordet
samlede beredskab, såfremt der udføres til- og ombygningsarbejder.
Det anføres at bygningsfællesskab vil muliggøre anvendelse af fælles
faciliteter, ligesom den fysiske nærhed kan danne grundlag for fælles
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aktiviteter, herunder øvelser og være et godt fundament for et styrket
samarbejde.
På baggrund af ovennævnte skrivelse blev der tirsdag den 15. oktober
2002 afholdt et møde på borgmesterens kontor med repræsentanter for
Falck, hvor borgmesteren, teknisk direktør Bodil Hare og beredskabschef
Henrik Helt deltog.
På mødet uddybede Falck deres ønsker om evt. bygningsfællesskab og
orienterede om at man andre steder var i gang med tilsvarende løsnings
modeller med kommunale brandvæsener. Endvidere fremlagde man et par
finansieringsmuligheder, som dog kræver deponering af et større beløb af
kommunen.
Beredskabschefen foreslog endvidere den mulighed at Falck finansierer det
nødvendige om- og tilbygningsarbejde og at man efterfølgende beregner
den husleje Falck skal betale. Huslejen bruges herefter som afdrag for de
afholdte byggeomkostninger indtil byggeriet er betalt.
På kommissionsmødet den 23. oktober 2002, pkt. 17, anbefalede man
økonomiudvalget at optage forhandling med Falck.
Efterfølgende er teknisk direktør Bodil Hare anmodet om at indhente
uddybende materiale hos Falck.
Distriktsleder Henning Schreiber har den 25. november oplyst at man ikke
kan nå at fremsende supplerende materiale inden mødet.
Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling

Det indstilles at man afventer et oplæg fra Falck

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 4. december 2002 :
Til efterretning

Sag nr. 27

Udslip af Nox-gasser 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.
Beredskabskommissionen har på sit møde den 15. maj 2002, pkt. 5,
behandlet sagen.
Efter udslippet kom en del henvendelser fra bekymrede beboere i
området og beredskabsforvaltning og politi har holdt flere møder med
virksomheden for at sikre bedre alarmering og varsling, såfremt
lignende situationer igen skule opstå.
Der er nu udarbejdet en bedre og mere præcis alarmeringsinstruks for
virksomheden og beredskabskommissionens beslutning om at anmode
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Beredskabsstyrelsen om at opsætte en ekstra sirene på virksomheden
blev fremsendt til styrelsen den 22. maj 2002.
Med skrivelse af 11. september 2002 har beredskabschefen forespurgt
Beredskabsstyrelsen om sagens stade.
Telefonisk er det oplyst at Beredskabsstyrelsen har nedsat en
arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til en udvikling på
varslingsområdet og at en evt. finansiering afen sirene til området kan
danne præcedens i andre tilfælde.
Beredskabskommissionen drøftede sagen endnu en gang på sit møde
den 23. oktober 2002, pkt. 22, og besluttede at rette fornyet
henvendelse til Beredskabsstyrelsen med anmodning om opsættelse af
en sirene, idet styrelsen er ansvarlig for sirenedækningen, samt
endvidere at henlede opmærksomheden på den store udbygning af
området i Græse Bakkeby, herunder opførelse afen helt ny skole, samt
behovet for varsling i området.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Det indstilles at styrelsens udmelding afventes

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 4. december 2002 :
Sagen følges op i Beredskabsstyrelsen

Sag nr. 28

Indbrudsalarmanlæg på institutioner

Journal nr.:

14.11.04.P21

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Chefgruppen har på ettidspunkt besluttet at indbrudsalarmanlæg i alle
kommunale institutioner skal tilsluttes brandvæsenets vagtcentral.
I foråret 2002 besluttede man at erhverve og omlægge 10 anlæg som
var tilsluttet vagtcentralen hos Telesikring.
Disse anlæg er ret dyre i årlig drift idet de er etableret på oprettelse,
hvilket vil sige at Telesikring stadigt ejer anlægget og sørger for drift,
eftersyn og vedligeholdelse.
Anlæggene var ca. 10 år gamle og kunne ikke umiddelbart omlægges
til overvågning hos brandvæsenet, ligesom betjeningsvejledning,
betjenings- & teknikerkoder, alarmnetsnumre, sendertype i anlæg m.v.
ikke kunne oplyses, hvilket medførte større udgifter til omlægning.
Samlet er der medgået ca. 144.500 kr. for de 10 institutioner til omlæg
ningen, hvilket ikke var forudsat ved iværksættelsen.
For at løse problemet her og nu og samtidigt opnå de prismæssige
fordele der lå i en samlet betaling har brandvæsenet indvilget i at betale
beløbet i første omgang.
Det var så tanken at institutionerne skulle betale beløbet af til
brandvæsenet over 4 år.
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På mødet i beredskabskommissionen den 23. oktober 2002, pkt. 20,
blev sagen udsat til næste møde med henblik på nærmere
undersøgelse og udarbejdelse afen redegørelse, som nu foreligger
dateret 6. november 2002.
1skrivelse af 27. november 2002 påtaler kommunaldirektøren det
kritisable i fremgangsmåden og anfører at beløbet skal tilbageføres
kassebeholdningen.
Det anføres endvidere at beløbet som er afsat til overgang til ny
alarmcentral til enhver tid skal være til rådighed for dette formål, så
længe alarmcentralen ikke er etableret.
Det er nu meddelt at ny alarmcentral for Frederiksborg Amt kan
etableres i starten af 2003.
1ovennævnte skrivelse fra kommunaldirektøren anbefales en praktisk
løsning efter aftale med skole- og kulturdirektøren, hvor kontoen for
bygningsvedligeholdelse afholder den samlede udgift og de omfattede
institutioners budgetrammer reduceres i 2003 og 2004.
Det af beredskabsforvaltningen afholdte beløb tilbageføres således til
kontoen for vedligeholdelse af radioanlæg.
Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Det afsatte beløb til overgang til ny alarmcentral tilbageføres

Bilag:

Beredskabschefens redegørelse af 6. november 2002
Kommunaldirektørens skrivelse af 27. november 2002

Indstilling:

Det indstilles at sagsfremstillingen tiltrædes

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 4. december 2002 :
Beløbet tilbageføres til kto. for radioanlæg og øremærkes for
installationer til ny alarmcentral i Frederiksborg amt.

Sag nr. 29

Nye alarmcentraler

Journal nr.:

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 ønskes overført til alarmcentralen under
Storkøbenhavn, men på grund af betalingsspørgsmålet har man endnu
ikke truffet beslutning.
Der har hele tiden været tvivl om tilslutningen til alarmcentralen under
Storkøbenhavn ville blive gennemført, idet amtet ikke har været sindet at
betale for en ydelse som politiet hidtil har leveret gratis.
Frederiksborg Amt har derfor i en skrivelse dateret 30. august 2002
anmodet rigspolitichefen om bemærkninger til et forslag om at placere
en af politiets alarmcentraler på en politistation i amtet.
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Arbejdsgruppen om politiets alarmcentraler foreslog i sin rapport at 112alarmer i Frederiksborg Amt i fremtiden efter amtets indstilling skulle
henføres til alarmcentralen for Hovedstadsområdet.
Rigspolitichefen har i skrivelse af 7. oktober 2002 til Frederiksborg Amt
meddelt at man vil være indstillet på at etablere en 112 alarmcentral på
en af områdets politistationer og den kan i givet fald etableres allerede i
begyndelsen af 2003. Det vil således også i fremtiden være
politiuddannet personale der betjener alarmcentralen i Frederiksborg
Amt.
På baggrund af Rigspolitichefens skrivelse har Sundhedsudvalget i
Frederiksborg Amt besluttet
• at bekræfte overfor rigspolitiet, at man ønsker en alarmcentral for
Frederiksborg Amt etableret på en af områdets politistationer
• at der administrativt tages initiativ til at indlede drøftelser med
rigspolitiembedet om det videre forløb
• Beredskab Storkøbenhavn orienteres i overensstemmelse med
Sundhedsudvalgets indstilling
• Økonomiudvalget i Frederiksborg Amt orienteres om
Sundhedsudvalgets indstilling
Beredskab Storkøbenhavn har efterfølgende meddelt at styregruppe
112/ Frederiksborg Amt er nedlagt.
Det må således konkluderes at der i begyndelsen af 2003 etableres en
ny ekstra alarmcentral på en af områdets politistationer i Frederiksborg
Amt.
Bevilling:

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

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Det indstilles at redegørelsen og Amtets beslutning tages til efterretning
Det afsatte beløb overføres til 2003 og frigives til formålet.

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 4. december 2002 :
Tiltrådt.
Ved budgetopfølgning sikres at beløbet tilbageføres kontoen og frigives
til anvendelse til overgang til ny alarmcentral primo 2003

Sag nr. 30

Beredskabsplaner

Journal nr.:

14.00. P15

Lovgrundlag:

Beredskabsloven

Sagsfremstilling:

I 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.
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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.
Arbejdsgruppen for beredskabsplaner har siden beredskabskommis
sionens møde den 15. maj 2002 holdt 3 møder med henblik på
færdiggørelse af den samlede plan.
Den generelle plan og forvaltningsplanerne mangler kun små
justeringer og forventes færdige med årets udgang.
Beredskabsplan til imødegåelse af naturkatastrofer m. v. indarbejdes i
den endelige plan.
Delplaner er for øjeblikket under udarbejdelse i de respektive
institutioner, skoler, ældrecentre m.v. og forventes færdige til
gennemsyn og godkendelse i starten af det nye år, således at
behandling kan finde sted i beredskabskommissionen i første halvår
af 2003.
Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Det indstilles at sagsfremstillingen tages til efterretning.

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 4. december 2002 :
Til efterretning.
Det sikres at der er systemer til vedligeholdelse og kendskab til
planerne

Sag nr. 31

Fornyelse af overenskomst om brandslukning med Skævinge
kommune

Journal nr.:

14.10.07 P 27

Lovgrundlag:

Beredskabslovens § 13 stk. 1

Sagsfremstilling:

Mellem Skævinge og Frederikssund kommuner har der i mange år
eksisteret en aftale om brandslukningsoverenskomst for Strø sogn.
Brandslukningsoverenskomster er normalt gældende for en periode af 5
år.
Den nugældende overenskomst udløber med udgangen af år 2002,
hvorfor Skævinge kommune har fremsendt skrivelse med ønske om
videreførelse af overenskomsten.
På mødet den 23. oktober blev det besluttet at genoptage sagen på næste
møde, samt foretage beregninger af den aktuelle pris pr indbygger i
slukningsområdet og evt. formulere en tilføjelse til overenskomsten om
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mulighed for udtræden af aftalen, hvis et evt. fremtidigt samarbejde med
Falck fordrede det.
Bevilling:

Aftalen med Skævinge kommune medfører en årlig indtægt på
ca. 40 - 45.000 kr., hvor grundbeløbet pr. indbygger hvert år reguleres
med nettoprisindekset.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Beregning af pris for brandslukning pr. indbygger af 28. november 2002

Indstilling:

Det indstilles at der med ovenfor nævnte tilføjelser udarbejdes ny
overenskomst til godkendelse i Skævinge kommune og
Beredskabsstyrelsen.

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 4. december 2002 :
Tiltrådt
Overenskomsten tilrettes og gennemses af den teknisk direktør.
Borgmesteren bemyndiges til at underskrive overenskomsten når den er
endeligt udformet.

Sag nr. 32

Beredskabsforlig - dimensioneringsbekendtgørelse

Journal nr.:

14.00 A 16

Lovgrundlag:

Beredskabsloven

Sagsfremstilling:

Med skrivelse af 27. juni 2002 meddeler Indenrigs- og Sundheds
ministeriet at der er indgået ny politisk aftale om redningsberedskabet
efter 2002.
Aftalen indebærer a t :
1. Nugældende dimensioneringsregler (førsteudrykning) ændres
Udkast til ny bekendtgørelse er udsendt i høring.
2. Kravene til bemandingen på førsteudrykningen reduceres
Mandskabsstyrken på slukningstoget reduceres fra HL og 7 mand
til HL og 5 mand. Dette vil betyde en væsentlig ringere første
indsats med risiko for større brandskader og forringet sikkerhed
for de indsatte røgdykkere.
3. Der sker en overgang til risikobaseret dimensionering fra
udgangen af 2004, hvorefter et forsvarligt beredskab bliver et
lokalpolitisk ansvar, idet man går væk fra de kendte
bestemmelser og designer beredskabet efter lokale forhold. Det
er dog ikke særligt hensigtsmæssigt først at nedskære
beredskabet forsenere hen at skulle opnormere igen, hvis
risikovurderingen viser noget andet.
4. Vægtningen af det krigsmæssige beredskab ændres til mere
fredstidstids baserede opgaver.
5. Beredskabscenter Hillerød afvikles og erstattes af støttepunkts
beredskaber. Der har været afholdt et møde hvor man efterlyste
ønsker til støttepunktets indhold af køretøjer og materiel, men
ikke meget tyder på at Beredskabsstyrelsen agter at opfylde
ønskerne. Det bliver sandsynligvis kun "Lys, vand og luft" og ikke
svært redningsgrej eller kemikalisberedskab, som der blev peget
på.
6. Der etableres to kommunale støttepunktsstationer i Reg.VI i
henholdsvis Fredensborg / Humlebæk og Greve kommuner.
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7. Beredskabscenter Næstved får forøget styrken til udrykningsvagt
bestående af nyuddannede værnepligtige, hvilket betyder en
udrykningstid til Nordsjælland på ca. 1 - 1 / 4 time.
8. I evt. assistancesituationer bliver der en længere responstid
såfremt der er tale om mandskabskrævende indsatser
Fra alle sider - Falcks Redningskorps, Landsklubben for Deltidsansatte
Brandfolk, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer m. fl. - er der
udtrykt stor bekymring for de nedskæringer der nu indføres i det
danske beredskab, som allerede nu i forhold til de øvrige nordiske
lande bruger langt mindre resourcer og økonomi på beredskabet.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Forliget kan på længere sigt betyde et reduceret bloktilskud til
kommunen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Det indstilles at man afventer gennemførelse af risikoanalyse fordet
samlede slukningsområde og på baggrund heraf udfører risikobaseret
dimensionering, således at afsendelse af brandvæsenets
førsteudrykning er afpasset efter lokale forhold og risici.

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 4. december 2002 :
Tiltrådt
Sagen genoptages i slutningen af år 2003.

Sag nr. 33

Politimesteren informerer

Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Politimesteren omtalte :
•
•
•
•
•

Afslutning af EU formandskab
Terrorbekæmpelse (oscar)
Fyrværkeri
Nytår
Evt. forestående nedlæggelse af politikredse

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

Beredskabskommissionens møde den 4. december 2002 :
Til efterretning

Sag nr. 34
Journal nr.:
Lovgrundlag:

Evt.
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Peter Agerholm, Beredskabsforbundet
Fremlagde oplæg til udvidet samarbejde mellem Skibby, Jægerspris,
Slangerup og Frederikssund kommuner set i lyset af at
Beredskabsstyrelsen Nordsjælland nedlægges pr. i. januar 2003.
Der kan således ikke trækkes assistance fra beredskabscenteret mere,
men kun fra de udpegede støttepunkter.
Borgmesteren vil bringe forslaget op overfor de øvrige kommuner.

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

Beredskabskommissionens møde den 4. december 2002 :
Beredskabskommissionen støtter forslaget.

