Køge Kommune

Beredskabsstyrelsens bemærkninger til Køge Kommunes forslag til revision af
planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet
Køge Kommune har den 7. december 2011 afleveret et forslag til revision af kommunens plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet med henblik
på, at Beredskabsstyrelsen kan afgive en udtalelse, jf. § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr.
765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab (dimensioneringsbekendtgørelsen).
Det fremgår af sagen, at forslaget til planrevision den 6. december 2011 har været forelagt kommunens økonomiudvalg, som har godkendt forslag 1.1 i redningsberedskabets oplæg til fornyelse af serviceniveauet for Køge Kommune, hvilket indebærer, at
det afhjælpende beredskab samles på brandstationen i Lellinge.
Det bemærkes, at forslag 1.1 ikke entydigt fremgår af planmaterialet, men det er over
for styrelsen oplyst, at første ”slukningstog” fortsat vil være et døgnberedskab (med 1
minuts udrykning) med en bemanding på 1 holdleder og 5 brandmænd (1+5), at andet
”slukningstog” vil være bemandet (med 1+4) med deltidsbrandmænd med en afgangstid på 7-8 minutter, og at tredje ”slukningstog” vil være bemandet (med 1+5) med frivillige med en afgangstid på ca. 15 minutter.
Såfremt 1 minuts beredskabet vil være optaget mere end 15 til 20 minutter, genetableres dette ved indkaldelse af deltidsberedskabet. Hvis deltidsberedskabet tilkaldes til assistance eller alarmeres til en ny (længerevarende) hændelse, genetableres beredskabet ved indkaldelse af de frivillige.
Beredskabsstyrelsen skal bemærke, at der med det nuværende regelgrundlag er fastsat
et krav til afgangstid for førsteudrykningen på maksimalt 5 minutter, jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Dette krav gælder også for såvel andet som tredje ”slukningstog”, såfremt dette alarmeres
og afsendes til et nyt skadested.
På denne baggrund finder Beredskabsstyrelsen ikke at kunne behandle det fremsendte
planforslag, da det i forhold til andet og tredje slukningstog tager udgangspunkt i forhold, der ikke er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser.
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