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Bilagsfortegnelse
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Titel
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- Udtalelse over revideret planforslag - Frederikshavn
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1.

Risikobaseret dimensionering

Sagsfremstilling
Beredskabsafdelingen har modtaget endelig udtalelse vedr. plan for revision af den
risikobaserede dimensionering i Frederikshavn kommune, fra beredskabsstyrelsen. I

Åben sag
Sagsnr: 10/31
Forvaltning: Beredskabsafdelingen
Sbh: elol
Besl. komp:

Beredskabsstyrelsens svar er der en række anbefalinger til indarbejdelse, i næste revision
af planen.
Overordnet set konkluderer Beredskabsstyrelsen:
Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte forslag til plan for risikobaseret
dimensionering af redningsberedskabet i Frederikshavn Kommune lever op til de krav,
der stilles, efter bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005, om risikobaseret kommunalt
redningsberedskab.
Beredskabsstyrelsens udtalelse har givet beredskabsafdelingen anledning til at
kommentere enkelt punkter i Beredskabsstyrelsens anbefalinger, samt stille uddybende
spørgsmål. Kommentarer og spørgsmål er den. 15. december 2010, afsendt til
Beredskabsstyrelsen.

Indstilling


Beredskabschefen indstiller, at Beredskabsstyrelsens anbefalinger indgår i det
videre arbejde med planen for den risikobaserede dimensionering af
Frederikshavns kommunes redningsberedskab, som er en dynamisk proces i
indeværende byrådsperiode.
Anbefalingerne indarbejdes løbende i planen, i den grad de budgetmæssige
forudsætninger er til stede, i sammenhæng med den naturlige positive udvikling
af redningsberedskabet og det forebyggende arbejde i kommunen, samt
kontraktforhandlingerne med Falck i 2011.

Beslutning Beredskabskommissionen den 7. januar 2011


Taget til efterretning

Bilag
Beredskabsstyrelsens udtalelse vedrørende forslag til plan for den risikobaserede dimensionering i
Frederikshavn Kommune - Udtalelse over revideret planforslag - Frederikshavn
Kommune.pdf (dok.nr.152327/10)
Kommentar til Styrelsens svar (dok.nr.152119/10)

Beredskabskommissionen - Referat - 07. januar 2011

Side 4 af 8

2.

Orientering om frivilligenheden

Sagsfremstilling
Orientering om frivilligenheden og åbent hus kampagnen

Åben sag
Sagsnr: 10/31
Forvaltning: Beredskabsafdelingen
Sbh: elol
Besl. komp:

Der blev holdt åbent hus den 6. november på alle brandstationer i kommunen
Fremmødet var forskelligt fra station til station. På stationen i Frederikshavn var der et
særdeles pænt fremmøde. Vi tror, at mange også benytte hvervekampagnen til at se
brandstationen sammen med deres børn, men rigtig mange kom også for at melde sig til
brandmandsuddannelsen.
Til et efterfølgende informationsmøde mødte 29 personer. Brandmandsuddannelsen blev
gennemgået, og mødet sluttede med, at 24 meldte sig til et førstehjælpekursus. Blandt
disse heldigvis også nogle fra Skagen og Sæby. Ud over de 24 havde vi en del der havde
meldt sig via telefon og internet. I alt er der begyndt 33 til førstehjælp – og der er planlagt
håndtering af tilskadekomne med opstart i det nye år, straks efter HAT vil vi starte et
grundhold op, planlægningen er i gang.
Fordelingen af de nye frivillige:
Fra område Skagen 6 personer
Fra område Ålbæk 1 person
Fra område Sæby 4 personer
Fra område Frederikshavn 22 personer
Mandskabsstatus for det eksisterende frivillige beredskab
Område Skagen 7 personer
Område Sæby 16 personer
Område Frederikshavn 53 personer
Beredskabet råder i dag over 76 uddannede frivillige hvoraf minimum ¾ er
funktionsuddannet

Indstilling


Beredskabschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Beredskabskommissionen den 7. januar 2011


Taget til efterretning
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3.

Fyrværkeri 2010/2011

Sagsfremstilling
Der er i kommunen modtaget 12 ansøgninger om oplag samt 15 anmeldelser om salg af
fyrværkeri 2010/2011.

Åben sag
Sagsnr: 10/31
Forvaltning: Beredskabsafdelingen
Sbh: elol
Besl. komp:

Der bliver i uge 51 foretaget syn på flere af disse oplagslokaliteter.
I uge 52 bliver der yderligere foretaget brandsyn. Denne gang i følge med Nordjyllands
Politi.
Formålet med tilsynene er naturligvis at se om de Tekniske Forskrifter for fyrværker eller
tidligere givet "påbud" efterleves.
Der vil på kommissionsmødet blive givet en samlet orientering om disse tilsyn.
Indstilling


Beredskabschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen den 7. januar 2011


Taget til efterretning
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4.

Brandsyn 2010

Sagsfremstilling
Vi har i beredskabsafdelingen foretaget 558 lovpligtige brandsyn.
Fordelingen af forskellige brandsynskategorier kan ses i vedlagte bilag

Åben sag
Sagsnr: 10/31
Forvaltning: Beredskabsafdelingen
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

Brandsynene har givet anledning til ialt 294 påbud.
Ud fra beredskabsafdelingens brandsynspolitik har vi særlig fokus på brand- og
evakueringsinstruks, samt ordensregler om forebyggelse af brand som er nye punkter i de
nye driftsmæssige forskrifter, derfor er en stor del af påbudene på disse punkter.
Der vil på kommissionsmødet den 7. januar blive givet en samlet gennemgang af de
gennemførte brandsyn samt brandsynspolitikken 2011.
Indstilling


Beredskabschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Beredskabskommissionen den 7. januar 2011


Taget til efterretning

Bilag
beretning om brandsyn 2010 (dok.nr.154111/10)
Fyrværkeri og brandsyns beretning 070111.pdf (dok.nr.4055/11)
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Lars Møller

Erik Vium

Bruno Müller

Erik Kyed Trolle

Frank Olsen

Marianne B.-Lange

Heidi Myrtue

Tommy Rise
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