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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

1 120559/14 Åben BEK om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde 

alarmer, Lovtidende 17.06.2014.pdf 

1 159114/14 Åben Bemærkninger til bekendtgørelse om gebyr for blinde 

alarmer.docx.pdf 

2 126689/14 Åben Redningsberedskabets Statistik 2014 
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1. Udrykning til blinde alarmer 

 

Sagsfremstilling 

Folketinget har vedtaget en ny bekendtgørelse vedrørende udrykning til blinde 

alarmer. 

Formuleringen i den nye bekendtgørelse er bragt i overensstemmelse med 

ændringerne i beredskabsloven. 

  

Der vedlægges bemærkninger til forsvarsministeriets bekendtgørelse og 

bekendtgørelse om gebyr. 

  

  

 

Indstilling 

Beredskabschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning. 

  

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 24. september 2014 

Gebyret på blinde alarmer er rettet til i henhold til Bekendtgørelse om gebyr for 

redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer. 

  

Orienteringen taget til efterretning 

  

 

Bilag 

BEK om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer, Lovtidende 

17.06.2014.pdf (dok.nr.120559/14) 

Bemærkninger til bekendtgørelse om gebyr for blinde alarmer.docx.pdf (dok.nr.159114/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/13 

 Forvaltning: Beredskabscenter 

Frederikshavn 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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2. Redningsberedskabets statistik 

 

Sagsfremstilling 

Beredskabsstyrelsen har udsendt Redningsberedskabets statistik 2014 

  

  

Formålet med Redningsberedskabets Statistik 2014 er gennem statistisk 

dokumentation at informere om redningsberedskabets aktiviteter i Danmark på både 

det kommunale og det statslige område. Statistikken kan således levere faktuelle 

bidrag til analyser af redningsberedskabet til beslutningstagere og andre 

interessenter, lette kommunerne i deres arbejde med den risikobaserede 

dimensionering, bidrage med et statistisk grundlag for det forebyggende arbejde i 

redningsberedskaberne samt synliggøre redningsberedskabets aktiviteter overfor 

borgerne, pressen og andre interessenter.  

Redningsberedskabets statistik 2014 indeholder oplysninger om det kommunale 

redningsberedskabs kapacitet, det kommunale redningsberedskabs udrykninger 

fordelt på udførte opgaver, afgangs- og udrykningstider mm., samt det statslige 

redningsberedskabs assistancer.  

  

Det er blandt andet ud fra denne statistik at beredskabscentret allerede i 2011 satte 

mere fokus på lokaliteter der har installeret automatiske brandalarmsanlæg (ABA). 

Formålet med dette forebyggelsestiltag er at minimere antallet af udrykninger til 

”blinde alarmer”. 

  

Af tiltag kan nævnes: 

 Større dialog med rådgiver ved projektering, som gør at anlægget tilpasses 
produktion/aktivitet 

 Termotråd ved træpilleopkobling på havn 

 Termotråd på mellager ved FF-Skagen 

 Aspirationsanlæg i stedet for røgdetektor i ny skøjtehal. 

  

Ligeledes tages der allerede ved de første ”blinde alarmer” i dag kontakt til 

anlægsejer, hvis det viser sig at lokalerne bruges anderledes en først antager. Det 

kan blandt andet være 

  

 Opsætning af multidetektor i fugtigt miljø 

 Installation af udkoblingstimer i røgmiljø 

 Installation af CO detektor i haller med køretøjer. 

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/13 

 Forvaltning: Beredskabscenter 

Frederikshavn 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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Ovenstående diagram viser, at der siden 2012 har været et positivt fald i blinde 

alarmer, ikke kun i Frederikshavn, men generelt i Nordjylland. Dette skal naturligvis 

sammenholdes med, at der installeres flere og flere anlæg. 

  

Status pr. 31/8 2014 er 88 blinde alarmer, sammenholdt med 31/8 2013 som var 

101 blinde alarmer. 

  

  

 

Indstilling 

Beredskabschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning 

  

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 24. september 2014 

Beredskabet gør meget for at antallet af kørsler til blinde alarmer falder. Der er et 

svagt faldende antal kørsler til blinde alarmer i 2014 i forhold til 2013, selv om der er 

i perioden kommet flere anlæg. Anlæggene er blevet teknisk bedre og anlægsejerne 

er mere interesseret i anlægget fungerer optimalt. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Bilag 

Redningsberedskabets Statistik 2014  (dok.nr.126689/14) 
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3. Eventuelt 24092014 

 

Sagsfremstilling 

Eventuelt 

  

 

Indstilling 

Eventuelt 

  

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 24. september 2014 

Der blev forespurgt på kørselsrutine til brandmænd. 

Punktet med på næste dagsorden. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/13 

 Forvaltning: Beredskabscenter 

Frederikshavn 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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4. Aftale mellem KL og regeringen omkring struktur og 

økonomi for beredskaberne 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 14/13 

 Forvaltning: Beredskabscenter 

Frederikshavn 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Birgit Hansen 
   

      

Per Nilsson 
   

      

Marianne B-Lange 
   

 

      

Karl Falden 
   

      

John Lamp Henriksen 
   

      

Allan Juul Jensen 
   

 

      

Pia Karlsen 
   

      

Tommy Rise 
   

 

 
 


