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Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede  

dimensionering af det fælles redningsberedskab - Beredskab Øst 

14. august 2015 

 

Baggrund 

Beredskabsstyrelsen har den 25. juni 2015 modtaget forslag til plan for den risikobase-

rede dimensionering af det fælles redningsberedskab, Beredskab Øst, som dækker Bal-

lerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner, samt materiale vedr. 

samordningen af det fælles redningsberedskab med henblik på Beredskabsstyrelsens 

udtalelse, jf. § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret 

kommunalt redningsberedskab (dimensioneringsbekendtgørelsen). 

Efter telefonisk drøftelse mellem redningsberedskabet og Beredskabsstyrelsen den 17. 

juli 2015 fremsendtes den 19. juli 2015 et opdateret planforslag og et opdateret bilag 2. 

Med henblik på en vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en for-

svarlig indsats, jf. beredskabslovens § 12, skal Beredskabsstyrelsen navnlig påse, om 

der i forslaget til plan er sikret overensstemmelse mellem risikoprofilen og redningsbe-

redskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel. 

Det fremgår af fremsendelsesmailen, at planforslaget først vil blive endeligt behandlet i 

den nye fælles beredskabskommission straks efter den 1. januar 2016. 

Denne udtalelse afgives efter bemyndigelse fra Forsvarsministeriet og er betinget af, at 

planforslaget behandles og godkendes af den fælles beredskabskommission, når denne 

træder sammen første gang i 2016. 

Udtalelse 

Beredskabsstyrelsen har ikke bemærkninger til det opdaterede planforslag med bilag. 

Den videre behandling 

Beredskabsstyrelsen forudsætter, at planforslaget – forinden den fælles beredskabs-

kommissions godkendelse – forelægges til vedtagelse for de enkelte kommunalbestyrel-

ser 

Endvidere forudsætter Beredskabsstyrelsen, at denne udtalelse indgår i sagsgrundlaget, 

når planen behandles og godkendes af kommunalbestyrelserne og af den fælles bered-

skabskommission.  
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Umiddelbart efter at planen er godkendt af den fælles beredskabskommission, skal den 

indsendes til Beredskabsstyrelsen til orientering, jf. dimensioneringsbekendtgørelsens  

§ 4 sammenholdt med § 10 i beredskabsloven. 

 

Med venlig hilsen 

 

Bo Andersson 


