
Beredskabskommission Solrød (Ordinær dagsorden)

07-06-2022 17:00 - 18:00

Brandstationen i Solrød, Engvangen 10, 2680 Solrød

Mødedeltagere : Emil Blücher, Henrik Mikkelsen, Niels Hörup, Brian Mørch,
Leif Panduro



Indhold

Kategori - Teknik- og Miljøforvaltningen: Til beslutning

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 1

Kategori - Teknik- og Ejendomsudvalget: Til orientering

Punkt 2: Orientering om afregning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) 1

Kategori - Teknik- og Miljøforvaltningen: Til orientering

Punkt 3: Orientering om gennemførte brandsyn, politianmeldelser, risikovirksomheder,

bedriftsværn samt forebyggelsesprojekter 1

Punkt 4: Orientering om driftsstatus 2

Punkt 5: Orientering om budget 2023 (Køge samarbejde) 4

Punkt 6: Eventuelt 5



Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Punkt 2: Orientering om afregning af automatiske
brandalarmeringsanlæg (ABA)

Indstilling
Brand & Redning Solrød indstiller til Beredskabskommissionen, at orientering om
tilbagebetaling af gebyrer og afgifter fra ABA-anlæg tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
Solrød Kommune og Hovedstadens Beredskab har en samarbejdsaftale vedrørende
overvågning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA). Brand og Redning Køge
administrerer denne aftale.
Automatiske brandalarmeringsanlæg er placeret på institutioner og virksomheder mv. i
kommunen og tilkalder automatisk beredskab ved melding om brand.
Fejludkald afregnes ved adfærdsregulerende bod, således at fejl ved udkald minimeres.
Overvågningsgebyr er et årligt abonnement for behandling af alarmsignaler og afregnes i
første kvartal.
Solrød Kommune afholder udgifter til Falck- og vagtcentral-kontrakt. Herunder udgifter til
overvågning af automatiske brand- og alarmeringsalarmer og selve udrykningen, der
kører til alarmen.
Opkrævning ved overvågning og fejludkald sker ved Brand og Redning Køge, hvorfor
beløbet tilbagebetales til Solrød Kommune.
For første kvartal af 2022, er følgende tilbagebetalt til Solrød Kommune:

Overvågning/oprettelseBlinde alarmer
1. januar – 31. martsKr. 291.098,- Kr. 13.792,-
Økonomi
For perioden 1. januar til 31. marts har Solrød Kommune modtaget 304.890,- kroner for
overvågning og oprettelse samt for blinde alarmer.
Brand & Redning Køge gør desuden opmærksom på, at eventuelle ubetalte gebyrer og
afgifter, som er udbetalt til Solrød Kommune, vil skulle tilbageføres.

Punkt 3: Orientering om gennemførte brandsyn,
politianmeldelser, risikovirksomheder, bedriftsværn samt
forebyggelsesprojekter

Indstilling
Brand & Redning Solrød indstiller til Beredskabskommissionen, at orientering om
gennemførte brandsyn, politianmeldelser, risikovirksomheder, bedriftsværn samt
forebyggelsesprojekter, tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
Brandsyn er lovpligtige tilsyn med institutioner, virksomheder og lignende, hvor
personsikkerhedsmæssige og brandmæssige forhold iagttages.
Brandsyn udføres af Brand og Redning Solrød.
For 2021 er der gennemført følgende brandsyn jf. nedenstående tabel:

Gennemført Mangler Samlet % gennemført
Solrød 31 0 31 100 %
Køge 186 10 196 95 %
Stevns 55 0 55 100 %
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Det fremgår af tabellen, at Køge mangler af afholde 10 brandsyn. De manglende brandsyn
skyldes Covid-19, men bliver fulgt op på i 2022.
Fra 1. januar til 1. april 2022 er der gennemført følgende brandsyn jf. nedenstående tabel:

Gennemført Mangler Samlet % gennemført
Solrød 0 40 40 0 %
Køge 10 154 164 6 %
Stevns 2 48 50 4 %
Brandsynene gennemføres i forhold til den daglige drift, og forventes alle gennemført i 3. og
4. kvartal af 2022.

Politianmeldelser vedr. brandsyn
Ingen politianmeldelser.

Risikovirksomheder (under SEVESO-direktivet)
Risikovirksomheder er virksomheder, som på flere punkter kan udgøre en større
sikkerhedsmæssig risiko for omgivelserne.
Der findes ingen risikovirksomheder i Solrød Kommune.

Bedriftsværn
Bedriftsværn er virksomheder eller institutioners interne beredskaber, som er udpeget af
kommunalbestyrelsen.
Der har været kontakt med den udpegede virksomhed i forbindelse med bedriftværn.
Der ønskes stadig et tæt samarbejde med den tidligere listede virksomhed. Der er en meget
positiv tilbagemelding fra virksomhederne. Samarbejdsaftalen forventes underskrevet i
efteråret.
Status på projektet Brandsikker Bolig:
Formålet med Brandsikker Bolig er at sætte fokus på brandsikkerhed i det enkelte hjem, samt
at påvirke den enkeltes holdninger og adfærd i forhold til brandsikkerhed.
Projektet forventes igangsat i efteråret.
Økonomi
Sagen har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Solrød Kommune.

Punkt 4: Orientering om driftsstatus

Indstilling
Brand & Redning Solrød indstiller til Beredskabskommissionen, at orientering om
driftsstatus tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
Driftsstatus for Brand og Redning Solrød gennemgår status på de serviceniveauer, der er
vedtaget i den risikobaserede dimensionering.

Serviceniveau
Serviceniveauet (responstiden) måles for den sprøjte, der er først fremme på
skadestedet (tanksprøjte).
Se oversigt med statistik for 2021 i bilag 1 samt for 2022 i bilag 2.
Der er for 2021 og 2022 medsendt indsatsleder på flere udrykninger end vedtaget i
risikobaseret dimensionering. Dette grundet udfordringer med afgangstider for Station
Solrød.

Assistancer Køge/Solrød/Stevns
Jf. samarbejdsaftaler mellem Køge, Solrød og Stevns er der aftalt fri assistance mellem
kommunerne. Dermed kan der frit bruges udstyr på tværs af kommunerne.
Se oversigt med statistik for 2021 i bilag 1 samt for 2022 i bilag 2.
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Afgangstider for Station Solrød
Station Solrød har udfordringer med afgangstider fra stationen.
Udfordringerne følges nøje med ugentlig gennemgang og behandles derefter på
driftsmøder mellem Brand & Redning Solrød og Falck.

Kommunikationsudstyr
Der er udviklet nyt kommunikationssystem (kaldet BeredskabsGIS) til brug i
brandkøretøjerne.
BeredskabsGIS er blevet implementeret og er under fortsat udvikling for udnyttelse af
systemet.

Mellemkommunal bistand
Ved mellemkommunal bistand forstås jf. beredskabsloven den pligt, som kommuner har
til gensidig assistance ved ulykker.
Der er indgået samarbejdsaftale med Midt- og Sydsjællands Brand & Redning om
mellemkommunal bistand uden afregning for gensidig assistance.

Økonomi
Sagen har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Solrød Kommune.
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Periode 1. januar - 31. december 2021 82

Kommune <10 min 10-15 min 15-20 min >20 min Kommune <5 min >5 min

Serviceniveau 65% 85% 100% Solrød 37% 63%

Solrød 46,9% 39,5% 12,3% 1,2%

Kommune <10 min 10-15 min 15-20 min >20 min Kommune <5 min >5 min

Solrød 46,9% 40,7% 11,1% 1,2% Solrød 37% 63%

Kommune <10 min 10-15 min 15-20 min >20 min

Solrød 43,9% 36,6% 17,1% 2,4%

Kommune Køge (ud) Solrød (Ud) Køge

Køge 1 Solrød

Solrød 1 Stevns

Stevns 0 0

<10 min 10-20 min 20-30 min >30 min Antal

309             125           14             1 449            

68,8% 27,8% 3,1% 0,2%

8. Afgangstid for den samlede udrykning = Er lig med alle køretøjer 

jf. pickliste i forhold til afgangstid < 5 og > 5 minutter

9. Assistance mellem kommunerne. Viser hvor mange gange der har 

været assistance mellem kommunerne.

10. Assistancer til andre kommuner, Viser hvilke kommuner der af 

afsendt assistance til.

11. Indsatsleder fremmøde på stadested.

12. Aflyste køretøjer medregnes ikke

13. Der må være 10% fejl

2. Målt på kørsel 1 ture = De antal ture der har været i de enkelte 
kommuner i perioden.

3. Tanksprøjte = Er lig med første sprøjtes ankomst på skadesteddet

4. Afgangstid tanksprøjte = Er lig med første sprøjtes afgangstid i 

forhold til afgangstid < 5 og > 5 minutter

5. Tryknedsmåling Viser hvornår første mand er på stedet (ISL, 

Tanksprøjte eller supplerede køretøj.)

6. Første mand på stadestedet (indsatsleder, sprøjte, supplerende 

køretøjer (Sup. Kan være øvrige køretøjer)

7. Samlet udrykning = Hvornår den samle udrykning er fremme jf. 

den valgte pickliste

0 1 (karise)

Indsatsleder fremmøde på skadested

Præmisser for statistik

1. Statistikkerne er baseret på data fra indrapportering fra Odin

Assistancer mellem kommunerne Assistance til andre kommuner

Stevns (ud) 0

0 1

Antal kørsel 1

Tanksprøjte (responstid) Afgangstid Tanksprøjte

1. køretøj (tryghedsmåling) Afgangstid samlet udrykning

Samlet udrykning (responstid)

Punkt 4, Bilag 1: Statistik 2021



Periode 1. januar - 31. marts 2022 29

Kommune <10 min 10-15 min 15-20 min >20 min Kommune <5 min >5 min

Serviceniveau 65% 85% 100% Solrød 60% 40%

Solrød 60,0% 40,0% 0,0% 0,0%

Kommune <10 min 10-15 min 15-20 min >20 min Kommune <5 min >5 min

Solrød 60,0% 40,0% 0,0% 0,0% Solrød 60% 40%

Kommune <10 min 10-15 min 15-20 min >20 min

Solrød 40,0% 60,0% 0,0% 0,0%

Kommune Køge (ud) Solrød (Ud) Køge

Køge 1 Solrød

Solrød 1 Stevns

Stevns 0 0

<10 min 10-20 min 20-30 min >30 min Antal

54              39             1               0 94               

57,4% 41,5% 1,1% 0,0%

11. Indsatsleder fremmøde på stadested.

12. Aflyste køretøjer medregnes ikke

13. Der må være 10% fejl

Antal kørsel 1

Indsatsleder fremmøde på skadested

2. Målt på kørsel 1 ture = De antal ture der har været i de enkelte 
kommuner i perioden.

3. Tanksprøjte = Er lig med første sprøjtes ankomst på skadesteddet

4. Afgangstid tanksprøjte = Er lig med første sprøjtes afgangstid i 

forhold til afgangstid < 5 og > 5 minutter

5. Tryknedsmåling Viser hvornår første mand er på stedet (ISL, 

Tanksprøjte eller supplerede køretøj.)

6. Første mand på stadestedet (indsatsleder, sprøjte, supplerende 

køretøjer (Sup. Kan være øvrige køretøjer)

7. Samlet udrykning = Hvornår den samle udrykning er fremme jf. 

den valgte pickliste

0 1 (karise)

Tanksprøjte (responstid) Afgangstid Tanksprøjte

1. køretøj (tryghedsmåling)

8. Afgangstid for den samlede udrykning = Er lig med alle køretøjer 

jf. pickliste i forhold til afgangstid < 5 og > 5 minutter

9. Assistance mellem kommunerne. Viser hvor mange gange der har 

været assistance mellem kommunerne.

10. Assistancer til andre kommuner, Viser hvilke kommuner der af 

afsendt assistance til.

Præmisser for statistik

1. Statistikkerne er baseret på data fra indrapportering fra Odin

Stevns (ud) 0

0 1

Samlet udrykning (responstid)

Afgangstid samlet udrykning

Assistancer mellem kommunerne Assistance til andre kommuner

Punkt 4, Bilag 2: Statistik 2022



Punkt 5: Orientering om budget 2023 (Køge samarbejde)

Indstilling
Brand & Redning Solrød indstiller, at orientering om budget 2023 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
Der er ud fra budget 2022 lagt budget for 2023 (se bilag). Betalingen til Brand & Redning
Køge vil blive fremskrevet efter KL’s fremskrivningsfaktor (normalvis 1,02).
Der forventes at blive tilbagebetalt omkring kr. 250.000,- til Solrød Kommune i gebyrer og
afgifter for automatiske brandalarmeringsanlæg.
Følgende ligger i Solrød Kommunes eget budget og er ikke oplyst til Brand & Redning
Køge:

• Leasing-udgifter til køretøjer afregnes direkte af Solrød Kommune.
• Falck-kontrakten betales direkte af Solrød Kommune.
• Brandhaner som vedligeholdes af de frivillige i Solrød Kommune.
• Drift af de frivillige.

Økonomi
Umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser.
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Specialberedskaber 431.562       

Administration 425.802       

Personale 1.012.418    

Materiale og udstyr 465.687       

I alt 2.335.470    

Punkt 5, Bilag 1: Budget 2023



Punkt 6: Eventuelt

Indstilling
Punkter:

• Orientering om Beredskabsplan
• Bagvagtsordning
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