DOKUMENTATION OG VEJLEDNING
(E-MAIL ADRESSER KORRIGERET APRIL 2018)

DEFINITION AF EMNER UNDER

Rekvirent

FANEBLAD ALARM (UNDER INDBERET UDRYKNING)

Feltet Rekvirent kan kun ses og udfyldes af brugere med brugerrettigheden Statsligt Beredskab.
Feltet skal altid udfyldes ved indberetning af assistancer fra det statslige redningsberedskab
(Beredskabsstyrelsen).
Feltet angiver, hvem der rekvirerede assistance fra det statslige redningsberedskab. For eksempel kan det
kommunale redningsberedskab rekvirere lys, luft og vand til brand, og politiet kan rekvirere assistance til
belysning af skadested ved eftersøgning. For internationale indsatser angiver rekvirenten typisk, hvem
assistancen er ydet til.
Listens emner er forklaret på den næste side.
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Definition af emner under Rekvirent (E-mail adresser korrigeret april 2018)

Kategori (picklisteemne)
Kommunal rekvirent
Kommunalt redningsberedskab

National rekvirent
Politiet
Kemisk Beredskab
Statsligt beredskabscenter
Forsvaret
Lægemiddelstyrelsen

Fødevarestyrelsen/Fødevareregion
Falck (B-lov §8)

Nukleart beredskab
SKAT
Andre nationale rekvirenter
International rekvirent
EU
FN
IHP
Røde Kors
Bilateral international hjælp
Andre internationale rekvirenter
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Forklaring
Bemærk at ”Falck” udgår og erstattes af ”Falck (B-lov § 8)”. Rekvireres et
beredskabscenter til assistance af det kommunale redningsberedskab, vælges
”Kommunalt beredskab” som rekvirent, uanset om pågældende kommune har
”eget” brandvæsen eller har en entreprise med Falck.
Rekvisition fra alle dele af Politiet
Anvendes typisk ifm. HAZMAT-beredskabet
Rekvisition fra et (andet) statsligt redningsberedskab.
Anvendes ved rekvisition fra alle enheder under Forsvarskommandoen, herunder
SOK.
Rekvisition iht. Samarbejdsaftalen mellem Lægemiddelstyrelsen og
Beredskabsstyrelsen, sagsnr. 2009/011567.
Rekvisition iht. Samarbejdsaftalen mellem Fødevarestyrelsen og
Beredskabsstyrelsen, sagsnr. 2007/000592.
Rekvirenten ”Falck (B-lov §8)” skal anvendes i situationer, hvor det ikke er Falck i
egenskab af kommunalt beredskab i/for en given kommune, men Falck A/S som
”…virksomhed og andre, der har ansvar for beredskab og indsats…” jf.
beredskabslovens § 8, der rekvirerer det statslige redningsberedskab til
assistance.
Anvendes ifm. det nukleare måleberedskab
Rekvisition iht. Samarbejdsaftalen mellem SKAT og Beredskabsstyrelsen, sagsnr.
2011/021738
Alle andre nationale rekvirenter
Anvendes ved operationer, hvor EU (normalt ECHO) er rekvirenten. Dette kan
eksempelvis være et TTAST-modul eller en ekspert.
Anvendes ved operationer, hvor en FN organisation er rekvirenten og operationen
er udført af BRS (altså ikke hvor IHP er involveret).
Anvendes hvor det drejer sig om en International Humanitarien Partnership (IHP)
operation.
Anvendes ved støtte til Røde Kors – såvel Dansk Røde Kors (og evt. andre
nationale selskaber) som IFRC og ICRC.
Alle de operationer, der er direkte mellem BRS og et andet land og ikke falder
under de ovennævnte.
Alle de operationer, der ikke falder ind under én af de ovennævnte.

