Fakta
Risikobaseret dimensionering
Det kommunale redningsberedskab (brandvæsenet) skal dimensioneres på
grundlag af en identifikation og analyse af de risici, der findes i kommunen.
Ny bekendtgørelse i 2005
Bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering trådte i
kraft den 1. september 2005. Hvor de tidligere regler
indeholdt detaljerede og centralt fastsatte krav til brandvæsenet, er de nye regler kendetegnet ved en fleksibel
dimensionering, der fastlægges på baggrund af lokale
risikovurderinger.
Dette indebærer, at hver kommune skal udarbejde en
såkaldt risikoprofil, der indeholder en identifikation og
analyse af kommunens risici. Redningsberedskabets dimensionering skal derefter tilrettelægges på baggrund af
denne risikoprofil og det af kommunen valgte serviceniveau.
Bekendtgørelsen indeholder nogle få egentlige krav til
dimensioneringen af redningsberedskabet. Der er således
bl.a. krav til førsteudrykningens sammensætning og ledelsen af den tekniske indsats.
Dimensioneringsplan
Bekendtgørelsen indeholder endvidere krav om, at risikoprofil, serviceniveau, organisation og dimensionering mv.
skal beskrives i en plan, der skal indgå i den samlede
plan for kommunens beredskab, som kommunen ifølge
beredskabsloven har pligt til at udarbejde. Denne plan
skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode.
Beredskabsstyrelsens rolle
I forhold til dimensioneringsplanen er det Beredskabsstyrelsens opgave at påse, at der er sikret overensstemmelse mellem kommunens risikoprofil og redningsberedskabets organisation og dimensionering mv.
Forslag til dimensioneringsplan, herunder revisioner af
planen, skal indsendes til Beredskabsstyrelsen, som skal
afgive en udtalelse om planens beredskabsfaglige indhold.

De kommunale redningsberedskaber dimensioneres på
baggrund af en identifikation og analyse af de lokale risici.
Fokus på rådgivning
Beredskabsstyrelsen tilbyder rådgivning om arbejdet med
risikobaseret dimensionering.
Beredskabsstyrelsen har samlet en række af de erfaringer, der er gjort – såvel i styrelsen som i kommunerne –
ved udarbejdelsen af de første kommunale dimensioneringsplaner. Formålet hermed har været at give kommunerne gode råd til arbejdet med revisionen af planerne.
De indsamlede erfaringer er samlet i Vejledning om revi-

sion af planen for det kommunale redningsberedskab,
2010 – 2013, som også indeholder et forslag til disposition for planen.

Vejledningen kan downloades på Beredskabsstyrelsens
hjemmeside, www.brs.dk.

Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen, når Beredskabsstyrelsen har afgivet sin udtalelse, og skal umiddelbart herefter indsendes til Beredskabsstyrelsen til orientering.
Verden er præget af en forandring, hvor kommunens risikoprofil til stadighed ændres, og der indhøstes praktiske
erfaringer gennem det kommunale redningsberedskabs forebyggende arbejde og de udførte brand- og redningsopgaver.
Når man taler om risikobaseret dimensionering, taler man derfor om en dynamisk proces, hvor der løbende bør foretages justeringer af redningsberedskabet.
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