
BILAG 1 
 

 
 

  
 

 

 

 

(SKABELON) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[X] KOMMUNES OG  

[X] POLITIS  

 

EKSTERNE BEREDSKABSPLAN 

 

 

for 

 

 

[Firmanavn 

Adresse 

Postnummer og by] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revideret [dd.mm.åååå] 

Planansvarlig:[….]  

 

 



 

Side 2 af 8 

 

Side 2 

Indholdsfortegnelse 
1. Virksomheden og processer ...................................................................... 3 
2. Planens mål ......................................................................................... 3 
3. Anmeldelse om større uheld og koordinering af ressourcer ................................. 3 
4. Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver............................................................. 4 
5. Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver ........................................... 4 
6. Ansvarsfordeling ved iværksættelse af den eksterne beredskabsplan .................... 4 
7. Myndighedsbehandling ............................................................................ 4 
8. [X] kommunale redningsberedskabs og [X] Politis iværksættelse af 

uheldsbegrænsende indsatser på og uden for virksomheden. ................................. 5 
9. Formidling af oplysninger til nabolande. ........................................................ 6 
10. Borgeradfærd ved større udslip med varsling. ............................................... 7 
11. Deaktivering ........................................................................................ 7 
Risikobekendtgørelsens bilag 5, del 2 .............................................................. 8 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det anførte i: 

Almindelig skrift er tekstforslag 

(Parentes) er vejledning 

[Skarp parentes] er til indsættelse 

Kursiv er eksempler 



 

Side 3 af 8 

 

Side 3 

  

1. Virksomheden og processer 

 

(I beskrivelsen tages afsæt i det ”ikke-tekniske-resume” i sikkerhedsdokumen-

tationen.) 

 

EKSEMPEL: 

Virksomheden er et olielager, der modtager, opbevarer og forarbejder råolie til 

oplag og videre distribution. 

 

 

2. Planens mål 

 

Dette er [X] kommunale redningsberedskabs og [X] Politis fælles eksterne bered-

skabsplan for virksomheden [navn, adresse, by, kommune]. 

 

Planen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om 

kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen).  

 

Virksomheden betegnes som en [kolonne 3-virksomhed/kolonne 2-virksomhed]. 

 

Planens mål er at beskytte menneskers sundhed, miljøet og ejendomme i tilfælde 

af større uheld, samt at begrænse og genoprette skader som følge af sådanne 

uheld (større uheld = en hændelse, f.eks. udslip, brand eller eksplosion af større 

omfang, som skyldes ukontrollerede hændelsesforløb under driften, og som kan 

medfører alvorlig fare for menneskers sundhed eller miljøet i eller uden for virk-

somheden, og hvori et eller flere af de farlige stoffer indgår).  

 

Planen sigter mod de scenarier, der er omtalt i virksomhedens [sikkerhedsrapport 

(kolonne-3)/sikkerhedsdokument (kolonne-2)]. 

 

Den eksterne beredskabsplan tager afsæt i virksomhedens aktuelle forhold. Pla-

nen vil løbende blive ændret i takt med ændringer på virksomheden og ny erfa-

ring på området.  

 

 

3. Anmeldelse om større uheld og koordinering af ressourcer 

 

Såfremt der er tale om større uheld, skal der altid ske alarmering til Alarmcentra-

len (112). Ved alarmering til 112 videresendes alarmen elektronisk til [X] kommu-

nale redningsberedskab og [X] Politis vagtcentral. [X] kommunale redningsbered-

skab og [X] Politi disponerer ressourcer til stedet ud fra egne møde- og alarme-

ringsplaner. 

 

Anmeldelse om brand eller udslip kan indgå til [X] kommunale redningsbered-

skabs vagtcentral via automatisk brandalarm eller manuelt alarmtryk. Herfra vide-

regives alarmeringen til [X] Politis vagtcentral (bør kun medtages, hvor dette 

punkt kan være aktuelt). 

 

Ved større uheld, hvor der viser sig behov for koordinering af større indsatsstyr-

ker, kan politikredsen indkalde den lokale beredskabsstab, ligesom [X] Kommune 

kan indkalde egen krisestyringsstab. 
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4. Indsatsleder politi (ISL POLITI) opgaver 

 

Politiets opgaver er fastlagt i politiloven og beredskabsloven, og opgaverne for 

indsatsleder politi (ISL-POLITI) er nærmere beskrevet i ”Retningslinjer for ind-

satsledelse”, udgivet af Beredskabsstyrelsen.  

 

Disse opgaver omfatter ansvaret for koordinering af den samlede indsats, herun-

der i fornødent omfang at sørge for varsling, afspærring, evakuering, bevogtning 

og andre nødvendige foranstaltninger. Dette koordineres i samarbejde med red-

ningsberedskabets indsatsleder. 

 

 

5. Indsatsleder redningsberedskab (ISL BRAND) opgaver 

 

Redningsberedskabets opgaver er fastlagt i beredskabsloven og er nærmere 

beskrevet i ”Retningslinjer for indsatsledelse”, udgivet af Beredskabsstyrelsen.  

 

Dette indebærer ansvaret for den tekniske ledelse af indsatsen indenfor fareom-

rådet. Det vil sige at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejen-

dom og miljø i tilfælde af et større uheld på virksomheden.  

 

 

6. Ansvarsfordeling ved iværksættelse af den eksterne beredskabsplan 

 

Skønnes det ved alarmeringen, at der er tale om et større uheld, iværksættes 

den eksterne beredskabsplan umiddelbart af politiet, og ISL- BRAND underrettes. 

 

Såfremt et større uheld først bliver kendt ved ankomst til skadestedet, iværksæt-

tes den eksterne beredskabsplan af den først ankomne indsatsleder. 

 

For [X] kommunale redningsberedskab kan følgende personer (afhængig af den 

lokale struktur) iværksætte den eksterne beredskabsplan: 
 ISL BRAND 
 Bagvagten 
 Beredskabschefen 

 

For [X] Politi kan følgende iværksætte den eksterne beredskabsplan: 
 Vagtchefen 
 ISL POLITI 

 

7. Myndighedsbehandling 

 
Følgende myndigheder har i henhold til risikobekendtgørelsen været involveret i 
behandlingen af denne virksomhed (ikke aktuelle fjernes): 
 

 Arbejdstilsynet, [Tilsynscenter x, Adresse, Postnr., By], 
 Miljøstyrelsen, [Adresse, Postnr. By], 
 X Kommune, Miljøforvaltningen, [Adresse, Postnr., By], 
 X kommunale redningsberedskab, [Adresse, Postnr., By], 
 X Politi, [Afd., Adresse, Postnr., By],  
 Sikkerhedsstyrelsen, [Adresse, Postnr., By] og 
 Beredskabsstyrelsen, [Afd., Adresse, Postnr., By]. 
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Sagsbehandlingen vedrørende virksomhedens sikkerhedsdokumentation er en 

løbende proces, som indledes med en anmeldelse af virksomheden efter risiko-

bekendtgørelsens § 8, herunder fremsendelse af en [sikkerhedsrapport (kolonne 

3)/sikkerhedsdokument (kolonne 2)], en intern beredskabsplan (kolonne 3), og 

oplysninger til brug for udarbejdelsen af den eksterne beredskabsplan (kolonne 

3).  

 

[Sikkerhedsrapporten (kolonne 3)/Sikkerhedsdokumentet (kolonne 2)] skal påvise 

et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljøet. 

 

Risikomyndighederne behandler inden for hver deres område de oplysninger, 

som risikovirksomheden indsender, og vurderer i deres behandling af sagen, om 

virksomheden opfylder risikobekendtgørelsens krav om sikkerhedsdokumentati-

on, samt om der er etableret de fornødne foranstaltninger med henblik på fore-

byggelse af større uheld.  

 

Risikomyndighederne foretager efterfølgende såvel anmeldte som uanmeldte 

tilsyn på virksomheden. Tilsynene foretages af de risikomyndigheder, der har 

tilsynspligt, og sker med udgangspunkt i en overordnet tilsynsplan og på grundlag 

af et fastlagt tilsynsprogram. Andre myndigheder kan eventuelt deltage som ob-

servatører. Tilsynene skal sikre, at der sker en systematisk vurdering af de sy-

stemer (tekniske og ledelsesmæssige), der anvendes af virksomheden til at fore-

bygge og begrænse større uheld, og at oplysningerne i [sikkerhedsrappor-

ten/sikkerhedsdokumentet] til stadighed er dækkende for forholdene på virksom-

heden. 

 

 

8. [X] kommunale redningsberedskabs og [X] Politis iværksættelse af 

uheldsbegrænsende indsatser på og uden for virksomheden. 

 

(Det kommunale redningsberedskab er dimensioneret med udgangspunkt i lokale 

risikovurderinger. Den overordnede målsætning for dimensioneringen af red-

ningsberedskabet er således at tilrettelægge en forebyggende og afhjælpende 

indsats ud fra de risici, der findes i kommunen. 

 

Planen skal beskrive foranstaltninger til at yde bistand til uheldsbegrænsende 

indsatser på virksomhedsområdet og de uheldsbegrænsende indsatser uden for 

virksomheden, som bl.a. skal ske under hensyntagen til de uheldsscenarier, der 

er beskrevet i sikkerhedsdokumentationen og de mulige dominoeffekter, herun-

der scenarier der har indvirkning på miljøet. 

 

I forbindelse med større eller specielle uheld kan det være relevant at have be-

skrevet, hvis der skal iværksættes særlige uheldsbegrænsende foranstaltninger 

på virksomhedens område. Det bør af planen fremgå, hvilke foranstaltninger der 

vil være tale om, og hvem der skal iværksætte disse, også hvis der er tale om 

foranstaltninger, der skal iværksættes af virksomhedens personale, idet indsats-

lederen da vil have mulighed for at kontrollere, at foranstaltningerne rent faktisk 

er iværksat. Som eksempel på uheldsbegrænsende foranstaltninger kan nævnes 

aktivering af overrislingsanlæg ved tanke eller procesanlægsdele, der kan være 

truet af en brand, eller afspærring af kloakker for at forhindre forurenet sluknings-

vand i at brede sig til omgivelserne.)  
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Der er i [sikkerhedsrapporten/sikkerhedsdokumentet] identificeret følgende sce-

narier, for hvilke der planlægges uheldsbegrænsende indsatser: 

 

EKSEMPLER: 

 

Udslip af gasser: 
 Redning af personer 
 Varsling og evt. evakuering af truede personer 
 Eventuel varsling af borgere 
 Inddæmning 
 Sikre, at virksomheden har iværksat egne uheldsbegrænsende foranstalt-

ninger 
 Sikre, at udslip ikke ledes i kloakker 

Skulle det værst mulige uheld finde sted på virksomheden, vil udbredelsen uden 
for virksomheden være på maksimalt xx meter. I denne afstand kan hændelsen 
medføre lugtgener og/eller andet (de faktiske konsekvenser oplyses for virksom-
heden). 
 

Brand i produktionsanlæg: 
 Redning af personer 
 Varsling og evt. evakuering af truede personer 
 Eventuel varsling af borgere 
 Iværksætte brandbekæmpelse 
 Sikre, at udslip og slukningsvand ikke ledes i kloakker 

Skulle det værst mulige uheld finde sted på virksomheden, vil udbredelsen uden 
for virksomheden være på maksimalt xx meter. I denne afstand kan hændelsen 
medføre lugtgener og/eller andet (de faktiske konsekvenser oplyses for virksom-
heden). 

 
I forbindelse med indsatsen vil der også være fokus på opsamling og bortskaffel-
se af evt. slukningsvand, beskyttelse af naturområder og sundhedsmæssige 
aspekter. 
 
 
9. Formidling af oplysninger til nabolande. 

 

[X] kommunale redningsberedskab og [X] Politi [vurderer/vurderer ikke], at der er 

fare for, at et uheld på virksomheden kan medføre konsekvenser over lande-

grænser til nabolande. Formidling af oplysninger til nabolandes ansvarlige myn-

digheder om grænseoverskridende konsekvenser er derfor aktuel/ikke aktuel. 

 

(Dette vil næppe være relevant for danske virksomheder, men skulle det være 

tilfældet, skal Beredskabsstyrelsen involveres i denne del af udarbejdelsen af 

beredskabsplanen. 

 

Hvis et uheld på virksomheden kan medføre konsekvenser for et andet land, for-

anlediger Miljøstyrelsen, at den ansvarlige myndighed i det pågældende land får 

de nødvendige oplysninger til at kunne udarbejde beredskabsplaner, lave fysisk 

planlægning og oplyse offentligheden, jf. risikobekendtgørelsens § 17, stk. 1. 

  

Hvis der er truffet en begrundet afgørelse om ikke at udarbejde ekstern bered-

skabsplan for en kolonne 3-virksomhed, der ligger tæt på et andet lands område, 

underretter Miljøstyrelsen den ansvarlige myndighed i det andet land herom.) 
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10. Borgeradfærd ved større udslip med varsling. 

 

Generelt skal Beredskabsstyrelsens orientering om sirenevarsling følges. Denne 

gengives her i reduceret form: 

 

Hvis der indtræffer en større hændelse, hvor det vil være nødvendigt at varsle 

området, vil sirener og evt. politiets højttalervogne blive anvendt. Er dette tilfæl-

det, skal man gå ind og søge information hos DR eller TV 2. Her oplyses i bered-

skabsmeddelelse om hændelsens art og om, hvordan man konkret skal forholde 

sig i situationen. Ring ikke 112 for at få information. 

 

Se Beredskabsstyrelsens vejledning om sirenevarsling.  

 

 

11. Deaktivering 

 

Indsatslederne fra politiet og det kommunale redningsberedskab er ansvarlige for 

den endelige afslutning af indsatsen, herunder afvarsling m.v. 

http://brs.dk/beredskab/sirener/Pages/Varsling.aspx
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Risikobekendtgørelsens bilag 5, del 2 

 

Ekstern beredskabsplan 

 

Den eksterne beredskabsplan for kolonne 3-virksomheder, jf. § 15, skal indehol-

de følgende oplysninger:  

 

1) Navn eller stilling på de personer, der er bemyndiget til at iværksætte bered-
skabsprocedurerne, og på de personer, der er bemyndiget til at lede og koor-
dinere indsatsen uden for virksomhedsområdet. 

2) Foranstaltninger til hurtigt at modtage advarsel om hændelser samt procedu-
rer for alarmering og anmodning om indsats. 

3) Foranstaltninger til koordinering af de ressourcer, der kræves til at gennemfø-
re den eksterne beredskabsplan. 

4) Foranstaltninger til at yde bistand til uheldsbegrænsende indsatser på virk-
somhedsområdet. 

5) Uheldsbegrænsende indsatser uden for virksomhedsområdet, bl.a. under 
hensyntagen til uheldsscenarier beskrevet i sikkerhedsrapporten og mulige 
dominoeffekter, jf. § 14, herunder sådanne scenarier, der har indvirkning på 
miljøet. 

6) Foranstaltninger til, hvordan politiet giver offentligheden og enhver naborisiko-
virksomhed eller anlæg, der falder uden for denne bekendtgørelses anvendel-
sesområde, konkret information om uheldet, og om hvordan de bør forholde 
sig. 

7) Foranstaltninger til underretning af andre landes beredskabsmyndigheder i 
tilfælde af et større uheld, der kan få grænseoverskridende følger. 


