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6. december 2017

SMOKAs koncept for redningsberedskab ved hændelser med kemiske stoffer

Baggrund
Beredskabslovgivningen er grundlaget for redningsberedskabets indsats i Danmark, herunder
indsatsen ved hændelser med kemiske stoffer. Det drejer sig bl.a. om beredskabsloven og om
bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab
Det overordnede princip for redningsberedskabet i Danmark er sektoransvarsprincippet. Det
betyder, at alle myndigheder hver har ansvaret for beredskabet i deres egen sektor.
Sektoransvarsprincippet og bestemmelserne om den civile sektors planlægningsforpligtelser findes i
beredskabslovens kapitel 5.
”§ 12. Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på
personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer…”

SMOKA
U-vej 7
DK-2300 København S
Tel.: 33 22 32 37
Fax: 72 62 01 70
www.smoka.dk
smoka@smoka.dk

Det kommunale redningsberedskab
Det kommunale redningsberedskab iværksætter den umiddelbare indsats ved ulykker og katastrofer
og varetager den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet under hele indsatsforløbet.

SMOKA´s redningsberedskab til ejerkommunerne
SMOKA har truffet følgende foranstaltninger for at kunne servicere kommunerne i forhold til deres
ansvar:
•

SMOKA holder sig opdateret med de kommunale redningsberedskaber i ejerkommunerne, og
afholder efter behov møde med de lokale beredskabsafdelinger for at evaluere om beredskabet
fortsat lever op til det ønskede serviceniveau samt risikoprofil.

•

SMOKA har på Prøvestenen indrettet et særskilt modtageområde, hvor akutmodtagelse kan ske
på alle tidspunkter (24-7) i henhold til det ønskede serviceniveau med tanke på dimensionering
og materiel.

•

SMOKA har et medarbejder-team, som har gennemgået et uddannelsesprogram, som sikrer at
de ønskede kompetence og ressourcer er til stede ved akutte situationer.

•

SMOKA har et stående udrykningsberedskab med tilhørende alarmsystem.

•

Ved uheld og i katastrofetilfælde, i tilfælde af brand, uheld, m.v. kan SMOKA afhente og
modtage farligt affald både inden for og uden for normal åbningstid. Uden for normal arbejdstid
vil modtagestationen kunne åbnes i løbet af 1 time.

•

Såfremt der er behov for emballage – eksempelvis palletanke – er SMOKA i besiddelse af
godkendt emballage. SMOKA kan sikre afhentning af farligt affald, og eventuel udbringning af
emballage.

