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1. Forord 

 
Dette er den eksterne beredskabsplan for virksomheden H. Daugaards Varehotel 
beliggende Bavnevej 13, 6580 Vamdrup i Kolding kommune. Planen er udarbejdet af 

Kolding Kommune, Redningsberedskab Kolding i samarbejde med Sydøstjyllands Politi 
og udført i henhold til bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med 

risikoen for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen). 
 
Virksomheden er et varehotel, som opbevarer stykgods, stålrør og kemikalier som 

f.eks. planteværnsmidler, olier og maling.  
 

Den eksterne beredskabsplan er en beskrivelse af virksomhedens aktuelle forhold. 
Planen vil løbende blive ændret i takt med ændringer på virksomheden og ny erfaring 
på området. 

 
Opdateringer af beredskabsplanen vil jfr. bekendtgørelsen blive sendt i offentlig 

høring. Beredskabsplanen har senest været i høring 13. oktober – 10. november 
2010. 
 

2. Planens mål 

 

Planens mål er at begrænse eller afværge hændelser, som påvirker personer, 
virksomheder eller miljøet efter større uheld på virksomheden, hvor større uheld kan 
medføre væsentlig fare for personer på eller uden for virksomheden, eller for miljøet.  

 
Planen sigter mod 2 scenarier: 

 
1. Udslip af kemikalier 

2. Brand i giftlager 
 

3. Anmeldelse om større uheld og koordinering af ressourcer 

 
Anmeldelse om brand eller udslip indgår til Redningsberedskab Kolding (Kolding 

Kommunes døgnbemandede vagtcentral) enten automatisk via brandsikringsanlægget 
eller manuelt via alarmtryk. Herfra videregives alarmeringen til Sydøstjyllands Politis 
vagtcentral. 

 
Telefonisk anmeldelse via 112-alarmcentralen videresendes elektronisk til 

Redningsberedskab Kolding og Sydøstjyllands Politis vagtcentral. 
 
I begge tilfælde disponerer Redningsberedskab Kolding og Sydøstjyllands Politi 

ressourcer til stedet ud fra egne møde- og alarmeringsplaner. 
  

Ved større uheld, hvor der viser sig behov for koordinering at større indsatsstyrker, 
kan Sydøstjyllands Politi indkalde den lokale beredskabsstab i politikredsen. 



EKSTERN BEREDSKABSPLAN  H. Daugaards Varehotel 

                Side 3 af 5 

 

4. Indsatslederens opgaver: Indsatsleder politi (ISL-PO) 

 

Politiloven og Beredskabsloven samt ”Retningslinjer for indsatsledelse”, udgivet af 
Beredskabsstyrelsen, fastlægger opgaverne for politiets indsatsleder. Dette indebærer 
ansvaret for koordinering af den samlede indsats, herunder i fornødent omfang at 

sørge for varsling, afspærring, evakuering, bevogtning og andre nødvendige 
foranstaltninger. Dette varetages i samarbejde med redningsberedskabets 

indsatsleder. 
 

5. Indsatslederens opagver: Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) 

 
Beredskabsloven og ”Retningslinjer for indsatsledelse”, udgivet af 

Beredskabsstyrelsen, fastlægger opgaverne for redningsberedskabets indsatsleder. 
Dette indebærer ansvaret for den tekniske ledelse af indsatsen inden for fareområdet. 
Det vil sige at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og 

miljø i tilfælde af et større uheld på virksomheden. Dette varetages i samarbejde med 
ISL-PO. 

 

6. Ansvarsfordeling ved iværksættelse af ekstern beredskabsplan 

 

Skønnes det ved alarmeringen, at der er tale om et større uheld, iværksættes den 
eksterne beredskabsplan umiddelbart af politiet, og ISL-RB underrettes. 

 
Såfremt et større uheld først bliver kendt ved ankomst til skadestedet, iværksættes 
den eksterne beredskabsplan af den først ankomne indsatsleder. 

 
For Redningsberedskab Kolding kan følgende personer iværksætte den eksterne 

beredskabsplan: 
 ISL-RB 

 Beredskabschefen 
 
For Sydøstjyllands Politi kan følgende iværksætte den eksterne beredskabsplan: 

 Vagtchefen 
 ISL-PO 

 

7. Virksomheden og processer 

 

Virksomheden er indrettet til opbevaring af gods inkl. kemikalier. Der foregår ingen 
produktion på virksomheden ud over toning af maling. Godset modtages på lastbiler 

og jernbanevogne og køres direkte ind på lageret. Efter opbevaring afhentes godset af 
disponerede biler. Disse biler opfylder kravene i ADR-konventionen om transport af 
farligt gods. På virksomheden forekommer etikettering og ompakning, dog uden brud 

på inderemballage. Der er ingen væsentlige påvirkninger af miljøet, idet der kun er 
støj fra transport til og fra virksomheden. Der foregår ingen opbevaring af kemikalier 

udendørs. 
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På lageret opbevares periodevist en større mængde farlige kemikalier, hvorfor 
virksomheden er underlagt Risikobekendtgørelsen.  

8. Myndighedsbehandling 

 
Virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen og er kategoriseret som en 

såkaldt kolonne 3-virksomhed. 
 

Følgende myndigheder har i henhold til Risikobekendtgørelsen været involveret i 
sagsbehandlingen af denne virksomhed: 

 Beredskabsstyrelsen, Datavej 16, 3460 Birkerød, 

 Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, 
 Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Eltangvej 232, 6000 Kolding, 

 Sydøstjyllands Politi, Operativ Planlægning og Analyse, Holmboes Allé 2, 3., 
8700 Horsens og 

 Redningsberedskab Kolding, Toldbodgade 3-5, 6000 Kodling. 

 
Sagsbehandlingen af virksomheden er en løbende proces, som indledes med en 

anmeldelse af virksomheden efter Risikobekendtgørelsens § 5, herunder fremsendelse 
af en sikkerhedsrapport samt en intern beredskabsplan. Formålet med virksomhedens 
sikkerhedsrapport er at beskrive virksomhedens sikkerhedsniveau for mennesker og 

miljø på og uden for virksomheden. 
 

Myndighederne vurderer i deres behandling af sagen, om virksomheden opfylder 
Risikobekendtgørelsens krav om sikkerhedsdokumentation, samt om der er etableret 
de fornødne foranstaltninger med henblik på forebyggelse af større uheld. Ses 

kriterierne opfyldt, godkendes virksomhedens ”kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer”. 

 
Risikomyndighederne foretager efterfølgende såvel anmeldte som uanmeldte 

inspektioner på virksomheden. Inspektionerne foretages oftest med deltagelse af 
repræsentanter fra alle myndighederne nævnt ovenfor. Det sker for at vurdere, om 
indholdet i sikkerhedsrapporten og virksomhedens plan for forebyggelse af større 

uheld til stadighed svarer til de faktiske forhold på virksomheden. 
 

9. Brandvæsenets og politiets iværksættelse af uheldsbegrænsende 
foranstaltninger på og uden for virksomheden. 

 

Der er umiddelbart identificeret følgende scenarier, der planlægges 
uheldsbegrænsende foranstaltninger for: 

 
Udslip af kemikalier: 

 Redning af personer 

 Varsling og evt. evakuering af truede personer 
 Eventuel varsling af borgere 

 Sikre, at bekæmpelse af udslippet er iværksat 
 Sikre, at virksomheden har iværksat egne uheldsbegrænsende foranstaltninger 
 sikre, at udslip ikke ledes i kloakker. 
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Brand i giftlager: 
 Redning af personer 

 Varsling og evt. evakuering af truede personer 
 Eventuel varsling af borgere 
 Iværksættelse af brandbekæmpelse 

 Sikre, at evt. udslip og slukningsvand ikke ledes i kloakker. 
 

10. Formidling af oplysninger til nabolande 

 
Redningsberedskab Kolding og Sydøstjyllands Politi vurderer, at der ikke er fare for, at 

et uheld på virksomheden kan medføre konsekvenser over landegrænser til 
nabolande. Formidling af oplysninger til nabolandes ansvarlige myndigheder om 

grænseoverskridende konsekvenser er derfor ikke aktuel. 
 

11. 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 tilfældet, 
skal man gå inden døre, lukke døre og vinduer samt slukke for ventilationsanlæg. Lyt 

til Danmarks Radio eller TV2. Her oplyses i en beredskabsmeddelelse om hændelsens 
art og om, hvordan man skal forholde sig. 
 

 
 

 
 

 
 
 


