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 Actioncard 10 / Bilag 10  
 

Plan for håndtering af varsler og alarmer 
 
  
 
  
 

 

Håndtering af varsler og alarmer 
 
 

Varsling om voldsomt vejrlig 

Varsling vil typisk ske i forbindelse med voldsomt vejrlig. 

 

I disse tilfælde vil chefvagten hos Vestsjællands Brandvæsen løbende holde sig 

ajour om situationen i samarbejde med øvrige relevante myndigheder og briefe 

borgmesteren og kommunaldirektøren om situationens udvikling. 

 

Hvis borgmesteren og kommunaldirektøren i dialog med Vestsjællands 

Brandvæsens chefvagt / forbindelsesofficer vurderer, at situationen kan blive 

kritisk, aktiveres krisestyringsstaben, som herefter planlægger varsling af 

borgerne og andre forebyggende tiltag.  

 

Lederen af ”Sekretariat, Jura, Udbud & Indkøb” (sekretariatet) er ansvarlig for, at 

Krisestyringsstaben alarmeres og indkaldes via telefonlisten, se Tillægsbilag / 

Bilag 2: Kontaktliste. 

 

Se i øvrigt delplaner (niveau II og III) for de enkelte centre/virksomheder. 

 

Alarmering om ulykke, katastrofe el.lign. 

Alarmering om, at en ulykke eller katastrofe er indtruffet, vil typisk indgå via 

politiets alarmcentral til Midt- og Vestsjællands Politis vagthavende indsatsleder 

eller til Vestsjællands Brandvæsens chefvagt. I henhold til den indkomne melding 

vil politiets indsatsleder eller brandvæsenets chefvagt derefter varsko Lejre 

Kommunes borgmester og kommunaldirektør. 

 

Meddelelse om større hændelser/kriser kan også indgå via 

sundhedsmyndighederne el.a. myndigheder (eksempelvis Sundhedsstyrelsen ved 

pandemisk influenza el.lign.) Meddelelsen videreformidles fra den 

direktør/chef/leder/medarbejder, der modtager den - via det normale 

ledelseshierarki i Lejre Kommunes linjeorganisation - til borgmesteren og 
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Side 2 af 2 

kommunaldirektøren, der, som ovenfor beskrevet, vurderer, om situationen 

fordrer aktivering af krisestaben. Hvis det ikke er muligt at komme i kontakt med 

den relevante, nærmeste leder, gives beskeden videre opad i ledelseshierarkiet, 

så det sikres, at informationen når borgmester og kommunaldirektør rettidigt, 

hvis krisens/hændelsens karakter og omfang nødvendiggør det.  

 

Hvis borgmester og kommunaldirektør vurderer, at krisestyringsstaben skal 

aktiveres, indkalder sekretariatet (som ovenfor beskrevet) krisestaben via 

telefonlisten, se Tillægsbilag / Bilag 2: Kontaktliste. 

 

Hvis varslet/alarmen ikke er indgået via politi eller brandvæsen, retter lederen af 

”Sekretariat, Jura, Udbud & Indkøb” (sekretariatet) henvendelse til Vestsjællands 

Brandvæsens vagtcentral via telefonlisten, se Tillægsbilag / Bilag 2: Kontaktliste. 

Vagtcentralen varskoer herefter brandvæsenets chefvagt, som derefter indgår 

som medlem af Lejre Kommunes krisestab (eller udpeger en forbindelsesofficer 

som deltagende medlem). Krisestaben planlægger herefter varsling af borgerne 

og andre forebyggende tiltag. 

 

Se i øvrigt delplaner (niveau II og III) for de enkelte centre/virksomheder. 

 


