Kære medlemmer i Grundejerforeningen.
I de seneste uger har flere af os rettet henvendelse til Beredskabsstyrelsen om røggener.
Nedenstående kan I læse det svar, som jeg har modtaget efter endnu en klage.
Det vigtige budskab er, at I bedes sende en e-mail til BRS-KTP-H@BRS.FIIN.DK med cc til formand@2640v.dk hvor I
kort beskriver røggenen og vigtigst, hvornår I har observeret den.
Med venlig hilsen
Søren S 86

Beredskabsstyrelsen Hovedstaden beklager røggener
Tak for behagelig samtale i går aftes (20. oktober 2020).
Indledningsvist vil jeg gerne beklage de røggener, som I har oplevet. Det er vi virkelig kede af, og
det skal vi gøre noget ved. Det har ikke på nogen måde været vores hensigt at ødelægge vores gode
naboskab, som vi værdsætter, og som vi ønsker at værne om.
Vi har allerede efter de første henvendelser om røggener i begyndelsen af oktober taget en række
konkrete initiativer for at begrænse røgudviklingen og røgspredningen. Men det har åbenlyst ikke
været godt nok, så vi arbejder derfor videre på at begrænse røgudviklingen.
Det er i adskillige år lykkes os at være naboer, uden at vi har modtaget klager over røggener. Vi har
derfor som det første set på, hvilke aktiviteter i den seneste periode som er nye eller ændret i
forhold til tidligere, og som måske kan være anledningen til røgenerne.
Det er foreløbigt konstateret tre forhold, som vi arbejder videre med. Det drejer sig om nogle få
konkrete branduddannelsesaktiviteter og afviklingen af disse, ajourføring af uddannelsen af
instruktører i brug af faciliteterne samt på vedligeholdelsen af vores faciliteter, så de fungerer fuldt
og helt efter hensigten. Vi har for sidstnævntes vedkommende desværre konstateret mindre fejl på
to af vores brandfaciliteter, hvilket under uheldige omstændigheder kan give unødige røggener.
Fejlene er straks anmeldt til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som ejer faciliteterne, og som
står for vedligeholdelsen.
Hertil kommer at den herskende vindretning i de to perioder, hvor vi har fået klager, har været fra
en sydlig retning. Denne vindretning er ganske ugunstig for afvikling af bestemte aktiviteter, men
heldigvis ikke almindelig. Vi har på den baggrund besluttet at aflyse disse aktiviteter, hvis
vindretningen er fra en sydlig retning. Dette også i den kommende weekend.
Om os kan jeg ganske kort oplyse, at vi som ét af Beredskabsstyrelsens seks beredskabscentre er en
central aktør i samfundets beredskab.
Vi har i den forbindelse to hovedopgaver. Vi er dels et nationalt overbygningsberedskab, som
varetager operative opgaver inden for brand, redning og miljø som støtte til offentlige myndigheder,
virksomheder og andre, der har ansvar for beredskab og indsats eller opretholdelse af vigtige
samfundsfunktioner primært i hovedstadsområdet og det nord- og vestsjællandske område. Dels
driver vi uddannelsesvirksomhed for beredskab, Politi og andre offentlige myndigheder med
beredskabsansvar.

Vores operative beredskab ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden baserer sig på frivillige. Vi har
p.t. ca. 250 frivillige tilknyttet, der uddannes om aftenen og i weekenden.
I dagtimerne på hverdage, og på enkelte weekenddage, udnytter vi faciliteterne til brug for
uddannelsesvirksomhed for eksterne brugere. For tiden drejer det sig hovedsageligt om Politiskolen
i relation til taktisk førstehjælp, der er dog ingen røg herfra, og om Hovedstadens Beredskab i
relation til almindelig branduddannelse og vedligeholdelse heraf.
I forbindelse med branduddannelse på beredskabscentret anvender vi kun rene engangspaller af træ.
Vi stiller endvidere krav om, at der skal være certifikat på dem, således at de kun er varmebehandlet
og f.eks. ikke er trykimprægneret eller på anden måde malet el.lign. Derudover anvender vi
biodiesel, der er produceret af madrester, samt i mindre omfang spånplader, gas og fritureolie.
Hovedparten af al branduddannelse sker indendørs i brandhallen. Brandhallen er bygningen med
den høje skorsten.
Jeg håber på jeres forståelse og tolerance i sagen, indtil vi forhåbentlig – og gerne meget hurtigt –
har fået fuldt overblik over de aktiviteter, som kan give røggener for jer.
Skulle I opleve røggener fra os igen, vil det være en stor hjælp for os i vores bestræbelser på at
undgå røggener, at I sender besked til vores hovedpostkasse med det konkrete tidspunkt for
hændelsen. På den måde kan I hjælpe os til at identificere, hvilken aktivitet og under hvilke vilkår
den blev afviklet. Det vil vi kunne se i vores aktivitetsoversigt. På den måde kan vi forhåbentligt
pejle os ind på samtlige de aktiviteter, som potentielt vil kunne give jer gener.
I skriver til Beredskabsstyrelsen Hovedstaden: BRS-KTP-H@BRS.FIIN.DK. I vil også kunne ringe
til os på 7285 2060.
Hvis der blandt grundejerforeningens medlemmer er interesse for at besøge os, høre om
virksomheden, se faciliteterne og få en kop kaffe, vil jeg meget gerne invitere jer på besøg en dag,
hvor det passer jer.
Med venlig hilsen
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PS: Det er naturligvis ikke for at fraskrive os vores ansvar. Men måske I også er opmærksomme på,
at branden i haveaffaldsoplaget ved Solum i Roskilde fortsat giver røggener, og som vi ved til tider
kan give lugtgener på stor afstand. Der er i den forbindelse et tidsmæssigt sammenfald.

