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Emne: Tankbilen væk fra Knebel beredskab - endnu før analysen er færdig! Hvorfor dog det?

Til repræsentanterne for Syddjurs kommune i beredskabskommissionen!
Beredskabskommissionen har lavet en hovsaløsning.
Ganske uden at det har været optaget på dagsordenen, har man besluttet at flytte vores eneste
tankvogn fra Knebel til Allingåbro, hvor der så skal være to tankbiler?
Det er meget utilfredsstillende, helt uforståelig og savner logik.
Vi har protesteret mod den forringelse af sikkerheden, som ikke en gang er en besparelse.
Se http://www.borgerforeningen-mols.dk/Arkiv/Kommentar/Tankbilen%20flyttes%20fra%20Knebel.pdf
Der er endnu ikke kommet nogen tilbagemelding, den afventer vi med stor spænding.
Imidlertid er beredskabet i Knebel af beredskabschefen blevet meddelt:
”at tankvognen afhentes allerede torsdag den 3. marts”. Samt at man i Knebel må:
”fjerne det, I har bygget på, men dog sådan at den er driftsklar, når Allingåbro skal overtage den”.
Det er ellers med al tydelighed præciseret i LBK nr. 660 af 10/06/2009
§ 15. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning.
Stk. 2. Forsvarsministeren fastsætter regler om vandforsyningen til brandslukning.
Det understreges i selvstændig paragraf, at der SKAL være tilstrækkelig med vandforsyning.
I dette tilfælde vil der ingen vandforsyning være her, hvis/når tankvognen stilles derhen, hvor der så
til gengæld er dobbelt forsyning!
Er der søgt/opnået tilsagn fra forsvarsministeren om dispensation fra denne paragraf 15?
Hvad er egentlig begrundelsen for den så pludselige indskydelse i kommissionens møde?
Er det ikke ganske rimeligt at lade foranstående få opsættende virkning på effektuering af
beslutningen, så denne ikke finder sted allerede på torsdag?
Hvis ikke, så er sidste del af beslutningsreferatet fra samme møde:
”Kommissionen anmoder Beredskabschefen belyse problemstillingen vedrørende den geografiske placering af
vandtankvogne, herunder de budgetmæssige forudsætninger. Sagen
behandles på næste kommissionsmøde” vel helt unødvendig og ganske overflødig. Vognen er jo flyttet

til

den tid.
Set med vore briller virker det ikke særlig professionelt at flytte tankbilen før problemstillingen er
belyst og analysen kommer næppe til at pege på, at man her drog forkerte konklusioner.
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