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Leiðbeining, um hvat ein
kommunal tilbúgvingarætlan
skal innihalda

FISKIMÁLARÁÐIÐ

FORMÆLI
Hendan leiðbeiningin, um hvat ein kommunal tilbúgvingarætlan skal innihalda, skal
fatast sum eitt tilboð til kommunurnar at nýta sum eitt amboð, tá arbeiðast skal við
váðametingum og tillaging av tilbúgvingini í mun til eyðmerkta váðan í kommunala
tilbúgvingarøkinum.
Leiðbeiningin inniheldur tey evni, sum Fiskimálaráðið heldur eiga at verða tikin við
í eini tilbúgvingarætlan. Um kommunan heldur seg til leistin, ið verður skotin upp,
verða øll evni av týdningi tikin við og viðgjørd, og tilbúgvingarætlanirnar verða
greiðari.
Skotið verður upp, at byrjað verður við einum inngangi, síðani eini lýsing av
kommunalu váðamyndini, og sum tað síðsta eini lýsing av tænastuni, sum
kommunan, við støði í váðmetingini, veitir sínum borgarum á
tilbúgvingarøkinum.
Henda leiðbeining er gjørd, tí Fiskimálaráðið hevur staðfest, at kommunalu
tilbúgvingarætlanirnar, ið eru sendar ráðnum, eru sera ymiskar í vavi, innihaldi og
dygd.

Fiskimálaráðið, 22.04.2022

Andras Marr Poulsen
tilbúgvingarsamskipari
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INNGANGUR
Her verður lýst, hvat endamálið við tilbúgvingarætlanini er. Eisini eigur at verða
lýst, nær ætlanin hevur verið fyri í tilbúgvingarnevndini, og
avgerðin/niðurstøðan hjá tilbúgvingarnevndini eigur at verða endurgivin í
tilbúgvingarætlanini. Harumframt eigur at verða lýst, um tilbúgvingarætlanin
hevur verið til hoyringar hjá ymiskum áhugapørtum, hvørjir teir eru og ein
skjalfesting av, hvørt tilbúgvingarætlanin hevur verið fyri á kommunustýrisfundi,
og nær hon er góðkend av kommunustýrinum.

LÝSING AV KOMMUNALU VÁÐAMYNDINI
Yvirskrift
Upplýsingar
um
kommununa

Hagtøl (5-10
ár aftur)

Dømi um innihald
• Staðseting og stødd.
• Landafrøðilig lýsing. Fyrilit eigur at takast til býir, bygdir,
vinnuøki, strandarøki, vøtn, havnir, náttúru, mentanarlig
virðir, møgulig serlig mannaverk, serlig øki, serligt
vandakent virksemi og bygningar/mannaverk, ið krevja
brunasýn, tunlar, tyrlupallar, flogvøllir.
• Slag av vinnuvirksemi.
• Sereyðkenni í mun til bygging (íbúðarhús, randarhús,
hægri bygningar, vinnubygningar o.s.fr.)
• Undirstøðukervið í síni heild og veitingar.
• Fólkatættleiki og fólkasamanseting.
• Ferðsluviðurskifti, har eisini verður lýst, hvat slag av
ferðslu ferðast í økinum. Tað kann t.d. vera
ferðafólkaflutningur, koyring við vandamiklum evnum,
o.s.fr. Her eigur eisini at vera ein lýsing av
vanlukkuhagtølum.
• Serlig øki/bygningar, har nógv fólk koma saman (evt. øki,
ið verða nógv vitjað av ferðafólki, fótbóltsvøllir,
samkomuhús, afturvendandi festivalar).
• Annað.
• Slag og tal av útkøllum
(eldur/ferðsluóhapp/druknivanlukkur /olju- ella
kemikaliudálking o.s.fr.), ið hava havt við sær, at
kommunala tilbúgvingin er koyrd á staðið.
• Slag av útkøllum og nær á døgninum tilburðurin hevur
verið.
• Hagtøl yvir útkøll í mun til serlig øki/slag av
bygningum/slag av tilburði.
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Eyðmerking av
váða

•
•
•
•

Lýsing av, um fleiri tilburðir hava verið samstundis.
Lýsing av blindum og følskum alarmum.
Lýsing av hjálp (grannahjálp, sjálvboðin, sertilbúgving).
Stutt lýsing av háttalagnum (metodik) fyri eyðmerkingini
av váðanum. Her verður eisini víst til, hvørjar keldur eru
nýttar, og hvørjir persónar ella fyritøkur hava luttikið í
arbeiðinum at eyðmerkja váðan í kommununi.
• Eitt bólkað yvirlit yvir allar eyðmerktar váðar1.
• Niðurstøða í samband við eyðmerking av váðanum.
Eitt kort kann til fyrimunar nýtast og á tann hátt geva eina
sjónarmynd yvir, hvar serligur váði er eyðmerktur.

Váðagreining

Smálutir um eyðmerking av váða kann lýsast í fylgiskjali.
• Stutt lýsing av háttalagnum (metodik), ið er nýtt í
samband við váðagreiningina.
• Bólkað yvirlit yvir váðar og tilburðir og ein stutt
grundgeving av, hví váðin og tilburðurin er valdur
burturúr (sbrt. hagfrøðiligu lýsingini).
• Váðamatrisa2 við eini lýsing av teimum útvaldu
tilburðunum samanborið við títtleika, og hvørjar
avleiðingar ein slíkur tilburður kann hava við sær.
• 1-3 hugsað dømi og greining av framferðarhátti
samanborið við førleikar.
• Niðurstøða av møguligum neyvari greiningum.
• Úrslitið av greiningini viðvíkjandi um førleikar og útgerð
eru nøktandi í mun til váðan í økinum og eitt yvirlit yvir,
hvat slag av útgerð og hvørjir førleikar eru nøktandi at
senda á staðið í samband við tilburðin. Harumframt eina
lýsing av, hvørji fyribyrgjandi átøk eru og eiga at verða
sett í verk í mun til tær støður og tilburðir, ið eru greinað.
• Niðurstøða av úrslitinum av váðagreiningini.
Smálutir í sambandi við váðagreiningina kunnu lýsast í fylgiskjali.

Eitt bólkað yvirlit kann t.d. vera: Bústaðarøki, størri bygningar, náttúra, dagtilhald og
stovnar, undirstøðukervið (vegir, tunlar og undirsjóvartunlar, flogvallir og tyrlupallar),
eldhættisligt- ella umhvørvisvandamikið virksemi, havnir og havnaløg, serlig øki, har nógv fólk
koma saman.
2
Sí fylgiskjal 1
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LÝSING AV TÆNASTUNI, IÐ KOMMUNAN VEITIR SÍNUM BORGARUM Á
TILBÚGVINGARØKINUM
Yvirskrift
Tænastustøðið
hjá tilbúgvingini
í mun til
fyribyrgjandi
átøk, har eisini
verður greitt frá,
hvørjar
broytingar verða
mettar neyðugar
í mun til
núverandi
tilbúgvingarstøði

Dømi um innihald
• Fyribyrgjandi átøk, sum kommunala tilbúgvingin
fremur, bæði í mun til hvat er álagt við lóg, og hvat
verður gjørt av sjálvbodnum uppgávum.
• Serlig øki, ið verða víst ans.
• Tøkt tilfeingi, sum t.d. ársverk.
• Yvirskipað mál og karmar.
• Serlig fyrilit í mun til breksáttmálan § 11.
• Niðurstøða í mun til fyribyrgjandi átøk og førleikar.

Dømi uppá fyribyrgjandi átøk: Serlig fyrilit í mun til vardar
bústaðir, ellisheim, vinnuligt virksemi, har serligur váði er, ella
at veita borgarum í kommununi tænastur, so sum at hava
eftirlit við skorsteinar fyri at fyribyrgja eldi, veita borgarum í
kommununi ókeypis roykvarnarar, o.s.fr.
Tænastustøðið
• Tilbúgvingarstøðir (Brandstøðir).
hjá kommunalu
• Ein lýsing av, hvussu yvirskipaða (strategiska) leiðslan3
tilbúgvingini í
og tekniska leiðslan er skipað.
mun til reaktiva
• Tal av manning, her eitt yvirlit yvir átaksleiðarar,
hjálp við eini
liðleiðarar og sløkkiliðsfólk.
lýsing av,
• Sløkkibilar og útgerð (Her er neyðugt, at gjørt verður
hvørjar
greitt, hvat slag av sløkkibili talan er um –
broytingar eru
sløkkikapasitetur o.s.fr.)
gjørdar í mun til
• Møtitíðir, og hvussu leingi tað skal taka at koma fram á
núverandi støðu.
staðið.
• Samanseting av liðum (útgerð og førleikar), ið verða
send til ymisku tilburðirnar. (T.d. til eld í sethúsum ella
til eitt ferðsluóhapp, har brúk er fyri tekniskari
tilbúgving).
• Ein lýsing av, hvussu tveir tilburðir samstundis í sama
øki verða handfarnir.
• Møguleiki fyri hjálp (grannahjálp, sjálvboðin, privatir
veitarar o.s.fr.). Eru serlig fyrilit tikin í mun til fólk, ið
bera brek – sí niðanfyri.
• Uppmøtingar og fráboðanarætlanir fyri serligar váðar.
T.d. Handilsmiðstøðin í Havn, Undirsjóvartunlar, Stór
vinnuvirkir, flogvallir o.s.fr.)
• Vatnveiting.
Sum íblástur kann ein hyggja at “Helhedsorienteret beredskabsplanlægning” útgivið av Beredskabsstyrelsen
2008 og sum er at finna á www.brs.dk.
3

4

• Yvirskipað mál og karmar.
• Ein lýsing av teimum serligu fyrilitum, ið eru tikin í mun
til fólk, ið bera brek, sbrt. § 11 í breksáttmálanum –
hetta fyri at tryggja, at breksáttmálin verður fylgdur.
• Niðurstøða í mun til førleikan at veita reaktiva hjálp.
Eitt kort kann til fyrimunar nýtast og á tann hátt geva eina
sjónarmynd yvir, hvar tilbúgvingarstøðirnar eru staðsettar, og
hvat væntast av tíð, áðrenn kommunala tilbúgvingin kemur á
staðið. Onnur kunning, ið verður mett at hava týdning í mun til
kommunala tænastustøðið, kann eisini vísast á korti, so sum
vatnveitingarstøð, serligir váðar o.s.fr.
Hýsing og
• Ein lýsing av, hvussu tilbúgvingin er skipað í mun til
kostarhald av
hýsingarstøð, starvsfólk, veitingar o.s.fr.
bráðfluttum og
• Fólk, sum eru í sóttarhaldi, mugu í ein vissan mun
neyðstøddum
roknast at hava tørv á grundleggjandi veitingum – hvør
við eini lýsing av,
skal gjalda hetta er meira óvist.
hvørjar
• Ein lýsing av, hvussu tryggjað verður, at fólk, ið bera
broytingar eru
brek, hava somu atgongd til hjálp sum onnur fólk.
gjørdar í mun til
(Rørslutarnað, sjónveik/blind og hoyriveik/deyv).
núverandi støði.
Tað eigur at vera væl lýst í tilbúgvingarætlanini, hvør ger hvat.
Tað er ikki nokk, at skrivað verður, at hetta vanliga ikki er
nakar trupulleiki.
Sjálvboðin í
• Ein lýsing av teimum uppgávum, ið verða loystar av
tilbúgvingini við
sjálvbodnum, bjargingarfeløgum, Reyða Krossi o.s.fr.
eini lýsing av,
hvørjar
broytingar eru
gjørdar í mun til
núverandi støðu
Útbúgvingar,
• Núverandi útbúgvingarstøði og royndir.
bæði í mun til
• Hvat verður brúk fyri av førleikamenning og útbúgving
fyribyrjandi átøk
frameftir í mun til teir tilburðir, ið eru eyðmerktir og
og reaktiva hjálp
útvaldir í tilbúgvingarætlanini.
• Ein lýsing av útbúgvingum, ið taka serlig atlit at
breksáttmálanum § 11 – hetta fyri at tryggja, at
breksáttmálin verður fylgdur.
• Yvirskipað mál og karmar.
• Ein ætlan fyri, leypandi at tryggja, at málini verða fylgd
upp í mun til viðlíkahaldsútbúgvingar, eftirútbúgvingar
og víðari førleikamenning.
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Yvirlit yvir
venjingar við
eini lýsing av,
hvørjar
broytingar eru
gjørdar í mun til
núverandi støðu

• Ein lýsing av øllum venjingum, ið hava verið framdar.
• Ein lýsing av venjingum, ið liggja fyri framman, har
eisini kommunala kreppuskipanin verður roynd av
(Kommunala krepputoymið á
operativum/strategiskum stigi), har lýst verður, hvørjir
tilburðir verða lagdir til grund fyri venjingini.
Dømi um, hvat verður vant: Responstíðir, Samstarv við aðrar
partar, Venjing í brúki av útgerð, o.s.fr.
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Váðamatrisa

Sannlíkindi

Sera sannlíkt
(5)

Toluliga sannlíkt
(4)

Sannlíkt
(3)

Toluliga ósannlík
(2)

Ósannlíkt
(1)
Sera høgur váði
Høgur váði

Avmarkaðir
(1)

Toluligar
(2)

Álvarsamar
(3)

Sera álvarsamar
(4)

Hættisligar
(5)

Miðal Váði
Lítil váði

Avleiðingar

Sera lítil váði
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