NOTAT
Svar på spørgsmål stillet på Kommunalbestyrelsens
ekstraordinære møde den 7. marts 2022 under 'Eventuelt'
stillet af Tina Cartey Hansen (C)

HVIDOVRE KOMMUNE
Center for Plan og Miljø
Sagsnr.: 22/9143
Doknr.: 65345/22

På Kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde den 7. marts 2022 bad Tina
Cartey Hansen (C) administrationen om en opdatering på beskyttelsesrum i
Hvidovre Kommune.

Dato: 25-04-2022/gdu

Besvarelse
Det er forsvarsministeren, der bestemmer, at Kommunalbestyrelsen under krise eller krig skal
klargøre offentlige beskyttelsesrum, jf. Beskyttelsesrumsloven.
I tilfælde af krise vil kommunen afvente instruktioner fra Forsvarsministeriet og træffe de fornødne
foranstaltninger, som ministeriet måtte påbyde. Dette skal ses i relation til, hvordan den enkelte
borger skal agere, og hvilke beskyttelsesrum der kan benyttes.
Offentlige beskyttelsesrum kan anvendes til andre formål, så længe forsvarsministeren ikke har
bestemt, at de skal klargøres. Denne benyttelse må ikke forringe rummenes brugbarhed som
offentlige beskyttelsesrum, og de skal kunne klargøres med et varsel, som forsvarsministeren kan
fastsætte.
Der kan, via BBR-registeret, trækkes data vedrørende adresse og kapacitet for sikringsrum i
bygninger i Hvidovre Kommune. Data er senest opdateret i 2020. Fra 1950 til 1994 var der lovkrav
om at opføre sikringsrum i bygninger i byer, der skulle huse mere end to familier eller virksomheder
med mere end 10 ansatte. Ansvaret for sikringsrum påhviler den enkelte ejer af bygningen, og
kommunerne har bl.a. en tilsynsforpligtelse i forbindelse med eventuel klargøring af rummene, hvis
disse f.eks. er anvendt til cykelkælder, opbevaring eller lignende. Kommunen er ikke bekendt med
standen af rummene. Den samlede sikringsrumskapacitet i Hvidovre Kommune er opgjort til
61.864 pladser, omtrent svarende til den opgørelse af pladser i Hvidovre kommune, der indgår i
DRs dækning af sagen primo april 2022, hvor det kommunale beredskab (for Hvidovre Kommune
er det Hovedstadens Beredskab) fremgår som kilde.
Kommunen har derudover i marts 2022 modtaget en opgørelse over bunkers/beskyttelsesrum
fra Hovedstadens Beredskab, der tæller i alt 12 rum med en samlet kapacitet på 600 pladser.
Beskyttelsesrum kan være betonbunkers, betondækningsgrave oftest placeret langs indfalds- og
ringveje, i parker, rundkørsler mv. Hovedstadens Beredskab varetager opgaven for kommunen i
relation til beskyttelsesrum. Den indvendige stand er endnu ukendt.
Kommunen har modtaget anmodning fra Beredskabsstyrelsen til kommunalbestyrelser og
kommunale beredskaber om fremsendelse af oversigt over offentlige beskyttelsesrum, sikringsrum
samt supplerede rum til beskyttelse i kommunen senest 1. maj 2022. Denne opdatering foretages i
samarbejde med Hovedstadens Beredskab.

Side 1 af 1

