
Arbejdspakke 4: Kortlægning af ansvarsfordeling mellem myndigheder i forhold til  
større ulykker og katastrofer i grænse-/projektområdet. 
Aktivitet Indhold Tidsplan Mål 
Der skal laves en kortlægning af 
strukturen for ansvarsfordelingen 
mellem diverse myndigheder og 
aktører ved større ulykker til søs i 
form af f.eks. olieforurening, som i 
Vadehavet er særlig vanskelig at 
bekæmpe, brand på skibe, anden 
forurening som kemikalieudslip, 
oversvømmelser etc.. På begge 
sider af grænsen er en række 
myndigheder involveret på hhv. 
land- og vandsiden.  
I forebyggelsesøjemed vurderes 
det, at der i første omgang er brug 
for en konkret kortlægning af 
ansvarsfordelingen på både dansk 
og tysk side. 
På denne baggrund vurderes evt. 
behov for anbefalinger til 
udarbejdelse af fælles dansk-tyske 
katastrofeplaner i forhold til 
scenarier som f.eks. ”stor 
oliekatastrofe på havet mellem 
Rømø og Sild”, ”brændende skib på 
Flensborg Fjord”, ”nedstyrtet fly i 
Frøslev mose”, ”udslip af farlige 
kemikalier fra jernbanetankvogn på 
Padborg Station” etc..  
Herunder vurdering af diverse 
risici.  

Der skal foretages en konkret kortlægning af 
ansvarsfordelingen mellem de danske og tyske 
myndigheder og aktører ved flg. ulykkestyper i 
grænseområdet: 

- Oversvømmelser 
- Olieforurening på havet 
- Brand på skibe 
- Drukneulykker på havet og i fjorde 
- Drukneulykker i søer, moser, vandløb og havne 
- Kemikalieulykker på land 
- Jernbaneulykker 
- Flystyrt på land 
- Skibsulykke 
- Strømudfald 
- Naturbrand 
- Olieforurening på strande 

 
På baggrund af denne kortlægning udarbejdes der    
anbefalinger til udarbejdelse af fælles dansk-tyske 
indsats-/katastrofeplaner  for de ovennævnte  
ulykkestyper – eller andre tiltag, der kan fremme 
samordningen og dermed effektiviteten af de fælles 
indsatser. 
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Der foretages en kortlægning af 
ansvarsfordelingen på hhv. dansk 
og tysk side ved de nævnte 
ulykkestyper. 
Herudover arrangeres et seminar 
for de deltagende brandvæsener, 
hvor hovedemnet er en hændelse, 
hvor brandvæsenet har ansvaret 
for indsatsen (eks. en 
oversvømmelse). 
På baggrund af seminarets 
resultater, vil der blive givet 
anbefalinger til tiltag, der kan 
fremme samordningen og hermed 
effektiviteten af fælles dansk/tyske 
indsatser.  
Vedr. de hændelser, der ligger 
uden for brandvæsernes direkte 
ansvarsområde, men som har stor 
betydning for grænseregionens 
borgere (eks. en olieforurening i 
Vadehavet), arrangeres der en 
konference, hvor de primære  
aktører (især statslige)inviteres til 
at deltage. Målet med seminaret er 
identificere og synliggøre styrker 
og svagheder i beredskabet og 
komme med anbefalinger til tiltag, 
der kan fremme samordningen og 
hermed effektiviteten af fælles 
dansk/tyske indsatser. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Der udarbejdes et notat, der på 
baggrund af kortlægningen af 
ansvarsfordelingen, tager stilling 
til, om fælles dansk-tyske 
katastrofeplaner for de nævnte 
ulykkestyper kunne være 
formålstjenligt - eller andre 
forholdsregler, der kan fremme 
samordningen og lette ledelsen af 
de fælles indsatser. 
 

 


