Bygnings- og vejassistance samt følgeskader
Hvad er dækket?

Assistance til bygnings- og vejassistance samt følgeskade på kommunale bygninger mv.

Alle kommunale institutioner (også selvejende) og
bygninger, som er helt eller delvist tilknyttet kommunen samt vejnettet mv. i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Beredskab Øst yder med det allerede
etablerede brandberedskab assistance til
Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og
Lyngby-Taarbæk kommuner. Assistancen
udføres uden merudgift for rekvirenten.

Hvornår dækker Beredskab Øst?
1. Ved pludseligt og akutte opståede situationer,
hvor mennesker, dyr eller værdier er i overhængende fare alarmeres som altid via 1-1-2 (brandvæsen, ambulance eller politi).
2. Ved akutte opståede situationer hvor værdier,
ejendom eller miljø mv. er i fare, eller kan komme
i fare samt situationer, der forhindrer fortsat drift
af institution, bygning eller vej.
Assistancen ydes hele døgnet, året rundt og Beredskab Øst vil ved akutte opgaver normalt være fremme indenfor 10 min. efter alarmeringen.

Eksempler på akutte opgaver, jfr. 1
•
•
•
•
•

Akut opstået vandskade (f.eks. skybrud eller kraftig regn, sprunget vandrør, radiator el. lign).
Fjernelse af væltet træ o. lign. på vej eller plads
i befærdet område, herunder sikring af træ o.
lign., der truer med at vælte.
Værdiredning og afdækning efter brand-, vandeller stormskade.
Fjernelse af løse tagsten eller andet der er til fare
for at falde ned.
Afspærring af pludseligt opstået hul i vejen eller
overhængende fare for uheld ved manglende afspærring mv.

Eksemper på mindre hastende opgaver
jfr. 2
•
•
•
•
•

Nødreparation eller afdækning af vindue, dør
o.lign.
Belysning af f.eks. plejeinstitution ved strømsvigt.
Afhentning af effekt, større dyr eller lignende i
vandet eller i højden (indtil 30 m).
Absolut nødvendig udbringning af mad, medicin
mv. til vanskeligt fremkommelige ejendomme
ved voldsomt snevejr, snestorm o. lign.
Isætning af flagline på flagstang.

Mindre hastende opgaver håndteres efter vurdering
af den vagthavende indsatsleder, idet beredskabsforpligtelser har fortrinsret. Beredskab Øst er endvidere
behjælpelig med tilkaldelse af relevante ressourcepersoner, yderligere assistance herunder evt. skadeservicefirma samt kontakt til kommunens forsikringsselskab.

Hvad er omkostningerne?
Assistancen ydes uden omkostninger for rekvirenten.
Overstiger skadens omkostninger kommunens selvrisiko, vil Beredskab Øst søge de direkte afledte omkostninger dækket ved kommunens forsikringsselskab.
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Alarmering
Ved akut behov for assistance, jf. 1 (overhængende
fare for mennesker, dyr eller værdier) skal du ringe til
Alarmcentralen på 1-1-2, og oplyse følgende:
•
•
•
•

Hvad er der sket
Hvor er det sket (adresse)
Hvad er omfanget (oversvømmet areal o. lign)
Hvilket telefonnummer ringer du fra?

Hvis opgaven er af mindre hastende karakter, jfr. 2,
eller du har spørgsmål til, hvorvidt opgaven kan løses
af Beredskab Øst, kan du ringe hele døgnet til:
Beredskab Øst ..................................... 70 25 27 29
Beredskabs Østs vagtcentral vil herefter foretage den
videre håndtering i samarbejde med de vagthavende
indsatsledere eller relevant entreprenør.
Har du spørgsmål til aftalen kan du henvende dig til
Beredskab Øst på telefon 70 25 27 29.
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