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Kommuneaftale - Gladsaxe

Autoassistance
Aftalen omfatter autoassistance for alle kommunalt 
ejede og leasede person-, vare- og lastvogne (max. 
8 personer) samt øvrigt selvkørende materiel og på-
hængsvogne.

Assistance ydes ved driftsstop eller uheld i Danmark, 
som vil forhindre fortsat kørsel med køretøjet, f.eks.:
• Starthjælp.
• Fritrækning (blød jord, sne, grøft mv.).
• Transport af køretøj til værksted eller hjemsted i 

kommunen.
• Transport af max. 8 personer ved havari eller ty-

veri af køretøj.
• Udbringning af brændstof hvis køretøjet er kørt 

tør for brændstof.
• Døroplukning.

Udgifter til ekstra brændstof, færge-, bro- og vejafgif-
ter, låsesmed til døroplukning mv. er ikke omfattet af 
denne ydelse og afregnes efterfølgende.

Fjernelse af døde dyr
Aftalen omfatter fjernelse af døde dyr fra offentlig vej 
og plads. Assistancen ydes efter anmodning fra bor-
gere, kommunen, politi el. lign. og omfatter: 
• Fjernelse af døde dyr.
• Ved mærkede/registrerede dyr søges ejerforhol-

det oplyst, og ejer søges kontaktet.
• Bortskaffelse og destruktion af døde dyr.

Aftalen omfatter ikke fjernelse af døde dyr fra natur-
områder, offentlige parker, søer, hav o.lign. 

Kørsel til sygehus eller læge
Aftalen omfatter siddende transport af kommunalt 
ansatte, skoleelever og børn i daginstitutioner.

Assistance ydes, hvis der ved pludselig opstået syg-
dom eller tilskadekomst ønskes transport af oven-
stående persongruppe fra arbejdssted, (lejr)skole 
(i Danmark, undtaget Grønland og Færøerne) eller 

institution til sygehus, læge el. lign. samt eventuel 
returkørsel fra sygehus, læge el. lign. til arbejdssted, 
(lejr)skole eller hjemadresse.

Bemærk at der skal foretages visitation via egen læge, 
og uden for dennes åbningstid via Region Hovedsta-
dens akuttelefon 1813. 

Aftalen omhandler kun kommunalt ansatte i tjeneste 
og børn i kommunens varetægt. Responstiden er nor-
malt ca. 1 time, og vil ske i enmandsbetjent personbil.

Vagtcentralassistance 
Aftalen omfatter videregivelse af hastende meldin-
ger til kommunalt udpegende vagtordninger udenfor 
kommunernes åbningstid. F.eks. akutte uheld, skader 
eller hændelser i kommunen. Kommunen udpeger 
og udfærdiger instrukser til brug for Beredskab Øst. 

Hændelser, der ikke kræver øjeblikkelig hjælp, vil bli-
ve henvist til kommunen inden for normal arbejdstid.

Rekvisition af assistance
Beredskab Øst ....................................... 70 25 27 29

Beredskabs Østs administration vil indenfor normal 
åbningstid, og vores vagtcentral i den øvrige tid, fore-
tage ekspedition til den rette samarbejdspartner.

Kommuneaftale mellem Beredskab 
Øst og Gladsaxe Kommune. 
Der er indgået en kommuneaftale, som 
uden merudgift for kommunen eller re-
kvirenten dækker som beskrevet i dette 
faktablad.
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