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1. Indledning 
 
Nærværende aftale beskriver samarbejdet mellem Albertslund Kommu-
ne og Falck om en række ydelser under kommuneabonnement. 
 

 

Kontaktperson i kommunen  

Beredskabschef Peter Seloy 
Tlf.: 43 68 68 80 
email: peter.seloy@albertslund.dk 
 
Kontaktperson hos Falck 

Stationsleder Henning Schreiber 
Tlf.: 40 26 10 03 
emal: hsr@falck.dk 
 
  



KOMMUNEABONNEMENT: Albertslund Kommune, ABN-NR 00165000 

Side 4 af 13 

2. Kommuneabonnement 

2.1. Basisydelser 

2.1.1. Vagtcentralassistance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Udenfor normal arbejdstid kan borgerne ringe til Falck ved akut 
opståede uheld/skader/hændelser. 

� Falck videregiver henvendelser til kommunen efter aftalte for-
holdsordrer. 

  

 



KOMMUNEABONNEMENT: Albertslund Kommune, ABN-NR 00165000 

Side 5 af 13 

2.1.2. Gade- og vejservice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Falck fjerner/flytter væltede træer og nedfaldne genstande på 
vejbanen, når disse er til gene for trafikken. 

� Falck sørger for afspærring af pludseligt opståede huller eller itu-
slåede kloakdæksler i kommunens veje og gader. 
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2.1.3. Autoassistance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad er dækket  

� Samtlige de af kommunen ejede eller leasede køretøjer 

� Entreprenørmaskiner 

� Lastbiler 

� Person- og varebiler 

� Minibusser, max. 8 personer plus fører 

� Havetraktorer 

� Den kommunale ungdomsskoles knallerter 

� Bus tilhørende Heldagsskolen i Albertslund Kommune 

 

 Hjælp til 

� Brændstofmangel, strømsvigt, fastsidning og lignende 

� Bjærgning, bugsering, starthjælp 

� Transport til værksted eller hjemsted 

� Fører og evt. passagerer transporteres til hjemsted eller fælles 
bestemmelsessted 

� Udenlandsdækning på specifikke køretøjer. Se afsnit 2.1.4 

 

Hvad er ikke dækket 

� Brændstof, reservedele og lignende er for kommunens regning 

� Ansattes brug af eget køretøj i forbindelse med arbejdet 
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� Entreprenørens materiel der er lejet til eks. snerydning m.m. 

� Transport af entreprenørmateriel og traktorer m.v. ud over 50 
km 

� Assistance i udlandet – generelt, der er dog indgået aftale om 
udenlandsdækning på specifikke køretøjer. Se afsnit 2.2.3 
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2.1.4. Bygningsassistance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad er dækket 

De af kommunen benyttede ejendomme, der er beliggende i kommu-
nen. 

Hjælp til 

� Af- og tildækning af bygninger forbindelse med skade forårsaget 
af brand, eksplosion, indbrud, storm eller nedfaldne/sammen-
styrtede genstande. 

� Afdækning af inventar, arkiver, maskiner  
og andre værdier. 

� Assistancen ydes med det til rådighed værende materiel. Større 
materialeforbrug  
er for kommunens regning. 

� Vandskade 

� Der ydes pumpearbejde m.v. Udbringning og afhentning af affug-
tere og andet materiel til afhjælpning af vand- og fugtskader. 

� Leje af affugter betales af kommunen i henhold til gældende ta-
rif.  

Øvrige ydelser  

� Der holdes vagt på skadestedet indtil en repræsentant fra kom-
munen er kommet til stede. Dog højst 3 timer efter kommunen 
er underrettet. Følgende timer efter regning. 
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2.1.5. Forbindsstoffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad er dækket  

Forbindskasser til kommunens afdelinger, institutioner og køretøjer m.v. 

Der udleveres og genopfyldes: 

� Røde forbindskasser (normale) 

� Blå forbindskasser (automodel) 

� Grønne forbindskasser (virksomhedsmodel) 

Hvad er ikke dækket 

� Kommunens dagplejemødre 

� Nødhjælpsskabe 

� Isposer 
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2.2. Tillægsydelser 

2.2.1. Kørsel til læge m.v. 

Hvem er dækket 

� Ansatte 

� Skolebørn 

� Børn i kommunens daginstitutioner 

� Børn hos dagplejemødre  

 Hjælp til 

� Kørsel til læge, sygehus, klinik m.v. ved pludselig opstået syg-
dom eller ulykke. 

� Dækker også returkørsel fra skadestuen 

 Hvad er ikke dækket 

� Kørsel med ambulance (skal rekvireres via 112) 

� Kørsel udenfor arbejdstid/skoletid 

� Personale og børn fra selvejende institutioner 
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2.2.2. Fjernelse af døde dyr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad er dækket 

� Fjernelse af døde dyr fra kommunens veje 

� Bortskaffelse og destruktion af døde dyr 

Hvad er ikke dækket 

� Fjernelse af døde dyr fra kommunens øvrige arealer, herunder 
parker, strande og øvrige naturarealer 
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2.2.3. Udenlandsdækning af køretøjer  

� Jf. tillægsaftale er specifikke køretøjer omfattet af udenlands-
dækning. Ved rekvirering af assistancer i udlandet skal oplyses 
abonnementsnummer 21067982. Følgende køretøjer er omfattet: 

 
• VZ 36041 

• AW 54332 

• AR 54884 

• EG 49969 

• XE 38260 

• XV 33832 

• GG 41227 

• ZC 40068 

• CW 53755 

• AJ 21031 

• UL 97211 

• ZP 34288 

• DF 94376 

• RV 92086 

• Bus 9-18 personer - OS 89943 
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2.3. Generelle betingelser 
 
 
Ved eventuelle fortolkningsspørgsmål går aftaleteksten forud for denne 
vejledning. 

Aftalen dækker generelt ikke 

� Selvejende institutioner. 

� Brandslukningsmateriel (pulverslukkere, brandtæpper, røgalar-
mer og lign.), samt eftersyn heraf. 

� Psykologisk bistand. 


