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RESUMÉ 
Hovedstadens Beredskab har ved notat af den 16. jun i 2016 "Prisfastsættelse af 
assistance til Tårnby Kommune" fra PricewaterhouseCoopers ret tet henvendelse t i l 
Tårnby Kommune. 

Tårnby Kommune opfat ter notatet som grundlag for etablering af en evt . aftale om 
assistance i forbindelse med beredskabsplanerne for luf thavnen og Øresundsforbindelsen. 

Der har i den forbindelse været afholdt møde den 23. jun i 2016 og den 9. september 
2016. TK har t i lkendegivet , at man ikke ønsker at indgå en aftale på det forel iggende 
grundlag. Teknisk Forvaltning indsti l ler, at udkast ti l brev t i l Hovedstadens Beredskabs 
bestyrelse godkendes. 

U D D Y B E N D E BEMÆRKNINGER 
I notatet , j f . bilag beskrives det at "Hovedstadens Beredskabs samlede dimensionering i 
forhold t i l r isikobil ledet i Københavns Kommune, implicit giver mul ighed for at håndtere 
hændelser i luf thavnen og Øresundsforbindelsen". Denne "garant i " for assistance ønsker 
Hovedstadens Beredskab en væsentl ig betaling for, idet det f remhæves at Tårnby 
Kommune ikke uden assistance, vil kunne håndtere en større kompl iceret hændelse i 
luf thavnen eller på Øresundsforbindelsen. Hovedstadens Beredskab ønsker at indgå en 
aftale efter beredskabslovens §13 s t k . l . ti l en pris af ( 5 - 1 5 % af udgif ten til 107,5 
årsværk) 3,85 mil l .kr. - 11,5 mil l .kr. pr. år plus et beløb til særlig uddannelse på 1.65 
mi l l . kr. det første år og 0.8 mi l l . kr. de følgende år. 

Tårnby Kommune har på møde den 9.september 2016 meddelt Hovedstadens Beredskab, 
at Tårnby Kommune ikke på det forel iggende grundlag ønsker afregning efter §13 s t k . l . 

Hovedstadens Beredskab meddelte på mødet, at konsekvensen af at Tårnby Kommune 
ikke ønsker at betale for en af ta le, j f . notat fra PWC, bliver at Hovedstadens Beredskab 
t rækker sig fra luf thavnsplanen og således f remover ikke deltager i fælles 
samarbejdsfora og øvelsesakt ivi teter i luf thavnens regi. Dette betyder, at Hovedstadens 
beredskab f remover vil yde assistance efter §18 og vil opkræve betaling efter 
dimensioneringsbekendtgørelsens §10, stk. 2. 

Dette har følgende betydning for en eventuel luf thavnsrelateret hændelse. Hvis der ved 
en f lyulykke i Tårnby Kommune (herunder luf thavnen) bliver brug for assistance, vil 
assistancen efter anmodning fra indsatslederen blive disponeret af 112 f rem for at blive 
sendt automat isk via planen som i dag. Beredskabslovens §18 s t k . l s ikrer, at der altid 
kan rekvireres assistance fra andre beredskaber. 
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Den seneste ulykke pa land i Tårnby Kommune var i 1947, hvor en DC3 forulykkede i 
luf thavnen og 23 personer omkom. Det er således 69 år siden, der er sket en alvorlig 
f lyulykke med et større fly på land. Herefter har der ikke været fatale ulykker med store 
fly og kun enkelte med små privatf ly. 
Mht. stand by 3 alarmer, hvor Hovedstadens Beredskab hidti l er blevet a larmeret , har 
der været en enkelt i år ( ingen indsats nødvendig) og ellers var den sidste i 2008. 
Den hidtidige frekvens af gensidig assistance har i mange år været meget lav. Tårnby 
Brandvæsen har i gennemsnit kørt 2-3 gange/år i København, flere gange nytårsaften 
men ofte " k u n " med en tankvogn til brande. Københavns Brandvæsen har meget 
s jældent (mindre end 1 gang om året) kørt i Tårnby og endnu sjældnere har de været i 
indsats. 
Mht. Øresundsforbindelsen har Hovedstadens Beredskab ikke siden 2002 deltaget i 
øvelser eller samarbejdsfora, idet det her er Redningstjenesten Syd (Malmø) der er 
nærmeste samarbejdspartner. De har dog deltaget i få informat ionsmøder for 
indsatsledere. 

L O V G R U N D L A G 
Uddrag af 
Bekendtgørelse af beredskabsloven 
Herved bekendtgøres beredskabsloven, j f . lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 
med de ændr inger, der følger af § 1 i lov nr. 534 af 24. jun i 2005, § 2 i lov nr. 1060 af 9. 
november 2005, § 101 i lov nr. 538 af 8. jun i 2006, § 2 i lov nr. 1600 af 20. december 
2006, § 1 i lov nr. 508 af 6. jun i 2007 og lov nr. 1335 af 19. december 2008. 

§ 12 . Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarl ig indsats mod 
skader på personer, e jendom og mil jøet ved ulykker og katastrofer, herunder 
krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og 
forpleje evakuerede og andre nødstedte. 

§ 13 . Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med en anden kommunalbestyre lse, med 
private redningsvæsener eller med andre om at udføre opgaver inden for kommunens 
redningsberedskab. Aftalen skal f remgå af delplanen for det kommunale 
redningsberedskab, der indgår i kommunalbestyrelsens samlede plan for kommunens 
beredskab, j f . § 25 s t k . l . 

§ 18 . Forsvarsministeren eller en kommunalbestyrelse kan kræve en anden kommunes 
redningsberedskab (mel lemkommunal bistand) eller private redningsvæsener sti l let til 
rådighed for kommunens redningsberedskab. 
Stk. 2. Den tekniske leder af indsatsen på skadestedet skal t i lkalde assistance fra en 
anden kommunes redningsberedskab, det statsl ige regionale redningsberedskab eller 
private redningsvæsener, hvis det skønnes påkrævet på grund af ulykkens karakter og 
omfang. 
Stk. 3. Forsvarsministeren fastsætter regler om bistand efter stk. 1 og stk. 2, herunder 
om betal ing for bistanden. 

Uddrag af 

Bekendtgørelse om risikobaseret kommunal t 
redningsberedskab 
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