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Notat om dækning af Karise-området
Baggrund
For at leve op til lovgivningen på området (Dimensioneringsbekendtgørelsen bekg. nr. 1085 af
25/10 2019) omkring indsættelse af nærmeste relevante udrykningsenhed ved en hændelse,
er der afdækket tre muligheder for et geografisk område omkring Karise i Faxe Kommune.
I forhold til en adresse centralt i Karise er det beregnet at St. Hårlev vil være ca. 4 minutter
hurtigere fremme end St. Faxe.
I det geografiske område omkring Karise er der i gennemsnit 20 udrykninger om året.
Serviceniveauet i Faxe Kommune og Stevns Kommune er ikke helt identisk.
I Faxe Kommune er det generelle serviceniveau, at der ved udrykninger til brand udover
indsatslederen skal møde en holdleder og seks brandmænd (i daglig tale kaldet 1+6) med tre
køretøjer – en autosprøjte, en vandtankvogn og en tanksprøjte.
I Stevns Kommune er det generelle serviceniveau, at der ved udrykninger til brand udover
indsatslederen skal møde en holdleder og fem brandmænd (1+5) med to køretøjer – en
autosprøjte og en vandtankvogn.
Derudover er der ikke nogen væsentlige forskelle i serviceniveauerne fx i forhold til
mandskabets kompetencer og materiel.
Økonomi
Der er indhentet to tilbud fra Stevns Kommune på udrykninger fra St. Hårlev
a) 1+5 med en autosprøjte og en vandtankvogn pr. udrykning
b) 1+3 med en autosprøjte pr. udrykning
Den beregnede gennemsnitsomkostning pr. udrykning fra St. Faxe eller St. Haslev

7.953 kr.
6.171 kr.
6.050 kr.

De tre muligheder
1. Der accepteres et andet serviceniveau for Karise-området, hvor St. Hårlev i Stevns
Kommune dækker området alene med det serviceniveau, der pt. er i Stevns Kommune
2. Serviceniveauet i Faxe Kommune fastholdes med en kombination af den komplette
styrke og egne styrker fra henholdsvis St. Faxe og St. Haslev
3. Serviceniveauet i Faxe Kommune fastholdes med en kombination af en reduceret styrke
fra St. Hårlev og egne styrker fra henholdsvis St. Faxe og St. Haslev.
Mulighed 1
Såfremt Faxe Kommune accepterer et andet serviceniveau for Karise-området svarende til
serviceniveauet i Stevns Kommune med 1+5 og to køretøjer i stedet Faxe Kommunes
serviceniveau på 1+6 og tre køretøjer, vil der kunne indgås en aftale med Stevns Kommune.
Nettoomkostning pr. udrykning vil være 7.953 kr. – 6.050 = 1.903.
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Med 20 udrykninger om året vil den årlige merudgift i gennemsnit være ca. 38.000 kr. (20 x
1.903).
Mulighed 2
En fastholdelse af Faxe Kommunes serviceniveau kan opnås med en aftale med Stevns
Kommune om, at St. Hårlev dækker Karise-området med brandstationens komplette styrke
kombineret med, at egne styrker fra enten St. Faxe eller St. Haslev også alarmeres.
Ud fra eksisterende lokalaftaler med mandskabet på St. Faxe og St. Haslev er det ikke muligt
at differentiere i alarmeringen af mandskabet til akutte hændelser, så der kan nøjes med at
alarmere et færre antal brandfolk – alle brandfolk på den enkelte brandstation skal alarmeres
ved akutte hændelser.
St. Hårlev vil hurtigst muligt blive frigivet fra indsatsen efter ankomst af egne styrker.
Nettoomkostning pr. udrykning vil udgøre 7.953 kr. + 6.050 kr. = 14.003 kr.
Med 20 udrykninger om året vil den årlige merudgift i gennemsnit være ca. 159.000 kr. (20 x
7.953).
Mulighed 3
En fastholdelse af Faxe Kommunes serviceniveau kan også opnås med en aftale med Stevns
Kommune om, at St. Hårlev fungerer som en hjælpebrandstation for Karise-området, hvor der
alarmeres 1+3 og et køretøj, der kombineres med egne styrker fra enten St. Faxe eller St.
Haslev.
St. Hårlev vil hurtigst muligt blive frigivet fra indsatsen efter ankomst af egne styrker.
Nettoomkostning pr. udrykning vil udgøre 6.171 kr. + 6.050 kr. = 12.221 kr.
Med 20 udrykninger om året vil den årlige merudgift i gennemsnit være ca. 123.000 kr. (20 x
6.171).

Flemming Nygaard-Jørgensen
Beredskabsdirektør
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