
 

Opdateret: marts 2018 

 

 

 

Beredskabsplan 
Revideret i marts 2019 

Denne udgave er lavet særligt til hjemmesiden til almindelig orientering 
Der findes en udvidet Beredskabsplan for Onsild Vandværk, som bestyrelsen 

anvender som arbejdsredskab i de beskrevne beredskabssituationer med bl.a. 
detaljerede alarmeringslister og særlige beredskabsydelser  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

2 
 

Indhold 

1. VANDVÆRKETS BEREDSKABSPLAN 3 

1.1. GENEREL ANSVARSFORDELING 3 
1.2. SITUATIONSVURDERING 3 
1.3. ORGANISATION I BEREDSKABSSITUATION 4 
1.4. HÅNDTERING AF BEREDSKABSSITUATION 4 
1.5. INFORMATION 5 
 

2. BEREDSKABSSITUATION6 6 

2.1. FORBRUGERKLAGE OVER ”DÅRLIGT” VAND (SMAG, LUGT, MISFARVNING)6 6 
2.2. IKKE KRITISK OVERSKRIDELSE AF VANDKVALITETENS GRÆNSEVÆRDIER7 7 
2.3. KRITISK OVERSKRIDELSE AF VANDKVALITETENS GRÆNSEVÆRDIER8 8 
2.4. AKUT FORURENING AF KILDEPLADS/BORING9 9 
2.5. LÆKAGE PÅ LEDNINGSNETTET10 10 
2.6. STRØMUDFALD11 11 
2.7. HÆRVÆRK ELLER INDBRUD12 12 
2.8. BRAND OG EKSPLOSION13 13 
2.9. TRUSLER OM SABOTAGE 14 14 
2.10.   STØRRE DRIFTSFORSTYRRELSE15 15 
 
2.11    BEREDSKABSYDELSER: HVAD ER SERVICENIVEAUET OVERFOR FORBRUGERNE?                        15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 
 

1. Onsild Vandværks Beredskabsplan  

Denne korte udgave af beredskabsplanen er udarbejdet med henblik på at opretholde 
vandværksdriften i forskellige krisesituationer, så forbrugerne sikres rent drikkevand. 
 

1.1. Generel ansvarsfordeling 

Onsild Vandværks bestyrelse har det generelle ansvar over for forbrugerne i forhold til at levere 
tilstrækkeligt og rent drikkevand. 
 
I alle former for beredskabssituationer er det kun formanden fra Onsild Vandværk, som har det 
overordnede ansvar, og som kontakter myndigheder og pressen, og den der udtaler sig. 
Hvis formanden ikke er til stede, overgår ansvaret til stedfortræderen. 
  
Desuden er det formanden, der sammen med bestyrelsen, har ansvaret for at vurdere situationens 
alvor og tage stilling til, afhængig af situationen, om en eller flere myndigheder skal inddrages, eller 
om vandværket selv kan løse problemerne. 
 
I alvorlige krisesituationer (f.eks. akut forurening, brand og trusler om sabotage) ringes 112.  
Beredskabschefen har herefter normalt det overordnede ansvar for det videre forløb og beslutter om 
der skal nedsættes en styregruppe for beredskabet. Gruppen består af beredskabschefen eller dennes 
stedfortræder, kommunes tilsyn, Styrelsen for Patientsikkerhed og repræsentant for vandværket. 
 
Efter ophør af en beredskabssituation evalueres forløbet for at alle involverede kan lære af forløbet og 
indbygge denne læring i den normale drift og i fremtidige beredskabssituationer. 

1.2. Situationsvurdering 

Hændelse 
Henvendelse vedrørende 

unormal vandforsyning 
 Intern driftsforstyrrelse   

        

Indledende 

situations-

vurdering 

Driftsansvarlig vurderer om hændelsen er omfattet af normal drift 

 
Normal driftsinstruks følges, 

evt. informeres på hjemmeside 
Ikke 

akut 

  Akut   

Situations-

vurdering 
Formanden tilkaldes og der foretages en situationsvurdering 

Ikke Normal driftsinstruks følges, 

evt. informeres på hjemmeside akut 

     

Situations-

vurdering i 

samråd med 

myndighed 

Hvis der er tale om en forurening af drikkevandet kontaktes kommunen, der i 

samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer en eventuel 

sundhedsfare 

 

Ikke Normal driftsinstruks følges, 

evt. informeres på hjemmeside Akut 

 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinationsgruppen indkaldes, 

se afsnit 1.3 
 

Intern beredskabsgruppe 

indkaldes, se afsnit 1.3 
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1.3. Organisation i beredskabssituation 

I beredskabssituationerne ”kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier og akut forurening 
af kildeplads/boring”, nedsættes der som udgangspunkt en koordinationsgruppe, der består af: 

Kommunens tilsyn 
Formand og driftsansvarlig fra vandværket 
Styrelsen for Patientsikkerhed 
Eventuelt beredskabschef 
Eventuelt eksterne eksperter 

 
I øvrige beredskabssituationer er det formanden og eventuelle relevante medarbejdere, der udgør en 
intern beredskabsgruppe. 

1.4. Håndtering af beredskabssituation 

Det er vigtigt at man bevarer ro og overblik i situationen og følg retningslinjerne i beredskabsplanen. 
En udgave af beredskabsplanen er fysisk tilgængelig på vandværket. Desuden er det vigtigt at bruge 
sund fornuft i alle situationer. 
 
Vi tilstræber en hurtig og effektiv alarmering og uddelegering af opgaver er i alle beredskabs-
situationer. Praktiske opgaver bliver samtidigt uddelegeret til VVS-installatør, elektriker og 
entreprenør. 

1.4.1.  Logbog og dokumentation 

Vi fører en logbog i enhver beredskabssituation. Alle, der udfører aktiviteter, som har betydning for 
den aktuelle situation, fører logbog. 
 
Fotodokumentation vil ofte også bruges som et værdifuldt supplement til logbogen. 
 
Noterne har stor betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab samt politi 
eller anden myndighed. 
 
Med undtagelse af beredskabssituationerne ”Forbrugerklage over dårligt vand” og ”Lækage på 
ledningsnettet” underrettes forsikringsselskabet i alle former for beredskabssituationer til brug i 
senere forsikringssager. 

1.4.2.  Kildesporing 

Ved bakteriel forurening af drikkevandet vil der med fordel foretages identifikation af bakterierne for 
hurtigt at få klarlagt kilden. Kilden vil typisk være mennesker, dyr, overfladevand eller spildevand. 
For kildesporing af bakterier kontaktes Teknologisk Institut, som bl.a. foretager en DNA-baseret fækal 
kildesporing, der i løbet af 12 timer giver svar på, om forureningen er human eller fra dyr. Ligeledes vil 
der foretages identifikation af coliforme bakterier, der kan vise, om der er tale om sygdoms-
fremkaldende bakterier. For bakteriel forurening gælder, at forhøjet kiimtal er et varsel om forurening, 
forhøjet coliforme bakterier er et tegn på forurening, mens tilstedeværelse af E-coli er tegn på en 
alvorlig forurening. 

1.4.3.  Skylning af systemet 

Så snart forureningskilden er lokaliseret og bragt til ophør, så udskylles ledningsnettet. Udskylningen 
fastlægges ved beregning af vandmængder i ledningsnet mv. og kontrolleres ved udtagning af 
vandprøver til analyse efter nærmere aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed. 
 
Vandstrømmene styres, så forurenet vand i videst muligt omfang skylles hen mod kilden frem så 
yderligere spredning undgås. Efterhånden som ledningsanlægget tages i brug, vil der blive taget 
relevante analyser, der kan godkendes (efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed), før vandet 
kan frigives til drikkevandsformål. 
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1.5. Information 

Ved pludselige hændelser, der betyder væsentlige ændringer i vandforsyningen (vandkvalitet, mængde 
og/eller tryk) for et større antal forbrugere, vil vi viderebringe information om hændelsen til de 
berørte parter. 
 
Informationen tilstræbes at være straks og løbende under opklaringsarbejdet, indtil situationen er 
normal igen. Onsild Vandværk bestræber sig på løbende at udsende opdateret information – også når 
der ikke er noget nyt.  

1.5.1.  Ekstern information 

Der vil blive foretaget en vurdering af, hvordan der informeres via flere af følgende kanaler: 
Pressemeddelelse, hjemmeside, Lokalradio (DRP4), TV, avis, Landsdækkende medier (radio, TV, aviser), 
telefon, mails, sms, pressemøde, borgermøde, informationsbreve, løbesedler, institutioner m.m., politi 
– Højttalervogne/sirene, boligforening og sociale medier 
 
Informationen vil indeholde følgende oplysninger: 

• Årsag til meddelelsen 

• Hvem berører meddelelsen (entydig gruppe eller geografisk område) 

• Hvad skal de, som meddelelsen angår, gøre? 

• Hvilke foranstaltninger gøres for udbedring af skade? 

• Udsendes yderligere information, hvor og hvornår? 

• Hvor findes yderligere information? 
 
Hvem vil Onsild Vandværk informere? 

• Mariagerfjord Kommunens borgerservice 

• Skoler(Mariagerfjord Idrætsskole, Onsild Idrætsefterskole, GSU Center Vadgaard, Botilbud Birkebo) 

• Daginstitutioner (Onsild Børnehus) 

• Dagplejer (alle aktive dagplejere i forsyningsområdet) 

• Hjemmeplejen i Mariagerfjord kommune 

• Onsild Lægehus 

• Fødevarevirksomheder (Mammen/Onsild Mejeri, Bitten Slagter, Nr. Onsild Slagterhus) 

• Større landbrug (Claus Neimann, Martin Holst Christensen) 

• Døve, blinde og andre, som ikke kan modtage den generelle information 

• Pigernes Kro, OK tanken, … 
 
Styrelsen for Patientsikkerhed er overordnet ansvarlig for information af: 

• Sygehuse/ privathospitaler 

• Praktiserende læger/ vagtlæger 

• BST 
 
Vandmyndigheden er overordnet ansvarlig for information af: 

• Fødevarevirksomheder via fødevareregionen 
 

1.5.2.  Afblæsning/ophør af beredskab 

Ved ophør af problem skal beredskabssituationen afmeldes til de samme personer, institutioner, 
virksomheder, myndigheder mm., der blev informeret om beredskabssituationens ikrafttræden. 
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2. Beredskabssituation 

2.1. Forbrugerklage over ”dårligt” vand (smag, lugt, misfarvning) 

Følgende procedure følges: 
 

Alarm indgået Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra 
forbruger noter navn og adresse. 
 
Spørg om: 

• Hvor længe har det stået på? 

• Er det fra alle haner, både kolde og varme? 

• Har der været arbejdet på vandinstallationen indenfor den seneste måned? 

• Har naboerne samme oplevelse? 

Varsling  

Konsekvenser  

Handling Naboer til forbruger kontaktes for at afklare, om de har tilsvarende oplevelser. 
Hvis ingen naboer har samme oplevelse, må årsagen findes i forbrugerens egen 
installation, og er derfor vandværket uvedkommende. 
 
Såfremt naboerne har samme oplevelse, underrettes det kommunale tilsyn, og der 
udtages snarest vandprøve. 
 
Koordinationsgruppen indkaldes ved forbrugerklager, der ikke er begrundet af 
tekniske eller driftsmæssige årsager, og som ikke kan løses med vandforsyningens 
egne ressource. 

Information  

Udbedring af skade Såfremt eventuelle vandanalyser viser overskridelse af grænseværdierne, eskaleres 
beredskabssituationen til enten ikke kritisk eller kritisk overskridelse af 
vandkvalitetens grænseværdier. 

Opfølgning  

NB! Hele forløbet noteres i logbogen med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og 
stedbetegnelser. 
 
Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, 
politi eller andre myndigheder. 
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2.2. Ikke kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier 

Overskridelse på de mikrobiologiske parametre under grænsen for kogeanbefaling, betragtes som 
udgangspunkt som værende ”Ikke kritisk”. 
 
Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, men kan 
også fremkomme ved afsmag i vandet eller misfarvning af vandet. Overskridelse af 
behandlingsparametre, såsom jern, mangan, ilt, nitrit, ammonium og turbiditet skyldes ofte, at 
behandlingsanlægget ikke fungerer optimalt. Der er derfor behov for, at vandværket gennemgår og 
optimerer behandlingsanlægget. Disse overskridelser anses ikke for akut sundhedsskadelige, dog kan 
større overskridelser af ammonium og nitrit være meget betænkelige for spædbørn og alvorligt syge 
personer. 
 
Følgende procedure følges: 

Alarm indgået Noter tidspunkt og hvordan meldingen kom. Hvis overskridelsen er konstateret ved 
analyse, vurderer kommunens tilsyn, om overskridelsen er kritisk. 

Varsling Hvis ikke kommunes tilsyn allerede ved besked fra analyseresultaterne, varsles 
kommunens tilsyn. 

Konsekvenser Risiko for at levnedsmiddelproducenter kan sprede forureningen yderligere. 

Handling Teknisk tilsyn iværksættes (evt. i samarbejde med samarbejdspartner), for opsporing 
af kilden til overskridelsen/forureningen. 
Der tages nye prøver. Antallet af prøvetagningssteder vil normalt blive udvidet for 
hurtigst muligt at indkredse kilden til forureningen. 
 
Er overskridelsen på ikke mikrobiologiske parametre, gennemgås og optimeres 
behandlingsanlægget. 
 
Såfremt kommunens tilsyn efterfølgende vurderer, at overskridelsen er kritisk, 
eskaleres beredskabssituationen til ”Kritisk overskridelse af vandkvalitetens 
grænseværdier”. 

Information Kommunes tilsyn orienteres gerne skriftligt om, at resultat af det tekniske 
tilsyn/optimering af behandlingsanlægget. 

Udbedring af skade Nødvendige initiativer påbegyndes. 
 
Under udbedringen vurderes vandkvaliteten løbende vha. analyser, og kommunes 
tilsyn holdes orienteret. 

Opfølgning  

NB! Hele forløbet noteres i logbogen med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og 
stedbetegnelser. 
 
Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, 
politi eller andre myndigheder. 

 
  



 
 

8 
 

2.3. Kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier 

Overskridelse på de mikrobiologiske parametre over grænsen for kogeanbefaling og overskridelse af 
grænseværdien for pesticider, betragtes som udgangspunkt som værende ”Kritisk”. 
 
Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, men den 
kan også fremkomme ved afsmag i vandet eller ved sygdom blandt forbrugerne. 
 
Følgende procedure følges: 

Alarm indgået Noter tidspunkt og hvordan meldingen kom. Hvis forureningen er konstateret ved 
analyse, vurderer kommunens tilsyn i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, 
om der er behov for en øjeblikkelig indsats. 

Varsling Hvis ikke kommunes tilsyn allerede ved besked fra analyseresultaterne, varsles 
kommunens tilsyn. 

Konsekvenser Risiko for sygdom blandt forbrugerne, og i værste tilfælde død. 
Risiko for at levnedsmiddelproducenter kan sprede forureningen yderligere. 

Handling Nødvendige initiativer i form af information til forbrugerne. Kogeanbefaling m.m. 
vurderes af kommunens tilsyn i samarbejde med embedslægen. 
 
Hvis muligt, etableres alternativ vandforsyning i form af nødforsyning fra naboværk. 
Overvej initiativer over for sårbare forbrugere. 
 
Teknisk tilsyn iværksættes (evt. i samarbejde med samarbejdspartner), for opsporing 
af kilden til overskridelsen/forureningen. 
 
Der tages nye prøver. Antallet af prøvetagningssteder vil normalt blive udvidet, for 
hurtigst muligt at indkredse kilden til forureningen. 

Information Forbrugerne (først sårbare forbrugere) orienteres om situationen i 
pressemeddelelser og / eller løbesedler. Forbrugerne orienteres om, hvordan de 
skal forholde sig i form af f.eks. kogeanbefaling, muligheder for alternativ 
vandforsyning. 

Udbedring af skade Udbedring af skader påbegyndes. F.eks. i form af rengøring af rentvandsbeholder 
eller ledningsnet, skadesudbedring på boring m.m. 
 
Under udbedringen af skaden vurderes vandkvaliteten løbende vha. analyser, og 
kommunes tilsyn holdes orienteret. Forbrugerne holdes løbende orienteret, hvis 
processen er langvarig. 

Opfølgning Forbrugerne informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. 

NB! Hele forløbet noteres i logbogen med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og 
stedbetegnelser. 
 
Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, 
politi eller andre myndigheder. 
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2.4. Akut forurening af kildeplads/boring 

Akut forurening eller risiko for forurening af kildeplads er situationer, hvor der sker uheld inden for 
vandforsyningens indvindingsområde. Det kan være en væltet tankvogn, udslip fra en virksomhed 
m.m. 
 
Følgende procedure følges: 

Alarm indgået Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra 
forbruger noteres navn og adresse, og der spørges til symptomer og eventuelle 
skader samt skadelokalitet. 

Varsling Forureningen anmeldes til følgende instanser: 

• Kommunens tilsyn/Redningsberedskabet/beredskabschefen 

• Politiet (112) 

• Ansvarligt tekniske personale på vandværket 

Førsteindsatsen på uheldsstedet ledes som hovedregel af kommunes tilsyn / bered-
skabets indsatsleder. Kommunens tilsyn / indsatslederen har hovedansvaret for at 
fordele arbejdet samt tilkalde nødvendig bistand og andre myndigheder. 

Konsekvenser Risiko for sygdom blandt forbrugerne, og i værste tilfælde død. 
Risiko for at levnedsmiddelproducenter kan sprede forureningen yderligere. 
Risiko for ødelæggelse af kildepladsen. 

Handling Indvinding fra forurenet kildeplads stoppes. 
 
Forsyningssituationen revurderes i forhold til forurenings udbredelse og art. 
Området lokaliseres og afspærres vha. afspærringsmateriel. Etabler eventuelt 
nødvandforsyning. 
 
Kommunes tilsyn / Beredskabet informeres om, hvilket område der er afspærret. 

Information Berørte forbrugere (især sårbare forbrugere) og virksomheder informeres vha. 
medier og / eller løbesedler i samråd med kommunes tilsyn. Dette arbejde 
koordineres af indsatslederen. Kontakt lokalradio og lokal-tv i samråd med 
kommunens tilsyn. 

Udbedring af skade Efter førsteindsatsen overdrages oprensningsopgaven til kommunens miljøtilsyn, 
der forestår den endelige oprensning af forureningen. 

Opfølgning Forbrugeren informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. 

NB! Hele forløbet noteres i logbogen med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og 
stedbetegnelser. 
 
Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, 
politi eller andre myndigheder. 
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2.5. Lækage på ledningsnettet 

Følgende procedure følges: 

Alarm indgået Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra 
forbruger noter navn og adresse, og der spørges om omfang og eventuelt skader 
samt skadeslokalitet. 

Varsling  

Konsekvenser Mulig ødelæggelse af materielle værdier. 

Handling Lækage lokaliseres, eventuelt med hjælp af lækageudstyr. Ved større lækager 
afspærres området. 
 
Etabler eventuelt nødforsyning. 

Information Berørte forbrugere og virksomheder informeres f.eks. ved hjælp af løbesedler og 
evt. sms. 

Udbedring af skade Kontakt gravemandskab og påbegynd reparationen så hurtigt som muligt. 

Opfølgning Hvis muligt, renskyl ved brandstander eller forbruger umiddelbart efter bruddet i 
mindst 15 minutter. 
Udfør egenkontrol/vandanalyse efter renskylning. 

NB!  
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2.6. Strømudfald 

Følgende procedure følges: 

Alarm indgået Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. 

Varsling  

Konsekvenser Ingen vandforsyning til forbrugerne i kortere eller længere periode. 

Handling Tilslut/opstart evt. nødstrømsanlæg. Ved vedvarende strømudfald etabler eventuelt 
nødforsyning. 
 
Ved udfald på forsyningsnettet kontaktes energiselskabet. 
 
Ved udfald pga. lokale forhold kontaktes el-installatør. 

Information Ved længerevarende strømudfald informeres forbrugerne samt 
Redningsberedskabet/Beredskabschefen. 

Udbedring af skade Udbedres af fagfolk. 

Opfølgning  

NB! Undlad ethvert indgreb af hensyn til egne og andres sikkerhed. 
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2.7. Hærværk eller indbrud 

Følgende procedure følges: 

Alarm indgået Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra 
forbruger noter navn og adresse, og der spørges om omfang og eventuelt skader 
samt skadeslokalitet. 

Varsling Hændelsen anmeldes til politiet, og kommunes tilsyn informeres. 

Konsekvenser Risiko for sygdom blandt forbrugerne og i værste tilfælde død. 
 
Risiko for at levnedsmiddelproducenter kan sprede forureningen yderligere. 
 
Risiko for ødelæggelse af kildepladsen. 

Handling Naboer til vandværket kontaktes, for afklaring af om de har set eller hørt noget. 
 
Der udtages hurtigst muligt vandprøver ved afgang vandværk samt hos forbrugerne 
iht. Prøvetagningsliste 

Information  

Udbedring af skade Er der sket hærværk/skade som kan påvirke driften udbedres det hurtigst muligt. 

Opfølgning Overvej alarmer på boringer og vandværk, og etablering af automatisk pumpestop 
ved alarmudløsning. 

NB!  
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2.8. Brand og eksplosion 

Ring 112 Brandvæsen. 
 
Følgende procedure følges: 

Alarm indgået Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra 
forbruger noteres navn og adresse, og der spørges om omfang, eventuelle skader og 
skadelokalitet. 

Varsling Nærmeste omgivelser advares. 

Konsekvenser Ingen vandforsyning til forbrugerne i kortere eller længere periode. 

Handling Ring 112. 
 
Eventuel opstart af nødstrømsanlæg. 
 
Eventuel etablering af nødforsyning. 

Information Ved længerevarende manglende vandforsyning informeres forbrugerne samt 
beredskabschefen. 

Udbedring af skade Udbedres af fagfolk. 

Opfølgning Forbrugeren informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. 

NB! Hele forløbet noteres i logbogen med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og 
stedbetegnelser. 
 
Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, 
politi eller andre myndigheder. 
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2.9. Trusler om sabotage 

Ring 114 Politi. 
 
Følgende procedure følges: 

Alarm indgået Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra 
forbruger noteres navn og adresse. 

Varsling Nærmeste omgivelser advares. 

Konsekvenser  

Handling Ring 112. 
 
Kontroller at vandværkets lokaliteter er forsvarligt aflåste, at eventuelle alarmer er 
slået til. 

Information  

Udbedring af skade  

Opfølgning  

NB! Hele forløbet noteres i logbogen med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og 
stedbetegnelser. 
 
Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, 
politi eller andre myndigheder. 

  



 
 

15 
 

2.10. Større driftsforstyrrelse 

Følgende procedure følges: 

Alarm indgået Noter tidspunktet og hvordan meldingen blev konstateret. 

Varsling  

Konsekvenser Ingen vandforsyning til forbrugerne i kortere eller længere periode. 

Handling Iværksæt handling i henhold til afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. 

Information Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugerne samt 
Redningsberedskabet/Beredskabschefen. 

Udbedring af skade Udbedres af fagfolk. 

Opfølgning  

NB!  

 
 

2.11. Beredskabsydelser 

2.11.1.  Baggrund for beredskabsydelser 

Vandforsyningslovens § 51, stk. 2 lyder ”Den, der modtager vand fra et alment vandforsyningsanlæg, 
kan ikke forlange erstatning for svigtende levering som følge af utilfredsstillende trykforhold i 
forsyningsledninger, mangler ved anlægget og disses afhjælpning eller vedligeholdelsesarbejder 
vedrørende anlægget.” 
 
Bestyrelsen og/eller generalforsamlingen beslutter, hvilket serviceniveau der skal være overfor 
forbrugerne (i særdeleshed de sårbare) i beredskabssituationer af længere varighed, og hvad 
forbrugerne dermed må tåle af gener. 
 
Forbrugerne informeres om det vedtagne serviceniveau på hjemmesiden 
 

2.11.2.  Vedtaget serviceniveau 

Beskriv serviceniveauet her. 
Vandværket vil tage kontakt til sårbare forbrugere jævnfør alarmeringslisten ved 
beredskabssituationer ikke mindst af længere varighed, og informere om hvilke foranstaltninger der er 
taget i samarbejde med involverede. 
 

2.11.3.  Valgte beredskabsydelser 

• Beredskabsydelse:  

• Beredskabsydelse:  
 

Vi vil løbende informere på hjemmesiden omkring hvilke mulige beredskabsydelser, som tilbydes, og 

man er naturligvis meget velkomne til at kontakte Onsild Vandværk ved yderligere spørgsmål 

Mvh.  

Bestyrelsen for Onsild Vandværk 


