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Vandværkets beredskabsplan 
 

• Beredskabsloven 

• Opretholdelse af vandværkets drift 

• Handlingsplaner 

• Alarmeringsliste 

• Handlingsforløb 

• Behovsstyret Indsatsplan 

• Hjemmeside med forbrugerkontakt, 

 

 

Vand & Teknik 

Anbefaling – Læs mere på side 2. Kontakt os for mere information.

Nyheder og anbefalinger  
 om vandværkets beredskabsplan. 

 
• Få et servicetjek og opdatering. 
 
• Få jeres beredskabsplan sat på jeres nye og forbrugervenlige DVN-hjemmeside. 
 
• Giv hurtig besked ud til jeres forbrugere via hjemmesiden og en lokal gruppe via 

et socialt medie, jeres forbrugere kan tilmelde sig på. 
 
• Få inddraget beredskab om jeres kildeplads, i tilfælde af uønskede stoffer. 
 
• Få inddraget egenkontrol og hurtigere kildeopsporing i tilfælde af bakterier. 
 
• Ring til os for en snak om nyheder og opdateringer. 
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(som elektronisk udgave på vandværkets hjemmeside og/eller i papirudgave på dropbox) 

 

En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). 
Beredskabsplanen for et vandværk har til formål at kunne opretholde vandværksdrift i forskellige former for kri-
sesituationer, hvor forbrugerne skal sikres tilstrækkeligt og hygiejnisk tilfredsstillende drikkevand. 
 
DVN kan i samarbejde med vandværket udarbejde en beredskabsplan, som evt. tager udgangspunkt i kommu-
nens generelle beredskabsplan. Hvert bestyrelsesmedlem kan få sin egen udgave af planen, og desuden kan der 
laves en lamineret udgave til at hænge på vandværket. Et eksempel på indholdet af vandværkets beredskabsplan 
kan ses her. 
 

Indhold af beredskabsplan: 
1.  Kort om beredskabsplaner 

2.  Generel ansvarsfordeling 

3.  Generel handling i beredskabssituationer 

4.  Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads 

5.  Handlingsplan ved forurening af forsyningens anlæg 

6.  Handlingsplan ved lækager på ledningsnettet 

7.  Handlingsplan ved klordesinficering 

8.  Handlingsplan ved brand og eksplosion 

9.  Handlingsplan ved strømudfald og trusler om sabotage 

Skema til afrapportering af handlingsforløb 

Telefonliste – bestyrelsen og offentlige myndigheder 

Telefonliste – håndværkere, materiel, nabovandværker og information    

 
Det er vigtigt, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret. Dette gælder især telefonlisten. Formanden har 
ansvaret for, at beredskabsplanen opdateres mindst én gang årligt. Desuden har formanden ansvaret for, at be-
redskabsplan og opdateringer udsendes til relevante brugere.  
 
Bevar ro og overblik i situationen og følg retningslinier i beredskabsplanen. En udgave af beredskabsplanen bør 
findes på vandværket. Desuden er det vigtigt at bruge SUND FORNUFT i alle situationer.     
 
Pris for beredskabsplan - 3.000 kr. 
som indeholder 1 bestyrelsessæt samt 1 lamineret plan til vandværket.  
 
Kan også leveres som elektronisk udgave til vandværkets hjemmeside, eller tilføjes jeres KUV ledelsessystem via 
dropbox. Individuel tilpasning efter medgået tid. Se eksempel på en DVN hjemmeside f.eks. på 
www.taarsvand.dk, klik på menuen ”beredskabsplan” samt undermenuerne ”lokal- og offentlig alarmeringsliste”. 
Kontakt DVN for yderligere oplysninger om beredskabsplaner og moderne hjemmesideløsning. 

Vandværkets beredskabsplan 

Vand & Teknik 

http://www.taarsvand.dk

