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Disponering

• Hvorfor beredskabsplan

• Organisering

• Den fælleskommunale beredskabsplan

• Beredskabsplan for vandforsyning

• Vandværkernes beredskabsplaner

• Forvaltningens betragtninger



Hvorfor Beredskabsplan
• § 25 i beredskabsloven:

– Kommunerne skal udarbejde plan for beredskab, herunder for 
vandforsyning

• Vandforsyningsloven:
– Formålsbestemmelserne siger, at der skal lægges vægt på en 

tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning

• Tilsynsbekendtgørelsen bilag 4
– Bilag 4. Kontrolprogrammet, Del A Generelle mål og 

kontrolprogrammer.
– 1. Et kontrolprogram for drikkevand efter § 7 skal bla:

”identificere de mest hensigtsmæssige midler til at afbøde risikoen for menneskers 
sundhed”

• Vejledningen til bek. præciserer at stk. 1 bl.a. er en 
beredskabsplan



Organisering

• Det fælleskommunale beredskab BSIK (for Randers 
Favrskov Norddjurs Syddjurs) har en overordnet plan:

PLAN FOR FORTSAT DRIFT 

• Hver kommune har sin egen ”Hovedplan” samt et antal 
sektorplaner for forskellige områder.

• Vores plan hedder: Plan for fortsat drift af Vandforsyning

• Vandværkernes beredskabsplaner..



De overordnede planer

• Beredskab & Sikkerheds overordnede plan for fortsat 
drift opererer på Borgmester og Direktørniveau og har 
karakter af katastrofe- og krisestyring.

• Beredskab & Sikkerhed faciliterer at kommunens planer 
bliver opdateret én gang i hver valgperiode.

• Beredskab & Sikkerheds døgnvagt kan altid kontaktes 
med henblik på at aktivere en kommunal plan eller 
aktivere noget med blå blink – ellers tlf. 112



Beredskabsplanen for Vandforsyning – Fortsat drift

• Indeholder en alarmeringsplan
– Indenfor arbejdstid – Medarbejdere ved kommunen
– Udenfor arbejdstid – Miljøvagten eller BSIK

• Opererer med 3 niveauer – Driftsforstyrrelse –
Større forurening – Krisesituation

• Leder ind i 11 forskellige handleplaner, fx
– 1 Information til forbrugere/presse
– 2-9 Forskellige typer hændelse..
– 10 Genetablering af normal forsyning
– 11 Skærpet kontrolprogram efter en hændelse 2-9



Beredskabssituationer

• Bakteriologiske forureninger
• Andre forureninger
• Forurening af kildeplads
• Fejltilslutninger

• Mangel på vand (fx tørke eller udfald af boring)

• Strømsvigt – Herunder ”Brown Outs”  (planlagt strømafbrydelse)

• Hærværk
• Terror



Opbygning af vandværkernes plan

• Forside og indledning, hvor ansvarsfordelingen defineres.
• Vandværksprofil
• Alarmeringsliste
• Sårbare forbrugere
• Håndværkere og materiel NB! Fast aftale eller egen rådighed 

over nødstrøm! 
• Procedure for at sætte nødforbindelse i drift
• Vurdering af potentielle større driftsforstyrrelser
• Beredskabssituationer og procedurer - Handleplaner
• Rapportblad
• Information til forbrugerne 
• Overblik: Kontakt til myndigheder



Brug af planen

• Beredskabsplanen skal være tilgængelig på vandværket.

• Opdateres løbende og som minimum en gang om året. 
Beredskabsplanen sendes til kommunen (og beredskabschefen).

• Spille sammen med kommunens plan (som kommer på 
hjemmesiden)

• Indeholde skabeloner til kommunikation



Vandværkets kommunikation med borgerne

• Hjemmeside

• Facebook

• SMS

• Regional radio

• Presse og medier



Norddjurs Kommunes tilgang

• Det er skrevet ind i retningslinjerne i 
vandforsyningsplanen at alle vandværker skal arbejde 
på at have en beredskabsplan.

• Når Vandteamet er på tilsyn bliver der spurgt ind til 
planen, og hvornår den sidst er opdateret

• Planen skal ikke godkendes efter nogen lovbestemmelse

• Vandteamet modtager gerne planen og giver gerne råd 
og vejledning, samt gemmer planen i en sag.

• Det vigtigste er at planen virker når der er brug for den



Hvad kan vandværkerne forvente når der 
sker en hændelse?

• En struktureret tilgang fra myndigheder – Kommune –
Miljøvagt - BSIK - Sundhedsstyrelsen – Politiet –
Civilforsvaret mfl.

En vej ind i løsning af hændelsen – og en vej tilbage til 
fortsat drift.

• Hverken Beredskab & Sikkerhed eller kommunen råder over 
eller kan anvise beredskabsmateriel – Det skal 
vandværkerne selv råde over eller have holdbare aftaler 
om!


