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Indledning og rettelser:
• Denne beredskabsplan ligger til grund for leveringssikkerheden for
vandværket og dets forbrugere, sådan at driftsstop minimeres
• Beredskabsplanen tager udgangspunkt og forberedelser, for at sikre
forbrugerne optimalt, samt at vandets kvalitet er optimal.
• Rettelser og opdateringer i beredskabsplanen er formanden, eller udpeget
bestyrelsesmedlem ansvarlig for bliver udført.

Ansvarlige:
• Formand: Bo Esbech(Ledningsansvarlig /
Vandværksansvarlig)
• Kasserer: Paw Schack
• Bestyrelsesmedlem: Anderas Sørensen
• Bestyrelsesmedlem: Kim Rasmussen
• Bestyrelsesmedlem: Christian Esbech
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Beredskab for vandforsyning i Nordfyns Kommune:
Navn
Beredskab Fyn

Vagtcentral

Styrelsen for
patientsikkerhed
Arla – tankvogn

Telefon
65 51 18 00

72 22 79 50
Tankvogn må bruges til
drikkevand

72 22 34 69
76 22 34 45

Alarmcentral

112

Politi

114

Nordfyns Kommune

Teknik og Miljø
Mette Højby (chef)
Janna Nicolaisen

64 82 81 10
64 82 81 08

HUSK:
Falcks tankbiler må kun levere vand til husdyr.
Vandet må ikke komme i kontakt med vandværkets
ledningsnet.
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Intern alarmeringsliste:
Angiv i rækkefølge, hvem beredskabet skal henvende sig til.
Rolle

Navn

Telefonnummer

Formand

Bo Esbech

Tlf.: 64 82 49 28
Mobil: 40 34 64 82

Vandværkspasser

Paw Schack

Mobil: 51 53 96 61

Kasserer

Paw Schack

Mobil: 51 53 96 61

Bestyrelsesmedlem

Christian Esbech

Mobil.: 40 1 61 28

Bestyrelsesmedlem

Andreas Sørensen

Mobil.: 21 25 26 63

Bestyrelsesmedlem

Kim Rasmussen

Mobil.: 31 14 01 51

Nabovandværk

Østrup Vandværk

64 82 13 90
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Telefonliste vedr. drift, vedligeholdelse og teknisk support:
Område

Navn

Telefonnummer

Ledninger

Otterup Bad & Energi

64823157

VVS installatør

Otterup Bad & Energi

64823157

Laboratoriet

Eurofins Miljø

70224266

Entreprenør/gravearbejde HG Entreprenør

26361294

Teknisk rådgiver
El

Walther Bengtson

64821288 20600660

Vandværk

Otterup Bad & Energi

64823157

Beføjelser og information:
• Formanden / stedfortræder: Presseansvarlig, handleplan, info
myndigheder.
• Bo Esbech: Formand.
Ansvarlig for vandværk og ledningsnettet.
• Paw Schack: Kasserer, økonomiansvarlig
Ansvarlig for Beredskabsplanen.
Kasserer skal altid tages med i økonomiske beslutninger.
Henvendelser fra forbrugerne.
• Bestyrelsen: Ved økonomiske beslutninger om planlagte renoveringer,
investeringer eller indkøb, skal bestyrelsen godkende omkostningerne.
• Revisorer: Revisorerne skal godkende og att. regnskabet i god tid
inden generalforsamlingen. (Dette indebærer at have modtaget
regnskabet i god tid forinden. Ca. 3 uger før).

Her og nu plan for Klintebjerg vandværk ved uheld / drift
stop:
• Der er ikke alarm som giver alarm ved drift stop.
• Når vandværket er bekendt med lækage på nettet,
rekvirerer bestyrelsen relevante håndværkere.
(Alle forbrugere bør straks kontakte vandværket
og informere om lækage, samt ved konstatering
om manglende vandleverance.)
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Handleplan ved forurening af drikkevand:
• Formanden/kasserer skal straks informeres ved forurening
af drikkevandet. Formanden eller dennes stedfortræder
iværksætter straks handleplanen.
* Information af Teknik og miljø i Nordfyns kommunen.
* Indkald bestyrelsen for vandværket til krisemøde.
* Rekv. Miljø vandprøver for konstatering af hvor, hvad der er årsag til
forureningen af drikkevandet.
* Iværksæt information til forbrugerne hvis forureningen er
sundhedsskadelig (Over grænseværdierne) via hjemmeside og via
pressen.
* Rekv. Relevante håndværkere til assistance med at finde årsagen til
forureningen.

Handleplan ved rørbrud i ledningsnettet:
• Lokaliser straks rørbrud og luk for vandet på stophaner,
hvis vandstrømningen er stor.
• Tilkald straks VVS installatør til at stoppe bruddet.
• Hvis skaden er omfattende (Mere end få timers arbejde)
skal der indhentes et økonomisk overslag, som godkendes
af Formand / kasserer, eller stedfortræder, før opgaven
iværksættes.

Handleplan ved rørbrud og drift stop af teknisk udstyr på
vandværket:
• Tilsynsmontør lokaliserer skaden, samt forsøger at stoppe
brud / skade.
• Tilkald straks Relevant tekniker til at stoppe brud / skade.
• Hvis skaden er omfattende (Mere end få timers arbejde)
skal der indhentes et økonomisk overslag, som godkendes
af Formand / kasserer, eller stedfortræder, før opgaven
iværksættes.
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Handleplan for nødleverance af drikkevand:

:

Alternativ forsyning under vandværkets drift stop

Nødleverance af vand via sammenkoblingen på Grusgyden.
Kontakt Østrup vandværk for info.
• Østrup vandværk Tlf.: 64821390 Helge Christensen

Pasning og eftersyn:
Regelmæssigt eftersyn på vandværket udføres af Paw
• Silhorko har plan for eftersyn af vandværkets teknik.
• Kontakt Otterup Bad & Energi, hvis problemet er på selve vandværket og
ledningsnettet.
• Hvis problemet er strømsvigt, Kontaktes Otterup Bad & Energi, som tilkalder
El installatør, og informerer efterfølgende bestyrelsen via mail

Følsomme Forbrugere:
• Klintebjerg Efterskole
• Gudskov Svømmehal
• Gartneriet Esbechgaard
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Beskrivelse af anlægget:
Anlægget er fra 1963 og udført med lukket filter hvor vandet pumpes i
filteret fra boringerne. Derfra løber vandet til rentvandstanken som er
over gulvet og under tærren.

Boringer:
Vandværket henter råvand fra 2 boringer.
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Ledningsnet:
Hele nettet
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Prøvetagningssteder:
Er der prøvetagningshaner på boringerne?
Ja i brøndhatten

Hvor kan der udtages prøver på vandværket?
Der er tappehane i vandværket.

Hvor på ledningsnettet er der egnede prøveudtagningssteder?
Grusgyden 66, Klintebjergvej 126, Klintebjergvej 195, Gerskov Bygade 32.

Sikring af anlægget:
Hvad er låst, og hvem har kode til nøgleboks?
Dør til vandværket:
Bo Esbech, Paw Schack, Otterup Bad & Energi, Eurofins og Silhorko
Nødstrømsforsyning
Der er ingen.

Nødforbindelse:
Har vandværket en nødforbindelse til et nabovandværk?
Hvem har ansvaret for at skylle og åbne nødforbindelsen?
Otterup Bad & Energi

Kogeanbefaling:
I tilfælde af kogeanbefaling:
Hvem husstandsomdeler? Alle i bestyrelsen
Hvem kan printe meddelelser? Paw Schack
Beredskabsplanen er sidst revideret Marts 2021
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