
Beredskabplan for Verup Vandværk. 

Vedligeholdes af Kristian Hannibal Nielsen. Planen forudsætter at den pågældende andelshaver, 
der registrerer en driftsforstyrrelse kan træffe mindst en af følgende kontaktpersoner både i og 
uden for normal arbejdstid. 

Navn Tlf. Mobil 

Kristian Hannibal Nielsen. 29415199 

Iben Cecilie Storm. 72483016 

Liva Nielsen. 61655885 

Bo Kristensen. 22819358 

Anette Riis Poulsen. 20753331 

Logbog: 

Den af ovennævnte personer, der modtager alarmen og har ansvaret for udbedringen, bedes 
notere: 

Dato og tidspunkt for alarmen, hvorfra alarmen kommer, anledning, aktion, resultatet og eget 
navn. 

Informationerne videregives til Formanden som, som indfører dem i en fortløbende logbog. 

Verup Vandværks primære samarbejdspartnere: 

Tlf. liste til brug for beredskabssituationer. 

Funktion/Navn. Adresse. Tlf. Arbejde. E-mail. 
VVS.  
Sorø VVS. Juliesmindevej 17, Sorø. 57832090  

Sorø VVS. Vagttelefon. 57832090   Tryk 0 
herefter. 

 

Elektrikker. 
Elektrogården. Metalvej 13, Sorø. 57834730  
Tankvogn. 

Johs. Rasmussen. Øresøvej 2, Svebølle. 59293123  
Levering af vand. 
Johs. Rasmussen. Øresøvej 2, Svebølle. 59293123  
Koordinationsgruppe. 

Svend Urban Hansen Beredskabsafdelingen. 
Kongebrovej 7. Sorø. 

57830380  

Sanne Enkegaard Fagcenter Plan og miljø. 57870366 saen@soroe.dk 
Christian Holt Fagcenter Plan og miljø. 57830312 chho@soroe.dk 
Ringsted Politi  57611448  



 Embedslægeinstitutionen 
Sjælland. 
Rolighed 7, 2  
4180 Sorø 

722227010  

 

 Der skelnes mellem følgende grader af driftsforstyrrelser: 

A. Almindelig mindre driftsforstyrrelse. F.eks:                                                                                        
Teknisk problem på værket eller i ledningsnettet, men der er stadig forsyning med vand. 
Rørbrud der berører en eller få andelshavere.                                                                     
Misfarvning af vandet hos en eller få andelshavere.                                                                     
Måler og andre installationsproblemer hos en andelshaver.     

B. Større driftsforstyrrelse. F.eks:                                                                                                                               
Rørbrud i vitale ledninger.                                                                                                  
Misfarvning af vand.                                                                                                                  
Tekniske problemer, der i løbet af få timer vil stoppe vandforsyningen.                                 
Fare for underminering af veje og bygninger.                                

C. Truet forsyningssituation. F. eks:      
Det udpumpede vand har en dårlig smag eller lugt.                                                            
Mistanke om forurening af vandet med kemikalier eller andet. Det kan evt. ikke lugtes eller 
smages endnu.                                                                                                                               
Uheld med kemikalietransport.  

D. Krisesituation. F.eks:                                                                                                      
Vandforsyningen er stoppet eller tæt på!    

I grad A & B: 

Den af ovennævnte personer, der har modtaget meldingen, kontakter den skønnede, 
nødvendige ekspertise og problemets omfang og risici vurderes, herunder hvilke 
ressourcer, der er brug for og hvem der evt. bør informeres. Skaden udbedres herefter i 
overensstemmelse med hermed.  

Bemærk der udgår 2 ledninger fra Værket, en til byen og en til mosen, der kan ved brud 
leveres vand i den ene ledning.                                                  

I grad C & D: 

Koordinationsgruppen tilkaldes. Tankvognsløsning evt. vand fra boring gennem UV-filter. 

Ved forurening af boringerne der ødelægger disse, vil Verup Vandværk søge at tilslutte sig 
Dianalund Vandværk.   

Bestyrelsen.                                                                                                                                                                                                                      


