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1. Indledning 
Denne beredskabsplan for drikkevandsforsyning er gældende for Gribskov kommune 
og er en delplan af Gribskov Kommunes samlede beredskabsplan. Denne delplan for 
drikkevandsforsyning ajourføres løbende.  

1.1 Formål med beredskabsplanen 
Gribskov Kommune skal i henhold til vandforsyningsloven sikre rent drikkevand til 
kommunens borgere mv. 

Nærværende beredskabsplan er en drejebog for hændelser og situationer, hvor 
vandværkerne ikke kan levere rent drikkevand, f.eks. ved uforudsete længerevarende 
ledningsbrud og/eller en forurening eller mistanke om en forurening af enten 
bakteriologisk eller kemisk karakter.  

Der er tale om hændelser eller situationer, der kan kategoriseres ved ”Truet 
forsyningssikkerhed” og ”Krisesituation”, henholdsvis kategori 3 og 4 i skema i bilag 5 
”Iværksættelse af indsats”. Og det er ved sådanne hændelser eller situationer, at 
nærværende beredskabsplan tages i brug.  

I disse situationer har kommunen pligt til at drage omsorg for, at den fornødne indsats 
iværksættes for at opnå normal forsyning for forbrugerne. Dette arbejde foregår i tæt 
samarbejde med det berørte vandværk.  

Det fremgår af beredskabsplanen, hvem der skal deltage i en krisestab, hvilke opgaver 
der skal forventes løst og af hvem. Der er listet en række ressourcer både interne og 
eksterne samt beskrevet en række instrukser, skabeloner og bilag, som understøtter 
de opgaver der skal udføres af krisestaben.  

Beredskabsplanen er således en plan for, hvem der skal gøre hvad og planen skal 
sikre, at der kan etableres det nødvendige beredskab for at genoprette normal 
forsyning når uheldet er ude. 

1.2 Vandværkets beredskabsplaner 
I Gribskov Kommune er der 14 vandværker, der forsyner borgerne. 

Hvert enkelt vandværk er opfordret til at udarbejde en beredskabsplan, der i 
opbygning er ens, men indholdsmæssigt afspejler det enkelte vandværks situation.  

I nærværende beredskabsplan er rolle- og kompetencefordelingen mellem kommune 
og vandværk beskrevet og skal benyttes som supplement til det pågældende 
vandværks beredskabsplan, hvor detailoplysninger om vandværket, følsomme 
forbrugere mv. er beskrevet.  

Beredskabsplanen er således et værktøj primært for kommunen og krisestaben. 
Vandværkernes egne beredskabsplaner er vandværkernes beredskabsplaner.  

1.3 Forebyggende arbejde 
Et forebyggende arbejde pågår for at forhindre risiko for ledningsbrud og/el. en 
forurening af drikkevandet. F.eks. fører kommunen tilsyn med vandværkerne og ser til 
at vandværker, boringer, rentvandstanke mv er i god teknisk og hygiejnisk stand, og 
at der er kortlagt ledninger og planer for ledningsrenovering.  
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1.4 Revidering af beredskabsplanen 
Beredskabsplanen er udarbejdet af Team Natur, Vand og Vej og revideres årligt.  

1.5 Samarbejde er vejen til at genoprette en 
bredskabssituation 
Med denne beredskabsplan samt vandværkernes egne beredskabsplaner er Gribskov 
Kommune, og vandværkerne sammen i stand til at håndtere et uforudsete 
længerevarende ledningsbrud og/eller en forurening således, at det kommer til at 
genere borgere og erhverv mindst muligt. 

1.6 Ansvarsfordeling 
Kommune har nogle forpligtigelser i tilfælde af en nødsituation, som er beskrevet i 
Vandforsyningslovens § 62. 

Kommunen har pligt til at drage omsorg for, at årsagen til hændelsen findes, at der 
hurtigst muligt træffes udbedrende foranstaltninger til genoprettelse af drikkevandets 
kvalitet. 

Hvis kommunen vurderer, at vandet er sundhedsskadeligt eller der er fare herfor, skal 
kommunen påbyde vandværket at træffe foranstaltninger til genoprettelse af 
drikkevandets kvalitet. 

Det er kommunen som myndighed der afgør, hvornår en kogeanbefaling eller et 
forbud mod brug af vandet skal iværksættes og ophæves. Kommunen skal i den 
forbindelse rådføre sig med Styrelsen for Patientsikkerhed.  

Kommunen kan påbyde vandværket at informere sine forbruger om en hændelse og 
måden herfor. 

Det er vandværkets bestyrelse (repræsentant i krisestaben) der iværksætter de 
egentlige handlinger for at genoprette normal forsyning – efter aftale i krisestaben. 
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2. Organisering af 
krisestaben 
2.1 Ansvarlig for opdatering af beredskabsplanen 

Medarbejder Senest opdateret 

Christina Larsson 6. maj 2021 

 

2.2 Iværksættelse af indsatsen 

Hvem kan 
iværksætte 
indsatsen 

Titel Telefonnr. E-mail 

Dorethe 
Ungstrup 

Chef 72 49 68 32 dpede@gribskov.dk 

Jørgen Eriksen Teamleder 72 49 67 93 jerik@gribskov.dk 

Christina 
Larsson  

Sagsbehandler 72 49 63 51 chrla@gribskov.dk 

Mads Hansen Sagsbehandler 72 49 68 47 madha@gribskov.dk 

 Beredskabschef   

 

2.3 Mødested 

Møderum til krisestaben Krisestaben samles på vandværket eller 
på rådhuset. 

Klargøring af mødelokale Internetforbindelse og pc’er, 
kopimaskine, printer, forplejning. 

 

2.4 Organisering af krisestaben 

Deltagere i krisestaben Sammensætning, krisestaben består af: 

Vandværket 

• Driftsleder 
• Formand 
• Evt. sekretær 



 
Beredskabsplan for drikkevandsforsyning - april 2023 6 

• Evt. konsulent 

Kommunen 

• Repræsentant fra Team Natur,  
Vand og Vej 

• Evt. 
kommunikationsmedarbejder 

• Evt. leder/chef 
• Evt. beredskabschef 

Eksterne, evt.: 

• Beredskabsstyrelsen 
Hovedstaden 

• Politi 
• Styrelsen for Patientsikkerhed 

 

2.5 Organisering 

Opgaver Organisering 

Krisestaben skal ved hændelser der truer 
drikkevandsforsyningen (kategori 3 og 4 
se skema i bilag 5, ”iværksættelse af 
indsats”) overvåge og koordinere den 
nødvendige indsats så som kildesporing, 
analysebehov, afværgeforanstaltninger 
og nødforsyning samt informere 
borgere, pressen samt internt på 
vandværk og i kommunen. 

Kommunens kommunikationschef kan 
inddrages.  

Krisestaben skal løbende føre logbog, 
hvor alle aktiviteter, aftaler, 
analyseresultater, henvendelser mv. 
noteres.  

Det er vandværket der skal iværksætte 
de egentlige handlinger så som 
reparationer, desinfektion, bestille 
analyser mv., som skal til for at 
vandværket kan vende tilbage til normal 
produktion. Dette er beskrevet i 
vandværket beredskabsplan.  

Alle tiltag skal som udgangspunkt aftales 
i krisestaben inden de igangsættes.   

Ressourcer (se bilag 4 nødforsyning) Tankvogn – drikkevandskvalitet 

Tankvogn på 21.000 L fra Øllingegaard 
Mejeri 

Stationære beholdere – 
drikkevandskvalitet 
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Beredskabsstyrelsen Hovedstaden – 
COMBO-tanke, 40 tanke af ca. 1000 L. 

Små dunke – drikkevandskvalitet 

Græsted Vandværk –120 dunke af 10 L. 

Baunehøj Vandværk –120 dunke af 10 L. 

Mandskab 

Gribskov Beredskab kan efter aftale stille 
med mandskab til udlevering af vand.  

 

  



 
Beredskabsplan for drikkevandsforsyning - april 2023 8 

3. Hændelsesforløb 
På de følgende sider, er listet en række værktøjer, der kan anvendes i en 
beredskabssituation.  

- Logbog 
- Samlet situationsbillede 
- Rapportering 
- Tjekliste til 1. møde i krisestaben 
- Dagsorden for følgende møder i krisestaben 
- Information, intern og ekstern 
- Vurderingsfase 
- Genopretningsfase 
- Afslutningsfasen 
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3.1 Logbog 
Logbogen skal kunne læses som selvstændigt dokument, hvorfor alle informationer 
skal indgå i loggen. Logbogen skal derfor indeholde følgende: 

- Kronologisk rækkefølge af alle hændelser og beslutninger og ind- og udgående 
informationer.  

- Tydeligt liste hvad der er oplyst til og beslutte af krisestaben. 
- Dato og ca. klokkeslæt noteres samt hvem der har noteret hvad. 
- Pressemeddelelser og øvrige nyheder der har været bragt lægges ind i 

logbogen. 

3.2 Samlet situationsbillede 
For at få et overblik over situationen er det vigtigt at afklare følgende ting: 

- Hvori består krisen? 
- Hvad har skabt krisen? 
- Kan krisen forårsage skader på mennesker eller dyr? 
- Hvor geografisk er krisen – dele af et ledningsnet eller hele ledningsnettet? 
- Hvor mange forbrugere er berørte? 
- Hvor mange følsomme forbrugere er berørte? 
- Hvad skal der til for at afhjælpe krisen? 
- Har vi de nødvendige ressourcer? 
- En plan for den endelige løsning? 
- Hvor meget interesserer pressen sig for krisen? 
- Når akutfasen er slut – hvilke initiativer skal kommunen sætte i gang for at 

krisen kan afblæses? 

3.3 Rapportering af informationer til krisestaben 
- Hvem rapporterer? 
- Hvordan ser situationen ud nu? 
- Hvilke ændringer er der siden sidst? 
- Hvilke indsatser er der behov for? 
- Hvilken assistance er der behov for? 

3.4 Tjekliste til 1. møde i krisestaben 
1. Udpegning af medlemmer til krisestaben 
2. Hændelsen kategoriseres endeligt (1., 2., 3. eller 4. – se skema i bilag 5) 
3. Afklaring af sundhedsrisiko – i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed 
4. Ansvar for ekstern information aftales, herunder: 

- Pressekontakt 
- Information til forbrugere, herunder fokus på følsomme forbrugere 
- Myndighed (politikere, direktion, politi, andre) 
- Nabokommuner (hvis relevante) eller nabovandværker (hvis relevante 

– f.eks. ringforbundne). 
5. Rollefordeling i øvrigt 
6. Kildesporing/vurderingsfase 

- Indhente oplysninger hos kommunen og Gribvand om gravearbejde og 
andre aktiviteter.   

- Indhente oplysninger hos vandværket om uregelmæssigheder i driften, 
aktuelle arbejder. 

- Unormale vejrforhold – regn, lynnedslag, oversvømmelse mv. 
- Teknisk gennemgang af kildeplads, råvandsledninger, vandværk, 

rentvandstank mv. 
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- Analyseprogram – bakteriologiske analyser, hyppighed og udpegning 
af prøvesteder (Se bilag 2 ”Vandanalyser”). 

- Gennemgang af seneste tilsynsskema. 
- Tilsyn af vandværk og boringer. 

7. Nødforsyning  
- Mulighed for ringforbindelse (se bilag 6) 
- Behovet vurderes 
- Plan for analyse af nødvand planlægges i samråd med Styrelsen for 

Patientsikkerhed. 
8. Genopretning af forsyningen 

- Skylleprogram overvejes 
9. Mødeaftaler. 

 

3.5 Skabelon. Dagsorden for møde i krisestaben 

Mødeforum Krisestaben 

Ordstyrer Leder af krisestaben, xnavnx 

Referent  

Deltager/fraværende  

 

Pkt. Dagsorden og referat Ansvarlig 

1. Opdatering siden sidst  

Ref.   

2.  Opgaver (analyser, rensning, reparationer, kildesporing mv) 
- status 

 

Ref.   

3. Formidling  

Ref.   

4. Erfaringsopsamling  

Ref.   

5. Opsummering af væsentlige beslutninger  

Ref.   

6. Næste møde  

Ref.   

7. Evt.  

Ref.   
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3.6 Information til interne og eksterne 

Interne information - vandværket 
Information af vandværkets personale og bestyrelse foretages efter aftale med 
formanden for bestyrelsen og af repræsentant for vandværket, der deltager i 
krisestaben. Informationen omfatter krisestabens beslutninger samt i hvilket omfang 
vandværket må/skal udtale sig til pressen. Se liste over kontakter i bilag 1.  

Intern information - kommunen 

Information skal ske til teamleder, chefer (for området, kommunikationschef, 
beredskabschef), direktør, formand for fagudvalg og borgmesterkontoret. 
Borgerservice orienteres om situationen og om kontaktpersoner.  

Intern nyhed på Bølgen til relevante og berørte.  

Ekstern information 

Information til pressen, forbrugere og myndigheder (Styrelsen for Patientsikkerhed og 
Fødevarestyrelsen) varetages af krisestaben, som udpeger en bestemt person (fra 
kommunen) til at varetage dette. 

Information udarbejdes løbende og ændres/tilpasses i takt med sagens udvikling, og 
bør være skriftlig og direkte til alle berørte forbrugere i form af husstandsomdelte 
sedler, sms’er facebookopslag og lign. Øvrige informationskanaler kan være 
lokalradio/TV, kommunens og vandværkets facebookside og hjemmeside, lokale 
opslag, infostandere mv. 

Orientering bør iværksættes hurtigst muligt af krisestaben. 

Udsendelse af en egentlig beredskabsmeddelelse   

Hvis der foreligger en akut situation af livstyrende karakter, for et større antal 
mennesker, kan der udsendes en beredskabsmeddelelse herom, evt. i form af 
sirenevarsling. Politiet har til opgave at sende myndighedernes beredskabsmeddelelse 
til DR og TV2. Der er indgået en aftale mellem Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet, DR 
og TV2 om fremgangsmåden ved udsendelse af beredskabsmeddelelse 
(varslingsaftalen). 

Kommunen som myndighed skal kontakte politiet på 112 eller 114 i forhold til 
hændelsens karakter og aftale nærmere vedr. udsendelse af en 
beredskabsmeddelelse. Dette aftales via beredskabschefen.   

Særligt følsomme forbrugere 

Information til berørte af krisesituationen kan varetages af krisestaben. Følsomme 
forbrugere kan f.eks. være plejehjem, skoler, daginstitutioner, dagplejere, læger, 
tandlæger, virksomhedskaniner, hoteller, feriecentre, restauranter, bagerier, cafeer, 
iskiosker, pizzeriaer, gårdbutikker m.fl. Se skema herunder. Se desuden det 
pågældende vandværks beredskabsplan, hvor følsomme forbrugere er listet med 
kontaktinformationer. 

Brevskabeloner på dansk, engelsk og tysk – se bilag 3, ”Brevskabeloner” 

Målgruppe Bemærkninger Metode 

Følsomme forbrugere Falder i flere kategorier: 

Kommunale institutioner, 
dagplejer, 
levnedsmiddelproducenter, 

Bør kontaktes direkte 
(telefon eller besøg). 
SMS-tjeneste er en 
alternativ løsning.  
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læger, tandlæger mv. 

Huddyrehold. 

Kommunale institutioner   Den direkte kontakt 
delegeres via chefer på 
de enkelte områder i 
den kommunale 
administration. 

Sommerhusgæster Sommerhusudlejningsfirmaer 
kan med fordel kontaktes 

Brevskabeloner på 
dansk, engelsk og tyks 
findes i bilag 3. 

Kontakte som øvrige 
forbrugere. 

De øvrige forbrugere Valg af metode afhænger af 
antallet af forbrugere og 
geografien.  

Muligheder: 

-Facebook 

-hjemmesider 

-Instagram 

-Løbesedler (ophænges i 
lokale butikker) 

-SMS-tjenester 

-Infostandere 

-Lokale digitale medier 

-Radio/TV 

-Løbesedler 

Levnedsmiddel-
producenter 

Kommunen skal underrette 
fødevarestyrelsen om 
foranstaltninger en 
henvendelse medfører, hvis 
vandværket forsyner 
fødevarevirksomheder og 
primære producenter. 

 

 

3.7 Vurderingsfase 
Vurderingsfasen indledes på vandværket eller på rådhuset alt efter hvem der først 
orienteres om/registrerer en hændelse og vurderingsfasen fortsætter i krisestaben. 
Nedenstående punkter kan drøftes. 

 Bemærkning 

Forurening Ved ukendt forurening kontaktes Statens Serum Institut 
(mikrobiologi) eller beredskabsstyrelsens kemivagt 
(kemikalier). 
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Årsag Beskriv så vidt muligt årsagen til forureningen, er der en 
skadevolder? 

Direkte forurening af vandet. 

Indirekte forurening af vandet (luftbårne forurening). 

Lokalisering af forureningskilden. 

Omfang Er hele forsyningsnettet ramt? 

Forurening ved iltning/filtrering/udluftning af 
hydrofor/udluftning af beholdere? 

Sundhedsrisici og 
forholdsregler 

Afklares med Styrelsen for Patientsikkerhed 

Kogeanbefaling 

Forbud mod brug af vandet 

Ophævelse af kogeanbefaling 

Kan det hurtigt afklares, om vandet er sundhedsskadeligt, 
skal nødforsyning etableres.  

Minimering af risiko Kan der foretages zoneopdeling? 

Overvej: stoppe med oppumpning, stoppe med 
udpumpning, iltning og filtrering indstilles, luftkompressor 
stoppes, diverse beholdere tages ud af brug, råvand 
pumpes direkte i rentvandstanken/direkte ud til 
forbrugerne.  

Prøvetagning Korrekt prøvetagning og plan herfor er vigtig for at spore 
kilde og sikre dokumentation for ophør af forurening. Plan 
skal være med til at afgrænse en forurening i geografi og 
tid.  

Nødforsyning og 
nødstrømsforsyning 

Skal der etableres nødforsyning/nødstrøm? 

Kan vandværket nødforsynes fra andre vandværker? 

Særligt følsomme forbrugere skal have særskilt 
information. 

Er der dyrebesætninger eller andre storforbruger, som der 
skal tages hensyn til? 

 

3.8 Genopretningsfase 

Krisestaben fastsætter analyseprogram 
og kildesporing 

Krisestaben følger kildesporingen indtil 
sagen er afsluttet. 

Som udgangspunkt ophæver kommunen 
først en kogeanbefaling/forbud, når der 
foreligger to på hinanden efterfølgende 

Prøvetagning fra: 

-hver boring (og/el. indgang ved værket) 

-fælles råvand ved ankomst til værket 

-efter iltning 

-efter reaktionsbeholder 
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analyser, der viser at grænseværdierne 
ikke er overskredet.  

-efter hvert filter 

- vand fra hver rentvandsbeholder 

-vand fra afgang værk 

-vand fra vandtårn 

-vand fra repræsentative steder på 
nettet, herunder mulige blinde ender.  

Forventet tidsperspektiv? -løbende information til forbrugerne 

-hvor lang til forventes det at tage, før 
normal vandforsyning kan genoptages? 

-vurdering af nødforsyning.  

 

3.8 Afslutningsfase 

Kontrol af vandkvalitet Det er kommunen som er myndighed, 
der afgør, hvornår kogeanbefaling/forbud 
skal iværksættes og ophæves. 
Kommunen skal rådføre sig med 
Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Forbrugerinformation Udsendelse af forbrugerinformation om, 
at vandet igen kan indtages samt 
nødvendige information om 
hændelsesforløbet. 

Erfaringsopsamling Krisestaben laver debriefing om 
hændelsesforløbet. Skal 
beredskabsplanen ændres, er der 
erfaring, som skal gives videre? 

Videndeling Erfaringer fra et hændelsesforløb deles 
med alle vandværkerne ved lejlighed.  

Logbog Logbog journaliseres. 
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4. Bilag 
1. Kontaktoplysninger 

2. Vandanalyser 

3. Brevskabeloner, dansk, engelsk og tysk 

4. Nødforsyning 

5. Iværksættelsen af indsats 

6. Ringforbindelser  
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