
Bilag 4 Nødforsyning 
 

I henhold til § 51 stk. 2 i Vandforsyningsloven gælder:  

”Den, der modtager vand fra en almen vandforsyning, kan ikke forlange erstatning 
for svigtende levering som følge af utilfredsstillende trykforhold i 
forsyningsledninger, mangler ved anlægget og disses afhjælpning eller 
vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget”.  

Der er således ingen lovkrav til, hvor meget vand en forbruger har krav på, men 
det skønnes at nødforsyning på 3 – 5 liter til drikkevand og madlavning pr. person 
pr. døgn vil være tilstrækkelig i henhold til Miljøstyrelsens vejledning 8 fra 2002. 

Servicemål 
Krisestaben vurderer serviceniveau overfor følsomme forbrugere og øvrige 
forbrugere, hvis der skal uddeles vand. Omkostningen afholdes af vandværk. 

Et eksempel på servicemål kan være som følger: 

Ved kogeanbefaling: Det tilstræbes at der leveres 3 – 5 liter vand til drikkevand og 
madlavning pr. person pr. døgn til alle følsomme forbrugere.  

Når vandet er afbrudt eller ikke kan anvendes: Det tilstræbes at der leveres 10 
liter vand pr. person pr. døgn til alle følsomme forbrugere ved afbrydelser over 24 
timer. Omkostningen afholdes af vandværk. 

Følsomme forbrugere er;  
α) personer, der har vanskeligt ved at forstå eller efterleve en kogeanbefaling 

eller et påbud om ikke at anvende vandet.  
β) Institutioner, der har børn eller ældre i deres varetægt 
χ) Institutioner eller virksomheder der producerer fødevarer til store grupper 

 
Andre (mindre) følsomme forbrugere er læger, tandlæger, frisører, og lignende, 
der anvender vand i deres dagligdag.  
Krisestaben fastsætter i de konkrete tilfælde, hvem der er omfattet af begrebet 
følsomme forbrugere. 
 
I de tilfælde, hvor et vandværk har akut behov for nødforsyning af hele eller dele 
af forsyningsområdet med vand findes følgende muligheder: 
 
Ringforbindelser 
Nogle vandværker er forbundet i ringforbindelser så de har mulighed for at hjælpe 
hinanden med rent vand. Se bilag 5.  
 
Assistance  
Gribskov Beredskab assisterer ved behov i forbindelse med en vandforurening. 
Øllingegaard Mejeri kan levere vand af drikkevandskvalitet med tankvogn fra egen 
boring. Ved anvendelse af nødvand aftales kontrolplan med Styrelsen for 
Patientsikkerhed! 
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Materiel 
Beredskabsstyrelsen Hovedstaden (Hedehusene) kan stille COMBO-tanke til 
rådighed, med forbehold for at de er udlånt. COMBO-tankene kan hver indeholde 
1000 liter vand. De kan ikke genfyldes af Beredskabsstyrelsen, da de ikke har 
tilladelse hertil af Fødevaremyndighederne. 

• Der leveres foringer/poser til COMBO-tankene.  
• Øllingegård kan levere tankvogn med rent drikkevand fra egen boring 

(DGU.nr.: 193.69). Tankvogn kan indeholde 21.000 liter vand. 
• Gribskov Kommune har indkøbt 2 x 120 stk. 10 liters dunke. Dunkene er på 

Græsted Vandværk og Baunehøj Vandværk. 
• Alt ovenstående materiel vil kunne indeholde vand af drikkevandskvalitet. 

 
Tidshorisont 

• COMBO-tanke kan leveres til Gribskov Kommune indenfor en tidshorisont på 
4 - 5 timer. COMBO-tankene kan lånes i en nærmere aftalt tidsperiode. 

• Tankvogn kan leveres indenfor en tidshorisont på 3 timer og være til 
rådighed ca. 8 timer pr. døgn. 

• Dunke afhentes efter aftale med Græsted Vandværk og Baunehøj Vandværk. 
 

Placering af COMBO-tanke 
COMBO-tankene kan efter aftale med beredskabet placeres på strategiske steder 
indenfor det pågældende vandværks forsyningsområde. Se beredskabsplan for 
vandværket/kontakt formand/evt. bestyrer. Alternativt afleveres COMBO- tankene 
et sted og kommunen iværksætter fordeling strategiske steder. 
 
Fyldning af COMBO- tanke 
Fyldning og genfyldning af COMBO-tanke kan ske vha. tankvogn fra Øllingegård. 
COMBO-tanke kan genfyldes ubegrænset aftal gange, dog max 3 uger hvor efter 
foring/pose udskiftes. 
  
Uddeling af vand til forbrugerne 
Vandværket står for udlevering af vand fra COMBO-tankene. Se beredskabsplan for 
det pågældende vandværk. Alternativt kan Gribskov Beredskab eller 
Beredskabsstyrelsen Hovedstaden stille mandskab til uddeling af vand mod 
betaling.  
 
Dunke 
Rene 10 liters dunke til drikkevand er placeret på Græsted Vandværk og Bavnehøj 
Vandværk, hvor der er døgnvagt og aftapningsmulighed. På hvert vandværk er der 
placeret 120 dunke. Dunkene skal betragtes som engangsdunke og kasseres efter 
hændelsen er afsluttet.  
 
Deltagelse i krisestab 
Ved en større krise kan Gribskov Beredskab deltage.  
 
Rekvisition 
Rekvisition af assistance og materiel foretages af en kommunal repræsentant fra 
f.eks. Det Tekniske Område (Team Natur, Vand og Vej) eller vagthavende 
indsatsleder. 
 
Betaling 
Beredskabsstyrelsen Hovedstaden skal have dækket faktiske udgifter som foringer 
og kørte kilometer. Foringerne koster cirka 600,00 kr. pr. stk. Øllingegaard sender 
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en regning for de faktiske omkostninger og vandet afregnes til samme pris, som 
afregnes til Hillerød Kommune. Alle udgifter forbundet med nødvandforsyning 
afholdes af vandværket. 
 
 
 


