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1.  Telefonliste - Svinø Strands Vandværk 
 

 
Formand: 
Finn T. Rasmussen 

Vodtoften 12, 4750 Lundby 

Mobil:     26606666 

Mail:       formand@svinovand 

 

 

Sekretær: 
Rigmor Christensen 

Halfdan Rasmussens Vej 24  Sommer: Rævehøjvej 7 

4700 Næstved 

Tlf.:        55700544 

Mobil:    60520518 

Mail:      rc@ostdansk.dk 
 

 

 

Næstformand: 
Eiko Steinhauer   Sommer: Rævehøjvej 20 

Hvidovregade 21B, 1. th. 

2650 Hvidovre 

Mobil:     20689742 

Mail:       naestformand@svinovand.dk 

 

 

Kasserer:  
Thorben Munck               Sommer: Rævehøjvej 30 

Agernbakken 8, Fensmark   

4684 Holmegaard 

Mobil:     21445018 

Mail:       kasserer@svinovand.dk 

 

 

Bestyrelsesmedlem: 
Niels Brandelev Paulsen 

Dybsøvejen 36, 4750 Lundby 

Mobil:     40638068 

Mail:       brandelev@hotmail.com 

 

 

 

Driftsleder:    Ole Jensen 

Dybsøvejen 88, 4750 Lundby 
Tlf.:       55769458 
Mobil:   20477346  
Mail:     drift@svinovand.dk 
 
 
 

mailto:masterfinn@privat.dk
mailto:rc@ostdansk.dk
mailto:naestformand@svinovand.dk
mailto:kasserer@svinovand.dk
mailto:brandelev@hotmail.com
mailto:drift@svinovand.dk
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2.    Alarmliste for Beredskabet I Vordingborg Kommune: 
 

Vandrådet I Vordingborg  

Kommune  

 

 

EKSTERN TELEFONLISTE 

Beredskabsplan 

Vandforsyning 

  

Alarmeringsliste 
Dato: marts 2019 

 

 TELEFON 

Kontakt Dag Aften Mobil E-MAIL m.m. 

Midt- og Sydsjællands Brand & 

Redning – Manøvej 25, 4700 

Næstved 

55787800 

Administratio

nen man-tor 

kl.8-15 og 

fre. 8-12 

Vagtcentralen 

(døgnåben) 

55720805 

msbn@msbr.dk 

  

AKUT 

Beredskabet / 

Alarmcentral /  

Miljøvagten  

114 114  

Uheld der indebære personskader 

eller overhængende farer herfor skal 

alarmeres via 112 - miljøet kommer i 

anden række i den sammenhæng. 

Styrelsen for 

Patientsikkerhed 

Embedslægeinstitutionen Øst 

 

STPS 

dagtimerne 7228 6600.  

 

Tilsyn og Rådgivning har 

døgnbemanding. I aftentimer og 

weekender er nummeret stadig  

7022 0268 – må kun anvendes af 

myndigheder i særlige situationer 

 

seost@sst.dk  

 

Tilsyn og Rådgivning Øst 

trost@stps.dk 

 

 

Giftlinjen 

(Bispebjerg Hospital) 
8212 1212 8212 1212  

Akuthjælp 

Kommunen Vandgruppen 

Teknik og Miljø 

Hanne Jørgensen 

Jane M. Andersen 

Erik Rasmussen 

5536 2470 

5536 2400 

5536 2489 

5536 2488 

5536 2486 

Udenfor åbningstid 

kontaktes 

Miljøvagten 

Skriv helst til vandgruppen: 

vandgruppen@vordingborg.dk 

hsj@vordingborg.dk 

jmsa@vordingborg.dk 

erra@vordingborg.dk 

Lokalradio  

Radio SydhavsØerne 

5488 0345 

 
  

mail@sydhavsradio.dk 

1.1. Regionalradio  

DR Sjælland 

5575 3400  

5575 3434 

(fax) 

Hverdage kl. 4.30-18.00  

Weekend kl. 6.00-13.30 

 

sjaelland@dr.dk 

Uden for dagtimer KONTAKT 

POLITIET 

 Radioen har ingen forpligtelse til at bringe 

meddelelsen og I kan ikke forvente 

meddelelsen bliver udsendt. 

Lokal avis 

Sjællandske  

Sydsjællands Tidende 

7245 1225 

7245 1100 

5537 0009 

  

red@sn.dk 

 

redaktion@sydtid.dk 

TV ØST 5536 5656 

 
  

redaktion@tveast.dk 

 

Lægevagten 

 

Akuttelefonen (skadestue) 

Lægevagten 

7015 0700 

Akuttelefonen 

7015 0708 

  

Åben:  

hverdage kl. 16-08.00  

weekend og helligdage hele døgnet 

 

mailto:msbn@msbr.dk
mailto:seost@sst.dk
mailto:trost@stps.dk
mailto:post@vordingborg.dk
mailto:vandgruppen@vordingborg.dk
mailto:hsj@vordingborg.dk
mailto:jmsa@vordingborg.dk
mailto:erra@vordingborg.dk
mailto:mail@sydhavsradio.dk
mailto:sjaelland@dr.dk
mailto:redaktion@tveast.dk
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Lav intern alarm liste for Institutioner/virksomheder med særligt informationsbehov 
f.eks. 

 
Sygehuse 
Ambulancetjeneste 

Dagplejere  
Skoler  

Børne- og handicapinstitutioner  
Hjemmehjælp  
Plejehjem/ ældrecentre  

Praktiserende læger og tandlæger  
Børnetandpleje  

Levnedsmiddelproducenter: Industri, bagere, osv. (Liste kan fås hos 
Fødevareregionen)  
Større kantiner, restauranter o.s.v 
 

 

 
 
 
 
 
 

Politi 

Sydsjælland og Lolland Falster 

Politi 

5485 1448 

5588 1497 (fax) 

Eller ring 114 

 

ssj@politi.dk 

 

Fødevareregion Øst 
7227 6900 

7227 6501 fax 
  

22@fvst.dk 

åbningstider 9.00-16.00 

Akut telefon efter kl. 16 - 7023 5888 

Laboratorier 

 

Eurofins 

 

 

 

7022 4256 Omstilling ventetid kun dagtimer – Vagtordning KUN for 

medlemmer og kun udenfor dagtimer tlf. 4126 9590. 

rentvand@eurofind.dk  

Højvang 

 

 

5824 2458 Omstilling ventetid kun dagtimer - Akuttelefon hele døgnet 

mobil 2421 2561 (Paw Nielsen)  

hmlab@hmlab.dk  

ALS Danmark A/S  4925 0770 Omstilling ventetid kun dagtimer – Akuttelefon hele døgnet 

mobil 6043 4660 el.  

(kemiker mobil 6043 4661, gælder kun udenfor dagtimer) 

Info.hmb@alsglobal.com  

R. Dons 

 

4580 3133 Direkte kontakt døgnet rundt el. mobil 2217 3133 (Morten) 

info@donslab.dk  

VBM 

 

3672 7000 Direkte kontakt i dagtimer – Akuttelefon døgnet rundt 

(Michael) mobil 26864267 el. Eurofins vagtordning. 

roedovre@eurofins.dk  

Beredskabsstyrelsen Sjælland 

Beliggende i Næstved 

55 75 37 00  brss@brs.dk 

yder bistand ved store 

komplekse ulykker/katastrofer. 

Faurkilde.dk 
59268096   

Tankvogne godkendt til 

drikkevand 

mailto:ssj@politi.dk
mailto:22@fvst.dk
mailto:rentvand@eurofind.dk
mailto:hmlab@hmlab.dk
mailto:Info.hmb@alsglobal.com
mailto:info@donslab.dk
mailto:roedovre@eurofins.dk
mailto:brss@brs.dk
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3.  Formål med Beredskabsplanen: 
 
Denne plan har til formål at håndtere eventuelle nød- og krise-situationer forbundet med 
driften af Svinø Strands Vandværk.  
Plan skal medvirke til at sikre klare ansvarsroller såfremt der skulle opstå en situation ud over 
sædvanlig drift og hændelser. Dvs. beredskabsplanen behøver ikke at træde i karakter ved et 
evt. almindeligt vandbrud. Planen er mere tænkt til situationer hvor forsyningen til kunderne er 
udfordret eller at der kan være sundhedsmæssige udfordringer forbundet med vandet.  
 
Som grundlag for denne Beredskabsplan er der hentet inspiration i Danske Vandværkers 
skabelon for beredskabsplan og Håndbog til beredskabsplan og krisehåndtering. Begge er 
vedlagt planen til inspiration og videre udbygning.  
Planen bør være kendt af alle bestyrelsesmedlemmerne og vandværkets driftsleder.  
 
 
 

4.  Ansvarsfordeling, Organisering og Kommunikation:  
 
Ved konstaterede overskridelser af vandkvalitet eller anden unormal driftsforstyrrelser der kan 
have alvorlige indvirkning for forbrugerne. Driftslederen bør som det første forsøge at 
minimere skaden eller skaderne. Herefter kontakter driftslederen straks formanden som begge 
sammen vurderer omfanget af nødvendigt beredskab.  
Er driftslederne i tvivl om relevans bør driftslederen altid afstemme med formanden. Såfremt 
formanden ikke kan kontaktes forsøger driftsleder at kontakte det næst højeste rangerende 
bestyrelsesmedlem og så fremdeles.   
 
Beredskabsniveauer og Organisering: 
Overordnet er der 3 beredskabsniveauer og Driftslederens ”orienteringspligt” 

1.  Driftsleder og formand løser sagerne. Det kan være en vandprøve er en smule 

overskredet eller et simpelt vandbrud til en sidevej eller grundejer. De to løser 

udfordringerne sammen og orienterer muligvis de øvrige bestyrelsesmedlemmer 

skrifteligt eller telefonisk  

 
2. Ved konstateret større usædvanlig situation kontakter Driftsleder formanden. Igen 

afhængig af omfanget vurderer driftsleder og formand omfanget af nødvendig 

orientering eller back up af de øvrige bestyrelsesmedlemmerne. Eksempler på 

problemer kan sidestilles med at en boring eller central pumpe er i stykker. Situationer 

hvor forsyningssikkerheden umiddelbart i større skala kan blive udfordret.  

 
3. Ved konstateret stor udfordring med forsyningssikkerheden eller sundhed orienteres 

Formanden straks som efterfølgende orienterer næstformanden og de 3 vurderer om 

det er nødvendigt at nedsætte en beredskabs- eller koordineringsgruppe som 

sammensættes ud fra medlemmernes kompetence mhb. på at komme tilbage til 

”normal” situation. Kommunen skal orienteres om problemerne og de tiltag der 

iværksættes. Det skal overvejes nøje overvejes hvilke kunder og kunder med dyrehold 

der skal underrettes. 
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Informationsniveau: 
Ved de enkelte beredskabsniveauer bør omfanget af informationsniveau altid vurderes.  

1. omdeling af informationsseddel ind til de berørte  

2. Skal der informeres på hjemmesiden 

3. Skal der opsættes informationsskilte ved vejene: 

Dybsøvejen 

Belselundsvej 

Svinøvestervej  

Sandvigvej,  

Soløje Strandvej  

Vodtoften 

Rusevænget 

Fiskerbakken 

4. Skal evt. myndigheder inddrages  

5. Skal nyheder inddrages og skal der laves pressemeddelelse  

 
 
 
Logbog: 

• Ved Beredskabsniveau 2 bør det overvejes om der skal føres logbog over registrerede 
hændelser og tiltag 
 

• Ved Beredskabsniveau 3 skal der hvis muligt føres logbog 
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5.  Logbog side:  

         

Forløbet noteres med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og 
stedbetegnelse   
        

Det er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, 
politi og andre myndigheder  
        
        

Emne:               

Dato:               

Forløb           Tid Initialer 

Alarm Indgået               

Afhjælpning startet          
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6.   Skabelon til pressemeddelelse: 
 
 
 

Pressemeddelelse 
 

Vandforurening ved Svinø Strands Vandværk konstatereret d. xx.xx.xx 
 
Der er konstateret problemer med (Forklar problemet kort).  
Problemet berører vejene (Rævehøjvej osv ) 
Beboere i området skal (beskriv nærmere hvad de må og ikke må. Skal vandet 
koges.) 
 
Vandværket arbejder på at få håndteret problemet hurtigst muligt.  
Når problemet er løst vil det bliver annonceret på hjemmesiden. 
www.svinovand.dk. 
 
Såfremt der er yderligere spørgsmål kan bestyrelsen kontaktes. Se hjemmesiden.  
 
 
Dato: 
Svinø Strands Vandværk. 
Navn: 
Title: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.svinovand.dk/
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7.   Skabelon til løbeseddel 
 
 

Til beboere i Svinø Strands Vandværk Forsyningsområde: 
 

xxxxxxxxxxxvej nr.  xx  til   yy 
xxxxxxxxxxxvej nr.  zz  til   uu 
evt. med flere: 
 
 

Problemer med vandkvaliteten / Forurening af ledningsnettet 
 
Der er den – dato – klokken – tid  konstateret problemer med kvaliteten / 
forurening af drikkevandet, der leveres fra Svinø Strands Vandværk ledningsnet. 
 
Problemet kan have betydning for forbrugerne på de ovenfor nævnte veje. 
 
Vandforsyningen arbejder på at indkredse forureningskilden og foretager 
rensning af de forurenede dele af ledningsnettet. 
 
A  -  Indtil videre må det frarådes at bruge vandet til drikkeformål. 
 
   Eller 
 
B  -  Indtil videre må det frarådes at bruge vandet til både drikkeformål og                                                
        til udvortes brug. 
 
Der er opstillet en midlertidig aftapningsmulighed ved  -  xxxxxxxvej nr. yyyy 
hvorfra der kan hentes drikkevand af tilfredsstillende kvalitet. 
 
Så snart forholdene igen er normale, vil der blive givet besked herom 
 
 
Dato: 
Svinø Strands Vandværk 
Navn: 
Formand/Bestyrelsen 
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8.    Løbeseddel med information og kogevejledning til husomdeling 
 
 

Dato…………… År…….. 
Svinø Strands Vandværk 

Informerer 
 

Drikkevandet skal koges!!!! 
 

Svinø Strands Vandværk har fået analyseret prøver af drikkevandet, og 
analyserne har påvist bakteriologisk forurening. 
 
Vordingborg Kommune har i samråd med Embedslægen vurderet, at 
drikkevandet fortsat kan anvendes til husholdning under overholdelse 
af enkelte forholdsregler: 
 

• Vandet skal koges ved min. 100 grader i 2 minutter inden det 
benyttes til drikkebrug og madlavning 

• Vand direkte fra hanen vil kunne benyttes til bruse- og 
karbadning, men man skal være opmærksom på at børn ikke 
drikker af vandet. 

• Vandet skal koges inden brug til tandbørstning. 

• Vandet skal koges inden brug ved rensning af åbne sår. 

• Det anbefales at vandet koges til opvask (indirekte kontaktsmitte) 
 
Svinø Strands Vandværk arbejder på at udbedre forholdet hurtigst 
muligt, hvorefter kogeanbefalingen trækkes tilbage. 
 
Der vil løbende blive informeret om udviklingen, og vandværkets 
bestyrelsesformand kan kontaktes for yderligere information. 

 

Med venlig hilsen 

Svinø Strands Vandværk 
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9.     Ledningsplan VEST med stophaner: 
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 9.    Ledningsplan ØST med stophaner: 
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10.   Advarselsskilte mht. beredskabssituation: 
 
 
Skilte som kan opsættes til info på strategiske steder i området Svinø Strand. 
 
 
 
 

1.  Alternativ skiltetekst: 
 

Svinø Strands Vandværk 

Information! 

Dårlig Drikkevandskvalitet 
Tjek hjemmesiden:  www.svinovand.dk 

 
 
 
 
 

2.   Alternativ skiltetekst: 
 
 

     Svinø Strands Vandværk 

Information! 

Advarsel om drikkevandskvaliteten 
Tjek hjemmesiden:  www.svinovand.dk 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                         

http://www.svinovand.dk/
http://www.svinovand.dk/
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11.   Listen med medlemmer som evt. har husdyrhold
 
Ved en utilsigtet forurening og uhygiejniske af vandværkets grundvand og udpumpet 
drikkevand skal følgende forbruger/medlemmer af Svinø Strands Vandværk omgående 
alarmeres/kontaktes således at de pågældende dyrebesætninger ikke fremadrettet drikke af 
det forurenet vand. 
 
Miljø aktivitetsbekendtgørelsen Kapitel 4 vil være gældende:  
 

 Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold forstås et dyrehold på højest: 

• 2 stk. køer med kalve eller 4 stk. andet kvæg, eller 4 heste med tilhørende føl,  
eller 2 søer med opfedning af maks. 5 slagtesvin, eller en tilsvarende produktion,  
eller 10 stk. får med lam, eller 10 stk. geder med kid. 

• 30 stk. høns 

• 4 stk. voksne hunde med hvalpe under 18 uger 

• Eller tilsvarende størrelse af andre 
 
Erhvervsmæssigt dyrehold består af flere af de ovennævnte former for dyr, uden at grænsen 
for antallet af dyr under det enkelte punkt i definitionen overskrides. 
 
Hvis ejendommen er beliggende i byzone, sommerhusområde eller landzone, som ved lokalplan 
er overført til boligformål, er de nævnte svine-, kvæg-, får-, gede- og hestehold ikke tilladt. 
Følgende husdyrhold er tilladt i nævnte områder: 

• 30 stk. høns 

• 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger 

• Tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold, bortset svine-, kvæg-, får-, gede- og 
hestehold 

 
Følgende medlemmer hører under og omfattet af Miljø aktivitetsbekendtgørelsen Kapitel 4 
vedr. husdyrhold. 
 
 
Navn:  Per Colding Nielsen 
Adresse:      Dybsøvejen 34,  4750 Lundby 
Telefon:    55769233     Mailadresse:   pn.skovvang@gmail.com 
  
 
 
Navn:  Niels Brandelev Poulsen 
Adresse:  Dybsøvejen 36,  4750 Lundby   
Telefon:    40638068 Mailadresse:   brandelev@hotmail.com 

 
 
Navn:  Pernille Bülow Jespersen 
Adresse:  Dybsøvejen 70,  4750 Lundby   
Telefon:    50429026 Mailadresse:   pnillebulow@hotmail.com 
  PS: engen udlejet til dyrehold 
 

mailto:pnillebulow@hotmail.com

