
 

Beredskabsplan for Saltum Vandværk Amba. ( Opdateret og godkendt på 
bestyrelsesmøde 30. juli 2020) 
Beredskabsplan for Saltum Vandværk Amba. tager udgangspunkt i  
Jammerbugt Kommunes beredskabsplan  
som er udarbejdet og holdes opdateret af Jammerbugt Kommune og Grundvandsrådet. 
Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af 
drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks. ved forurening af drikkevandet, større 
rørbrud, samt nedbrud af selve vandværkerne. 
Denne beredskabsplan indeholder planer for alarmering, organisering, håndtering af akut 
forurening, ekstern telefonliste, skabeloner til pressemeddelelser og løbesedler samt 
Kommunens interne telefonliste. 
Planen revideres mindst hvert 4. år. 
Bestyrelsen og vandmester er forpligtet til at gennemlæse den kommunale beredskabsplan, 
og have den stående, ligesom den skal være tilgængelig på Vandværket i printet version.. 
 
Saltum Vandværks beredskabsplan 
Til supplering af denne plan skal Saltum Vandværk udarbejde og løbende opdatere en 
Intern telefonliste med kontaktoplysninger på vandmester, bestyrelse og særligt følsomme 
forbrugere. Denne opbevares af vandmester, samtlige bestyrelsesmedlemmer og er 
tilgængeligt på vandværket sammen med beredskabsplanen og Jammerbugt Kommunes 
beredskabsplan. 
Kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmer findes altid på hjemmesiden 
www.saltumvand.dk 
 
Bemærk Saltum Vandværk har aftale om levering af  vand til Sdr. Saltum Vandværk 
som fungerer som selvstændig forsyningsvirksomhed. Dette skal derfor kontaktes i 
tilfælde af forurening eller forsyningssvigt mv. 
 
Endvidere skal der af  planen fremgå følgende. 
 
Talsmand for vandværket i tilfælde af truet vandforsyning og krisesituationer.  
 Bestyrelsesformand Jens Chr. Buje, Fælledvej 52, 9493 Saltum. tlf. 40683500 
I dennes fravær er Næstformanden talsmand. 
 
Plan for rekvirering af materiel og aktivering af personel  
Vi følger Jammerbugt Kommunes beredskabsplan, og låner deres materiel. 
Ved vandmesters forfald, er bestyrelsesmedlem Terkel Simoni Nielsen reserve, og kan 
forestå skylning mv. Ved større nedbrud, eller tvivl, kan alle bestyrelsesmedlemmer, vha. en 
smed lukke vandværk ned og koble over på nødforsyning fra Jonstrup Vandværk. 
Beskrivelse af skylning, og omkobling til nødforsyning er beskrevet bagerst i denne 
beredskabsplan. 
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https://www.jammerbugt.dk/media/3504118/beredsskabsplan-for-almene-vandvaerker-2020.pdf
http://www.saltumvand.dk/


 

Kort over værket og ledningsnettet  
Vandværk: Beskrivelse af vandværket findes i beskrivelse af værket udført i forbindelse 
med udarbejdelse af kvalitetssikring.  Findes på vandværket og hos bestyrelsesformand 
Jens Chr Buje.  Der findes ikke egentlige kort over vandværket.  
Ledningsnet: Vi har digitale kort hos www.Thvilum.dk  
Login til kort kan fås hos Vandmester Poul Erik Østergaard, Abildvej 6, 9493 Saltum. mobil 
52418599, samt hos bestyrelsesformand Jens Chr. Buje, Fælledvej 52, 9493 Saltum. 
40683500. (Den øvrige bestyrelse er også i stand til at logge på) 
Vandmester er den der bedst kender detaljerne på værket og ledningsnettet. 
 
Midlertidig vandforsyning:  
Saltum Vandværk har aftale om nødforsyning fra Jonstrup Vandværk. Der er etableret en 
nødledning mellem vandværkerne, som åbnes i brønd med måler nær Saltum Kirke og som 
kan åbnes med minutters varsel, men kræver et par omstillinger på Saltum Vandværk og i 
brønd ved Saltum Kirke. Beskrivelse af hvordan dette foregår sidder som laminerede 
beskrivelser på vandværket og i brønd ved Saltum Kirke, samt herunder. 
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https://ledningsportal.dk/spatialmap?profile=saltumvand


 

Beskrivelse af omstilling fra vandforsyning fra Saltum vandværk, til nødforsyning fra 
Jonstrup Vandværk: 
 

2Adgang til vandværket kræver nøgle. Alle bestyrelsesmedlemmer, samt 
vandmesteren har nøgle. 

 
Inden du tager til kirken, tag nøgle på nøglerække over skrivebord med skilt “ Brønd 
Kirke”. Skal bruges for at få adgang til stophane. 

 
Stophane i brønd ved Saltum Kirke: 
 
(Ligger udenfor hjørnet af Kirkegårdsdiget ud mod rundkørslen). 

1. (Ring til Niels Chr. Olsen, 
Jonstrup Vandværk 
98881454/40801454, og orienter 
om, at vi har brug for vand fra 
dem.  Jonstrup Vandværk 
telefonliste) 

2.  Lås op, åbn dækslet. 
3. Skyl ledning fra Jonstrup 

vandværk: 
-  tag slangen op af brønden. 
- åbn den lille røde hane i midten. 
- åbn forsigtigt den store blå hane 
i vestsiden og vand vil strømme 
ud af slangen. 
- lad det løbe 3 minutter. 

4. Luk den lille hane i midten. 
5. Åbn den store blå hane i østsiden. Der 
er nu forbindelse mellem Jonstrup vandværk og Saltum ledningsnet. 
6. Noter målertal på væg i brønd.  
7. Når normal vandforsyning er etableret lukkes begge blå haner, målertal 
noteres, og kasserer i Jonstrup orienteres om forbrug. 
 
På vandværket:  
 

1. Sluk for driften af de 3 pumper ved at dreje de 3 røde afbrydere. 
2. Luk for hovedledningen til ledningsnettet ved at dreje hovedhanen 

lige indenfor døren til vandret. Vandværket er nu stoppet og koblet 
100 % fra ledningsnettet. 
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http://jonstrupvand.dk/om-os/bestyrelse/
http://jonstrupvand.dk/om-os/bestyrelse/

