Kære kollegaer i Forsyningerne
Hos Hedensted Spildevand A/S ønsker vi at samarbejde på tværs og sikre at vi altid kan håndtere
de opgaver, som vi bliver stillet overfor med hensyn til håndtering af spildevand og regnvand.
Dette gælder også i regnvejr, hvor store nedbørsmængder kan forårsage oversvømmelser i større
eller mindre grad. I disse ekstremsituationer kræves der ofte ekstra materiel og udstyr for at kunne
løse opgaven.
Vi ønsker størst mulig sikkerhed – i disse situationer.
Derfor har Hedensted Spildevand taget dette initiativ til, at vi alle kan hjælpe hinanden, når det
gælder ved at udarbejde hjemmesiden ”SPV Beredskab”.
Baggrund for oprettelse af SPV Beredskab:
SPV Beredskab kom vi i tanke om at lave da Bodil sidst var på besøg. Vi mener, at det må være
samfundsmæssigt korrekt at vi som forsyninger hjælper hinanden, ikke mindst når det brænder på.
Derfor denne hjemmeside.
Hvem kan få adgang til SPV Beredskab? Det kan, Brand og redning i Danmark og
forsyningsselskaber. Det kræver kun et medlemskab.
SPV Beredskab er ikke tænkt som en konkurrent til det private, men udelukkende som en hjælp til
katastrofesituationer.
Hedensted Spildevand håber, at SPV Beredskab vil blive taget positivt imod.
Beskrivelse af siden:
Ved tilmelding til SPV Beredskab gives der adgang til andre forsyningsselskabers vandberedskabsudstyr, så der i tilfælde af oversvømmelse eller nedbrud, kan trækkes på deres udstyr.
Et internt beredskab, som skal være med til at minimere skader, når det uventede opstår.
Administration af hjemmesiden
Al administration håndteres af ITL A/S, hvortil der sendes information og billeder af det udstyr, man
stiller til rådighed. Dette sikrer, at udstyr bliver oprettet rigtigt, så det også er søgebart. Der vil således
heller ikke være behov for supportabonnement. Der skal valideres på de selskaber, der tilmelder sig,
så uvedkommende ikke har adgang til systemet.
ITL A/S håndterer alt og sørger for, at indholdet er struktureret. Alle medlemmer kan frit kontakte ITL
A/S, hvortil man sender en mail med oplysninger og evt. billeder af det udstyr, man vil have lagt på
hjemmesiden. ITL A/S holder styr på opdateringer, og at det som er på hjemmesiden giver mening i
en nødssituation.
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Følgende skal oplyses i den mail der sendes til ITL A/S post@spv-beredskab.dk
• Billede af udstyret
• Beskrivelse (Der bruges naturligvis kun de punkter der passer på den enhed man sender)
• Navn
• Effekt
• Længde
• Liter pr. sekund
• Diesel / benzin / el?
• Generel beskrivelse
• Er der noget, man skal være specielt opmærksom på, når man skal anvende udstyret
• Andet der kendetegner udstyret
• Tænk i det hele taget over hvilken oplysning andre kan have gavn af, hvis de ikke kender
udstyret.
Hvad koster et medlemskab i SPV Beredskab
Det koster 2.400 kr. i oprettelse pr. selskab. Herudover skal der betales 300 kr. pr. måned (pr.
oprettet selskab) til:
• Drift af hjemmeside inkl. Web, mail, backup osv.
• Fri support vedr. brug af hjemmesiden.
• Manual til brug af hjemmesiden, som kan downloades
• Oprettelse af udstyr løbende
• Kontakt til alle selskaber to gange årligt, med list af deres udstyr.
• Administration og vedligehold af udstyr, så udgået udstyr fjernes og nyt tilføjes.

Med venlig hilsen
Ulrik Folkmann
Driftschef
Ørumvej 48
8721 Daugård
Tlf. 75895766
Dir. 76749280

Side 2 af 2
Ørumvej 48 • 8721 Daugård • Tlf.: 75 89 57 66 • Fax: 75 89 59 14 • info@hspv.dk • CVR nr. 32 65 82 10

