
ENØ PUMPELAUG  Nr. 3: Marts 2021 

 

Kurt Eriksen, Fungerende formand - Vagt I   : Tappernøje El            55 96 50 64  

Strømmene 67 - Vagt II  : Jørn M Jakobsen        20 96 50 64       

4736 Karrebæksminde -      do    : Jens Nikolajsen          31 71 53 02 

Mobil: 20 32 32 92  

 

BEREDSKABSPLAN VED PUMPESVIGT/OVERSVØMMELSE 

FORMÅL: 

At sikre at afvanding af Pumpelaugets arealer sker optimalt ved drift af Pumpelaugets pumper på 

henholdsvis Bækkene og Stølsgårdsvej. 

 

Pumpelaugets afvandingsarealer – herunder dimensioner og ledningsføringer, koter på brøndbunde og 

ledningsnet samt pumper mv., fremgår af Oversigtskort tegning 213300 c 110 og omfatter bla. Vigen, 

Kildeengen, Stølsgården, Havbakken m.m. 

 

 Pumperne på Bækkene og Stølsgårdsvej drives elektrisk via elnettet. 

 Koder for hængelåse på pumpebrøndene kendes af Tappernøje El og af Vagterne.           

 Pumperne er justeret således at Pumpestationen på Bækkene er den primære pumpe, dvs. 

denne ”kører” kontinuerligt og afvander/udpumper det ”daglige” afvandingsbehov. 

 Når tilstrømningen af vand overstiger Bækkenes pumpekapacitet starter pumpen på 

Stølsgårdsvej. Denne pumpe betragtes som ”ekstrapumpe”, og starter kun efter behov pga. 

stor løftehøjde og lang pumpeafstand til inderfjorden. 

 Tilsammen vurderes begge pumpers kapacitet at overstige tilstrømningen således at der 

under normale forhold ikke kan/skal opstå oversvømmelser. 

 Pumpernes funktionsevne efterses ved kontinuerlige servicetjeks. 

 

INSTRUKS for Vagt I: 
 

Årsag: Handling: 

 

Pumpestop.   Tappernøje El (Tlf. 55 96 50 64) modtager IT-genereret (med     

 batteri back-up) SMS, og sørger for fejlrettelse, herunder om nødven- 

  digt tilkaldelse af Xylem Water Solutions Denmark ApS,  

  tlf. 43 200 900 (Kundenummer 36.744). 

  Vagt II underrettes efterfølgende om alarm og årsag hertil. 

 

INSTRUKS  for Vagt II: 

      

Oversvømmelse af enhver 1: Indløbsrist ved sandfang på Stølgårdsvej checkes for fri   

art.              passage (Stølsgaardens ansvar) pt. Bent Andersen tlf. 61 36 78 90. 

 

  2:     Pumpelaugets formand underrettes om alarmer, og årsager hertil. 
 

  3:    Redningsberedskabet kontaktes efter behov. Tlf. 55 72 08 05.  

  

 4:    Næstved kommune kontaktes efter behov. Tlf. 55 88 55 88.  

  

DISTRIBUTION: 

Denne ”Beredskabsplan” offentliggøres af de enkelte grundejerforeninger på deres Hjemmesider, samt 

opklæbes på el-skab ved pumperne. 

 

REVISION: 

Beredskabsplanen revideres løbende efter behov, og mindst en gang om året på et bestyrelsesmøde. 

 

Kurt Eriksen, fungerende formand. 


