
 
 

 

Kogeanbefaling – 8. nov. 2019 
– til forbrugere tilsluttet Vester Alling Vandværk 

 
 

 
 
Analyser af drikkevandet har vist, at det er forurenet med bakterier. 
Det anbefales derfor, at alt vand, der bruges til drikkevandsformål, 
koges inden brug. 
 
 
Analyseresultatet viser forhøjet kimtal men IKKE coliforme eller E-coli bakterier. Kim er na-
turligt forekommende vand- og jordbakterier, og det høje niveau kan skyldes de lednings-
arbejder, som er foretaget i området. 
 
 
Der er udtaget nye vandprøver i dag den 8. nov. 2019. Resultatet forventes at foreligge på 
tirsdag. Følg evt. med på Aquadjurs hjemmeside www.aquadjurs.dk 
 
 
Ved kogning forstås i denne vejledning opvarmning af vandet til 100 °C i 1 minut. Vandet 
skal således »spilkoge«, hvorved de fleste mikroorganismer, bortset fra enkelte virus og 
sporer, inaktiveres/dræbes. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overhol-
des.  
 
 
En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elke-
del gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum.  
 
 
Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på 100 °C i 1 minut. Vandet kan 
dog anvendes, såfremt vandet i disse maskiner opvarmes til min. 80 °C, idet den akkumu-
lerede drabseffekt ved opvarmning til - og nedkøling fra - 80 ºC svarer til en opvarmning af 
vandet til 100 ºC i 1 minut. 
 

 

Vandet skal koges, indtil nye prøver viser, at forureningen er ophørt.  
 

Du vil blive holdt orienteret ved omdeling af sedler til alle husstande. 
 
 

Skulle der være yderligere spørgsmål, kan du henvende dig til AquaDjurs på  
tlf. 24 88 97 21 eller 24 88 97 22. 
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Nedenfor er angivet eksempler på, i hvilke situationer man kan bruge forurenet vand, selv-
om der er givet en kogeanbefaling. Udgangspunktet er dog, at man ikke skal anvende for-
urenet vand. 
 
 

Formål Bemærkninger 
 

Madlavning Det forurenede drikkevand kan bruges til kogning af kartofler, 
spaghetti o. lign. (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt mv. til fø-
devarerne), idet mikroorganismerne dræbes af kogningen. 
 
Det forurenede drikkevand må ikke anvendes til skylning af sa-
lat eller andre rå grøntsager, som skal spises rå. I stedet kan 
skylningen foretages med kogt vand.  
 

Personlig hygiejne Det forurenede vand vil ofte kunne benyttes til bruse- og kar-
badning, men man skal være opmærksom på, at børn ikke 
drikker vandet. Anvendelse af forurenet vand til badning vil af-
hænge af vandets forureningsgrad. 
 
Generelt skal børn i børnehave og vuggestue ikke bruge van-
det til håndvask med mindre det har været kogt.  
 
Forurenet drikkevand må ikke bruges til tandbørstning. Kogt 
vand kan anvendes. Proteser o. lign. kan ofte renses ved at bli-
ve lagt i kogt vand  
 

Opvask  
 

Det forurenede drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden, 
medmindre det har været kogt, idet det forurenede vand kan 
smitte via hænderne eller via genstande (indirekte kontaktsmit-
te).  
 

Tøjvask  
 

Det forurenede drikkevand kan anvendes til vask og maskin-
vask. 

Rengøring Det forurenede vand kan bruges med almindeligt rengørings-
middel til gulvvask og lignende, men er ikke egnet til rengøring 
af køkkenborde, - skabe eller lign., medmindre det har været 
kogt. Den anvendte rengøringsklud lægges til vask efter brug, 
eller der anvendes en éngangsklud, der kasseres efter brug. 
 

Vanding Grøntsager, der indtages i rå tilstand, må ikke vandes med det 
forurenede vand. 

 
Udover ovenstående kan der stilles særlige krav til følsomme forbrugere afhængig af foru-
reningens omfang. 
 

NB. Man skal være opmærksom på skoldningsulykker i forbindelse med kogning. 
 


