
Krav til bakteriologisk vandkvalitet

Parametre: 22 ° kim 37 ° kim
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Prøvested: Internt krav Bekendtgørelsens 

krav nr. 1449

Beredskabskrav       

( vejledning nr. 

9243)

Internt krav Bekendtgørelsens 

krav nr. 1449

Beredskabskrav       

( vejledning nr. 

9243)

Bekendtgørelsens 

krav nr. 1449

Beredskabskrav       

( vejledning nr. 

9243)

Bekendtgørelsens 

krav nr. 1449

Reaktion på 

overskridelser

Beredskabskrav     

( vejledning nr. 

9243)

aktion først 

kommende    

hverdag

aktion først 

kommende    

hverdag  **

aktion samme dag aktion samme dag aktion først 

kommende    

hverdag

aktion først 

kommende    

hverdag  **

aktion samme dag aktion samme dag aktion først 

kommende    

hverdag  **

aktion samme dag aktion samme dag aktion samme dag aktion samme dag

≥15 - 50 -- ≤ 100  > 100 > 500 ≥ 3 - 5 -- ≤ 10  > 10 > 50 -- ≤ 3  > 3 > 20 -- > 0 > 0

Laboratorie tager 

prøve

Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages * 

Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages * 

Boringer stoppes, 

når omprøver er 

taget

Agrolab tager 

prøve

Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages * 

Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages * 

Boringer stoppes, 

når omprøver er 

taget

Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages * 

Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages * 

Boringer stoppes, 

når opfølgende 

prøver er taget

Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages * 

Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages * 

≥15 - 50 max. 50 ≤ 100  > 100 > 500 ≥ 3 - 5 max. 5 ≤ 10  > 10 > 50 i.m.  ≤ 3  > 3 > 20 i.m.  > 0 > 0.

Laboratorie tager 

prøve

Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages * 

Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages * 

Embedslæge kan 

meddele 

kogeanbefaling

Agrolab tager 

prøve

Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages * 

Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages * 

Embedslæge kan 

meddele 

kogeanbefaling. 

Beredskabsgruppe 

nedsættes

(ikke målelig) Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages *

Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages *

Embedslæge kan 

meddele 

kogeanbefaling. 

Vandværk stoppes, 

når opfølgende 

prøver er taget. 

Beredskabsgruppe 

nedsættes.

(ikke målelig) Vandværk stoppes, 

når opfølgende 

prøver er taget.                   

Teknisk tilsyn 

foretages *

Embedslæge kan 

meddele 

kogeanbefaling. 

Vandværk stoppes, 

når opfølgende 

prøver er taget. 

Beredskabsgruppe 

nedsættes.

≥50 - 200 max. 200 ≤ 400 > 400 > 2000 ≥ 6 - 20 max. 20 ≤ 40 > 40 > 200 i.m.  ≤ 3 > 3 > 20 i.m.  > 0 > 0

Laboratorie tager 

prøve

Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages * 

Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages * 

Embedslæge kan 

meddele 

kogeanbefaling.       

Beredskabsgruppe 

nedsættes

Agrolab tager 

prøve

Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages * 

Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages * 

Embedslæge kan 

meddele 

kogeanbefaling. 

Beredskabsgruppe 

nedsættes

(ikke målelig) Opfølgendeprøver 

og teknisk tilsyn 

foretages *

Opfølgendeprøver 

og teknisk tilsyn 

foretages *

Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages *

(ikke målelig) Kogeanbefaling 

vurderes. 

Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages

Embedslæge kan 

meddele 

kogeanbefaling. 

Beredskabsgruppe 

nedsættes

Drikkevandsposter max. 200 max. 200 ≤ 400 > 400 -- max. 20 max. 20 ≤ 40 > 40 -- i.m.  ≤ 3 > 3 -- i.m.  > 0 --

Ingen aktion Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn * 

og rensning 

foretages

  Aflukkes.    

Rensning og 

meddelelse til 

kundecenter på 

første hverdag

Ingen aktion Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn * 

og rensning 

foretages

  Aflukkes.    

Rensning og 

meddelelse til 

kundecenter på 

første hverdag

(ikke målelig) Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn * 

og rensning 

foretages

  Aflukkes.    

Rensning og 

meddelelse til 

kundecenter på 

første hverdag

(ikke målelig) Aflukkes.    

Rensning og 

meddelelse til 

kundecenter på 

første hverdag

max. 200 max. 200 ≤ 400 > 400 > 2000 max. 20 max. 20 ≤ 40 > 40 > 200 i.m.  ≤ 3 > 3 > 20 i.m.  > 0 > 0

Ingen aktion Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages *. 

Skylning fortsættes         

(hvis ledning er 

idriftsat)

Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages *. 

Skylning fortsættes     

(hvis ledning er 

idriftsat)

Embedslæge kan 

meddele 

kogeanbefaling.    

Beredskabsgruppe 

nedsættes.        

(hvis ledning er 

idriftsat)

Ingen aktion Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages *. 

Skylning fortsættes     

(hvis ledning er 

idriftsat)

Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages *. 

Skylning fortsættes     

(hvis ledning er 

idriftsat)

Embedslæge kan 

meddele 

kogeanbefaling.    

Beredskabsgruppe 

nedsættes.        

(hvis ledning er 

idriftsat)

(ikke målelig) Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages *. 

Skylning fortsættes     

(hvis ledning er 

idriftsat)

Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages *. 

Skylning fortsættes     

(hvis ledning er 

idriftsat)

Embedslæge kan 

meddele 

kogeanbefaling.    

Beredskabsgruppe 

nedsættes.           

(hvis ledning er 

idriftsat)

(ikke målelig) Kogeanbefaling 

vurderes. 

Opfølgende prøver 

og teknisk tilsyn 

foretages  *. 

Skylning fortsættes. 

(Hvis ledning er 

idriftsat)

Embedslæge kan 

meddele 

kogeanbefaling. 

Beredskabsgruppe 

nedsættes.         

(hvis ledning er 

idriftsat)

1 Internt krav : Overstiger parameterværdien de interne krav, tager laboratoriet en opfølgende prøve først kommende hverdag.

2 Bekendtg. krav : Overstiger parameterværdien Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007, tages en opfølgende prøve samme dag eller førstkommende hverdag afhængigt af reaktion på overskridelsen (se punkt 3)

3 Ved aktion på først kommende hverdag ( ** er der flere end 3 sammenhængende ferie/helligdage, sættes prøvetagning i gang samme dag):

1. Kommunen orienteres både mundtligt og skriftligt om overskridelse på første hverdag på et af følgende numre:

2. Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages på først kommende hverdag ( * ved teknisk tilsyn forstås en visuel gennemgang af anlægget).

3. Kortfattet hændelseslog sendes til "den driftsansvarlige" på først kommende hverdag (benyt standard formular i Instruksmappe).

Ved aktion den samme dag:

1. Kommunen orienteres mundtligt samme dag (og skriftligt på første hverdag) om overskridelse på et af følgende numre:

2. Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages samme dag, som overskridelsen opdages  ( * ved teknisk tilsyn forstås en visuel gennemgang af anlægget).

3. "den driftsansvrlige" orienteres på telefon:

4. Kortfattet hændelseslog sendes til JRo på først kommende hverdag (benyt standard formular i Instruksmappe).

Hvor udtages opfølgende prøver, når der er overskridelser:

- Se dokumentet - Procedurer ved overskridelse af bakteriologiske krav til drikkevand - i Instruksmappen

4 Beredskabskrav : Kommunen beslutter om der skal nedsættes en beredskabsgruppe (det vurderes om der er tale om en truet forureningssituation eller en egentlig krisesituation)

(Vejledning nr. 9243)

Reaktion på 

overskridelser :

Reaktion på overskridelser Reaktion på overskridelser Reaktion på overskridelser

3 3

Ledningsprojekter          

og andre udskylnings 

arrangementer

Ledningsnet -      

stationer/forbruger

Coliforme
E.coli, Enterokokker og Clostridium 

perfringens, herunder sporer

3

Rentvandsafgang - 

vandværk

Råvandstilgang - 

vandværk                     

(ingen krav jf. 

bekendtgørelse)
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