
På baggrund af resultaterne på de opfølgende drikkevandskontroller fra Fællespumpestation Skellerup 
Enge har Syddjurs Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed ophævet kogepåbuddet, som 
blev udstedt til vandværket den 7. november 2022. 

 Det betyder, at det ikke længere er nødvendigt at koge vandet, som leveres fra Fællespumpestation 
Skellerup Enge A.m.b.a. og følgende vandværker: Vistoft Vandværk, Dragsmur Vandforsyning, Strands 
Vandværk, Begtrup Vig Vandværk, Begtrup Vandværk, Oversø Vandværk, Bogens Strand og Fuglsø 
Strand Vandværk. 

 Der anbefales, at de ejendomme, der var omfattet af kogeanbefalingen får gennemskyllet deres 
vandinstallationer grundigt for at mindske en eventuel tilstedeværelse af "gammelt" vand i 
installationerne. 

 For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til det af ovenstående vandværker, som leverer 
jeres vand. 
Ovennævnte skrivelse er hentet på Syddjurs kommunes hjemmeside i dag den 15. november. 

Det betyder, at vi igen har kunne ophæve kogepåbuddet der blev indført den 7. november. 

Baggrunden for kogepåbuddet var at der i en rutinemæssig vandprøve uden flush, d.v.s. med direkte 
aftapning fra hanen, på Asylvej 19, den 4. november blev fundet en enterokok bakterie i prøven.  

Det blev varslet fra Eurofins, der taget vandprøven, til kommunen, den 7. november, hvorefter 
kogepåbuddet blev iværksat. Vi har fortsat ikke fået de øvrige resultater fra denne prøve, der blandt andet 
skulle dække undersøgelse for PFAS m.v. 

4 minutter efter denne prøve tog man en prøve med flush. dvs.  med gennemskylning fra samme taphane 
og dette prøveresultat viste tirsdag at der ikke var nogen enterokok bakterie i denne prøve.  

Kogepåbuddet blev alligevel fastholdt og der er efterfølgende taget en vandprøve den 8. november og den 
11. november. Begge disse viser at der ikke er enterokok bakterier i disse.  

Prøven den 8. november viste for højt Kimtal og prøven den 11. november viste 4 coloforme bakterier. 

Begge disse årsager kan henføres til de arbejder der var i gang på Skellerup enge omkring rensning af 
blandt andet højdebeholdere. 

Det betyder at vi inden for den næste månedstid skal have taget en opfølgende prøve der viser at disse 
forhold er i orden. I prøven den 11. november var kimtallet faldet til under grænseværdien. 

Årsagen til den ene enterokok bakterie  i prøven fra 4. november er ikke fundet. 
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