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Vordingborg Kommune har modtaget analyserapporter fra de opfølgende vandprøver fra Mern
vandværks forsyningsområde. I de fleste prøver er vandet fint og helt fri for bakterier.
Vandkvaliteten i nogle få af prøverne er lidt højere end de seneste prøver var og overholder
ikke miljøstyrelsens grænseværdier.
Vandkvaliteten er så dårlig at Vordingborg kommune og Styrelsen for patientsikkerhed
(embedslægen) vurderer, at vandet kan være sundhedsfarligt.
På den baggrund har vi besluttet at anbefale beboerne i den vestlige del af Mern at koge
vandet eller drikke flaskevand. (se vandværkets liste over adresser)

Vejledning til kogeanbefaling.
Formål
Madlavning

Personlig
hygiejne
Opvask

Tøjvask
Rengøring

Bemærkninger
Det forurenede drikkevand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti og lign.
idet mikroorganismerne dræbes af kogningen.
Det forurenede drikkevand må ikke anvendes til skylning af salat eller andre rå
grøntsager, som skal spises rå. I stedet kan skylningen foretages med kogt vand
eller flaskevand.
Det forurenede vand vil kunne benyttes til bruse- og karbadning.
Forurenet drikkevand må ikke bruges til tandbørstning. Kogt vand kan
anvendes. Proteser og lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand.
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 kontaktsmitte).
Det forurenede drikkevand kan anvendes til vask og maskinvask.
Det forurenede vand kan bruges med almindeligt rengøringsmiddel til gulvvask
og lign., men er ikke egnet til rengøring af køkkenborde, - skabe eller lign.,
medmindre det har været kogt.

Der er målt et forhøjet antal af coliforme bakterier. Der vil blive taget yderligere prøver på
mandag.
Vandværket arbejder på at løse problemet og vil holde forbrugerne orienteret på vandværkets
hjemmeside ”www.mern-vandvaerk.dk” og facebooksiden ”Mern By”.
Der kan forventes nyt i sagen onsdag d. 24/2-2021.
Med venlig hilsen
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