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5.   Kursus i egenkontrol for  
bakterier 
 

Et vandværk er en fødevarevirksomhed og leverer 
det helt basale rene drikkevand til sine forbrugere. 
 
Vandværkerne stilles over for store krav til vand-
kvaliteten, og specielt den biologiske kontrol kan 
volde problemer rundt omkring. 
 
Vandværkerne kan være på forkant med udviklin-
gen ved at udføre systematisk egenkontrol, og der-
ved sikre, at vandværket har en stabil og sikker 
drift.  
 
Med andre ord indføres forebyggende vedligehol-
delse og faste instrukser om pasningsregler, krav til 
folk som kommer på vandværket samt instrukser 
for dokumentation af reparationer af rør, boringer, 
pumper, tankanlæg m.m..  
 
Du får fremsendt vejledning i egenkontrol for bak-
terier – enten den store pakker med varmeskab, 
beregnet for vandværker eller den lille pakke be-
regnet for enkeltanlæg. 
 
Du bestiller de materialer der er behov for og som 
aftales. 
 
Der aftales kursus via telefon/Internet eller besøg 
på vandværket/firmaet. 
 
Priser og fremgangsmåder for kursus.   
(excl. priser for test materialer) 
 
1. Gratis. 
Vi sender vejledninger, og du finder selv ud af at 
anvende egenkontrollen. 
 
2. Introduktionskursus via telefon og internet 
Vi ser på eksempler i forhold til dit behov, vejled-
ning om hygiejne og generelt om bakterier, som 
delvis selvstudium. Du modtager dias som infor-
mationsmateriale, som vi gennemgår via Internettet 
Du betaler kun for medgået tid (til undervisning 
efter behov) - pr. løbende 15 minutter á 120 kr. 
 
3. Introduktionskursus på din adresse i DK 
Generelt om bakterier i drikkevand, regler og for-
slag til egenkontrol, hygiejneregler, zoneinddeling, 
erfaringer m.m. 
 
1000 kr. excl. udlæg til kørsel - (evt. delekørsel, 
hvis vi har flere besøg samme dag). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Gratis rådgivning:  
Efterfølgende løbende rådgivning til kunde. 
 
 
Der kan aftales besigtigelse og udkast til handlings-
plan. Prisoverslag kan gives. 
Pris: efter medgået tid og udlæg til kørsel.  
 
Priserne er excl. moms 

Optælling af antal bakterier pr. ml på en plade for 
total kim. Hver prik er en bakterie. 
 
Tælles efter 3 døgn ved hhv. 37 og 22 grader. 

100 ml sterilt bæger til test for coliforme bakterier 
- herunder e-coli. 

Efter 2 døgn i varmeskab ses ved farve reaktion 
om der findes coliforme bakterier i vandet. 

Varmeskab indstilles til 37 grader. 
Dokumentation ved fx fotos før/efter  
 

FORMÅL 
Du får en enkel, god og billig vurdering af vandets 
mikrobiologi og finder derfor ud af om noget er 
unormalt. 
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