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OTJÄNLIGT DRICKSVATTEN
Dricksva net på Vålarö är otjänligt enligt informa on från Nyköpings kommuns 
va enlaboratorium. Därför rekommenderas alla hushåll på Vålarö a  koka si  
va en innan förtäring och matlagning.

De a ska du göra när du rekommenderas a  dricksva net ska kokas:

 Koka allt va en som ska drickas eller användas i matlagning.
 Koka upp va net i en kastrull eller va enkokare lls det bubblar kra igt. 

Bakterier, virus och parasiter dör när va net kokas.
 Häll upp det kokta va net i väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare och 

lår det svalna. Låt det stå i rumstemperatur eller svalare - gärna i kylskåp.
 Brygga kaffe, e ersom kaffebryggare inte värmer dricksva net ll det kokar.

Okokat dricksva en kan användas ll a

 Tillaga va en som ska kokas i va en, ll exempel pota s, ris och pasta
 Tvä a händer och ansikte
 Duscha 

Varför ska jag koka mi  va en?

Kontroller visar a  va net på Vålarö inte uppfyller föreskrivna kvalitetskrav. 
Orsaken ll störningen är ännu oklar, men en utredning pågår och provtagningar 
genomförs löpande.

Vilken typ bakterier har påträffatas i va net?

Det är koliforma bakterier som hi ats i va net. Koliforma bakterier förekommer 
naturligt i jord och när det gäller dricksva en indikerar det i första hand a  
ytva enpåverkan. Det är exempelvis väldigt vanligt a  dessa bakterier förkommer i 
va en från egna brunnar.

Hur hög är halten av koliforma bakterier?

Gränsen för bedömningen otjänligt kommunalt dricksva en avseende bakterier är 
10/100 ml i dricksva enprov. Det kan jämföras med hushåll av utanför verksamhets
områden för kommunalt dricksva en som inte omfa as av de a utan hänvisas ll 
livsmedelsverkets råd om enskild dricksva enförsörjning. Där är gränsen för 
otjänligt med anmärkning 50 koliforma bakterier/100 ml och för otjänligt 500/100 
ml prov.I det här fallet har som högst 66/100ml påvisats i de prover som tagits vid 
provtagnings llfället. Oavse  halten bakterier bör vi förhålla oss ll de regler och 
ru ner som gäller vid påvisade otjänliga resultat och vidta nödvändiga åtgärder.
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