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Forringet vandkvalitet på Lodsvej 

VandCenter Syd har observeret forhøjede bakterietal på vandprøver hos flere beboe-
re på Lodsvej. Det forhøjede bakterietal giver en midlertidig forringet vandkvalitet, 
men er ikke sundhedsskadeligt. Du og de øvrige beboere på Lodsvej kan drikke og 
bruge vandet, som I plejer.   
 
VandCenter Syd er i dialog med Odense Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed 
om denne sag. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer ud fra bakterietal, som vi har 
indsendt, at vandet ikke udgør nogen sundhedsrisiko for forbrugerne. Det forhøjede 
bakterietal i vandet er et tegn på, at der har været en forstyrrelse eller ændring i 
vandsystemet. Dette er forårsaget af ledningsrenovering, som VandCenter Syd gen-
nemførte i juni måned i år.  
 
Vandkvaliteten vil med tiden komme tilbage til det almindelige niveau, men denne 
proces kan fremskyndes ved at skylle vandledningerne. Den store vandledning under 
Lodsvej har VandCenter Syd skyllet igennem - og den ledning viser ikke længere et 
forhøjet bakterietal. Derfor er det nu de mindre vandledninger (stik- og jordledning) 
under grundejerens matrikel, der med fordel kan skylles igennem med vand.   
 
Vi anbefaler derfor dig og de øvrige beboere på Lodsvej til at skylle jeres stiklednin-
gen igennem ved at åbne for samtlige haner i huset og lade dem løbe i mini-
mum 15 min. Dette behøver I kun at gøre en enkelt gang.  
 
VandCenter Syd vurderer, at vandkvaliteten er tilbage på det almindelige niveau in-
den for et par måneder. Du finder dette brev på www.vandcenter.dk/lodsvej, hvor du 
også kan læse relevante opdateringer.  
 
VandCenter Syd beklager evt. gener.   
 
Yderligere kontakt 
Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte mig på telefon-
nummer 63 13 23 72 eller e-mail aes@vandcenter.dk.  
 
Med venlig hilsen 
 
Anne Esbjørn 
Specialist i drikkevandskvalitet 
VandCenter Syd 

23. august 2017  
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