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Forord 

I weekenden d. 12.-14. januar 2007 sker der en forurening af drikkevands-
forsyningen til en række boliger og virksomheder i den nordlige del af Kø-
ge. I løbet af weekenden indkommer de første meldinger fra beboere til det 
private vandværk, som dækker området, og fra mandag til kommunens for-
valtning. Køge Kommune nedsætter en krisestab – kaldet Koordinations-
gruppen – som mødes første gang mandag d. 15. januar kl. 14.00. 
 
Denne evaluering er en procesevaluering af Koordinationsgruppens indsats, 
som den kan kortlægges og vurderes i perioden fra forureningen og frem.  
 
Evalueringens fokus er: 
o Koordinationsgruppens håndtering af sagen, herunder sammenhæng mel-

lem viden, beslutninger og handlinger set i et tidsforløb og omkring for-
skellige problemstillinger. 

o Samspillet med og mellem det politiske niveau. 
o Befolkningens oplevelser og vurdering af forløbet. 
 
Sigtet med evalueringen er at se fremad og udnytte erfaringerne fra hand-
lingsforløbet i Køge Kommunes egen beredskabsplanlægning samt, at andre 
kommuner og myndigheder kan udnytte erfaringerne fra forløbet i Køge.  
 
Evalueringens basis har været at inddrage de forskellige involverede aktører 
for at give en reel afdækning af, hvorledes håndteringen er foregået, forlø-
bet er oplevet, og hvordan erfaringer udnyttes. 
 
Vi vil gerne takke de mange personer – i Koordinationsgruppen, i Køge 
Kommunes forvaltning og blandt politikerne samt borgerne i de berørte om-
råder for at have bidraget konstruktivt til, at vi med denne evaluering kan 
tegne et så præcist billede som muligt af hændelsesforløbet, når en katastro-
fe bygger sig op og skal håndteres. Det skal her endvidere bemærkes, at 
evalueringen primært er baseret på interview fortaget 2-3 måneder efter for-
ureningen, hvilket naturligvis påvirker, hvor præcist de involverede kan hu-
ske et forløb i den detaljeringsgrad, som vi har prøvet at beskrive især de 
første dage. Derfor kan afvigelser i beskrivelser formentlig forklares her-
med. 
 
Som led i evalueringen har CASA inddraget Beredskabsstyrelsen og Miljø-
styrelsen. Det skal understreges, at rapportens anbefalinger er CASAs. Be-
redskabsstyrelsens bidrag har været generelle synspunkter vedrørende be-
redskabsplanlægning, krisestyring og krisekommunikation. Miljøstyrelsens 
bidrag har været synspunkter vedrørende vandforureninger. 
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1 Indledning: Den helhedsorienterede 
beredskabsplanlægning 

Beredskabsstyrelsen anbefaler, at myndigheder generelt planlægger et be-
redskab, som går ud over redningsberedskabet. Det er defineret som “den 
helhedsorienterede beredskabsplanlægning”. 
 
Sigtet er, at selvom alvorlige forstyrrelser, ulykker og katastrofer aldrig helt 
vil kunne undgås, kan sandsynligheden og konsekvenserne imidlertid redu-
ceres væsentligt. Beredskabsstyrelsen anbefaler en proces for beredskabs-
planlægning, der omfatter følgende elementer:  
o Mål og organisering.  
o Risiko- og sårbarhedsanalyse. 
o Forebyggelse. 
o Forberedelse. 
o Kompetenceudvikling. 
o Evaluering og udvikling. 
 
Processen skal betragtes som en kontinuerlig proces, der har til formål at 
sikre, at de enkelte elementer behandles hensigtsmæssigt og i en logisk ræk-
kefølge. Modellen er nærmere beskrevet i en rapport fra Beredskabsstyrel-
sen1.  
 
I denne sammenhæng er det især indsatsen omkring “Forberedelse”, vi fo-
kuserer på. Kommuner anbefales at beskrive et beredskab, som det daglige 
beredskab ikke forventes at kunne håndtere. Bl.a. fremhæves det, at der skal 
beskrives de foranstaltninger, der skal iværksættes, når de almindelige dag-
ligdags, forudsigelige “driftssituationer” overgår til situationer, der stiller 
krav af en sådan karakter eller et sådant omfang, at de daglige rutiner og 
ressourcer ikke længere slår til, herunder planlægning af kommunikation – 
suppleret med en beskrivelse af, hvordan myndigheden vil implementere 
planen i organisationen således, at de personer, som skal udføre planen, 
sættes i stand til dette.  
 
Erfaringerne fra vandforureningen i Køge viser netop, at krisestyring ikke 
kun er et anliggende for redningsberedskaberne, men at alle forvaltnings-
områder bør inddrages aktivt i planlægningsprocessen.  
 
Kommuner bør generelt være opmærksomme på, at ekstraordinære hændel-
ser ofte er kendetegnet ved, at man ikke har stået i situationen før. Det er 
derfor særdeles væsentligt, at kommunens samlede beredskab er så robust 
                                              
1 Helhedsorienteret beredskabsplanlægning – information, inspiration og praktik. 
Beredskabsstyrelsen 2005. 
 

 5



og fleksibelt, at man hurtigt kan tilpasse sin respons efter omstændigheder-
ne. 
 
Beredskabsplanlægning kan generelt illustreres via nedenstående figur. Den 
optrukne linje udtrykker en faktisk efterspørgsel efter krisestyring og ind-
sats. Den stiplede udtrykker den krisestyring og indsats, der kan ydes ved 
en given beredskabsplanlægning. Gabet mellem disse to kurver udtrykker et 
forbedringspotentiale. En detaljeret beredskabsplanlægning kan gøre den 
stiplede linje stejlere, dvs. at man hurtigere når op på en indsats, som svarer 
til efterspørgslen.  
 

Behov for krisestyring 

Tid 

 
Generelt vil arbejdet med en helhedsorienteret beredskabsplanlægning gøre 
kommunen mindre afhængig af held, som i stedet erstattes af planlægning 
og systematik. 
 
Der findes eksempler på kommuner, der har arbejdet med nogle af disse 
aspekter: 
 
I en jysk kommune findes en beredskabsplan for drikkevandforsyningen. 
Foruden retningslinjer for, hvem der skal udtale sig til pressen på vegne af 
kommunen (den tekniske direktør) findes her også skabeloner til breve til 
borgere. Et brev, der beskriver kogeanbefalinger og et brev, der beskriver 
nødvandsforsyningen. Derudover er det på forhånd besluttet, at såfremt det 
bliver nødvendigt at indføre brugsforbud, så skal alle borgere have et brev. 
Der er desuden beskrevet, hvem der skal indkaldes, når der er brug for hus-
standsomdeling af breve. 
 
I en anden (større) kommune findes også en kommunikationsplan for kom-
munens beredskab. Den er mere omfattende end den ovennævnte, da kom-
munen er stor, men grundlæggende indeholder den de samme beslutninger: 
Hvem udtaler sig til pressen? Hvordan skal borgerne informeres? Kommu-
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nen har fastlagt, at det sker via hjemmeside, presse og en telefonisk hotline. 
Desuden findes der for hver funktion såkaldte actioncards, der præciserer, 
hvordan man opretter en hotline, hvad pressefunktionen skal gøre, hvad 
web-funktionen skal gøre osv. 
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2 Konklusioner og hovedanbefalinger 

Køge Kommune oplevede i januar 2007 en af de største og mest omfattende 
drikkevandsforureninger nogensinde i Danmark. Erfaringerne fra Køge kan 
alle kommuner have nytte af, når deres beredskab skal revideres.  
 
Køge Kommune havde en beredskabsplan, der – som i mange andre kom-
muner – opfylder kravet til et redningsberedskab, der benyttes som ud-
gangspunkt for den umiddelbare indsats og den praktiske indsats omkring 
alternativ vandforsyning etc. Evalueringen bekræfter imidlertid, at Køge – 
samt andre kommuner – med fordel kan udarbejde en helhedsorienteret be-
redskabsplan, som er kendetegnet ved, at forvaltningerne inddrages i en 
planlægning, der gør en kommune bedre rustet til at håndtere den umiddel-
bare indsats samt planlægge fx krisekommunikationen med befolkningen – 
et aspekt som ofte er underprioriteret i krisesituationer. 
 
Evalueringen viser, at den samlede indsats – over det lange forløb – var 
ganske effektiv. Kommunen reagerede hurtigt på de første mistanker og fik 
varslet via politiet, kilden til forureningen blev afbrudt hurtigt og nødforsy-
ning af vand m.m. blev etableret. Vandledningsnettet blev genoprettet, gan-
ske vist over en lang periode, men det skyldtes, at det var nødvendigt at 
gennemføre en klorering.  
 
Evalueringen viser dog også, at man især i kaosperioden løber ind i en ræk-
ke større og mindre problemer samt, at kommunen undervurderede vigtig-
heden af krisekommunikationen. Det er således vurderingen, at håndterin-
gen af krisekommunikation har medført en række konflikter mellem hhv. 
forvaltningen og politikerne samt kommunen og de berørte borgere. 
 
Et væsentligt problem i vandforureningssagen har været, at det ikke har væ-
ret muligt at dokumentere, hvorledes forureningen helt præcist er foregået. 
Man havde fra første dag en formodning om, at kilden kunne være rensean-
lægget, men dette kunne alene påvises via indicier. Det er evalueringens 
konklusion, at dette forhold langt hen ad vejen har kompliceret indsatsen 
væsentligt og også påvirket samspillet mellem forvaltningen og hhv. politi-
kere og borgere. 
 
En vigtig vinkel i evalueringen er at illustrere, hvorledes en helhedsoriente-
ret beredskabsplanlægning kan forebygge en række potentielle problemstil-
linger samt sikre, at en kommune forlods har lagt en strategi for sin krise-
kommunikation. 
 
Vi benytter således forløbet i Køge og holder det op mod en ideel bered-
skabsplan. Når der påpeges problemstillinger i håndteringen i Køge, kan 
dette derfor ikke nødvendigvis ses som en konkret kritik af, hvorledes hånd-
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teringen rent faktisk foregik, men som illustration af, hvorledes et forløb 
kan være, og hvorledes en forudgående helhedsorienteret planlægning vil 
kunne betyde, at man står bedre rustet, næste gang en krisesituation opstår – 
i Køge eller i andre kommuner. 
 
 
2.1 Resumé af evalueringen 
Reaktionstiden, fra den første henvendelse (en borger, der ringer mandag 
den 15. januar kl. 9) til alarmering gennemføres, var hurtig. Det er både set 
i lyset af de informationer, som forvaltningen får i dette tidsrum og set i 
lyset af den tid, der er nødvendig for at vurdere situationen. Forvaltningen 
valgte korrekt at benytte forsigtighedsprincippet og indførte et drikkeforbud 
i hele Vandværket Lyngens forsyningsområde omfattende 7.000 borgere. 
 
Køge Kommune beslutter ca. kl. 11.30 at udsende alarm via politiet og at 
sammenkalde en krisegruppe bestående af centrale aktører i kommunen, 
Vandværket Lyngen og en række myndigheder. Denne koordinationsgruppe 
samles kl. 14.00, hvilket anses for en hurtig og effektiv indsats. 
 
Selvom Køge Kommune havde beredskabsplaner, opstod der især i den ind-
ledende kaosperiode en række problemer, og der bruges megen tid på at 
organisere ting, som en helhedsorienteret beredskabsplan i et vist omfang 
kan tage højde for. Det skal understreges, at den umiddelbare indsats, før 
koordineringsgruppen samles, indebærer, at kilden til forureningen stoppes, 
og der iværksættes en udskylning af ledningsnettet, som forebygger en 
spredning af forureningen. 
 
Selve alarmeringen foregår imidlertid ikke optimalt. Kun få borgere i 
vandværkets forsyningsområde bliver varslet direkte, da politiets umiddel-
bare indsats (højttalervogne) er koncentreret i det område, hvor der er meldt 
om sygdom. Politiet udsender dog besked til medier om drikkeforbuddet i 
hele området, og det medfører, at borgerne i området hovedsageligt bliver 
opmærksomme på forbuddet indirekte via familie, venner og naboer, som 
har hørt det i radioen eller set det på tekst-tv. Evalueringen viser, at det er 
vigtigt med fuld information i de første timer mellem de tre centrale aktører 
ved alarmering: kommunen, politiet og embedslægen om den viden, man 
har. 
 
Embedslægen får i perioden frem til det første møde i Koordinationsgrup-
pen kl. 14 ikke information om, at der er mistanke om, at der kan være spil-
devand i drikkevandsystemet. 
 
Da det på mødet besluttes at iværksætte sirenealarm, går der flere timer, før 
denne effektueres, og samlet forløber der 6½ timer fra den første alarmering 
til sirenealarmen lyder. 

 10 



I en situation, hvor minutter og timer kan være afgørende for, hvor mange 
der bliver syge, burde varslingen have været mere omfattende. Det er vig-
tigt, at alle kræfter i den indledende fase bliver sat ind på at forebygge, at 
borgerne bruger vandet, og dette kan i en sådan situation ikke overlades til 
politiet alene. En kommune har også en opgave i at bidrage til alarmeringen 
med alle de virkemidler, den kan.   
 
Koordinationsgruppen blev hurtigt nedsat, og der er enighed i Koordina-
tionsgruppen om, at arbejdsformen og ledelsen af indsatsen har været yderst 
konstruktiv og effektiv. Gruppens medlemmer efterlyser en lejlighedsvis 
dialog med kommunens øverste ledelse – såvel i forvaltning som politisk. 
Det samme ønske er udtrykt blandt politikerne. 
 
Det er konklusionen, at Koordinationsgruppen i sine beslutninger har arbej-
det samvittighedsfuldt ud fra forsigtighedsprincippet og kun frigivet drik-
kevandet i områder, når de var absolut sikre på, at der ikke var fare for bor-
gernes sundhed. Koordinationsgruppen har i hele perioden ydet en stor ind-
sats, hvor der også er arbejdet ihærdigt mellem møderne. 
 
Overblikket over forureningen blev hæmmet af, at det var vanskeligt og 
tidskrævende at få et overblik over sygdomsbilledet. Indberetningssystemet 
hos sundhedsmyndighederne for vand- eller fødevarebetingede sygdomme 
fungerede ikke efter hensigten. Endvidere valgte man i starten en vandprø-
vestrategi, hvor man tog prøver for at indkredse, hvor der var forurenet, og 
hvad forureningen bestod af, og først senere blev prøveprogrammet udvidet 
til i højere grad også at kunne bruges til at spore kilden til forureningen.  
 
Kildesporingen blev meget omfattende. Selvom man fra starten havde 
kraftig mistanke om, at kilden til forureningen var renseanlægget, gik der 
11 dage, før renseanlægget blev erklæret som kilden. Når der gik så lang 
tid, var det fordi, det ikke kunne bevises, at kilden var renseanlægget, derfor 
måtte andre muligheder undersøges og afsnøres. Renseanlægget blev som 
led i kildesporingen gennemgået flere gange, men det var ikke muligt at 
pege på, hvorledes en forurening konkret var sket. Man kunne således ikke 
afvise, at kilden rent faktisk var et andet sted. Derfor blev der gennemført 
en grundig undersøgelse af alle potentielle kilder, herunder mistanker der 
kom ind via hotlinen fra befolkningen. I de efterfølgende måneder er der 
gennemført flere undersøgelser, som styrker indicierne for, at renseanlæg-
get er kilden. En endelig dokumentation kræver imidlertid, at nogen ind-
rømmer at have foretaget en ulovlig kobling på rensningsanlægget. Dette er 
ikke sket, og kommunen har nu valgt at stoppe for yderligere forsøg på at 
dokumentere, hvad der helt præcist er sket på renseanlægget. 
 
Informationen om indsatsen var restriktiv. Kommunen valgte ikke at of-
fentliggøre informationen om tilbageløb på rensningsanlægget, hvilket gav 
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grobund for rygter og mistanker. Også internt i Koordinationsgruppen er 
der rejst kritik af manglende drøftelse i gruppen om denne hændelse.  
 
Beredskabsstyrelsen anfører, at myndighederne skal være åbne og ærlige i 
deres information af offentligheden og medierne. Som grundregel bør myn-
dighederne informere om, hvad man ved, og hvad man ikke ved, så der ikke 
opstår et “nyhedstomrum”, der kan blive fyldt ud af rygter og spekulationer.  
Det er vor vurdering – baseret på interview med såvel politikere som borge-
re – at borgerne med fordel kunne have fået flere informationer om arbejdet 
med kildesporingen. Den begrænsede information om, hvad man rent fak-
tisk foretog sig, og hvilke mulige kilder man undersøgte, gav anledning til 
rygtedannelser og mistro. Ikke mindst oplysningen om tilbageløbet hos ren-
seanlægget og mistanken om, at spildevand var løbet ud, hvilket de facto 
var centralt i indsatsen i kildesporingen, var af en karakter, som ville have 
forebygget en række senere problemer i kommunens samspil med politikere 
og borgere. 
 
Kommunens ledelse er af den vurdering, at man af juridiske årsager ikke 
kunne udmelde sådanne informationer om kildesporingsprocessen, idet 
kommunen kunne pådrage sig et erstatningsansvar, såfremt man anklagede 
mulige forureningskilder som efterfølgende kunne vise sig ikke at have 
skyld heri. Samtidig ønskede man at undgå at signalere en “slingrende” pro-
ces, hvor der den ene dag meldes en mulig kilde ud, som næste dag aflives 
og erstattes af en ny mulig kilde. Derfor ville man ikke informere herom, 
før man var sikker i sin sag. 
 
Det er evalueringens vurdering, at det var nødvendigt at undersøge alle mu-
ligheder for forurening, før man var sikker i sin sag omkring rensningsan-
lægget. Men borgerne burde have fået flere objektive informationer om-
kring kildesporingen, f.eks. om en række af de væsentligste mulige kilder 
som blev undersøgt nærmere og hvorledes undersøgelserne blev foretaget. 
 
Nødberedskab – med dækning af de basale behov for vand, bad og vask – 
blev hurtigt etableret og har i det store og hele fungeret tilfredsstillende. 
Nogle borgere har udtrykt, at når der går op til 2½ måned uden normal 
vandforsyning, bør kommunen overveje, om man kan øge servicen over for 
de ramte borgere. Koordinationsgruppen besluttede den 1. februar, efter 
samråd med Miljøstyrelsen, at klorere hele vandledningsnettet i det røde 
område. Desinficeringen lykkedes fuldt ud ved en effektiv og rost indsats af 
Køge Kommunes beredskab. 
 
Forvaltningen og politikerne 
Køge Kommunes borgmester var død ugen før forureningen. Som følge 
heraf beslutter forvaltningens øverste ledelse, i samråd med den netop ind-
satte ny borgmester, at den person, der er talsmand for Koordinationsgrup-
pen, også indtil videre skal fungere som kommunens talsmand. Fra politisk 
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side er fremført, at selvom denne person har klaret denne opgave godt, så 
kan det have dårlig signalværdi at lade en afdelingsleder varetage hele kom-
munens ansigt udadtil i en sådan krisesituation.  
 
Med udgangspunkt i erfaringer fra andre kriser fremhæver Beredskabssty-
relsen, at det er vigtigt, at den øverste ledelse hurtigt træder frem og infor-
merer borgere og medier om hændelsen bl.a. for at vise, at man er opmærk-
som på hændelsen og har taget hånd om situationen. Dette bekræftes af ud-
sagn i fokusgruppemøderne med borgerne i Køge. 
 
Politikerne udtrykker, at de har haft vanskeligt ved at holde sig informeret 
om indsatsen. Forvaltningens ledelse har på den anden side fundet det van-
skeligt at betjene politikerne, da det er en unormal situation. Problemet er at 
finde den rette balance for information. På den ene side skal byens politike-
re holdes tilstrækkeligt orienteret. På den anden side bør der ikke gå politik 
i sagen i en krisesituation. Forvaltningens ledelse giver udtryk for, at den 
gennemførte informationsproces i forhold til politikerne er konfirmeret af 
disse. CASA vurderer, at ledelsen derfor har vanskeligt ved at forstå kritik-
ken. 
 
Evalueringen viser desuden, at der hersker stor usikkerhed om rolleforde-
ling og ansvar, når der, som for renseanlægget, er tale om et § 60 selskab. 
Det er endvidere via evalueringen blevet påpeget, at der hersker mere lem-
pelige tilsynskrav til kommunale virksomheder som renseanlægget i forhold 
til private miljøbelastende virksomheder (kap. 5 godkendelser). 
 
Mange borgere i Køge Nord blev syge af det forurenede drikkevand. En 
spørgeskemaundersøgelse gennemført af Statens Serum Institut efterføl-
gende viser, at mindst 224 borgere i det røde område har været syge som 
følge af vandforureningen. Det er 2/3 af beboerne i området, derudover har 
gæster været ramt samt medarbejdere på virksomhederne i området. Der har 
i forbindelse med forureningen været 8 hospitalsindlæggelser, og nogle syg-
domsforløb har været meget langvarige. 
 
Borgerne har været udsat for en stor omvæltning i deres hverdag. Da syg-
dommen var overstået, stod man stadig med mange besværliggjorte hver-
dagsrutiner, der involverer vand. Nogle borgere oparbejdede en frustration 
over ikke at være blevet tilstrækkeligt hørt, set og forstået. Sat på spidsen 
kan man sige, at Køge Kommune har dækket borgernes fysiske behov – 
men ikke de følelsesmæssige.  
 
Krisekommunikation. Evalueringen fremhæver en række læringspunkter 
omkring kommunikation. Der er behov for regelmæssig information både 
eksternt og internt i organisationen, så alle har det samme billede af situati-
onen. Når chefer og toppolitikere er synlige, signalerer det, at sagen tages 
alvorligt. Man skal fortælle så meget som muligt om det, man ved. Det er 
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bedre at være på forkant med informationerne end at skulle mane rygter i 
jorden. 
 
Hjemmesiden er alfa og omega i moderne krisekommunikation, men er ka-
pacitets- og tidskrævende – og dækker ikke alle borgere. Oprettelsen af en 
telefonisk hotline viste sig at være et godt redskab. 
 
Borgermøder kan være svære at planlægge og gennemføre i en krisesituati-
on, men er meget efterspurgt af borgere. Borgerne vil høres, ses og tages al-
vorligt. Et midlertidigt informationscenter (skurvogn) kan blive en god in-
formationsform, men dækker ikke de samme behov som et borgermøde. 
Køge Kommune benyttede som kommunikationsform primært pressemed-
delelser, der af borgere er opfattet som kolde og tekniske. 
 
I den indledende fase var der ikke fokus på særlige målgrupper – ældre, 
handicappede, ikke-dansk talende mv. Disse grupper kræver besøg, løbe-
sedler, breve i postkassen og tidlig opfordring til naboer om at hjælpe. I 
forhold til pressen er det at være talsmand og pressekontakt et meget kræ-
vende job. Det skal understreges, at talsmanden får ros for sin indsats fra 
stort set alle sider. Køge Kommune kunne dog have haft nytte af at gen-
nemføre pressemøder, hvor andre end talsmanden stillede sig til rådighed 
for pressen. Det er en mulighed for at synliggøre flere aspekter af indsatsen 
– fx alle de myndigheder og kompetencer, der er samlet i Koordinations-
gruppen. 
 
Køge Kommune kunne formentlig have forebygget en del frustrationer ved 
at prioritere kommunikation lige så højt som det at finde kilden til forure-
ningen. Det vil sige at afsætte flere ressourcer til kommunikation og priori-
tere informationsdiskussioner i Koordinationsgruppen højere samt at priori-
tere dialog med borgerne. 
 
 
2.2 Hovedanbefalinger 
Erfaringerne fra sagen er mange. Derfor har vi i rapporten opdelt anbefalin-
gerne efter forskellige målgrupper. Ud over en specifik anbefaling til Køge 
Kommune er der anbefalinger til myndigheder og til landets kommuner ge-
nerelt. Udover disse er der i rapportens temakapitler en række mere detalje-
rede anbefalinger, som er rettet mod kommuner generelt. 

2.2.1 Anbefalinger til Køge Kommune 
Det anbefales, at Køge Kommune ved næste revision af sin beredskabsplan 
udbygger den nuværende redningsberedskabsplan til en helhedsorienteret 
beredskabsplan, der omfatter en plan for, hvorledes kommunen i en krisesi-
tuation hurtigt kan mobilisere ressourcer på tværs af forvaltningerne og evt. 
andre steder for at sikre en optimal hurtig indsats. Det er en politisk beslut-
ning, hvor omfattende en sådan helhedsorienteret plan bør være, og det an-
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befales, at der som oplæg hertil udarbejdes et notat, der forholder sig til de 
gode råd og anbefalinger, som rapporten i øvrigt giver generelt til kommu-
ner. 
 
Det anbefales, at Køge Kommune ved en revision af beredskabsplanen især 
bør se på: 
o Hvorledes der hurtigt etableres en krisestab, der favner de forvaltninger, 

som er relevante i en varslingssituation, herunder dem der skal varetage 
kontakt til særlige grupper (børn, ældre, handicappede, fremmedsproge-
de), og hvilke funktioner kommunen kan varetage som supplement til 
politiets varsling. 

o En strategi for krisekommunikation i forhold til såvel presse som borge-
re, og som omfatter såvel den umiddelbare som den langsigtede kommu-
nikation. 

 
Der henvises endvidere til afsnit 2.2.3 med 10 gode råd til kommuner samt 
til de konkrete anbefalinger knyttet til temakapitlerne. 

2.2.2 Anbefalinger til myndigheder 
En række forhold i et beredskab er ikke knyttet til den enkelte kommune, 
men er forhold, der fastlægges hos forskellige myndigheder. På basis af 
evalueringen af forløbet i Køge har CASA følgende anbefalinger. 
 
Beredskabsstyrelsen og andre myndigheder bør generelt overveje, om si-
renesystemet skal erstattes eller suppleres med andre varslingsmetoder, som 
i højere grad udnytter den teknologiske udvikling (fx direkte sms-besked). 
Endvidere bør det undersøges, om der ved vandforureninger kan tilsættes 
farve som led i varslingen. 
 
Sundhedsstyrelsen anbefales at foretage sin egen erfaringsopsamling om-
kring sygdomsregistreringen med henblik på at vurdere, om der kan gen-
nemføres ændringer, der hurtigere og mere præcist kan give et sygdoms-
overblik i en krisesituation. Det anbefales ligeledes, at en sådan erfarings-
opsamling også ser på, hvordan man sikrer, at lægerne er informerede og 
ved, hvorledes de skal forholde sig til borgerhenvendelser både i den indle-
dende fase og undervejs i forløbet. 
 
Beredskabsstyrelsen bør overveje om deres vejledninger kan understrege 
rolle- og ansvarsfordelingen mellem forskellige myndigheder i en varslings-
situation (kommune, politi og embedslæge), herunder at en høj gensidig 
information er vigtig i den umiddelbare fase. Tilsvarende kan understreges 
rolle- og ansvarsfordelingen mellem myndigheder repræsenteret i en nedsat 
Koordinationsgruppe for at forebygge, at man her skal bruge unødig tid på 
at drøfte roller og ansvar i den hektiske indledende fase. 
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Lovgiverne bør overveje at pålægge almene (private) vandværker at være 
koblet på en kommunal beredskabsplan, hvilket i dag alene er en anbefa-
ling. Dette skal ses i lyset af, at kommunernes vandforsyninger i dag ofte 
består af en kommunal enhed samt en lang række private vandværker. 
 
Vandværksforeningerne, Sundhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen bør over-
veje at udarbejde retningslinjer til kommuner om dilemmaet mellem at luk-
ke for vandet i forbindelse med drikkevandsforureninger kontra hurtig ud-
skylning.  
 
Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen opfordres til sammen at udarbejde 
en guide til prøvetagningsprogram ved vandforureninger. 
 
Kommunernes Landsforening bør overveje at udforme en beskrivelse af 
regler og ansvar for byrådsmedlemmer, der sidder i bestyrelser for kommu-
nale selskaber som § 60 selskaber m.m., så såvel kommuner og bestyrelses-
medlemmer er bekendte med rolle- og ansvarsfordelingen i forhold til disse 
selskaber, samt hvorledes de kan/bør forholde sig i en situation, hvor et så-
dant selskab involveres i en sag, der kan være ansvarspådragende. 
 
Lovgiverne bør overveje at oprette en central “krisekasse”, der kan kom-
pensere for udgifterne hos offentlige instanser, der inddrages i at bistå en 
kommune – fx uventede omkostninger til analyser, som offentlige instituti-
oner foretager. 
 
Miljøstyrelsen bør overveje, om der er behov for forsøg og vidensopbyg-
ning omkring desinficering/klorering. Miljøstyrelsen opfordres endvidere til 
at udarbejde regler vedrørende kimtal efter klorering. 

2.2.3 10 gode råd 
Med afsæt i evalueringen og tankerne bag en helhedsorienteret beredskabs-
planlægning vil vi pege på følgende 10 råd, som en kommune bør overveje 
at inddrage i sin beredskabsplanlægning – og som bygger ovenpå en eksi-
sterende redningsberedskabsplan. Der henvises i øvrigt til de konkrete an-
befalinger, som omtales under temakapitlerne. 
1. Lav rutiner til at holde beredskabsplanen opdateret med navne og tele-

fonnumre på nøglepersoner og funktionsstillinger, der er tildelt be-
stemte opgaver, herunder håndtering af hændelser uden for normal ar-
bejdstid. 

2. Beredskabsplanen skal indeholde anvisning på, hvorledes man meget 
hurtigt mobiliserer relevante personer i forskellige forvaltninger, som i 
en varslingssituation er vigtige. Det kan fx dreje sig om kontakt til 
daginstitutioner, ældreområdet, handicappede og fremmedsprogede. 

3. Udarbejd instruks til ansatte om, hvorledes man forholder sig ved “ri-
sikohenvendelser” og indfør et internt system for “generel alarmering” 
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– fx i form af en mail til alle ansatte om situationen og om at stille sig 
til rådighed for krisegruppens folk. 

4. Udarbejd en varslingsstrategi for, hvorledes kommunen kan supplere 
politiets varsling. Den primære indsats skal handle om krisekommuni-
kation, herunder mediekontakt, brug af løbesedler, hjemmeside, hot-
line, dør-til-dør, andre forvaltningers infokanaler m.v. Brug så mange 
informationsveje som muligt og vær forberedt på, hvem der fx hurtigt 
kan bistå med omdeling af løbesedler og opsætning af plakater – og 
hvilke funktioner kommunen i øvrigt kan varetage som led i en vars-
ling.  

5. Et væsentligt omdrejningspunkt i moderne krisekommunikation er 
kommunens hjemmeside, som opsøges øjeblikkeligt af borgerne, når 
en varsling gennemføres. Forbered tilstrækkelig serverkapacitet og ud-
arbejd et paradigme til en krisehjemmeside, som ligger klar til brug.  

6. Planlæg rammer for en krisehotline. Her kan opsamles vigtig informa-
tion i startfasen. Udarbejd retningslinjer for, hvad der skal registreres, 
når borgerne ringer. Det sikrer en systematiseret registrering af en 
række faktuelle oplysninger, der fx kan medvirke til at give et bedre 
sygdomsoverblik. Smidiggør processen ved at have en skabelon forbe-
redt. 

7. Tænk igennem hvilken assistance en Koordinationsgruppe skal have 
til at varetage diverse opgaver. Det er tidskrævende at skulle improvi-
sere. En krisesituation kræver et ekstra administrativt apparat til for-
plejning, føring af logbog etc. Vær opmærksom på ikke at samle for 
mange opgaver på for få hænder. 

8. Forbered roller og ansvar i krisesituationer, hvor kommunale selska-
ber kan være involveret.  

9. Planlæg den fortsatte kommunikation med borgere og medier.  
10. Planlæg samspillet mellem en koordinationsgruppe, forvaltningens le-

delse og politikerne. 
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3 Udgangssituationen i Køge 

Kommunalreformen træder i kraft 2 uger før forureningen, og kommunen 
står uden borgmester. Det er 2 af de forhold, som i større eller mindre grad 
spiller ind på handlingsforløbet. I dette kapitel opridses udgangssituationen 
og kommunens aktuelle beredskabsplan. 
 
 
3.1 Kommunalreformen, ny borgmester mm 
Kommunalreformen træder i kraft ved årsskiftet – ca. 2 uger før vandforu-
reningen. En række funktioner og personer på bl.a. miljøområdet er overført 
fra Roskilde Amt til Køge Kommune, som endvidere er blevet sammenlagt 
med Skovbo Kommune. Det nyvalgte byråd er netop tiltrådt med mange 
nye ansigter. Forvaltningsledelsen har travlt med alle de opgaver, der følger 
af de mange ændringer i kommunen. 
 
Embedslægesystemet er også ændret med kommunalreformen og består nu 
af 4 embedslæger, der er flyttet sammen i Sorø. På tidspunktet for vandfor-
ureningen er man slet ikke færdig med at etablere sig i de nye kontorer og 
fået arbejdsrutiner indført. Fødevareregionen har normalt et tæt samarbejde 
med embedslægerne, men som følge af ændringerne på embedslægeområ-
det har man intet personligt kendskab til hinanden på dette tidspunkt. 
 
Køge Kommunes tidligere borgmester dør den 6. januar, og på tidspunk-
tet for forureningen er der et politisk tomrum. Den nuværende borgmester 
er på tidspunktet for forureningen menigt medlem af byrådet og tiltræder 
først onsdag den 17. januar borgmesterposten – 2 dage inde i vandforure-
ningssagen. 
 
Køge Kommune er midt i en omstillingsproces i organiseringen af en 
række funktioner. Således er det besluttet at oprette et Køge Holding A/S, 
der skal overtage driften af bl.a. Køgeegnens Rensningsanlæg KER. Direk-
tøren for Køge Holding har direkte reference til kommunaldirektøren, hvor 
de pågældende værker hidtil har været en del af forvaltningen underlagt den 
tekniske direktør. Direktøren for det nye holdingselskab er ansat august 
2006 og overtager her driftsansvaret for de 3 værker herunder sekretariats-
betjeningen for renseanlæggets bestyrelse. Kommunens tekniske direktør 
bliver ansat i december 2006. Holding-modellen er besluttet og træder for-
melt i kraft 1. januar 2007, men er ikke i praksis gennemført på tidspunktet 
for forureningen. 
 
Køgeegnens Rensningsanlæg KER er organiseret som et § 60 selskab, der 
er et fælleskommunalt selskab med egen bestyrelse udpeget af de involve-
rede byråd – efter kommunalreformen er det Køge og Solrød, idet Solrød 
dog kun har en andel på under 1 %. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, 
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hvoraf den ene kommer fra Solrød. Bestyrelsen betjenes frem til august 
2006 af Køge Kommunes forvaltning, der fungerer som sekretariat, men 
med Holding-modellen vil de skulle oprette deres eget sekretariat, og denne 
proces er netop sat i gang. I perioden frem til Holding-modellens imple-
mentering er sekretariatsbetjeningen overgået til den ansatte direktør for 
Holdingselskabet, dog således at denne fortsat trækker på forvaltningens 
medarbejdere. 
 
 
3.2 Andre vigtige aspekter 
Der hersker i denne periode en udbredt Roskildesyge i landet, og mange 
borgere har influenzalignende symptomer. Statistisk set er der i Lyngens 
vandforsyningsområde 20 tilfælde af Roskildesyge på tidspunktet for foru-
reningen, jf. en beregning som Koordinationsgruppen foretog undervejs i 
forløbet. 
 
Weekenden er præget af dårligt vejr med store regnmængder. 
 
 
3.3 Spilleregler ved vandforureninger 
Når der opstår problemer omkring vandforsyning og vandkvalitet, er det 
som udgangspunkt det pågældende (private) vandværk, der skal sørge for, 
at tingene kommer i orden. 
 
Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning2 for kommuners og andre vand-
værkers beredskabsplanlægning på vandforsyningsområdet. Det fremgår 
heraf, at en kommune i henhold til beredskabslovens § 25 stk. 1 skal udar-
bejde en samlet plan for kommunens redningsberedskab og civile beredskab 
– og denne skal omhandle beredskabsplanlægningen på vandforsyningsom-
rådet. Det nævnes endvidere, at det er vigtigt, at der er sammenhæng mel-
lem politiets overordnede beredskabsplaner og de kommunale beredskabs-
planer – herunder for vandforsyningsberedskabet. 
 
Det fremhæves, at den kommunale beredskabsplanlægning bør gennemfø-
res i samarbejde med de almene (private) vandforsyninger, og de almene 
vandforsyninger bør selv udarbejde retningslinjer for, hvorledes der handles 
i tilfælde af akut sundhedsfare eller svigt i vandforsyningens levering. 
 
Vejledningen indeholder retningslinjer for tilrettelæggelsen af det kommu-
nale og vandforsyningens eget beredskab på vandforsyningsområdet i til-
fælde af ekstraordinære forhold, herunder ved akut sundhedsfare. 

                                              
2 Vejledning om planlægning af beredskab for vandforsyningen. Vejledning 
8/2002. 
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Det anbefales, at de enkelte vandforsyningers beredskabsplaner indgår i den 
kommunale beredskabsplanlægning for vandforsyningen, og vejledningen 
indeholder i øvrigt en længere række konkrete forhold, som bør være indar-
bejdet i beredskabsplanen. Vejledningen indeholder en tjekliste, som er 
tænkt som inspiration ved udformningen af den del af den kommunale be-
redskabsplan, som omhandler vandforsyningen.  
 
Danmarks Private Vandværker har i 1996 udarbejdet en håndbog i “Ud-
arbejdelse af Beredskabsplaner for vandværker”. Sigtet er at give nogle 
enkle og overskuelige indfaldsvinkler til opstarten på en sikkerhedsplanlæg-
ning i vandforsyningen, og hvor der opfordres til et samarbejde med kom-
munen herom. Håndbogen indeholder bl.a. et eksempel på, hvorledes en 
beredskabsplan kan være opbygget. 
 
 
3.4 Køge Kommunes beredskabsplan 
Kommunen har en beredskabsplan, som består af beredskabsplaner for de 
enkelte institutioner og funktioner, redningsberedskabets indsatskapacitet 
og de ressourcer i forvaltningerne, der kan bidrage til at afbøde og begrænse 
virkningerne ved uheld.   
 
Der indgår således også en alarmerings- og beredskabsplan for vandforsy-
ningen. Denne består af en funktionsplan, der på en side beskriver kom-
mandovejen ved fx en forurening – såvel i og uden for normal arbejdstid. 
Det fremgår, at afdelingslederen og evt. indsatslederen vurderer behovet for 
iværksættelse af en kriseplan, som indebærer orientering af politi, berørte 
beboere, hjemmeplejen/plejehjem og andre institutioner, etablering af pres-
seberedskab og tilvejebringelse af alternativ vandforsyning. Endvidere er 
det beskrevet, at der fx ved et større behov for alternativ vandforsyning skal 
rekvireres vandtankvogne ved at ringe til Beredskabsstyrelsen i Næstved. 
Beredskabsplanen indeholder telefonnumre til de relevante personer. 
 
Der er i beredskabsplanen en henvisning til Beredskabsstyrelsens “Akutte 
drikkevandsforureninger – en praktisk guide” (med link på intranetversio-
nen). Beredskabsplanen er tilgængelig på kommunens intranet for kommu-
nens ansatte. 
 
Ifølge beredskabsplanen er denne godkendt af kommunalbestyrelsen i de-
cember 2005 og efterfølgende fremsendt til godkendelse hos politi, Roskil-
de Amt og Beredskabsstyrelsen. Ifølge beredskabsinspektøren er disse god-
kendelser på plads. 
 
Beredskabsplanen kan således betragtes som en standardplan, der indfrier 
de basale krav, der er hertil – og som formentlig kan genfindes hos hoved-
parten af landets kommuner. 
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3.5 Vandværket Lyngens beredskabsplan 
CASA har som led i evalueringen fået oplyst, at Vandværket Lyngen har en 
beredskabsplan, som består af en telefonliste over relevante personer. 
 
 
3.6 Opsamling 
Der forelå ikke, som anbefalet i vejledningen, et koordineret beredskab 
mellem Køge Kommune og Vandværket Lyngen. Der er efterfølgende 
iværksat et samarbejde mellem kommunen og de private vandværker med 
henblik herpå. 
 
Selvom Køge Kommune havde beredskabsplaner, viser evalueringen, at der 
især i den indledende kaosfase opstår en lang række problemer. Det er næp-
pe muligt at have en beredskabsplan, som tager højde for alle situationer, 
men såfremt Køge Kommune og andre kommuner i deres beredskabsplan-
lægning gennemtænker og planlægger kaosfasen mere detaljeret, vil en 
række problemer kunne forebygges. Der henvises her til afsnit 2.2.3 med 
gode råd samt anbefalinger nævnt i tilknytning til de enkelte temaafsnit. 
 
De vejledninger, der findes, tager langt fra højde for disse mange proble-
mer, og derfor kan de faktiske erfaringer fra forløbet i denne sag udnyttes 
til, at kommuner overvejer, om deres beredskabsplanlægning kan forbedres. 
 
 
3.7 Relevante guides og vejledninger 
Der findes 2 generelle beredskabsplaner, som er relevante i forhold til vand-
forureninger: 
o Akutte drikkevandsforureninger – en praktisk guide, Beredskabsstyrel-

sen. 2000. 
o Vejledning i opklaring af fødevare- og vandbårne sygdomsudbrud, udgi-

vet i et samarbejde mellem Fødevaredirektoratet, Miljøstyrelsen, Sund-
hedsstyrelsen og Dansk Zoonosecenter. 2002. 

 
Hos embedslægeinstitutionen blev der i den aktuelle sag også anvendt Mil-
jøstyrelsens vejledning nr. 4 (2005):  
o Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drik-

kevandsparametre.  
 
Endvidere skal politiet have beredskabsplaner, som gerne skulle sigte på at 
kunne bruges i en situation som denne. 
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4 Tema 1: Fra erkendelse til varsling og 
stop for forureningen 

Et centralt tema i forureningssagen er diskussionen om, hvorvidt forskellige 
aktører har handlet hurtigt nok. Hertil skal indledningsvis siges, at en kom-
mune ikke kan eller skal iværksætte en alarmering baseret på en enkelt hen-
vendelse fra en borger. En kommune/myndighed er naturligvis nødt til at 
undersøge sagen, analysere og drøfte oplysningerne, inden der skrides til 
handling. Det er altid let – i bakspejlets klare lys – at påpege en hurtigere 
reaktion, men enhver katastrofesituation har en vis erkendelsesperiode. Der-
for skal vurderingen af kommunens indsats tage afsæt i situationen, som 
den så ud på daværende tidspunkt.  
 
Dette afsnit behandler forløbet fra de første borgerhenvendelser, erkendel-
sen af at noget er galt, varsling af befolkningen samt det umiddelbare ind-
greb for at stoppe forureningen. Og vi ser på, hvad man kan lære af det fak-
tiske forløb. 
 
 
4.1 Vandværkets reaktion på borgerhenvendelser 
Et vandværk har følgende handlemuligheder, når forbrugere henvender sig: 
“Bede forbrugeren lade vandet løbe og se, om det ændrer sig”, “Rådgive 
om ikke at drikke vandet” samt “Foretage en analyseprøve snarest efter an-
meldelsen”. Hvis der ikke er en oplagt forklaring, kører en repræsentant fra 
vandværket normalt ud til forbrugeren straks efter kontakten for selv at vur-
dere problemet. 
 
Bilag 2 indledes med en mere detaljeret præsentation af kontakten mellem 
enkelte borgere og vandværket hen over weekenden. Vandværket får hen-
vendelse fra 2 husstande, men disse giver ikke udtryk for mistanke om syg-
dom knyttet til vandet. Den ene henvendelse handler om petroleum og den 
anden om gulbrunt vand med bismag og lugt. Den første vurderes til at væ-
re knyttet til en lokal vandopsamlingstank. Den anden ville formentlig nor-
malt udløse et øjeblikkeligt besøg, men da borgeren ikke ringer tilbage, op-
fatter vandværket henvendelsen som et okkerproblem, der blev løst ved at 
lade vandet løbe. De to anmeldelser sammenkædes ikke. 
 
Vandværket modtager ikke andre opkald i løbet af søndag aften og har ikke 
fået opfattelse af, at der er sygdom knyttet til de 2 opkald. Der bestilles der-
for blot en vandanalyse til husstanden med vandtanken mandag morgen. 
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4.2 Kommunens reaktion på borgerhenvendelser 
Kommunen får telefonisk kort efter åbningstid (kl. 9.15) den første henven-
delse med mistanke om vandforurening og oplysning om sygdom. Efter at 
borgeren har insisteret på, at henvendelsen er relevant for kommunen (selv-
om det handler om vand fra et privat vandværk), omstilles til den relevante 
afdeling. Sagsbehandleren i miljøteamet undersøger sagen nærmere ved at 
ringe tilbage til beboere, til vandværket og til det prøvetagningsfirma, som 
samme morgen har taget en vandprøve. Gennem kontakten til vandværket 
bliver man opmærksom på, at der formentlig er 2 forskellige tilfælde med 
mistanke om problemer med vandet. Prøvetageren oplyser ikke noget om 
sygdom. 
 
Kl. 10.05 får kommunen henvendelse nr. 2. Det besluttes at orientere ledel-
sen og holde møde om sagen kl. 10.30. Efter drøftelse af situationen og de 
informationer, man er i besiddelse af, besluttes det at kontakte politiet og 
udstede drikkeforbud i hele Lyngens vandforsyningsområde. På dette tids-
punkt kender de involverede ikke til tilbageløbet på rensningsanlægget. 
Men yderligere 1-2 borgere har henvendt sig.  
 
Politiet modtager alarmeringen kl. 11.36. Efter første opkald til kommunen 
om sagen og til politiet alarmeres, går der altså ca. 2 timer og 1 kvarter.  
 
Evalueringen viser, at kommunens håndtering af henvendelserne og den 
interne proces var helt korrekt og hurtig i forhold til, hvad man kan forven-
te. Set ud fra de yderst sparsomme informationer, man lå inde med, var det 
en modig og konsekvent beslutning at udstede drikkeforbud i en bydel med 
7.000 borgere. Kommunen valgte helt korrekt at benytte forsigtighedsprin-
cippet. 
 
 
4.3 Kommunens reaktion internt  
Internt i kommunen viser forløbet en vis træghed, når øvrige medarbejdere 
og andre skal inddrages. De fleste har en skepsis over for “ulven kommer” 
og skal overbevises om situationens alvor. Især da den første pressemedde-
lelse skulle udsendes, var det vanskeligt at skaffe de nødvendige informati-
oner (forsyningsområdet og vejnavne), og den blev derfor først udsendt kl. 
13.36. På dette tidspunkt havde medier og andre allerede hørt om vandforu-
reningen, fordi politiet satte alarmeringen i gang tidligere. Således videre-
bragte Ritzau kl. 12.02 en meddelelse om drikkeforbuddet. Det medførte, at 
de lokale medier ikke kunne forstå, at de ikke straks var blevet informeret 
fra kommunen tidligere, så de kunne udsende informationer til befolknin-
gen via radio, tv og hjemmesider – hvilket borgerne undrede sig over, at de 
ikke gjorde. Forvaltningsledelsen er imidlertid af den opfattelse, at alarme-
ringen er politiets opgave, og det havde mindre prioritet at sikre en hurtig 
kommunal udmelding, herunder pressemeddelelse og hjemmeside. 
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Under interview med de involverede i forvaltningen blev der også påpeget 
en vis træghed hos nogle af de instanser, der skulle indkaldes til Koordina-
tionsgruppen. Det var vanskeligere for menige medarbejdere i kommunen 
at overbevise en myndighed om situationens alvor, end det var for en per-
son med en lederstilling. Dette er formentlig et faktum, man bare skal være 
opmærksom på i en krisesituation.  
 
 
4.4 Varslingen af befolkningen 
Varslingen af befolkningen er sket ved hjælp af politiets højttalervogne, 
sirener, information af medier fra politiet og via kommunens pressemedde-
lelser og hjemmeside. Her beskriver vi varslingsforløbet for at få et billede 
af, om varslingen har fungeret og været hurtig og effektiv nok. 
 
Politiets advarsel. Kommunen kontakter politiet kl. 11.36. Forvaltningen 
har kun få informationer, men den centrale information er, at der skal etab-
leres drikkeforbud i Vandværket Lyngens forsyningsområde, og at forure-
ningen er centreret omkring Københavnsvej og Smedevej. Kommunen op-
fordrer især til varsling via medierne. Den vagthavende sender straks politi-
biler til området ved Københavnsvej, og disse benytter højttalere til at oply-
se om, at man ikke må drikke vandet. Der køres rundt i en times tid. Endvi-
dere kontakter politiet en række medier, herunder Ritzau, som kl. 12.02 ud-
sender besked om, at politiet advarer folk mod at drikke vand fra Vandvær-
ket Lyngen, der forsyner forbrugerne i det nordlige Køge. Der omtales diar-
ré i området, og at embedslægerne har mistanke om, at vandet er forurenet. 
“Indtil den mistanke eventuelt måtte blive afkræftet, advarer politiet altså 
mod at drikke vand fra Vandværket Lyngen eller at bruge vandet til mad-
lavning.” 
 
Når der kun køres med politivogne i området omkring Københavnsvej, 
skyldes det, at kommunen i sin henvendelse til politiet sætter fokus på, at 
det er fra dette område, der er kommet anmeldelser om sygdom. Derfor er 
det mest vigtigt at advare der. Det er vor vurdering, at en overvejende del af 
de borgere, som var hjemme i dette område, har hørt politiets advarsler på 
dette tidspunkt. 
 
Kommunens information. Kommunen udsender kl. 13.36 sin pressemed-
delelse via e-mail til en lang række medier og lægger informationen ind på 
sin hjemmeside. Imidlertid er presset på hjemmesiden så stort (pga. den 
tidligere alarmering samt en mindeudsendelse for den afdøde borgmester), 
at web-masteren ikke kan få kontakt med serveren i lang tid. De første par 
dage er det endvidere vanskelig at opdatere hjemmesiden, fordi serveren ik-
ke har nok kapacitet. 
 
Embedslægens viden. Kl. ca. 11 oplyser kommunen embedslægen om de 
modtagne meldinger om sygdomstilfælde. (Kommunen har da ikke mistan-
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ke til, at der kan være tale om spildevand). Embedslægen vurderer derfor, at 
sygdommen kan være knyttet til alle mulige hændelser, fx en beboerfest.  
 
Set i bakspejlet oplyser embedslægen, at såfremt hun havde fået oplysning 
om den melding, som kommunen kort efter får, om mistanken til rensean-
lægget, ville det kunnet have påvirket beslutningsprocessen i alarmeringen, 
fx at iværksætte en koncentreret og målrettet varsel via dør-til-dør kontakt i 
området tæt på anlægget. Embedslægen har endvidere gjort opmærksom på, 
at begrebet “drikkeforbud” ikke eksisterer, men at man indfører “brugsfor-
bud”. Embedslægen refererer her til oplysningen om, at logbogen, som fø-
res den første dag, oplyser, at “Formanden for vandværket kontakter kom-
munen. Han fortæller, at renseanlægget har kontaktet vandværket og fortalt, 
at der er løbet kloakvand fra renseanlægget retur i drikkevandsforsynin-
gen.” 
 
Først under koordinationsmødet senere på dagen får embedslægen oplys-
ning om det konstaterede tilbageløb på vandmåleren på renseanlægget, og 
her nedtones betydningen af denne konstatering, og der peges på mange 
andre mulige kilder. 
 
Sirenealarm. På det første krisemøde i Koordinationsgruppen mandag kl. 
14 forsøger man at få overblik over hele situationen. Politiet meddeler, at 
man kører i hele området (hvilket afspejler, at politiets fokus er området 
omkring Københavnsvej/Smedevej og ikke hele forsyningsområdet). Det 
besluttes, at politiet også skal anvende deres varslingssystem via sirener 
m.m. Da mødet er slut ca. kl. 17 går politiet i gang med at aktivere sirene-
alarmen. Det sker ved at sende en alarmering til den fælles sirene-alarme-
ringscentral i Århus, som derefter er dem, der rent faktisk aktiverer selve si-
renerne.  
 
Evalueringen viser, at der går uforholdsmæssig lang tid fra det besluttes at 
aktivere sirenerne, til disse faktisk går i gang (2-3 timer). Det skyldes dels, 
at man afventer mødets afslutning, dels at man i Århus har problemer med 
at aktivere sirenerne, og at man på grund af et teknisk problem må sende 
alarmeringen videre til Slagelse, hvorfra sirenerne igangsættes ca. kl. 18.30. 
 
Fokusgruppemøder med borgerne har vist, at mange ikke har hørt dette si-
renesignal, selvom de var hjemme. Ingen af de borgere, vi har været i kon-
takt med, har oplevet, at de blev opmærksomme på drikke/brugsforbuddet 
første gang via sirenealarmen. Det var de blevet opmærksomme på inden ad 
anden vej – mange via familiemedlemmer – som har set det i medierne, og 
som ringer. Det fremgår endvidere af spørgeskemaundersøgelsen (bilag 3), 
at ingen husstande angiver, at sirenealarmen var deres første kilde til at bli-
ve opmærksom på, at noget var galt. 
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Det skal dog bemærkes, at advarslen skiftede status fra drikkeforbud til 
brugsforbud i løbet af dagen, og at det ikke kan udelukkes, at en række bor-
gere først er blevet opmærksomme på brugsforbuddet, da de efter at have 
hørt sirenen har søgt oplysninger på hjemmesider, medier etc. 
 
Andre varslingskanaler. Kommunens informationsmedarbejder overveje-
de at foreslå omdeling af løbesedler jf. beredskabsplanens anbefaling heraf. 
Da hun i tilknytning til mødet kl. 14 mandag spørger politiet, hvad de har 
foretaget af varsel, svarer politiet, at der er gjort, hvad der skal gøres, uden 
at det nærmere præciseres. Medarbejderen tager derfor ikke forslaget om lø-
beseddel op på mødet. 
 
Det er kommet frem under evalueringen, at man er stødt på enkelte borgere, 
som efter flere dage ikke har hørt eller forstået brugsforbuddet og derfor 
stadig anvendte vandet som normalt (i områder som dog heldigvis viste sig 
ikke at være forurenet). 
 
Vi har drøftet med borgerne, hvorledes de tror, at et budskab hurtigt vil 
kunne trænge igennem, og et gennemgående forslag har været, at hvis man 
slukker for vandet nogle timer samtidig med sirenen og/eller højttalervog-
nene, så opnås formentlig en større gennemslagskraft i budskabet. (Dette 
kan dog kollidere med bestræbelserne på at fjerne forureningen – se “gen-
opretning af drikkevandsforsyningen”). Et andet middel, som har været 
vendt efterfølgende i Koordinationsgruppen, er, om man kunne have tilsat 
farve til vandet som led i en advarsel. 
 
Beredskabsstyrelsen og politiet oplyser, at ny teknologi fremover vil give 
helt nye muligheder for alarmering af en befolkning. Således er man i andre 
lande begyndt at indføre muligheden for at benytte sms-beskeder, idet myn-
dighederne har mulighed for via en særlig kanal at sende en sms-besked til 
samtlige mobiltelefoner i et givent område. 
 
Virkede varslingen? Evalueringen viser, at alarmeringen i løbet af manda-
gen tilsyneladende er trængt igennem til alle, der havde forurenet vand. Det 
underbygges af en efterfølgende analyse af sygdomsudbrud i det røde om-
råde foretaget af Statens Serum Institut. Analysen viser, at langt de fleste 
bliver syge mandag d. 15.1. og tirsdag d. 16.1., og dette kan hovedsageligt 
føres tilbage til smitte hen over weekenden og evt. mandag. Hos nogle er 
sygdommen først brudt ud senere, men det skyldes smitte, hvor sygdommen 
først bryder ud forsinket i forhold til andre sygdomme. Der er meget få nye 
sygdomsudbrud onsdag og senere.  
 
Evalueringen tyder dog også på, at sirenesystemet i Danmark er et forældet 
system, som virker dårligt og dermed giver en falsk tryghed. Dette under-
støttes af erfaringer fra andre krisesituationer, og tiden er måske inde til at 
tænke i nye baner. Hertil kommer også, at mediebilledet er langt mere dif-
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fust og massivt, så det er meget forskelligt, hvilken kanal/frekvens en bor-
ger vælger at lytte til eller se på. 
 
Evalueringen viser ligeledes, at selvom kommunen beslutter et drikkefor-
bud i hele området, er det begrænset, hvad der gøres for at effektuere dette i 
perioden frem til sirenevarslet (alene via medier), selvom man på dette tids-
punkt ikke ved, hvor udbredt forureningen er. 
 
 
4.5 Varsling af fødevarevirksomheder 
Virksomheder, der producerer og sælger fødevarer i et område med forure-
net vand, skal straks stoppe produktionen, og fødevarer, der kan være foru-
renet, skal destrueres. Produktions- og salgslokaler kan være forurenet med 
vand brugt til rengøring. Det er ikke hygiejnisk forsvarligt at fortsætte pro-
duktionen med alternativ vandforsyning.  
 
Ifølge vore oplysninger blev fødevarevirksomheder kontaktet af politiet, da 
de kørte i området om mandagen. Beskeden var, at de ikke måtte benytte 
drikkevandet. De fik altså ikke entydig besked om et produktionsstop og 
stop for salg – eller beskeden blev ikke opfattet sådan. Nogle virksomheder 
fortsatte derfor med at holde åbent og/eller producere ved brug af nødvand.  
 
Ved indkaldelse til møde i den nedsatte Koordinationsgruppe overser man 
om mandagen at få ringet til Fødevareregion Øst, hvorfor den ekspertise 
ikke var (fysisk) til stede. Imidlertid blev Fødevareregion Øst selv kontaktet 
af 2 fødevarebutikker kort efter alarmeringen og bliver herved opmærksom 
på forureningen. Fødevareregionen tager derfor selv kontakt til kommunen 
og deltager telefonisk i det første møde i Koordinationsgruppen. Tirsdag af-
lægger de alle virksomhederne besøg og giver rådgivning.  
 
Evalueringen viser, at fødevarevirksomhederne ikke har forstået mandagens 
første varsling, idet der er konstateret flere sygdomstilfælde uden for det 
ramte område. Sygdommen kan tilbageføres til køb af forurenede fødevarer.  
 
I beredskabsplaner for vandforureninger skal vigtigheden af at stoppe pro-
duktion og salg af fødevarer i et berørt område understreges. Bemærk, at 
det er fødevaremyndighederne, som har kompetencen til at stoppe produk-
tionen. 
 
 
4.6 Stop for forureningen 
Da kommunens kontakter politiet, kender man ikke kilden til forureningen. 
Nærmest parallelt med indkaldelsen af koordinationsgruppen, får en grup-
pe, som er samlet til workshop ude i byen, oplysning om, at der er registre-
ret et tilbageløb på renseanlægget. Dette medfører, at man straks iværksæt-
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ter dels et stop for vandforsyningen ind til rensningsanlægget (dvs. afbryder 
forbindelsen til en mulig kilde), dels iværksætter en skylning via åbne 
brandhaner for at skabe en vandstrøm, der kan trække det forurenede vand 
“baglæns” i rørene. Denne indsats, som er helt i overensstemmelse med 
beredskabsplanens anbefalinger3, besluttes af vandværkets repræsentant i 
samråd med kommunens repræsentant, som begge er til stede på workshop-
pen (og begge efterfølgende indgår i Koordinationsgruppen). 
 
I praksis er forureningskilden altså afbrudt inden det første møde i Koordi-
nationsgruppen, og der er iværksat en udskylning, som formentlig har hin-
dret en langt større spredning af forureningen i vandledningsnettet. 
 
Imidlertid viser forløbet, at forureningen er af en karakter, som “har bidt sig 
fast” i vandrørene, og hele indsatsens hovedproblem bliver efterfølgende at 
genoprette tilstanden i rørene, så de igen kan benyttes til at forsyne området 
med drikkevand (se afsnittet om “Genopretning af drikkevandsforsynin-
gen”). Det er en samstemmende opfattelse i Koordinationsgruppen, at dette 
indgreb over for en mulig kilde samt den hurtige iværksættelse af udskyl-
ningen er udtryk for en hurtig og effektiv indsats, som har forebygget, at 
langt flere veje blev inficerede.  
 
Et enkelt spørgsmål udestår dog: Det er blevet påpeget overfor os, at i den 
givne situation burde man have lukket for vandet for at hindre, at berørte 
borgere bruger vandet. Her er der imidlertid tale om et dilemma:  
o hvis der lukkes for vandet, kan der ikke udskylles, 
o hvis der udskylles, kræver det fortsat vandtryk og dermed kan borgerne 

stadig bruge vandet. 
 
Dette dilemma skal naturligvis ses i tilknytning til den varsling, der foregår, 
og hvor effektiv den er. Er den effektiv, er risikoen for, at borgere stadig 
benytter vandet lille. Omvendt kan et (midlertidigt) stop for vandet skærpe 
opmærksomheden i tilknytning til en varsling. 
 
Endvidere indgik det i overvejelsen, at situationen betød stort behov for 
vand til toiletforhold. 
 
Der er således fordele og ulemper ved de 2 valgmuligheder, og vi vil her 
alene gøre opmærksom på dette dilemma, som vi anbefaler, at fx vand-
værksforeningerne ser nærmere på, og at kommuner i øvrigt overvejer det 
som led i deres beredskabsplanlægning. 
 
 

                                              
3 Akutte drikkevandsforureninger – en praktisk guide. Beredskabsstyrelsen 2000.  
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4.7 Anbefalinger 
Ud over de indledende hovedanbefalinger og gode råd kan der uddrages føl-
gende anbefalinger generelt til kommuner i tilknytning til den indledende 
fase: 
1. Udarbejd instruks til ansatte om, hvorledes man forholder sig ved “risi-

kohenvendelser”. 
2. Indfør et internt system for “generel alarmering” – fx i form af en alle-

mail fra kommunens øverste ledelse til alle ansatte om situationen, hvor 
de bedes stille sig til rådighed, hvis behovet opstår.  

3. Informer og aktiver straks kommunens øverste ledelse (kommunaldi-
rektør og borgmester), så de deltager i krisekommunikationen.  

4. Ved akut indkaldelse af eksterne instanser til en krisegruppe kan et op-
kald fra en person på ledelsesniveau være med til at sikre hurtigere ac-
cept af sagens alvor. 

5. Alarmeringen skal tage højde for den usikkerhed, man især i “kaosfa-
sen” har – hellere alarmere i et større område og så indskrænke efter-
hånden, når man ved mere. 

6. Det er vigtigt med hurtig information fra kommunen – især på hjemme-
siden. Fortæl hvad I ved og ikke ved – afvent ikke mere præcis infor-
mation, men opdater så snart der er nyt. 
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5 Tema 2: Koordinationsgruppen 

5.1 Oprettelsen af Koordinationsgruppen 
Når mistanke om en større og/eller alvorlig vandforurening er erkendt, skal 
der snarest samles en gruppe af eksperter, som tilsammen kan styre den 
konkrete indsats, der både skal afgrænse skaderne, sikre nødforsyning, spo-
re og afbryde forureningskilden samt genoprette en normalsituation igen. 
Dette indebærer en hurtig indsats og et effektivt samarbejde i krisegruppen 
(Koordinationsgruppen). 
 
I dette afsnit ser vi på selve oprettelsen og organiseringen af Koordinations-
gruppen på ca. 20 personer. Gruppen bestod af personer fra Køge Kommu-
ne samt af en række eksterne personer. Koordinationsgruppen er præsente-
ret i bilag 1. 
 
Nedsættelsen af Koordinationsgruppen. Fra den første opringning til 
kommunen mandag morgen til beslutningen om at etablere en Koordinati-
onsgruppe, gik der lidt over 2 timer, der blev brugt på at skaffe information 
og drøfte sagens alvor med ledelsen. Det er vurderingen, at dette er meget 
hurtigt set i lyset af de relativt få henvendelser og den begrænsede viden. 
Blandt de involverede i forvaltningen var informationen om tilbageløbet på 
renseanlægget ikke kendt, da alarmeringen blev iværksat. 
 
Det er en gennemgående holdning blandt de eksterne personer i Koordina-
tionsgruppen, at forvaltningen har reageret meget hurtigt og beslutsomt ved 
allerede at indkalde til møde mandag kl. 14 på basis af den viden, man hav-
de om formiddagen. 
 
Arbejdet i Koordinationsgruppen. Samtlige deltagere i Koordinations-
gruppen udtrykker stor tilfredshed med den måde, gruppen fungerede på, 
såvel organisatorisk som parterne imellem. Diskussioner var præget af re-
spekt for hinandens synspunkter, hvilket gav et godt og konstruktivt samar-
bejde på tværs i gruppen. Gruppens medlemmer har under interviewene 
fremhævet, at der har været en god og effektiv ledelse af møderne, og at 
serviceringen af gruppen fra forvaltningen i øvrigt har været rosværdig. Det 
drejer sig om alt fra forplejning til produktion af GIS-kort, som fremhæves 
af alle som et meget vigtigt og nyttigt redskab. 
 
Koordinationsgruppen var relativ stor, men anses af deltagerne ikke at være 
for stor. Man bør dog være opmærksom på, om den samme funktion/kom-
petence kan dækkes af 1 frem for 2 personer.  
 
På dag 2 nedsætter gruppen en række undergrupper for at gøre arbejdet me-
re effektivt. Herefter indledes møderne med, at alle samles og får en orien-
tering om sidste nyt (fx nye måleresultater) og sammen drøftes oplæg til 
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undergruppemøderne. Herefter beskæftigede undergrupperne sig med hver 
sit tema, og til slut samledes man igen for at fremlægge og evt. diskutere 
beslutninger. Alle medlemmer udtrykker, at denne vekselvirkning mellem 
plenum og undergruppemøder har været effektiv og konstruktiv. Enkelte 
medlemmer har dog givet udtryk for, at det på den anden side betyder, at 
man primært har forholdt sig til de problemstillinger, som man qua sin 
kompetence har været inddraget i. Embedslægen har alene forholdt sig til 
sygdom og frigivelse af områder, Rambøll alene til det tekniske osv. Endvi-
dere er påpeget, at der kan være informationer, som ikke formidles videre 
til andre i gruppen. 
 
Det er CASAs vurdering ud fra interviewene, at selvom der var rum til ple-
numdrøftelser, var der emner, som ikke blev drøftet. Stort set alle medlem-
mer af Koordinationsgruppen har udtrykt, at de gerne havde set et eller flere 
borgermøder og pressemøder afholdt, og at man i det hele taget havde en 
mere proaktiv presse- og borgertilgang. Sådanne drøftelser var der kun i 
begrænset omfang i Koordinationsgruppen. (Se også kapitel 9 om kommu-
nikation). 
 
Beslutningsprocessen i Koordinationsgruppen. Medlemmerne har under-
streget det positive i, at alle beslutninger i gruppen var forankret i konsen-
sus, inden mødet blev hævet. Dette har styrket samarbejdet og dermed ind-
satsen. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, om der er en klar be-
vidsthed om beslutningskompetencen internt blandt gruppens medlemmer, 
herunder mellem tilknyttede rådgivere, der udarbejder oplæg til diskussion, 
og gruppens øvrige medlemmer. 
 
 
5.2 Roller og organisering 
I dette afsnit ser vi på rollefordelingen blandt de involverede parter. Det vil 
sige mellem kommunen og Vandværket Lyngen, mellem aktørerne i Koor-
dinationsgruppen og deres rolle i forhold til kommunens øverste ledelse. 

5.2.1 Hvem tager hånd om en vandforurening? 
Formelt er det det konkrete vandforsyningsselskab, som har ansvaret for at 
levere rent vand til deres forbrugere. Sker der noget, er det derfor vandvær-
ket, som skal tage aktion. Kommunen skal på den anden side sikre, at de 
vandværker, som hører under kommunen, opfylder forpligtelsen til at levere 
rent vand. Formelt kan en kommune nøjes med at udstede et pålæg til vand-
værket om at bringe sagerne i orden og så læne sig tilbage. 
 
Da Koordinationsgruppen mødtes første gang, står det klart, at der er tale 
om en større sag, som kommunen umiddelbart vurderer, at vandværket ikke 
har kapacitet til at håndtere. Dette er vandværket enig i og overdrager sagen 
til kommunen. Det betyder samtidig, at vandværket og dets bestyrelse reelt 
sættes uden for indflydelse, udover hvad deltagelsen i Koordinationsgrup-
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pen betød. Køge Kommune udsteder et formelt påbud, som loven påbyder 
dem at gøre. 
 
Der er ingen tvivl om, at Køge Kommune gjorde ret i at tage roret i sagen. 
Imidlertid viser forløbet af sagen, at “overdragelsen” af ansvaret senere ska-
ber nogen forvirring og utilfredshed blandt borgerne, som føler, at vand-
værket har svigtet ved ikke at påtage sig et ansvar. Dette kunne muligvis 
være forebygget, såfremt kommunen og vandværket tidligt i forløbet sam-
men havde informeret borgerne om, at hovedansvaret for indsatsen reelt var 
overdraget til kommunen. 
 
I de udsendte pressemeddelelser i starten er rolle- og ansvarsfordelingen ik-
ke præciseret. Her omtales alene, at der er nedsat en Koordinationsgruppe, 
som arbejder på sagen. I de første pressemeddelelser fremgår heller ikke, at 
vandværket sidder med ved bordet – det nævnes først i den fjerde presse-
meddelelse tirsdag aften. Det nævnes dog af talsmanden under interview i 
forlængelse af de første pressemeddelelser. 

5.2.2 Den enkelte aktørs rolle 
Koordinationsgruppen er tilfreds med gruppens arbejdsform. Imidlertid har 
flere deltagere udtrykt, at der var en vis usikkerhed om, hvilken rolle man 
havde i kredsen: Sidder man der alene med sin faglige baggrund og forhol-
der sig kun hertil? Eller har man et mere samlet ansvar for hele indsatsen? 
 
I praksis medfører denne usikkerhed, at man vælger den første rolle. I Køge 
fik det den effekt, at der i Koordinationsgruppen kun sporadisk foregik 
overordnede diskussioner omkring den samlede indsats, selvom muligheden 
var der i mødernes plenumdel. Et medlem har foreslået, at der måske burde 
være et “skyggeudvalg”, som forholder sig mere overordnet og kritisk til 
indsatsen. Alternativt kunne man lejlighedsvis holde et møde eller have et 
dagsordenspunkt, hvor man kun drøfter den samlede indsats og lader med-
lemmerne træde ud af deres faglige rolle og rejser spørgsmål og stiller for-
slag til den samlede indsats. 

5.2.3 Rolle i forhold til kommunens ledelse og politikere 
Under forløbet var der stort set ingen kontakt mellem Koordinationsgrup-
pens medlemmer og kommunens øverste ledelse og politikere i kommunen. 
Mange i Koordinationsgruppen har udtrykt undren over, at hverken den 
øverste ledelse eller politikerne undervejs i forløbet er mødt frem og har 
drøftet sagen med gruppen. Omvendt har politikerne i kommunen en opfat-
telse af Koordinationsgruppen som “den hemmelige gruppe”.  
 
Kommunens øverste ledelse ved kommunaldirektøren og den tekniske di-
rektør valgte at fungere som bindeled mellem Koordinationsgruppen og 
politikerne og havde jævnligt møder med bl.a. Koordinationsgruppens for-
mand. (Se nærmere i kapitel 8 om samspillet med politikerne). 
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5.3 Logbog og referater 
I den anvendte guide understreges, “at man øjeblikkeligt efter, at forurenin-
gen er opdaget, begynder at føre en logbog, hvor tidspunkter for hændelser, 
beslutninger og handlinger noteres kronologisk. Det kan være meget be-
sværligt efterfølgende at huske, hvornår der skete hvad. En logbog vil lette 
det opsamlings- og dokumentationsarbejde, som typisk følger efter en foru-
reningssituation.” 
 
I Køge førte man logbog den første dag, hvorefter referaterne fra Koordina-
tionsgruppen til en vis grad fungerede som logbog. Men en del detaljer 
nævnes ikke på mødet og skrives ikke ned. Det drejer sig fx om, hvornår 
sirenen rent faktisk lød, hvornår kontakten til fødevareregionen blev etable-
ret, og hvor mange der præcist var syge. 
 
Beredskabsstyrelsen anbefaler også, at man dagligt udarbejder et situations-
billede, som på en A4-side skitserer sagens status. Notatet kan omdeles til 
Koordinationsgruppen og også fungere som information til fx politikere og 
andre i forvaltningen. Fordelen er, at man opnår en fælles forståelsesramme 
for situationen dag for dag. 
 
Embedslægen anbefaler endvidere, at man som ekstern deltager husker at få 
fremførte synspunkter ført til referat, hvis der er uklarhed eller uenighed om 
en problemstilling. 
 
 
5.4 Anbefalinger 
Ud over de indledende hovedanbefalinger og gode råd kan der uddrages 
følgende anbefalinger generelt til kommuner i tilknytning til etablering af 
en Koordinationsgruppe: 
1. Vær opmærksom på, at kommunen ikke har det samlede ansvar – men 

ansvaret for koordinering. Kommunen og de øvrige deltagere i koordi-
nationsgruppen har ansvaret for hver deres del (embedslægen, fødeva-
reregionen etc.). Gør rollefordelingen klar. 

2. Sørg for, at Koordinationsgruppen har en tilstrækkelig stor backup til at 
varetage diverse opgaver og saml ikke for mange opgaver på for få 
hænder (fx logbog og referatskrivning). Det er også en krævende opga-
ve både at være koordinator og talsmand. 

3. Udarbejd dagligt et kort skriftligt situationsbillede. Kan anvendes til 
dagligt at holde ledelse og politikere informeret og sikre en fælles for-
ståelse af situationen efterhånden, som den udvikler sig. 

4. Indfør kort indsigelsesfrist på referater, så disse ikke rettes i bagklog-
skabens lys. 

5. Kommunens topledelse (fx kommunaldirektør og borgmester) bør del-
tage på enkelte krisegruppemøder, så de kender status for indsatsen og 
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uformelt kan drøfte sagen.  Kan også fungere som et skulderklap til 
gruppen. 

6. Undergrupper er godt og effektivt, men vær opmærksom på, at plenum-
drøftelser ikke alene består af tilbagemeldinger med indstillinger til for-
mel godkendelse. 

7. For at styrke kommunikationen med befolkningen bør der nedsættes en 
undergruppe, som hedder “krisekommunikation”. 

8. Indlæg interne evalueringsdrøftelser med jævne mellemrum. Dvs. at der 
afsættes tid til, at medlemmerne træder ud af deres faglige rolle og drøf-
ter den samlede indsats. 

9. Det er vigtigt, at gruppen har en fælles primær talsmand, og at man 
henviser til gruppens specialister vedrørende spørgsmål, som er deres 
kompetenceområde. 
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6 Tema 3: Overblik og kildesporing 

I dette afsnit ser vi på Koordinationsgruppens arbejde med at skabe sig 
overblik over forureningens omfang og art.  
 
 
6.1 Overblik via vandprøver kræver flere hensyn 
Da Koordinationsgruppen mødtes første gang mandag, blev der iværksat et 
måleprogram, som primært gik ud på at analysere vandet hos de sygdoms-
berørte husstande – samt tage vandprøver i ledningsnettet for at se, om der 
var forurening eller ej. 
 
To forskellige hensyn i prøvetagningsstrategien stod over for hinanden: Den 
sygdomsfokuserede, hvor målinger tages med henblik på at indkredse, hvor 
forureningen er, og hvad den består af – fx som basis for frigivelse af områ-
der. Analyserne er omfattende og tager tid. Den kildefokuserede, hvor må-
linger sigter på at spore kilden til forureningen. Analyserne er hurtigere, 
men også mindre oplysende. 
 
Det er hypotesen hos nogle i Koordinationsgruppen, at man allerede man-
dag burde have iværksat et kildefokuseret måleprogram. Det anses for vig-
tigt at samle “bevismateriale” tidligt for efterfølgende at kunne tegne et 
“fingeraftryk” af startfasen, hvorved man formentlig hurtigere kunne have 
sporet kilden til forureningen.  
 
Den sygdomsfokuserede målestrategi, som var i fokus de første par dage, 
havde 2 sideløbende formål: 
o At indkredse hvad forureningen konkret består af (hvilke bakterier etc.). 
o At indkredse om der var områder, som ikke var forurenede og derfor 

kunne frigives, hvilket i lyset af de mange berørte borgerne (7.000) na-
turligvis betyder meget i denne sag. 

 
Alle de ovenstående hensyn var selvfølgelig vigtige, og Koordinationsgrup-
pen kunne have haft glæde af en vejledning at støtte sig op ad i situationen. 
Selvom den kildefokuserende analysestrategi først blev iværksat efter et par 
dage, havde det ingen betydning for indsatsen i øvrigt – det betød alene, at 
det tog længere tid at påvise, at renseanlægget var kilden til forureningen. 
 
 
6.2 Svært at få overblik over sygdomsbilledet 
En markant erfaring fra forureningssagen er, at det var vanskeligt at få et 
overblik over sygdomsudbrud med relation til vandforureningen. Tilsynela-
dende fungerer det danske beredskab på dette felt utilstrækkeligt. Det ligger 
ikke inde for evalueringen at undersøge problematikken med sygdomsover-
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blikket nærmere, men vi opfordrer Sundhedsstyrelsen til at se nærmere på 
det. 
 
I det danske beredskabssystem samles informationen hos embedslægefunk-
tionen. Lægerne skal her anmelde sygdom, hvor der er mistanke om, at kil-
den er vand eller fødevarer. Dette sker i midlertidig ikke – eller sker lang-
somt. Det betød, at embedslægen måtte bruge meget tid på selv at indhente 
oplysninger. Efter nogle dage koblede Statens Serum Institut sig på arbejdet 
med at få sygdomsoverblik og i samarbejde registreredes herefter de syg-
domsoplysninger, der kom fra borgere, lægevagt, praktiserende læger, ho-
spitaler samt interviewundersøgelser og afføringsprøver. 
 
Man registrerede i perioden 110 sygdomstilfælde. Imidlertid har Statens Se-
rum Institut efterfølgende i marts/april gennemført en spørgeskemaunder-
søgelse blandt husstande i det røde område. Resultatet heraf viser, at der re-
elt var 224 sygdomsudbrud. 
  
Det overblik, som det dog var muligt at skabe i de første dage, viste en klar 
koncentration omkring Københavnsvej, Smedevej og Stevnsbovej, men der 
var også sygdomstilfælde med lignende symptomer spredt ud i området. 
Via vandprøver kunne det imidlertid konkluderes, at nogle af disse mere 
spredte sygdomsanmeldelser ikke skyldtes vandet, men var tilfældige syg-
domsudbrud knyttet til den Roskildesyge, som florerede på dette tidspunkt. 
Desuden kunne enkelte sygdomsudbrud “udenfor” efter nærmere undersø-
gelse knyttes til køb af fødevarer i butikker i de forurenede område.  
 
Statens Serum Institut vurderer, at næsten alle de registrerede sygdomme 
kan henføres til smitte hen over weekenden og mandag. I praksis er der så-
ledes næppe sket smitte af personer senere end mandag.  
 
Der er på fokusmøderne med borgere rejst kritik af informationsniveauet 
hos læge eller vagtlægen. Lægerne fik d. 17. januar pr. mail udsendt en in-
formation om sygdom i forbindelse med forureningen og med tilhørende 
rådgivning fra embedslægen. Endvidere blev der henvist til anmeldelses-
pligten ved vandbårne sygdomme. Mailen er sendt til 17 lægeklinikker. 
Embedslægen gør opmærksom på, at man ikke havde opdaterede e-mail-
adresser. Der eftersendes derfor d. 24. januar et brev til alle praktiserende 
læger i Køge og Solrød med anbefalinger til lægerne. Endvidere udsender 
Statens Serum Institut d. 7. februar et EPI-Nyt til lægerne om situationen. 
Det ligger ikke inden for denne evaluering at undersøge, i hvilken grad læ-
gerne har brugt den tilsendte information. 
 
 
6.3 Vigtigt overblik over vandledningsnettet 
Et vandledningsnet bliver løbende ændret og indeholder et utal af ventiler, 
som benyttes til at styre vandstrømmen gennem nettet. Tidligere blev detal-
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jerede kort over vandledningsnet ført på store papirudgaver, men disse er i 
stigende grad erstattet af digitale kort. Interview har vist, at kort over vand-
ledningsnettet kombineret med overblikket over sygdomsudbrud og analy-
sesvar har været meget centrale for, at Koordinationsgruppen kunne løse sin 
opgave. 
 
  
6.4 Kildesporing og årsag 
Fra starten var der i Koordinationsgruppen stor mistanke til, at rensningsan-
lægget var kilden, men det kunne ikke dokumenteres, hvordan det kunne 
være sket. Endvidere kunne det konstaterede tilbageløb skyldes et sug ude 
fra ledningsnettet, hvorved kilden kunne være noget helt andet. Når der gik 
11 dage, før renseanlægget blev erklæret som kilden, var det fordi kildespo-
ringsarbejdet ikke kunne dokumentere, at kilden var renseanlægget, og an-
dre muligheder måtte undersøges og afsnøres. Endvidere indgik, at der kun-
ne være flere kilder, hvorfor andre muligheder også skulle undersøges. 
 
Vandmåleren der løb baglæns 
Tirsdag d. 16. januar blev der på grund af meldingen om tilbageløbet på 
vandmåleren foretaget 2 inspektioner på renseanlægget, men de afslørede 
ingen tegn på, at det var beskidt vand, der var løbet tilbage og ud i drikke-
vandet. 
 
Der var flere mulige forklaringer på tællerens måling: 
1. Måleren kunne være gået i stykker. 
2. Et midlertidigt undertryk i vandledningsnettet som følge af en hændelse 

et andet sted i ledningsnettet kunne medføre et sug i drikkevandsrørene 
inde på rensningsanlægget. 

3. Et midlertidigt undertryk i vandledningsnettet som nævnt ovenfor, men 
hvor en forurening suges ind via utætte ventiler og samlinger – eller via 
forbundne kar til forurenet vand. 

4. Et overtryk som følge af en sammenkobling af drikkevand og spilde-
vand kombineret med svigt i kontraventiler, så spildevand presses ud i 
vandrørene. 

 
Ad 1 
Måleren blev undersøgt, og det blev konstateret, at den var o.k.. Der har 
været meldinger om tidligere konstaterede tilbageløb, men dette er under in-
terview blevet forklaret som en direkte fejlaflæsning og ikke et tilbageløb. 
Det kunne således bekræftes, at der havde fundet et tilbageløb sted. 
 
Ad 2 
En vandmåler løber baglæns, såfremt der opstår et sug – et undertryk – et 
andet sted ude i ledningsnettet. Hvis der havde været et sug, ville det dog 
ikke kunne forklare forureningen, da et sug på en drikkevandsledning med-
fører, at drikkevand i rørene vil løbe tilbage i hovedledningen – eller at der 
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suges luft ind via en utæt ventil. For at vurdere, om der havde været et sug, 
blev det undersøgt, om der var andre tilsvarende vandmålere langs Køben-
havnsvej, men det var ikke tilfældet. Andre vandmålere kunne derfor ikke 
af- eller bekræfte et sug i ledningsnettet. Denne mulighed stod således åben. 
 
Ad 3 
Den samme situation med et sug vil dog kunne give en forurening, såfremt 
ventiler og forbindelser er utætte, og der suges forurenet jord og grundvand 
ind i rørene – eller hvis der er en kobling (slange) via forbundne kar til foru-
renet vand. Som ovenfor stod denne mulighed også åben. 
 
Ad 4 
Sandsynligheden for, at der på et renseanlæg kommer spildevand ind i drik-
kevandsrørene og ud i drikkevandssystemet, er meget lille. Forudsætningen 
herfor er, at det enten skal være en bevidst handling, eller at flere sikker-
hedssystemer ikke virker kombineret med ulovlig teknik eller en ulovlig 
praksis. Det var ikke muligt ved de første tekniske undersøgelser på rense-
anlægget at påvise, at det var dette, der var sket. Men muligheden stod 
åben. 

6.4.1 Flere indicier 
I løbet af de første 2-4 dage fik Koordinationsgruppen flere indicier for, at 
renseanlægget kunne være kilden. Det blev hurtigt klart, at der var tale om 
en biologisk forurening, og tirsdag d. 16. januar viste analyser, at der var 
fækalier (afføring) i forureningen (fra mennesker eller dyr). Fredag d. 19. 
januar påviser analyseresultater fra Teknologisk Institut, at der er tale om 
humane fækalier. Lørdag d. 20. januar tager Statens Serum Institut på denne 
baggrund nye prøver for at undersøge bakteriesammensætningen. De kan 
mandag d. 22. januar nu påvise, at der er 4 forskellige smitstoffer, hvilket 
udelukker, at smitten kan komme fra en enkelt husstand. Det kræver huma-
ne fækalier fra mindst 40 husstande eller fra en større virksomhed. 
 
Pilen peger således på renseanlægget, men der er stadig andre kilder, som 
teoretisk set kan være kilden. Fx en slamsuger med et blandet kloakindhold, 
virksomheder med eget renseanlæg eller en hovedkloakledning. Alle teore-
tiske kilder blev gennemgået systematisk. Samlet blev 50-60 forskellige kil-
der gennemgået og kunne en ad gangen afskrives ved en kombination af de 
tekniske undersøgelser og de biologiske prøver. 
 
Der blev konstateret en række problemer undervejs bl.a. hos en større virk-
somhed og en lækage, som skulle spores. På Koordinationsgruppens møde 
d. 23. januar konkluderes, at feltet nu i princippet var indkredset til 2 muli-
ge kilder, og at renseanlægget var den mest sandsynlige. Den 25. januar 
blev de sidste installationer tjekket og kunne frikendes, man stod tilbage 
med kun én sandsynlig kilde, nemlig renseanlægget. Rambøll afleverede en 
samlet rapport om de tekniske undersøgelser og konklusioner. 
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Fredag d. 26. januar udsender Køge Kommune en pressemeddelelse, hvor 
det oplyses, at forureningen af drikkevandet skyldes en hændelse på Køge-
egnens Renseanlæg. “En meget uheldig kombination af en teknisk fejl og 
en menneskelig fejl har ført til forureningen”. Det oplyses, at forureningen 
er sket ved, at drikkevandssystemet er blevet forurenet med renset spilde-
vand, idet der er sket en sammenkobling (formentlig i centrifugehuset) af 
det tekniske vandsystem med rentvandssystemet i perioden fra fredag d. 12. 
januar til søndag d. 14. januar 2007. 
 
Der er efter udmeldingen om kilden d. 26. januar gennemført yderligere un-
dersøgelser m.v. af renseanlægget for at styrke dokumentationen om, at det-
te er kilden samt kortlægning af det præcise hændelsesforløb. Det blev en-
deligt fastslået, at kilden var renseanlægget. En kortlægning af det præcise 
forløb kræver imidlertid, at den eller de personer, som har foretaget en 
ulovlig kobling, står frem, hvilket ikke er sket, og byrådet besluttede primo 
maj at stoppe for yderligere forsøg på at dokumentere hændelsesforløbet. 
Alle rapporter er resumeret i bilag 4, hvor der også er givet et bud på den 
mest sandsynlige forklaring på, hvad der kan være sket. 
 
 
6.5 Hvad betyder de juridiske aspekter? 
Da hændelsen på rensningsanlægget betød, at der måtte være foregået noget 
ulovligt, havde sagen en række juridiske aspekter, som kommunen nødven-
digvis måtte tage højde for. Men havde det nogen betydning for forløbet, at 
renseanlægget er et § 60 anlæg frem for et rent kommunalt anlæg? Ja, det er 
vor vurdering, at netop fordi renseanlægget juridisk er en selvstændig virk-
somhed med egen bestyrelse, valgte kommunen at betragte renseanlægget 
på linje med andre private virksomheder – også selvom kommunen er den 
egentlige ejer. 
 
Det betyder, at dokumentationen skal være lige så grundig, som hvis det var 
en privat virksomhed, der blev udpeget. Endvidere betyder årsagen til hæn-
delsen (ulovlige installationer og handlinger) ligeledes, at man skal have en 
så grundig dokumentation som mulig, såfremt sagen ender med, at der skal 
rejses anklager mod ansatte og/eller leverandører. 
 
Kommunen valgte, at man ikke ville informere offentligheden om mistan-
ken til renseanlægget før, der forelå tilstrækkelig dokumentation eller indi-
cier herfor – på samme måde, som kommunen ville behandle en privat virk-
somhed, såfremt det var den, der var den hovedmistænkte. Endvidere fryg-
tede kommunens øverste forvaltningsledelse, at byrådet kunne pådrage sig 
et erstatningsansvar, såfremt en udmeldt mistanke ikke holdt stik. Det ligger 
ikke i evalueringen at vurdere denne “ligestilling” af et § 60 selskab med en 
privat virksomhed, men det illustrerer, at der her er et dilemma, som kom-
muner generelt bør forholde sig til. 
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Det er vor umiddelbare vurdering, at denne ændring af kommunale anlæg 
til selvstændige selskaber generelt ikke har befolkningens store bevågen-
hed, hvilket i en konkret situation som denne kan give anledning til misfor-
ståelser parterne imellem. Det er således vor vurdering på basis af diverse 
materialer og samtaler, at netop dette dilemma hos kommunen har været 
kilde til en udbredt opfattelse af, at kommunen “havde noget at skjule”. Det 
blev således ikke officielt meldt ud, at der havde været et tilbageløb på må-
leren, men det var hurtigt et udbredt rygte i offentligheden. 
 
 
6.6 Anbefalinger 
Ud over de indledende hovedanbefalinger og gode råd kan der uddrages føl-
gende anbefalinger generelt til kommuner i tilknytning til overblik og kilde-
sporing: 
1. Vær opmærksom på de 2 parallelle formål i en prøvetagningsstrategi og 

sikre fra starten, at der udtages prøver, som tilgodeser begge formål, fx 
store mængder af vandprøver før skylning til brug for specialundersøgel-
ser senere. 

2. Sørg for registrering af systematiske oplysninger fra og om de borgere, 
der ringer – det kan bidrage til et bedre sygdomsoverblik.  
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7 Tema 4: Nødforsyning og genopretning 

Under Koordinationsgruppens første møde mandag blev det klart, at der 
skulle indføres et totalt brugsforbud af drikkevandet (undtaget toiletskyl). 
Køge Kommunes beredskab gik derefter straks i gang med at organisere 
nødforsyning af drikkevand til de 7.000 berørte borgere. Beredskabsinspek-
tøren har udtrykt, at det var meget nyttigt, at man 3-4 uger tidligere havde 
haft en øvelse, så beredskabet var up-to-date. 
 
 
7.1 Effektiv nødforsyning 
Der blev udpeget 4 afhentningssteder under hensyn til såvel de praktiske 
forhold for levering og afhentning af vand som muligheden for døgnbe-
vogtning af nødforsyningen. Beredskabscentret i Næstved blev kontaktet 
med henblik på levering af tankanlæg. De tanke, man herfra kunne levere 
(10 stk.), var ikke tilstrækkelige, og derfor skulle der afhentes yderligere 
tanke på beredskabslageret i Dianalund. Det vurderedes, at der ville være 
tanke fremme ca. kl. 20.00, og derfor blev der annonceret via pressen, at der 
kunne hentes vand på de 4 forsyningssteder fra kl. 20.30. 
 
Da Beredskabscentret fra Næstved kommer til Dianalund står de tanke, de 
skal afhente, imidlertid gemt bag en masse andet, der skal flyttes først. Der-
for går der 1,5 time ekstra, før de kommer frem til Køge. På et enkelt af de 
4 steder fungerer det som annonceret kl. 20.30, mens den alternative vand-
forsyning først fungerer de øvrige steder fra ca. kl. 22.00. Mange borgere er 
på dette tidspunkt gået forgæves og blevet trætte af at vente, hvilket medi-
erne sætter fokus på næste dag.  
 
Det stod hurtigt klart, at borgerne ikke selv havde dunke. Det lykkedes dog 
hurtigt at anskaffe plastdunke fra en lokal plastproducent. De berørte borge-
re har – bortset fra den uheldige start med tidspunktet – ros til den alternati-
ve vandforsyning. Dagen efter forbuddet blev der etableret vaskemulighed 
samt bademulighed i svømmebadet, og efter knap et par uger opsat vaske-
maskiner til fælles brug. Der blev endvidere omdelt ekstra skraldesække, da 
affaldsmængderne fra husstandene blev øget som følge af engangsbestik 
m.m. 
 
Der var meget belastning på vaskemaskinerne, og beboere har bemærket, at 
der var alt for få – ikke mindst da en maskine brød sammen. Oveni en i for-
vejen besværlig dagligdag, var det et irritationsmoment. Ordningen med ba-
demulighed gav i nogle tilfælde praktiske problemer, hvis man havde glemt 
sit sygesikringsbevis.  
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7.1.1 Det lange forløb giver ekstra behov 
Efter d. 24. januar var det kun det røde område, der ikke kunne bruge van-
det, og beboere her har udtrykt, at de oplevede det videre langvarige forløb 
som frustrerende, fordi der til trods for den lange periode, ikke blev oplevet 
yderligere forbedringer i nødforsyning og hjælpefunktioner, hvilket efterlod 
et indtryk af “at være glemt”. Især børnefamilier har oplevet den lange peri-
ode som meget belastende. Det er under fokusgruppeinterview bl.a. blevet 
foreslået, at kommunen en anden gang burde overveje om særlige familier 
kunne tilbydes genhusning, indtil vandforsyningen igen var normal. 
 
 
7.2 Genopretning af drikkevandsforsyningen 
I Danmark vælger man normalt alene at skylle sig fri af en forurening af 
drikkevandssystemer. I dette tilfælde valgte man på et tidspunkt at desinfi-
cere hele rørsystemet via en klorering, hvilket aldrig tidligere er prøvet i 
Danmark i det omfang. Kunne man have undgået klorering, tog det for lang 
tid at beslutte en klorering og hvorledes forløb kloreringen? 
 
I Køge blev der iværksat skylning fra starten, og analyseresultaterne viste et 
jævnt faldende indhold af forurening. Efter 2 ugers skylning, hvor de enkel-
te beboere skulle lade vandet løbe i lange perioder, måtte Koordinations-
gruppen konstatere, at man ikke længere kunne se en forbedring i analyse-
resultaterne.  
 
På et møde d. 1. februar blev det derfor besluttet, at en desinfektion (med 
klor) var den eneste mulige vej, hvis rørsystemet i det relativt store område 
skulle genoprettes til brug for drikkevandsforsyning. Imidlertid krævede be-
slutningsprocessen og planlægningen heraf en større indhentning af viden 
og erfaringer. På den ene side det skulle sikres, at hvert eneste vandrør i 
hele systemet, herunder også blinde ender, ville blive doseret med så megen 
klor, at den mikrobielle flora – inkl. sygdomsfremkaldende bakterier, vira 
og protozoer (encellede organismer) – blev slået ihjel. På den anden side 
skulle der ikke bruges mere klor end højst nødvendig, da det er et farligt 
stof at arbejde med, og rørene skulle gøres klorfri igen. 
 
Der blev brugt ca. 10 dage på at forberede og planlægge hele kloreringspro-
cessen. Der blev i denne periode arbejdet intensivt med at samle viden og 
vurdere, hvorledes denne viden kunne omsættes til den aktuelle situation – 
samtidig med at beredskabet ned til mindste detalje planlagde, hvorledes 
man sikrede sig, at kloreringen ikke alene kom rundt i hele rørsystemet, 
men også ind og ud af hvert eneste vandbærende rør og udstyr i de 400 hus-
stande, som var involveret. Til at stå for kloreringen i de enkelte huse var 
hidkaldt frivillige fra beredskabet på Sjælland.  
 
Risikoen var, at såfremt en enkelt rørstreng ikke blev desinficeret, risikere-
de man, at hele rørsystemet igen ville blive forurenet. Kloreringen lykkedes, 

 44 



og målinger bekræftede, at bakterierne nu var væk, og kloren var ude af 
systemet. Den umiddelbare effekt var dog, at borgerne nu igen kunne tappe 
vandet fra egen hane, men var underlagt kogepåbud. I en klorering bliver 
også den naturlige bakterieflora, som der både er og skal være i et vandrør-
system, slået ihjel, og det kan tage lang tid at genopbygge denne flora, hvil-
ket kan give en lang periode, hvor vandet godt nok er rent, men hvor der 
ved genopbygning af den naturlige flora kommer forhøjede kimtal, som be-
tyder, at vandet bør koges, indtil kimtallet er under maksimumsgrænsen for 
dansk drikkevand. Det tog 2 måneder før den sidste del af det røde område 
havde kimtal, der førte til frigivelse af vandet. Det er i den forbindelse ble-
vet anført, at man måske kan lempe på kravene, når der, som her, er en 
kendt baggrund for kimtallene. 
 
Det er CASAs vurdering, at beslutningen om klorering ikke kunne have væ-
ret foretaget meget hurtigere, da gruppen nødvendigvis måtte være sikre på, 
at udskylningen ikke længere forbedrede kvaliteten af vandet. At klorerin-
gen blev en succes kan forklares med, at man netop brugte den tid, der var 
nødvendig, til at minimere så mange usikkerhedsmomenter som muligt. 
 
 
7.3 Anbefalinger 
Ud over de indledende hovedanbefalinger og gode råd kan uddrages føl-
gende anbefalinger generelt til kommuner i tilknytning til nødforsyning og 
genopretning: 
1. Øvelse gør mester – jævnlige øvelser er godt. 
2. De basale behov skal dækkes hurtigt: Vand, bad og vask, men hav dia-

log med borgerne om deres behov undervejs, når en sag trækker i lang-
drag. 

3. Vær opmærksom på højt informationsniveau – ikke mindst når der er 
ændringer. 

4. Undgå bureaukratiske hindringer i servicen – det giver dårlig signal-
værdi. 
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8 Tema 5: Samspillet mellem forvaltning 
og politikere 

Politikere skal informeres om en sag af denne karakter, og samspillet mel-
lem forvaltningen og politikerne skal afklares. I interview med politikere og 
forvaltning har det også vist sig som et centralt tema. 
 
 
8.1 Orientering af byrådet 
Byrådets medlemmer fik løbende alle pressemeddelelser, som blev udsendt 
samtidig med medierne. Herudover modtog byrådets medlemmer en række 
officielle orienteringer (se boks). 
 

Den 19. januar får byrådet via en mail til hvert enkelt medlem fra den tekniske di-
rektør den første officielle orientering vedhæftet aktuel information om vandforure-
ningssagen og arbejdet med at opklare årsagerne. 
Den 26. januar fremsender den tekniske direktør igen en mail til byrådets medlem-
mer nu med oplysning om, at kilden til forureningen er renseanlægget.  
Den 5. februar fremsender den tekniske direktør et paraplynotat (inkl. 4 bilag), der 
sammenfatter de foreløbige vurderinger, uddyber de juridiske aspekter om an-
svars- og erstatningsforhold, om forsikringsdækningen for Køge Kommune og om 
forsikringsdækningen for Køgeegnens Renseanlæg I/S. 
Den 6. februar giver den tekniske direktør en mundtlig orientering om sagen i til-
knytning til et byrådskursus.  
Den 7. februar fremsender den tekniske direktør en mail til hvert enkelt medlem 
med den endelige udgave af Rambøll-rapporten (rapport 1), som fastslår, at kun 
renseanlægget kan være kilden. 
Den 12. februar fremsender kommunaldirektøren en mail til de 5 byrådsmedlem-
mer, som er udpeget til bestyrelsesmedlemmer i renseanlægget om forsikringsfor-
holdene for renseanlægget. 
Den 13. februar mail fra kommunaldirektøren om en pressemeddelelse fra Vand-
værket Lyngen, hvori der præciseres den dækning, som Tryg Forsikring umiddel-
bart har tilbudt borgere og virksomheder. 
Den 14. februar fremsender borgmesteren en mail til byrådet, hvor medlemmerne 
anmodes om ikke at udtale sig om erstatninger, idet de kan risikere at blive person-
ligt ansvarshavende. 
Den. 27. februar byrådsorientering. 
Den 26. marts fremsender den tekniske direktør en mail til byrådets medlemmer 
med rapporten fra KLs personalejuridiske undersøgelse og et statusnotat fra kom-
munens advokat vedr. tiltag for at sikre korrekt behandling af erstatningskrav fra 
borgere og virksomheder. 
Den 27. marts kommenterer den tekniske direktør på byrådsmødet mundtligt de 2 
ovenstående dokumenter, og det er muligt at stille spørgsmål til den tekniske direk-
tør.  
Den 10. april drøftes KL-rapporten i økonomiudvalget. Det besluttes ikke at gen-
nemføre yderligere personaleundersøgelser for nærværende. 
Den 17. april drøftes i økonomiudvalget bl.a. Rambølls rapport om vandinstallatio-
ner på KER samt rapporter om ansvarsforhold. 
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Den 24. april fremsender den tekniske direktør en mail med supplerende oplysnin-
ger til mediedebatten og et notat fra Statens Serum Institut vedrørende sygelighed 
før januar 2007. 
Den 30. april behandles vandsagen på et fællesmøde mellem økonomiudvalget og 
KERs bestyrelse. 
Den 1. maj fremsender drifts- og anlægschefen Rambølls notat af 16. april 2007 
vedr. yderligere analyser foretaget på det forurenede vand (rapport 2). 
Den 7. maj gennemføres et byrådsmøde, hvor de afsluttende rapporter drøftes, og 
det besluttes ikke at foretage yderligere undersøgelser i sagen. 

 
Sagen er formelt behandlet i økonomiudvalget 3 gange og i byrådet en 
gang. 
 
Økonomiudvalget er også kommunens beredskabsudvalg, og CASA har 
som led i evalueringen gennemført et gruppeinterview med økonomiudval-
gets medlemmer. Økonomiudvalget har som byrådsmedlemmer modtaget 
pressemeddelelser m.v. En række medlemmer af økonomiudvalget mener, 
at de både som økonomiudvalg og som beredskabsudvalg kunne forvente 
en mere intensiv orientering end den øvrige byrådsgruppe. Man er enige 
om, at udvalget burde være blevet orienteret om sagen på deres møde d. 16. 
januar.  
 
En sag af denne karakter bryder med de normale rutiner i samspillet mellem 
en forvaltning og politikerne. Den normale rutine er, at en forvaltning via et 
grundigt kendskab til en sag udarbejder velforberedte skriftlige notater og 
indstillinger til politikerne. I denne sag var det vanskeligt for de ansvarlige i 
forvaltningen at give en grundig orientering, fordi sagsforløbet de facto var 
fyldt med mange usikkerheder. Forvaltningen valgte at fremsende alle pres-
semeddelelser, der blev udsendt, til byrådets medlemmer som led i oriente-
ringen af disse. Endvidere blev der lejlighedsvis sendt uddybende oriente-
ring samt anvendt mundtlige orienteringer, hvad man normalt ikke gør.  
 
Politikerne giver udtryk for, at forvaltningen ikke har orienteret dem godt 
nok – og man ofte har skullet efterspørge information frem for, det kom au-
tomatisk. Politikerne understreger dog, at man har været glade for de 
mundtlige orienteringer. Det er imidlertid frustrerende som politiker at få 
den opfattelse, at der fx er borgere, som lader til at vide mere, end de selv 
gør.  Forvaltningens ledelse giver udtryk for, at den gennemførte informati-
onsproces i forhold til politikerne er konfirmeret af disse. Det er CASAs 
vurdering, at forvaltningen derfor har vanskeligt ved at forstå kritikken.  
 
Forløbet viser, at der i en sag som denne opstår et dilemma mellem hensy-
net til en krisegruppe/forvaltning, der varetager informationen af offentlig-
heden – og hensynet til at holde byens politikere tilstrækkelig orienteret, 
samt hvornår informationerne er tilstrækkelige også set i bakspejlet.  
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8.2 Kommunens talsmand 
I slutningen af den første uge aftaler kommunens øverste forvaltningsledel-
se (kommunaldirektøren og den tekniske direktør) med den nyudnævnte 
borgmester, at drifts- og anlægschefen, som Koordinationsgruppen har ud-
peget som talsmand for gruppen, også indtil videre håndterer pressen på 
kommunens vegne. 
 
Vurderingen er, at det er en teknisk, faglig sag, som skal håndteres i et pro-
fessionelt beredskab uden politikernes indblanding. 
 
Økonomiudvalgets politikere udtrykker tilfredshed med, at der ikke gik par-
tipolitik i sagen. Der er – som i Koordinationsgruppen – tilfredshed med 
talsmandens optræden i pressen, men det anses for et problem, at det ikke 
var en person højere i hierarkiet, der tegnede kommunen udadtil. I forbin-
delse med krisekommunikation generelt anbefales det, at topledelsen syn-
liggøres og fortæller om tingenes tilstand. Denne problematik bekræftes af 
fokusgruppeinterview, hvor borgerne gerne havde set borgmesteren mere på 
banen. 
 
Politikerne ville gerne selv have været mere synlige i sagen. Bl.a. for at for-
midle, at de stod samlet bag beredskabet. Synlighed af politikerne er også 
efterlyst blandt borgerne. Borgmesterens død ugen før forureningssagen gav 
tilsyneladende et politisk vakuum, idet forvaltningens ledelse giver udtryk 
for, at man normalt ville have orienteret og inddraget borgmesteren tidligt i 
forløbet, fx allerede, da Koordinationsgruppen dannes. Man valgte talsman-
den som kommunens talerør i de første 3-4 uger, idet borgmesteren blev 
rådgivet til at afvente situationen. Set i bakspejlet opfatter borgmesteren 
denne “beskyttelse” som en bjørnetjeneste og mener, at man i en tilsvarende 
situation en anden gang bør koble den politiske ledelse på straks – uanset 
forudsætningerne. 
 
 
8.3 § 60 selskaber og regler for tilsyn med disse  
En af de oplevelser, som fylder meget hos politikerne, var borgmesterens 
udmelding om, at politikerne helst ikke må udtale sig om erstatningsansvar 
og risikoen for et personligt ansvar, hvis de gør det. Politikerne er meget 
skeptiske over for denne melding – det er vanskeligt at gennemskue for den 
enkelte – og det medfører mistro om det mere havde til hensigt at lukke 
munden på dem. 
 
Forvaltningen understreger, at formålet med udmeldingen var at påpege, at 
hvis kommunen ikke har ansvaret, så har kommunen ganske enkelt ikke 
hjemmel til at udbetale erstatninger. Hvis byrådet stiller en sådan i udsigt 
uden hjemmel, kan det derfor ende med, at det enkelte byrådsmedlem bag 
en sådan beslutning gøres personligt ansvarlig for erstatningsbetalingen. 
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Det indgår ikke i evalueringen at vurdere dette, men det understreger de 
problemstillinger, som der hersker omkring ansvar knyttet til § 60 selska-
ber.  

8.3.1 Renseanlægget (KER) 
På tidspunktet for forureningen er renseanlægget (KER) et såkaldt § 60 sel-
skab – et fælleskommunalt selskab – og det har det været i mange år i et 
samarbejde mellem Køge (og Skovbo) og Solrød Kommuner. 
 

Fakta om § 60 selskaber 
KER er et § 60 selskab, som er et samarbejde mellem Køge og Solrød Kommuner, 
hvor renseanlægget har et selvstændigt styrelsesorgan. Fællesskabet er en selv-
stændig juridisk enhed, som kommunen har afgivet kompetence til.  
§ 60 selskaber er offentligretlige organer, hvorfor fx forvaltningsloven og offentlig-
hedsloven gælder. Bestyrelsesmedlemmerne i § 60 selskaber er underlagt kommu-
nalbestyrelsens instruktion. 

 
KER var frem til august 2006 knyttet til kommunens tekniske forvaltning. I  
august ansættes en ny direktør for forsyningsværkerne, som skal organise-
res under Køge Holding A/S. Skiftet til holdingselskab ændrer ikke på 
KERs status som et § 60 selskab. I et § 60 selskab udpeger de involverede 
kommuner en bestyrelse for selskabet. KERs ny bestyrelse skal virke fra 1. 
januar 2007. Bestyrelsen består af 4 byrådsmedlemmer fra Køge og 1 med-
lem fra Solrød Kommune. På tidspunktet for forureningen har bestyrelsen 
endnu ikke afholdt sit første møde og har ikke konstitueret sig, og der er 
derfor ingen formand. 

8.3.2 Tilsyn med renseanlægget 
Køge Kommune skal ikke føre tilsyn med selve rensningsanlægget. Tilsy-
net med renseanlægget (tidligere en opgave for Roskilde Amt) handler ale-
ne om tilsyn med emissionerne (til Køge Bugt). Renseanlægget skal søge 
byggegodkendelse hos kommunen, når man planlægger (væsentlige) om-
bygninger/ændringer. Ombygninger og ændringer skal laves af autoriserede 
vvs-installatører, hvilket borger for, at gennemførslen er lovlig og korrekt.  
 
Som det fremgår af Rambølls rapporter (se bilag 4), er der imidlertid gen-
nemført væsentlige ændringer uden, der er søgt godkendelse hos Køge 
Kommune – herunder den ændring der blev gennemført i november 2006, 
hvor man skiftede til drikkevand i polymeranlægget. Endvidere konkluderer 
Rambøll, at der i perioden 2002-2006 er foretaget ændringer, som burde ha-
ve udløst indsættelse af en hovedkontraventil på vandtilførslen til rensean-
lægget. Køge Kommune har således ikke haft mulighed for at vurdere de 
ændringer, der er gennemført, og har heller ikke pligt til at føre tilsyn med 
om de installationer, der udføres, er lovlige og korrekte. 
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8.4 Bestyrelsen for renseanlægget (KER) 
I august 2006 bliver ledelsen af KER overdraget til direktøren for Køge 
Holding A/S, som renseanlægget m.m. skal overflyttes til ved årsskiftet 
2007. Overdragelsen betød samtidig, at direktøren fik ansvaret for at sekre-
tariatsbetjene bestyrelsen fra efteråret 2006. I praksis gennemføres omorga-
niseringen i perioden fra august 2006 og hen over foråret 2007. Det betyder, 
at medarbejdere i kommunens tekniske forvaltning fortsat yder sekretariats-
bistand til direktøren, indtil denne har fået etableret sit eget sekretariat i 
holdingselskabet.  
 
I den nye organisationsplan for Køge Kommune er renseanlægget et selskab 
under Køge Holding og dermed underlagt direktøren for holdingselskabet, 
som refererer direkte til kommunaldirektøren. Kommunen får undervejs i 
forløbet foretaget juridiske vurderinger og her konkluderes det, at rensean-
lægget er en selvstændig virksomhed med selvstændigt ansvar.  
 
Det er CASAs vurdering, at de siddende bestyrelser hen over årene har be-
tragtet sig som et udvalg under byrådet. Det er endvidere opfattelsen, at den 
nye bestyrelse – trods holding-konstruktionen – stadig har en klar forvent-
ning om, at de, indtil dette er på plads, fortsat serviceres af forvaltningen på 
rådhuset som hidtil. Det fremgår af interview med såvel forvaltningens le-
delse og økonomiudvalget, at på tidspunktet for forureningen, står det noget 
uklart, hvem der skal indkalde bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen indkaldes til et stiftende møde d. 23. januar. På dette møde 
nævnes såvel tilbageløbet og forureningssagen, men bestyrelsen oplyser, at 
det under orienteringen meddeles, at disse ting ikke har noget med hinanden 
at gøre. De 4 bestyrelsesmedlemmer, der sidder i Køge Byråd, får ligesom 
alle byrådsmedlemmer pr. mail den 26. januar at vide, at renseanlægget er 
skyld i forureningen.  
 
KERs bestyrelsesmedlemmer har under interview alle påpeget, at de meget 
gerne ville være førstehåndsinformerede om sagen. Enten via KERs daglige 
leder/driftsleder eller via kommunaldirektør og borgmester. Bestyrelsen 
mener, at de burde have været orienteret om, at renseanlægget var “hoved-
mistænkt”. Et medlem mener, at det konstaterede tilbageløb burde have 
medført indkaldelse af bestyrelsen allerede mandag den 15. januar.  
 
Der er forskellig opfattelse blandt bestyrelsesmedlemmerne om, hvorvidt 
der blev indgået en klar aftale om, at kommunen tog myndighedsrollen i 
forhold til renseanlægget. Der er en noget uklar opfattelse af rollefordelin-
gen mellem forvaltningen og økonomiudvalget på den ene side og bestyrel-
sen for renseanlægget på den anden. I praksis betød det, at bestyrelsesmed-
lemmerne følte sig kørt ud på et sidespor. Det betød ligeledes, at økonomi-
udvalget politisk behandler rapporterne om renseanlægget, før bestyrelsen 
kender rapporternes indhold. Det fremhæves også af bestyrelsesmedlem-
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mer, at det er økonomiudvalget og ikke bestyrelsen selv, der beslutter gen-
nemførelsen af KLs undersøgelse blandt de ansatte på renseanlægget samt 
beslutter, at der ikke skal gennemføres yderligere undersøgelser blandt per-
sonalet. Det skal hertil bemærkes, at bestyrelsesmedlemmer i § 60 selskaber 
er underlagt kommunalbestyrelsens instruktion – også selvom de juridisk 
betragtes som en selvstændig virksomhed. 
 
KERs bestyrelse fremhæver, at det var frustrerende først at overlade ansva-
ret til kommunen og så pludselig få det igen, da der blev krævet et indgreb 
over for renseanlæggets ledelse. Bestyrelsen har helt klart forstået sagen så-
ledes, at Køge Kommune/forvaltningen går ind og overtager sagen fra be-
styrelsen for renseanlægget. Bestyrelsesformanden mener således, at der 
foreligger en aftale med den tekniske direktør samt forsyningsdirektøren for 
Køge Holding, at renseanlæggets bestyrelse kun skal beskæftige sig med 
fremadrettede forhold på renseanlægget: At få gennemgået alle installatio-
ner, ISO-certificering m.v. Denne aftale fungerer efter deres vurdering kun, 
indtil der skal gennemføres indgreb over for personalet på renseanlægget. 
 
Ifølge økonomiudvalget var man her indstillet på at gennemføre indgrebet, 
men blev gjort opmærksom på, at man ikke havde denne kompetence i øko-
nomiudvalget, men alene i renseanlæggets bestyrelse. Der foreligger et juri-
disk notat herom af 26. april 2007, hvori dette bekræftes. Notatet beskriver 
endvidere ansvarsforholdet mellem forskellige parter. 
 

KER holder under sagen følgende bestyrelsesmøder: 
Den 23. januar: Bestyrelsen konstitueres. Der fortælles om tilbageløb – men det si-
ges, at KER ikke er skyld i forureningen. 
Den 13. februar: Ekstraordinært møde hvor forsyningsdirektøren for Køge Holding 
A/S orienterer om vandforureningssagen på baggrund af Rambølls rapport.  
Den 29. marts: Ekstraordinært møde om fremtidig sikkerhed på KER og KL-rappor-
ten. 
Den 12. april: Møde bl.a. om ny organisering på KER og pressemeddelelsen, der 
udsendes samme dag (bl.a. om ledelsesforhold på KER – 13. april præciseres, at 
driftsleder er fritaget for tjeneste). 
Den 16. april: Ekstraordinært møde på rådhuset, hvor Rambøll-rapporten gennem-
gås. 

 
 
8.5 Anbefalinger 
o Overvej, om der kan udarbejdes rutiner for samspillet mellem forvaltning 

og politikere i en krisesituation som led i kommunens generelle bered-
skabsplan. 

o Vær opmærksom på de juridiske aspekter, herunder erstatningsansvar i 
forhold til de forskellige selskabskonstruktioner for “kommunale” virk-
somheder.  
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9 Tema 6: Kommunikationsstrategi 

I en krisesituation er informationerne til omverdenen helt centrale. I dette 
afsnit behandler vi 3 væsentlige målgrupper: Borgere, presse og personale i 
kommunen. 
 
Borgere Presse Internt i forvaltningen 
Behov for information om: Behov for information om: Behov for information om: 
- hvordan de skal forholde 

sig 
- hvad kommunen foreta-

ger sig 
- årsag og ansvar 
- et sted at stille spørgs-

mål og komme ud med 
frustrationer 

- hvordan borgerne skal 
forholde sig 

- hvad kommunen foreta-
ger sig 

- årsag og ansvar 
- kontaktpersoner der kan 

svare på spørgsmål 

- at kommunen befinder 
sig i en beredskabssitu-
ation  

- hvor man kan finde flere 
informationer 

 

 
 
9.1 Informationsarbejdet og Koordinationsgruppen 
Al væsentlig viden og kompetence blev samlet i Koordinationsgruppen, 
som videregav alle informationer til borgere, presse og internt i kommunen. 
Gruppen havde en talsmand, som ved specifikke spørgsmål evt. henviste til 
andre fx embedslæge og fødevareregion. Dette følger alle anbefalinger om-
kring beredskab. 
 
En talsmand for gruppen skabte den ønskede klarhed, men lagde også et 
pres på talsmanden, som både skulle være til rådighed for pressen og funge-
re som koordinerende formand for hele indsatsen. For at styrke formidlin-
gen blev talsmanden trænet og rådgivet af en ekstern kommunikationsråd-
giver. 
 
Koordinationsgruppen står bag de anbefalinger, som kommunen fører ud i 
livet, idet det antages at være problematisk, hvis politiske uenigheder eller 
synspunkter medfører modstridende udmeldinger. Men valget af Koordina-
tionsgruppens formand som eneste talsmand medførte, at alle kommunens 
udmeldinger blev af meget teknisk karakter, og at kommunens borgervalgte 
politikere ikke var synlige for borgerne. 
 
Informationsarbejdet blev koordineret sådan, at kommunikationsmedarbej-
deren deltog i Koordinationsgruppens møder og herefter udarbejdede pres-
semeddelelser. Indholdet af disse blev diskuteret med talsmanden og af og 
til med gruppen, men information og kommunikation havde ikke samme 
vægt i Koordinationsgruppen som at finde frem til kilden og etablere tekni-
ske løsninger. Det betød, at der ikke i Koordinationsgruppen blev arbejdet 
systematisk med en strategi for kommunikation, og gruppen følte ikke, at de 
havde indflydelse på sådanne beslutninger.  
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Kommunens ledelse påpeger, at en række informationsaspekter blev drøf-
tet/besluttet i Koordinationsgruppen: Etablering af hotlinen, den direkte 
kontakt til de ældre, drøftelse af borgermøde, skurvognen som erstatning 
herfor, information ved vandposter, drøftelse af muligheden for pressemø-
der samt særlige informationsskrivelser. 
 
Der er således en noget divergerende opfattelse af Koordinationsgruppens 
inddragelse i kommunikationsstrategien mellem kommunen og medlemmer 
i Koordinationsgruppen. 
 
For at sikre kontinuitet og ensartethed i arbejdet med kommunikationen var 
der i hele perioden kun en kommunikationsmedarbejder tilknyttet. Det hav-
de den ulempe, at en person skulle varetage mange og ofte hastende opga-
ver på en gang fx søge information, udarbejde pressemeddelelser, opdatere 
kommunens hjemmeside etc. I praksis er en krisesituation som i Køge for 
stor en arbejdsopgave for en enkelt medarbejder. Det ville have styrket den 
samlede kommunikation, hvis der dels havde været flere personer (et team) 
til at arbejde med kommunikation, dels at disse havde været en undergruppe 
i Koordinationsgruppen. 
 
 
9.2 Intern information i forvaltningen 
I en krisesituation forløber praktiske ting lettere, hvis så mange som muligt 
er informeret om krisesituationen. I Køge Kommune fandtes ingen procedu-
rer for, hvordan beredskabssituationen skulle formidles internt i forvaltnin-
gen. Som nævnt i tema 1 var der en vis træghed, når øvrige medarbejdere i 
forvaltningen skulle inddrages. 
 
Kommunens hjemmeside var omdrejningspunkt for information til borger-
ne. Det skabte de første dage et voldsomt pres på hjemmesiden, som ikke 
fungerede optimalt. Hjemmesiden var langsom i reaktionen, og det gik 
langsomt med at lægge nye informationer ud, hvilket bl.a. var til stor fru-
stration for informationsmedarbejderen. Oplysningerne til borgerne blev i 
de første kritiske dage forsinket op mod en time pga. for lille kapacitet på 
siden. Da serveren efter få dage blev udskiftet, kørte hjemmesiden bedre.  
 
På kommunens intranet “Thyra” lå fx referater fra Koordinationsgruppens 
møder. Vi har ikke undersøgt, hvor meget “Thyra” bruges, men at indarbej-
de retningslinjer for brug af intranet i en beredskabsplan er oplagt. Imidler-
tid kan en intranetside ikke erstatte direkte mails og anden information. 
 
Problemerne tydeliggør nødvendigheden af, at en lokal beredskabsplan har 
tænkt hele informationsaspektet igennem, så der fx er ekstra personer at rå-
de over til informationsarbejdet, og at der fx også er en “beredskabsside” 
lige til at hente frem og udfylde på hjemmesidens forside. 
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9.3 Hvordan blev borgerne informeret i Køge? 
Kommunen valgte fra starten, at hjemmesiden og massemedierne skulle 
være de centrale informationskilder for borgerne. Derudover blev en telefo-
nisk hotline tilføjet på dag 2 efter anbefaling fra politiet. Alle udsendte in-
formationer om drikkevandsforureningen har været på dansk. Et stykke 
henne i forløbet blev statsborgerskabet for borgere i forsyningsområdet un-
dersøgt for at finde ud af, om man skulle skrive på andre sprog. 
 
En række borgere har stærkt kritiseret kommunens kommunikation. Det ses 
bl.a. af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i det røde område, hvor 
43 % erklærer sig uenige eller meget uenige i udsagnet: “Vi har følt os vel-
informeret om, hvorledes vi skal forholde os undervejs”. 41 % erklærer sig 
enig eller meget enig i udsagnet. En relativ stor gruppe borgere i det mest 
berørte område har altså ikke været tilfreds med informationen. Nedenstå-
ende udveksling mellem 2 borgere på kommunens hjemmeside giver et bil-
lede af nogle borgeres oplevelse af informationsniveauet i den første perio-
de og afspejler den kommunikationsmæssige udfordring.  
 
Borger 1 skriver d. 20. januar: 

“Efter en uge i “undtagelsestilstand” er jeg nødt til at give min me-
ning til kende om situationen i Ølby Lyng. Set med mine øjne, er be-
redskabet i Køge ikke i top! - Og det undrer mig, ikke mindst i disse 
terrortider, hvor alle andre gennemgår procedurer m.m. 
Informationsniveauet har ikke været i orden, synes jeg. Hvis ikke mit 
barn gennem skolen havde fået at vide, at man ikke måtte drikke van-
det, var informationen ikke nået til vores husstand, før venner og be-
kendtes kædereaktion af telefonopkald var nået frem. Ingen højttaler-
vogne eller sirener. Og jeg bor trods alt midt i kaoset. At jeg til gen-
gæld betegner mig selv som god informationssøger er noget andet, 
men hvad med ældre o.l., som ikke har adgang til internet. Hvorfor 
slukkede man ikke for vandet, indtil man var nogenlunde sikker på, at 
informationerne om forholdsregler var nået ud til borgerne. Det var 
vel de færreste, der vidste, at det var et totalt forbud før om aftenen, 
og ikke kun et forbud mod indtagelse, hvorpå man fortsatte med at va-
ske hænder o. l. Jeg synes også, at det er sent, at embedslægen infor-
merer om, hvordan man skal forholde sig i situationen, og kommunen 
beskriver, hvad de gør for at løse problemet. Begge dele kunne have 
undgået meget frustration og spørgsmål, hvis det kom tidligere. I ste-
det har vi gået rundt i en uvis og uvirkelig boble. Jeg kan bare glæde 
mig over, at tingene ikke har haft et mere alvorligt omfang - og håbe 
på, at myndighederne tager ved lære af denne omgang. Slutteligt vil 
jeg gerne takke Maria Stærke for hendes personlige brev, som hun af 
gode grunde ikke kunne udsende, før hun var valgt.” 

 
Borger 2 skriver (samme dag): 

“Jeg kan i den grad kun bakke op om dit indlæg. Samtidig vil jeg sige, 
at jeg synes i den grad, at vi mangler information, det er først d. 19. 
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kl. 15.50, der foreligger en lidt dybere udredelse af hvordan og hvor-
ledes, inde på Køges hjemmeside. Mht. borgmesterens brev, så inde-
holdt det jo kun, hvad vi vidste i forvejen, så det må siges at være 
spildt arbejde. 
Når man læser på hjemmesiden, får man forståelsen af, at der bliver 
taget prøver EN gang i døgnet, og når den er analyseret, engang i lø-
bet af eftermiddagen, så melder man lige ud, sådan ca. i tidsrummet 
mellem kl. 18-22. Det virker som om, at alt står stille, vi får ingen in-
formationer osv.. Det er ikke rimeligt over for borgerne i Køge Nord... 
Er der nogen, der er klar over, hvor besværligt alting bliver uden 
vand?” 

 
Borgerne har i perioden kunnet få oplysninger om vandforureningen fra føl-
gende steder: 
o På hjemmesiden. 
o Igennem den telefoniske hotline. 
o Igennem pressen – de første dage både lokale og nationale medier senere 

primært lokale medier. 
o Breve direkte i borgernes postkasser. 
o Laminerede pressemeddelelser ophængt ved drikkevandsposterne. 
o Info-skurvogn opsat umiddelbart før kloreringen. 
o Opringning og besøg hos ældre.  
 
I det følgende gennemgås erfaringerne fra ovenstående informationskilder.  

9.3.1 Hjemmesiden 
Der er udsendt 50 nyheder på kommunens hjemmeside4 om vandforure-
ningssagen. Nyhederne har været pressemeddelelser eller små meddelelser 
fx om flytning af vanddepoter.  
 
I spørgeskemaundersøgelsen blandt borgerne i rødt område er 41 % enige 
eller meget enige i udsagnet om, at kommunens hjemmeside er en god kilde 
til informationer5. Men bemærk at 18 % angiver, at de ikke kan svare. For-
mentlig fordi de ikke brugte kommunens hjemmeside.   
 
På hjemmesiden har der ud over nyheder også været korte svar på de almin-
deligste spørgsmål, fx hvad er Lyngens Vandværk? Hvad gør myndighe-
derne etc.? Desuden viste en række præcise kort, hvor forureningen var, og 
hvilke områder der var frigivet. De generelle informationer kom først på 
hjemmesiden efter nogle dage. 

9.3.2 Hotline 
Politiet tog sig af de akutte opkald den første dag, men herefter overtog 
kommunen arbejdet med at informere borgerne over telefonen. Vandværket 

                                              
4 Mellem 15. januar og 17. april 2007. 
5 Alle spørgeskemaundersøgelsens resultater er i bilag 3. 
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Lyngen havde mange opkald fra borgere de 2-3 første dage, men da hotli-
nen blev kendt, klingede henvendelserne til vandværket af. 
  
I starten var hotlinen bemandet med en række af de centrale kommunale 
personer, som sad i Koordinationsgruppen, men pga. disse personers tids-
nød, blev de udskiftet med personer længere væk fra indsatsen. Borgere har 
påpeget, at man ikke synes, at hotline-personerne havde så stort kendskab 
til sagen, og de havde i nogle tilfælde vanskeligt ved forstå borgernes fakti-
ske situation. 
 
En hotline kan med fordel indgå i beredskabet med henblik på at registrere 
oplysninger som led i at få overblik. Fx ville det have lettet arbejdet med 
udviklingen af et komplet sygdomsbillede, hvis man havde haft en skabelon 
til at udspørge borgerne omkring sygdom. En sådan skabelon findes i det 
svenske beredskabsmateriale. 
 
Spørgeskemaundersøgelsen i det røde område viser, at 22 % anser en hot-
line som meget vigtig i forbindelse med kommunikation til borgerne. 

9.3.3 Pressen 
Pressen spillede en meget væsentlig rolle i kommunens informationsstrate-
gi. Pressemeddelelser var den primære informationsform til offentligheden, 
og disse blev udsendt til pressen og lagt på hjemmesiden kort efter koordi-
nationsmødernes afslutning. Fokusmøderne bekræfter, at mange brugte me-
dier som radio og tv til at få nyheder om situationen. Det understøtter, at 
pressemeddelelser hurtigt spreder informationer til landsdækkende og loka-
le medier. 
 
I de første dage var alle de landsdækkende medier på, så her var radionyhe-
der og tekst-tv kilder, der direkte gengav informationerne fra kommunen. I 
hele forløbet var lokal-tv og dennes hjemmeside (TV-Køge) samt lokalradi-
oen (Radio Køge) væsentlige kilder til borgernes information.  
 
Borgere har udtrykt frustration over, at man ofte oplevede, at der lå forskel-
lige informationer på kommunens hjemmeside og TV-Køges hjemmeside. 
For hvad skulle man stole på? Forklaringen er tilsyneladende, at TV-Køge 
ikke har daglige udsendelser og derfor heller ikke opdaterer deres hjemme-
side fra torsdag til mandag. Når indlæg på TV-Køges hjemmeside ikke var 
daterede, opstod der forvirring om, hvilke informationer der var de nyeste. 
Nogle borgere tolkede det således, at kommunen ikke havde styr på tingene. 
 
En vigtig lære heraf er, at når man vælger massemedier som metode til at 
informere borgere, så bliver man meget afhængig af de arbejdsmetoder, 
som de enkelte medier har. En anden lære er, at medier kan vælge at “gå 
hånd i hånd” med kommunen som et public service medie, der bistår kom-
munen med at få informationer ud til befolkningen, men kan også vælge at 
arbejde kritisk journalistisk i forhold til kommunen og indsatsen. 
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En kommunal beredskabsplan vil i et vist omfang kunne tage højde for dis-
se aspekter ved at aftale med lokale medier, hvorledes man samarbejder un-
der en krisesituation. Desuden er medieovervågning en naturlig del af kom-
munikationsarbejdet i en krisesituation, da dette giver mulighed for hurtig 
reaktion på forkerte oplysninger og rejste spørgsmål. 

9.3.4 Breve til borgerne 
I guiden fra Beredskabsstyrelsen står, at information via massemedier bør 
suppleres af direkte information til de berørte borgere. Det kan fx gøres ved 
husstandsomdeling, uddeling og opsætning af løbesedler i dagligvarebutik-
ker, forsamlingslokaler m.v. I Køge valgte man først at udsende et person-
ligt brev til de berørte borgere på dag 4 fra den netop tiltrådte borgmester. 
Brevet har givet anledning til kritiske kommentarer fra borgere under fo-
kusgruppemøderne, da borgerne har en forventning om, at man som borg-
mester er kraftigt involveret i en sådan sag og derfor kan formidle en række 
klare budskaber om kommunens indsats. Borgerne finder borgmesterbrevet 
fint, men indholdet “for tyndt”. 
 
Primo februar modtog borgerne et brev fra Vandværket Lyngens bestyrelse, 
som bl.a. indeholdt en orientering om forsikringsforhold og vejledning i at 
søge erstatning. Kommunen sendte endvidere i tilknytning til kloreringen 
en række breve om, hvad man gjorde, og hvorledes borgerne skulle forhol-
de sig. 
 
Af anden information til borgerne kan nævnes, at beredskabet relativt hur-
tigt begynder at få lavet laminerede pressemeddelelser og ophænge dem 
ved drikkevandsposterne. 

9.3.5 Info-skurvogn  
Koordinationsgruppen besluttede d. 2. februar at opstille en informations-
vogn, hvor berørte borgere kunne komme og stille spørgsmål bl.a. til desin-
ficering af ledningsnettet og de private vandinstallationer samt se resultater 
fra vandprøver. Vognen blev bemandet fra kl. 15–17 i 7 dage. Vognen var 
bemandet med folk fra Vandværket Lyngen og fagfolk fra kommunens mil-
jøafdeling. Borgerne havde gerne set vognen tidligere og understregede til 
fokusgruppemøderne, at den ikke kunne gøre det ud for et borgermøde, 
selvom det var kommunens intention.  
 
CASA har ikke talt med ældre, som har haft besøg eller er blevet ringet op, 
og kan derfor ikke evaluere på denne indsats. 
 
 
9.4 Fik borgerne i Køge, hvad de havde brug for? 
De lokale medier og borgerne på fokusgruppemøderne har kritiseret kom-
munens informationsniveau i sagen. Der kan endvidere konstateres en mis-
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tro til, om borgerne fik den information, som de burde, hvilket igen har gi-
vet anledning til mistanke om, at kommunen forsøgte at skjule noget. 
 
I en krisesituation stiger presset og ønsket om kommunikation betydeligt fra 
det ene øjeblik til det andet samtidig med, at mange andre opgaver skal lø-
ses. Det kræver ekstra ressourcer at løfte kommunikationsopgaven, ligesom 
der bruges ekstra ressourcer til at undersøge ledningsnettet for lækager m.v. 
Det er vores vurdering, at der i Køge ikke var afsat nok ressourcer til at 
møde kravet om information. 
 
Borgerne i Køge har klart signaleret, at man som borger i dagens Danmark 
ikke vil nøjes med passiv information om, hvorledes man skal forholde sig. 
Man ønsker også information, så man selv er i stand til at vurdere situatio-
nen. Borgerne har generel forståelse for, at kommunen hverken kan eller 
skal oplyse alt, herunder mistanker man ikke kan dokumentere. Til gengæld 
forventer borgerne:  
o At relevant objektiv information gives videre. 
o At kommunen løbende informerer om den daglige indsats. 
 
Det er ikke nok, at kommunen i pressemeddelelser skriver, at der arbejdes 
på højtryk for at finde kilden og løse borgernes praktiske problemer. Hvis 
informationen er vag og uklar, bliver borgeren mere utryg og usikker, og 
der opstår basis for rygtedannelser (Især når det viser sig, at visse rygter er 
rigtige som fx den objektive information om tilbageløbet i vandmåleren på 
renseanlægget). En borger skriver i TV-Køges debat: 

“Derudover er vi nok mange, der godt kunne tænke os noget mere lø-
bende oplysning om, hvordan arbejdet med at lokalisere problemet 
forløber. Man kunne også fortælle lidt om, hvordan man udfører et 
sådant arbejde (hvad laver de?). Sådanne informationer kan hjælpe til 
med at gøre folk mere trygge og (ikke mindst) mere tolerante.  Når det 
er sagt, synes jeg, at uddeling af vand har fungeret upåklageligt. Og 
så er det dejligt at høre, at de nu har ophævet forbuddet i den nordlige 
del. Det giver håb for os andre, som stadig er ramt.” 

 
Køge Kommune tog 3 beslutninger omkring kommunikation, der efter vo-
res vurdering har haft stor indflydelse på borgernes oplevelse af sagen. 
o Kommunen fravalgte at afholde borgermøder og pressemøder. 
o Kommunen bruger primært pressemeddelelser som kommunikation. 
o Politikerne var usynlige for borgerne. 
 
Dette medførte med borgerøjne en meget “usynlig” indsats. 

9.4.1 Fravalg af borgermøder 
Køge Kommune fravalgte borgermøder. Den primære årsag hertil er, at 
kommunen frygtede, at man ikke kunne styre et borgermøde af dette om-
fang, og at det ville blive domineret af en større eller mindre gruppe af (med 
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rette) frustrerede borgere. Man troede derfor ikke på et møde, som borgerne 
ville opfatte som konstruktivt. Jo længere man når hen i forløbet, jo mere 
oplever kommunen, at et borgermøde vil være for svært at gennemføre pga. 
borgernes frustrationer. For at imødekomme den personlige kontakt, bor-
gerne efterlyser, opsættes i stedet info-skurvognen. Men borgerne giver ud-
tryk for, at info-vognen ikke dækker deres behov for at drøfte indsatsen og 
få luft for deres frustrationer over for ansvarlige politikere.  
 
Fravalget af borgermødet lukkede kommunens mulighed for at høre borger-
nes synspunkter og komme i dialog om situationen. Borgerne opfattede, at 
kommunen lukkede sig om sig selv, hvilket bekræftede deres mistanke om, 
at kommunen tilbageholdt oplysninger for dem. Fx er der uklarhed om kri-
segruppen, de fremstår for mange som nogle, der varetager kommunens in-
teresser i sagen. Et borgermøde kunne have været en mulighed for at præ-
sentere Koordinationsgruppen og dens kompetencer samt få sat ansigt på 
andre end talsmanden.  
 
Sagen viser, at fokus fra kommunens side var information, mens borgerne 
havde brug for dialog. Det er næppe muligt at undgå vrede og frustration 
hos borgere, der bliver udsat for smitte og sygdom. Men forløbet viser vig-
tigheden af, at en kommune klart signalerer bekymring for borgerne, er åb-
ne om sin viden om sagen og signalerer handling for at normalisere situati-
onen. Sidst men ikke mindst gerne indgå i en dialog. 

9.4.2 Pressemeddelelser som borgerinfo 
Køge Kommune valgte stort set at bruge samme tekster til presse og borge-
re. Derved opstod der ikke uoverensstemmelser mellem informationer til 
borgere og presse. Det var kommunens forventning, at pressen viderebragte 
informationer til borgerne. 
 
Enkelte borgermeddelelser blev ikke bragt som pressemeddelelser. Men den 
store vægt på pressemeddelelser gjorde, at sproget blev sterilt og ikke lev-
nede plads til empati og forståelse for de mange syge og generede medbor-
gere. 
 
Al erfaring fra krisekommunikation viser, at borgere har brug for empati fra 
myndigheder og politikere, at de får handlingsanvisninger og detaljerede 
beskrivelser af, hvordan der arbejdes med at løse problemet. Dette kan gø-
res gennem direkte breve til borgerne og ved, at ansvarlige politikere og 
topembedsmænd viser sig i medierne. Derved bliver kommunens store ind-
sats tydeligere for borgerne. Borgerne lægger til en vis grad deres liv og 
helbred i hænderne på kommunen og derfor vil sikre sig, at kommunen gør 
sit bedste. I anbefalingerne fra Akutte drikkevandsforureninger fra Bered-
skabsstyrelsen står, at det er vigtigt at fortælle, hvornår man næste gang for-
venter at komme med nye oplysninger. I Køge valgte man blot at skrive, at 
man løbende ville komme med opdateringer, hvilket gav anledning til for-

 60 



skellige forventninger om, hvor mange informationer borgerne kunne for-
vente og hvor ofte. 

9.4.3 Politikerne var usynlige for borgerne 
Ved sagens start har Køge ingen borgmester, og den fungerende (vice)borg-
mester er ikke inddraget. I slutningen af ugen aftaler kommunaldirektøren 
og den nye borgmester, at Koordinationsgruppens talsmand også indtil vi-
dere håndterer pressen på kommunens vegne. 
 
Det er rigtigt, at politikere i en krisesituation skal undlade at blande sig i en 
professionel krisegruppes arbejde. Og sådan går det normalt også. Men om-
vendt viser erfaringer fra krisekommunikation, at det er vigtigt, at den poli-
tiske ledelse er synlig over for befolkningen og klart signalerer, at man gør, 
hvad man kan for at normalisere forholdene. Der skal altså findes en balan-
ce, hvor politikerne og forvaltningen spiller sammen over for befolkningen, 
uden at der “går politik” i sagen.  
 
Meldingen fra fokusgruppemøderne og analyser af læserbreve m.v. viser, at 
beslutningen om lav politisk markering af borgerne bliver opfattet som fra-
vær af politisk opmærksomhed. Borgerne føler ikke, at deres problemer bli-
ver taget alvorligt, når de ikke ser en engageret politisk ledelse, der udtaler 
sig i sagen. Ifølge Beredskabsstyrelsen er det desuden en klar erfaring, at 
synlige topchefer i krisesituationer giver folk en oplevelse af tryghed samt 
signalerer, at opgaven tages meget alvorligt. Politikerne har ved evaluerin-
gen udtrykt, at de fx kunne have været inddraget og været synlige ved vand-
depoterne. Selvom Køge var uden en borgmester, kunne kommunaldirektø-
ren og/eller en viceborgmester have været synlige.  
 
 
9.5 Samarbejdet med pressen 
Pressen modtog jævnligt pressemeddelelser, hvorpå telefonnummeret til 
Koordinationsgruppens talsmand stod. Talsmanden mødtes med pressen, 
men der blev ikke gennemført pressemøder. Ved dette valg undgik man for-
virring omkring Koordinationsgruppens arbejde og forskellige, selvmodsi-
gende udmeldinger. Til gengæld tabte man muligheden for at tydeliggøre 
Koordinationsgruppens store faglighed.  
 
Generelt bidrager pressemøder til at opbygge et tillidsforhold til pressen 
såvel lokale som nationale medier. Pressemøder kan hjælpe kommunikati-
onsteamet med at opbygge en god informationsstrøm til borgerne. Det er 
desuden en meget almindelig arbejdsform blandt politiet og beredskabet ge-
nerelt.  
 
Et element i godt pressearbejde i en krisesituation er medieovervågning 
bl.a. for, at man så hurtigt som muligt kan mane rygter i jorden. Dette skete 
til en vis grad i Køge. Da temaet “fare for hepatitissmitte” var oppe i medi-
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erne, forklarede embedslægen på hjemmesiden, hvad problemet var, og 
hvad der var besluttet. 
 
Krisehåndteringen forbedres, hvis medieovervågningen sker systematisk og 
håndteres som et særligt ansvarsområde. Det kræver flere ressourcer til in-
formationsarbejdet, end man valgte at have i Køge. En kommunikationsplan 
i forhold til krisekommunikation kunne have gjort denne afvejning mere be-
vidst.  
 
 
9.6 Gode råd om krisekommunikation 
De 10 gode råd i rapportens indledning kommer rundt om mange af dette 
afsnits kommunikationstemaer. Her bringer vi blot fem råd fra Beredskabs-
styrelsen. 
 

Fem råd om den første reaktion 

1. Reager hurtigt 
Undgå at skabe et “nyhedstomrum”, som kan blive fyldt ud af rygter og spekulatio-
ner. Fordelene ved en hurtig reaktion vil være større end risikoen for fejl. 
2. Tal med én stemme 
Jeres informationer bør være sammenhængende, entydige og koordinerede, så de 
ikke bidrager til unødig forvirring og usikkerhed. 
3. Vær åben og ærlig 
Vær tilgængelig for medierne, vær villig til at give informationer, og vær ærlig, både 
om det I ved og ikke ved. Ukorrekte informationer undergraver troværdigheden og 
medvirker til at forværre krisen. 
4. Udtryk sympati med de direkte berørte personer 
Kriser betyder, at en række personer vil være påvirket fysisk, psykisk eller økono-
misk. Sympati viser, at I bekymrer jer om dem.  
5. Giv instruerende information 
Borgerne har et akut behov for at vide, hvordan krisen kan påvirke dem. Derfor har 
de behov for information om faktuelle forhold om krisen, og om hvad de skal gøre for 
at beskytte sig selv samt om, hvad myndighederne gør. 
Kilde: Akutte drikkevandsforureninger – en praktisk guide, Beredskabsstyrelsen. 
2000 

 
 
 
 

 62 



10 Forureningen set i et borgerperspektiv  

Som led i evalueringen er gennemført dels et formøde med enkelte borgere 
fra det berørte område, dels 3 fokusgruppeinterview hver med 7-8 borgere:  
o Tilfældigt udvalgte borgere fra de områder, der blev relativt hurtigt frigi-

vet. 
o Tilfældigt udvalgte borgere fra det røde område. 
o Repræsentanter fra borgergruppen “rød zone”. 
 
Fokusgruppeinterviewene er gennemført for at inddrage borgernes oplevel-
se af vandforureningen. Alle 3 fokusgruppemøder blev indledt med, at hver 
enkelte borger fortalte om sin oplevelse af starten på forureningssagen. Fæl-
les for alle møder var også, at de blev afsluttet med, at borgerne blev anmo-
det om at give deres bud på gode råd til forbedringer i beredskabet og hånd-
teringen af en tilsvarende krisesituation. 
 
 
10.1 Borgerne fra det hvide område 
Borgerne fra det hvide område blev frigivet inden for ca. en uges tid. Bor-
gerne gav udtryk for, at Køge Kommune var hurtige med nødforsyningen. 
De syntes, at vandforsyningen hurtigt kom i gang, der var mange afhent-
ningssteder, og man kunne hente/tappe, så meget man ville. Også de alter-
native bade- og vaskemuligheder blev rost.  
 
Hotlinen blev rost, fordi det var rart at tale med nogen, og det var godt, for-
di man så vidste, at kommunen også tænkte på de borgere, der ikke havde 
adgang til internettet. De, der brugte hjemmesiden, oplevede, at hjemmesi-
den blev opdateret og syntes, at det var godt, at de kunne se, hvilke områder 
der var berørt, og hvornår områderne blev frigivet. Borgerne syntes tillige, 
at det var godt, at kommunens hjemmepleje ringede og spurgte, hvordan 
ældre borgere klarede sig.  
 
Selvom borgerne i udgangspunktet var tilfredse med muligheden for at va-
ske tøj, syntes de, at muligheden kom for sent. På det tidspunkt er der nog-
le, som har været på vaskeri, hvilket de syntes var dyrt og besværligt. Det 
oplevedes også som besværligt at skulle i svømmehallen for at bade børn 
morgen eller aften.  
 
Borgerne ønskede en mere klar og bombastisk udmelding om forureningen 
til at starte med. Hvis de havde vidst, at der var fækalier i vandet, og der var 
mange syge, ville de have taget det mere alvorligt. Der blev talt en del om, 
hvorvidt der som et led i varslingen skulle have været lukket for vandet. 
Man følte sig generelt varslet for sent. Da kommunens pressemeddelelse 
offentliggøres, har de hørt det fra naboer og familie. 
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Gennemskylningen var også et tema, og der var tvivl blandt borgerne om, 
hvordan kommunen ville beregne den mængde vand, hver husholdning hav-
de brugt til gennemskylning. De skulle jo modtage kompensation for dette 
på næste års regning. 
 
Hjemmesiden var man glad for, men ville gerne have den opdateret før kl. 
19.30, fordi tidspunktet er midt i børnefamiliernes “ulvetime”.  
 
Man syntes, at det overordnet set var godt med én talsmand, men nogle sag-
de, at de undrede sig over, at vandværket ikke udtalte sig. I forhold til borg-
mesteren så man gerne, at hun som kommunens øverste ansvarlige havde 
været på banen lidt før, men havde på den anden side også stor forståelse 
for, at hun var ny på posten.  
 
Der var skuffelse over, at noget sådant kunne ske og borgerne syntes, at der 
burde have været et tilsyn på anlægget, som kunne have forebygget skaden.  
 

Borgerne fra det hvide område gav følgende gode råd:  
o Lukke for vandet med det samme, bruge det som varsling. 
o Gentage det i lokalradioen hele tiden. 
o Inddrage de lokale medier. 
o Køre med sirenerne flere gange. 
o Vær ærlige i forhold til de informationer, der gives (undgå halve forklaringer). 
o Flere vaskemaskiner fx ved svømmehallen og mulighed for at bruge etagebyg-

geris fællesvaskeri. 
o At hotlinen til de, der ikke har internet, blev annonceret på TV Køge. 
o Rundsende skrivelse med hotline-telefonnummer. Skriv også hotline-nummer i 

lokalavisen. 
o Meld ud, at man undersøger muligheder – men at man ikke kan sige noget kon-

kret. O.k. at man ikke anklager nogen i starten. I denne sag kunne være fortalt, 
at der er sket en procedurefejl på rensningsanlægget. Punktum. Godt nok i for-
hold til ansvarets placering.  

o Udmelding om. hvad man vil gøre for, at det ikke sker igen. 
o Sæt hele beredskabet i gang med det samme. Vær forberedt på. at det kan væ-

re stort og tage lang tid. 
o Afsluttende eller ny skrivelse et stykke henne i forløbet fra borgmesteren om, 

hvad status er nu.  
o Anbefal nabohjælp. Husk at informere din nabo. 

 
 
10.2 Borgerne fra det røde område 
Borgerne fra det røde område havde et langt forureningsforløb. Debatten 
med denne borgergruppe drejede sig primært om: nødforsyning, klorering 
og kommunikation.  
 
Ligesom borgerne fra det hvide område har borgerne fra det røde område 
ros til nødforsyning, hotline og hjemmeside. Det blev rost, at borgerne kun-
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ne komme i svømmehallen og tage bad, og at der blev opsat vaskemaskiner. 
Der var ros til kloreringen. Borgerne synes, at det havde været et godt for-
løb. De følte sig godt informeret forud, og nøgleafleveringen fungerede. 
Der var stor ros til alle de frivillige. Den smule kritik, der var i forhold til 
kloreringen gik på, at der ikke havde været så meget information om strate-
gien for kloreringen. Borgerne har været tilfredse med antallet af oriente-
ringsbreve og syntes, det var godt, at de fik orientering om vandprøverne.  
 
Også her er der nogle af emnerne, som får både ros og kritik. Fx var der til-
fredshed med, at hjemmeplejen havde kontaktet ældre medborgere, men 
man var i tvivl, om alle over 65 år var blevet kontaktet. Endvidere burde 
hjemmeplejen følge op på kontakten.  
 
Selvom man var glad for hjemmesiden, syntes man, at den ikke blev opda-
teret ofte nok. Nogle gange var de i tvivl, om den var opdateret. I forhold til 
oplysninger på tekst-tv har der været noget tvivl om, hvorvidt Slåenvej var 
frigivet eller ikke. Et opkald til hotline hjælper ikke meget, da “en forvirret 
person” oplyser, at det, som står på tekst tv, er rigtigt. Da borgeren ikke helt 
tør stole på dette, ringes der til Vandværket Lyngen. Her er svaret også no-
get forvirret, og først ved andet opkald bliver det oplyst, at Slåenvej ikke er 
frigivet. 
 
Der var utilfredshed med, at der ikke kom udmeldinger fra de politisk an-
svarlige som fx formanden for teknik- og miljøudvalget. De politiske ud-
meldinger 3 uger henne er alt for sene. Det skulle ikke forstås som en kritik 
af Koordinationsgruppens talsmand, men som et ønske om, at de politisk 
ansvarlige trådte frem. Der er grænser for, hvor langt en embedsmand kan 
gå. 
 
Erstatning var også et emne, der blev drøftet længe. Borgerne havde fået til-
budt erstatning fra vandværket. Men borgerne syntes, at det var for lidt. 
Hvad med svie og smerte? De har haft en besværlig hverdag i en meget 
lang periode. De så meget gerne, at der var blevet holdt et borgermøde både 
om erstatningsaspektet og også tidligere i forløbet, ca. 2-3 uger efter forure-
ningen. Borgerne syntes, at også kommunen burde yde erstatning, men det-
te har kommunen afvist, hvilket man finder urimeligt. 
 
Borgerne fra det røde område diskuterede også, om et led i varslingen burde 
være at lukke for vandet. Varslingen blev ikke oplevet som systematisk. I 
en situation, hvor man har kendskab til så mange syge, syntes borgerne, at 
der skulle være stemt dørklokker for at advare alle i området. En nævnte en 
kræftsyg nabo, som lå i sengen og ikke fik noget at vide. Der er også ønske 
om, at prøvetagerne, der er ude i området, taler med beboerne og udveksler 
information både om sygdomme og prøvernes resultater. Borgerne er util-
fredse med selv at skulle rykke for resultaterne af de vandprøver, der er ta-
get hos dem. 
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I forhold til lægernes håndtering af sagen er der undren. Der er store for-
ventninger om, at sundhedssystemet fungerer optimalt i en situation som 
denne. Borgerne har indtryk af, at der var nogle læger, der ikke blev kon-
taktet af embedslægen. De bygger det fx på, at der er forskel på, hvilken 
medicin de bliver tilbudt. Nogle er kontaktet direkte fra Statens Serum In-
stitut og embedslægen, og det er de tilfredse med. 
 

Borgerne fra det røde område gav følgende råd: 
o Politikerne skal hurtigere på banen.  
o Giv information om, hvad kommunen foretager sig hen ad vejen. 
o Informer om problemerne ved klorering, og at det derfor tager lang tid. 
o Gå rundt og bank på – når det erkendes, at folk bliver syge (bestemt område).  
o Luk vandet, når noget sådant sker. 
o Få systematisk overblik over sygdomme (herunder varsko lægerne). 
o Vær sikker på, at embedslæger informerer og rådgiver lægerne i området så op-

timal lægeindsats sikres. 

 
 
10.3 Repræsentanter for “rød zone” – en borgergruppe 
Borgergruppen blev dannet medio februar i forlængelse af den første Ram-
bøll-rapport. 
 
Drøftelsen med repræsentanterne for rød zone drejede sig primært om: nød-
forsyning, klorering, sygdom og kommunikation. Det er sparsomt med ros 
fra repræsentanterne fra rød zone. De har en kedelig oplevelse af forure-
ningsforløbet generelt. Kun kloreringsforløbet og Statens Serum Institut får 
ros. 
 
Ligesom borgerne fra rødt område har de ros til kloreringsforløbet. Bered-
skabets folk blev oplevet som venlige og opførte sig pænt. Men informatio-
nen om brugen af vandet efter kloreringen har de fundet ulogisk: Fx måtte 
de godt vaske hænder i vandet, men ikke lægge mad på en bordplade, som 
er tørret med vand fra hanen. 
 
De synes, at Statens Serum Institut har gjort et godt og stort stykke arbejde. 
De har ringet hjem til dem med prøvesvar og ringet og givet grønt lys, da 
vandet blev åbnet. Borgerne oplever Statens Serum Instituts folk som påli-
delige og er glade for, at der er indsamlet dokumentation for sygdomsbille-
det. 
 
Sygdomsbilledet og sundhedsaspektet optager gruppen meget. Der er fx 
nogle, der stadig får udslæt, når de har været i bad. De er bange for, hvad 
der kan ske om fx 10 år. Derfor er de meget optaget af, hvad vandet har in-
deholdt. Hvad hvis der er spildevand fra hospitalet etc.? Også det, at det 
varme vand skulle løbe, når der blev skyllet, skaber usikkerhed, fordi det 
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varme vand på rensningsanlægget er giftigt, og de ansatte bærer beskyttel-
sesdragt. 
 
Ligesom borgerne fra rødt område ønsker de også, at der var blevet afholdt 
et borgermøde, hvor alle de professionelle (inkl. embedslægen) deltog. In-
formationsvognen opleves ikke som noget værd. Borgerne giver udtryk for, 
at de, der bemandede vognen, ikke vidste nok. De kunne byde på en kop 
kaffe og fortælle om borgerens egne tal. Borgerne gav udtryk for en for-
ventning om, at hvis vognen er der, skal personerne også kunne fortælle 
ALT. De følte sig ikke klogere, når de gik derfra. Fx kunne de ikke få svar 
på, om kloakkerne skulle skylles, eller om det har en betydning for vandha-
nen, at den er lukket i 8 dage. Formanden for vandværket får ros for nyttig 
information, da han bemandede informationsvognen. Gruppen synes heller 
ikke, at de, der tager telefonen på hotline, ved nok. De får ikke brugbar in-
formation, når de ringer.  
 
Flere af deltagerne er blandt de første, der kontakter vandværket/kom-
munen. Der gives udtryk for, at kommunen bør have ét sted, hvortil man 
ringer i kriser. Borgerne ved ikke, hvor de skal ringe hen. Nogle ringer til 
lægen, nogle til vandværket, nogle til politiet og nogle til kommunen. Infor-
mationerne bliver ikke samlet et sted. Der gives udtryk for, at kommunen 
bør have et slags 118 nummer, som er betjent af personer hele døgnet.  
 
Der er stor utilfredshed med, at vandværket ikke med det samme kommer 
ud og tester vandet. Selvom det er weekend, bør de komme senest dagen ef-
ter, at der er ringet.  
 
Hjemmesiden er anvendt som informationskilde, men der er utilfredshed 
med informationerne og opdateringen. Gruppen giver udtryk for, at de ger-
ne ville have, at der hver dag stod angivet, hvad kommunen har undersøgt, 
hvad man arbejder med i øjeblikket og ikke mindst, hvad man planlægger at 
gøre.  
 
Gruppen føler sig talt ned til og synes ikke, at det er medmenneskeligt at 
trække på smilebåndet, når de vil søge erstatning under henvisning til, at 
kommunen jo er dem selv. Det er gruppens opfattelse, at kommunen er et 
serviceorgan for borgerne. De har behov for, at politikerne siger undskyld - 
at sende blomster og chokolade er alt for sent.  Som øvrige borgere fra det 
røde område synes de, at politikerne var for usynlige. De skulle have været i 
kontakt med borgerne og udtrykt sympati.  
 
Repræsentanter fra rød zone giver udtryk for at være blevet glemt i slutfa-
sen, hvor der kun resterede 500 borgere, som ikke var frigivet. Efterhånden 
som flere og flere bliver frigivet, er der kortere telefontid og kortere tid til at 
bade i svømmehallen. 
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Sagt af “rød zone”:  
o Børnefamilier burde få tilbudt at få vandet kørt hjem. 
o Der burde have været et hegn rundt om brandhanerne, så hunde ikke kunne tis-

se der - og der lå byggeaffald ved brandhanen. 
o Syge og ældre har haft vanskeligt ved at benytte svømmehallen. 
o En vaskemaskine burde have været repareret med det samme, da den gik i 

stykker. 

 
Borgerne mener, at de kun blev taget seriøst og har fået kommunens op-
mærksomhed, fordi de har stiftet borgergruppen og bedt om aktindsigt. De 
oplever, at kommunen plejer egne interesser frem for at give dem ordentlige 
informationer om forureningen. Det er gruppens opfattelse, at kommunen 
filtrerer i den information, der gives. De er sikre på, at renseanlægget er 
skyld i forureningen, men synes ikke, at de har fået klar besked om, at foru-
reningen er stoppet. Når de føler, at kommunen ikke giver klar besked, ska-
ber det mistro og rygtedannelse. Deres tillid til kommunen har lidt et knæk. 
De er usikre på, hvordan forureningen er sket, “hvordan kan det lade sig 
gøre?”, ”hvorfor er det sket?”. 
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Gode råd fra borgergruppen rød zones repræsentanter: 
o Beredskab skal være klar. Hvem skal der ringes til?  
o Kommunikation mellem vagtlæge, embedslæge, læger og kommune skal funge-

re, så alle læger har samme information. 
o Statens Serum Institut og embedslægen er vigtige som udenfor stående aktører. 
o Oplys kort og klart og oplys om processen. Kort information, fakta fx: (stor foru-

rening, kan stamme fra flere steder, måler på rensningsanlæg har løbet bag-
læns, vi undersøger …). Fortæl baggrund for, hvad man vælger at gøre, skriv 
begrundelsen. 

o Kommunen skal være ærlig om, at man kraftigt mistænker rensningsanlægget 
dag 1. Fortæl hvis der er sket en fejl. 

o Opfat borgerne som medspillere. Hav tillid til at de kan forstå og håndtere den 
givne information. 

o Mistro kan imødegås ved at give sympati og medfølelse.  
o Overvej genhusning af borgere, som er hårdt ramt (ældre, folk med spædbørn 

osv.) 
o Saml folk og giv dem samme information fx ved vandhentningssteder. 
o Brug hjemmesiden aktivt. Skriv at i dag har vi undersøgt det og det. Vi er i gang 

med at arbejde med følgende … 
o Man skal gå ud og synliggøre, at man interesserer sig for borgerne. Vi savner 

kontakt og sympati. 
o Gøre alt for at finde fejlen. Var det et flyselskab, ville man hente alle vragdele og 

undersøge flyet, for ellers er der ingen kunder, som flyver med dem igen. 
o Send biler ud med højttaleradvarsler mere end en gang. Sæt plakater op på lyg-

tepælene. 
o Vær særlig opmærksom på de ældre medborgere. 
o Hvis det varer længe, skal der stikledninger ind til husene. På sigt skal der være 

flere vaskemaskiner. Tænk på at det ikke bliver mindre hårdt med tiden, selvom 
man er færre. 

o Afslutning på sagen bl.a. forsikring om, at vandet er undersøgt eller bliver under-
søgt for giftstoffer og andet (som ikke er bakterier). Analysere på de stoffer, som 
kan være i rensningsanlæggets vand. Hvad kan man vente sig? 

o Vær opmærksom på habilitet, når man hyrer rådgivere og laver undersøgelser. 
o Hvad begrunder valg af udtagelse af stikprøver? Bør alle i området ikke tjekkes, 

også de ikke-syge? 

 
 
10.4 Perspektiver på borgernes oplevelser 
Som det ses af ovenstående, er der temaer, som var meget vigtige for bor-
gerne på tværs af fokusgrupperne. Generelt var der på positivsiden ros til 
nødforsyningen (vandleverance, bade- og vaskemuligheder) fra alle 3 bor-
gergrupper. Det var også tydeligt, at de fleste havde holdt sig orienteret om 
sagen via kommunens hjemmeside. Og de, som ikke selv havde adgang til 
internettet, fik informationen fra naboer og venner eller gennem tekst-tv.  
 
Alle var klar over, at der eksisterende en hotline, men holdningerne til den-
ne var blandede. Borgerne fra hvidt område gav udtryk for tilfredshed med 
hotlinen, mens borgerne fra rødt område og rød zone var mere blandede i 
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deres holdning til hotlinen og mente i mindre grad, at folk på hotlinen var 
vidende nok, hvilket måske afspejler ændringen af bemandingen her. 
  
Såvel borgere fra rødt område og repræsentanter fra rød zone har givet ud-
tryk for ønske om, at der var blevet afholdt et eller flere borgermøder. Kun 
repræsentanter fra rød zone har kommenteret på infovognen, og de syntes 
generelt set ikke, at de, der bemandede vognene, vidste nok. 
 
Kritikpunkterne retter sig primært omkring, at varslingen kunne have været 
bedre. Ikke at man ikke blev varslet, men at man blev det primært fra ven-
ner og familie før tekst-tv, hjemmeside og sirener m.v. 
 
Der er utilfredshed med, at politikerne ikke var mere på banen i forhold til 
at undskylde og udtrykke empati. Sidst, men ikke mindst opleves kommu-
nikationen som alt for ringe. Det gælder både i forhold til, at hjemmesiden 
ikke blev opdateret ofte nok og i forhold til, at informationen ikke var til-
strækkelig. Der skulle have været et klarere sprog og langt flere faktuelle 
oplysninger. Borgerne har ikke indtryk af, at kommunen arbejder på højtryk 
for at løse problemet. 
 
Sidst, men ikke mindst fylder sygdom meget – særlig hos rød zone.  
 
Ud fra fokusgrupperne er det tydeligt, at borgerne har været udsat for en 
stor omvæltning i deres hverdag. Det har været meget besværligt at skulle 
undvære vand i husholdningen, uanset om det er en kortere eller længere 
periode. Rigtig mange hverdagsrutiner involverer vand, og borgernes ruti-
ner og vaner bliver brudt. Vi er alle vant til at åbne for vandhanen mange 
gange dagligt, og det kan være svært at lade være. Fx fortæller flere borge-
re, at de binder poser om vandhanerne for at huske, at de ikke må tappe 
vand. Og har man små børn, skal de hele tiden være under opsyn, fordi de 
ikke kan forstå forbuddet.  
 
Køge Kommune får i en vis udstrækning ros for den praktiske håndtering af 
nødforsyningen. Der er sørget for vand, bade- og vaskefaciliteter samt gen-
brugsbestik og ekstra skraldeposer etc. Kommunen har altså været opmærk-
som på de gener og konkrete behov, som borgerne har i situationen.  
 
Men interviewene viser, at det ikke er nok at dække de konkrete behov. 
Nogle borgere giver udtryk for, at der ikke har været dialog med kommu-
nen. De har oparbejdet en frustration over ikke at være blevet hørt, set og 
forstået. Sat på spidsen kan man sige, at kommunen har dækket borgernes 
konkrete behov – men ikke de følelsesmæssige. Dog er der oplevet sympati 
fra dem, der bemandede info-skurvognen, men samtidig siger de interview-
ede, at de her kom for at få fakta og ikke følelser. Borgerne efterlyser andet 
og mere end tilkendegivelser af, at man forstod, at deres hverdag var blevet 
besværliggjort. Fx har nogle borgere under interview foreslået, at kommu-
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nen skulle have genhuset dem eller givet dem en weekend på hotel. Også 
udbringning af varm mad en eller flere gange om ugen ville have lettet i pe-
rioden. 
 
En række anbefalinger fra borgerside er enten indarbejdet og/eller overlap-
per de anbefalinger, der fremlægges andre steder i rapporten. 
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Bilag 1: Koordinationsgruppen m.fl. 

Oversigt over personer, der har været involveret i evalueringen. 
 
Der er gennemført interview med følgende, som var deltagere i Koordinati-
onsgruppen: 
 
 
Køge Kommune Drifts- og anlægschef Lars Mørk 

Niels Obsen, teknisk forvaltning  
Natur- og miljøchef Bjarne Svendsen 
Geolog Merete Olsen 
Geolog Peter Hegel 
Beredskabsinspektør Klaus Hansen 
Informationsmedarbejder Charlotte S. Jacobsen 

Køge Forsyning Køge Forsynings direktør Jess Bertelsen 
Driftsleder Erik Jenlar 

Vandværket Lyngen Daværende formand for Vandværket Lyngen Jens Helge 
Olsen 
Driftsleder på Vandværket Lyngen Per Hauge. 

Køge Politi Vicepolitikommissær Kenneth Højlund 
Vicepolitikommissær Per Molkte Jensen. 

Andre i 
Koordinationsgruppen 

Embedslæge Marianne Adelhardt 
Rovesta Miljø A/S, Ledende mikrobiolog John Gravesen 
Fødevareregion Øst, Morten Lisby 
Fødevareregion Øst, Jan Møller 
Statens Serum Institut, Lasse Vestergård 
Statens Serum Institut Kaare Mølbak 
Rambøll, Jakob Søndergaard 
Rambøll, Anette Raben 

 
Det skal bemærkes, at en yderligere række personer, som har været tilknyt-
tet Koordinationsgruppen eller deltaget på enkelte møder, har fået tilbud om 
også at blive interviewet. 
 
Endvidere er der gennemført interview med: 
 
Forvaltningen i Køge Kommune 
Kommunaldirektør Suzanne Aaholm og teknisk direktør Jes Møller. 
 
Politikere i Køge Kommune 
Gruppeinterview af økonomiudvalget med følgende til stede: 
Marie Stærke, Jørgen Mikkelsen, Mikael Mogensen, Flemming Christen-
sen, Johnna Stark, John Kellberg, Ole Hansen. Endvidere deltog formanden 
for teknisk udvalg Finn Buch Petersen. 
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Der er efterfølgende gennemført interview med følgende: 
o Borgmester Marie Stærke 
o Tidligere formand for renseanlæggets bestyrelse Jørgen Mikkelsen 
o Nuværende formand for renseanlæggets bestyrelse Lene Andersen 
o Medlem af renseanlæggets bestyrelse Ole Nybjerg 
o Medlem af renseanlæggets bestyrelse Mikael Mogensen. 
 
Borgere i Køge Kommune 
Som led i evalueringen er der gennemført dels et formøde med enkelte bor-
gere fra det berørte område, dels 3 fokusgruppeinterview hvert med 7-8 
borgere:  
o Tilfældigt udvalgte borgere fra de områder, der blev relativt hurtigt frigi-

vet. 
o Tilfældigt udvalgte borgere fra det røde område. 
o Repræsentanter fra borgergruppen “rød zone”. 
 
Eksterne personer 
Følgende personer har været inddraget via kommentering og drøftelse af 
rapportudkast: 
o Fra Beredskabsstyrelsen chefkonsulent Mads Ecklon og ph.d.-stipendiat 

Nina Blom Andersen 
o Fra Miljøstyrelsen Linda Bagge. 
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Bilag 2: Hændelsesbeskrivelse 

Forløbet frem til mandag morgen 
 
Ifølge forlydender fra borgere skulle der være indkommet meldinger om, at 
der var noget galt med vandet fra fredag d. 12. januar. Vi har i evalueringen 
derfor valgt så præcist som muligt at beskrive hændelsesforløbet blandt de 
centrale aktører fra denne fredag baseret på de gennemførte interview frem 
til mandag morgen. Det skal bemærkes, at interviewene er gennemført 3-4 
måneder efter de konkrete hændelser. 
 
Fredag d. 12. januar 
 
Husstand 1 
En beboer på Københavnsvej 160 (3 husstande i ejendommen) taler om af-
tenen med sin kæreste om, at vandet lugter dårligt. De lader vandet løbe i 
10 minutter, hvorefter det ikke lugter så meget. En unormal lugt er der dog 
stadig, da beboeren senere går i bad. Beboerne kontakter ikke andre om-
kring deres oplevelse. Beboeren kan ikke nærmere definere lugten. 
Note: Københavnsvej 160 ligger lige syd for renseanlægget. 
 
Lørdag d. 13. januar 
 
Husstand 1 
Den samme husstand (2 voksne og barn) benytter vandet hen gennem da-
gen. Den ene voksen er på arbejde fra om morgenen og kommer hjem kl. 
15. Her møder vedkommende sin nabo (husstand 2), som fortæller, at de har 
henvendt sig til Vandværket Lyngen, da der er noget galt med vandet – det 
lugter dårligt og smager ikke godt. Vandværket siger, at de vil komme man-
dag morgen. Husstand 1 tager ikke kontakt med andre lørdag. 
 
Husstand 2 
Husstand 2 på samme adresse oplyser, at de hen på eftermiddagen opdager, 
at vandet smager og lugter af petroleum. Beboeren ringer ca. kl. 15 først til 
Køge Vandværk, som henviser til Vandværket Lyngen og informerer her-
om. Vandværket svarer, at der ikke er noget galt med vandet, de leverer, så 
det må være noget lokalt. Beboeren har selv mistanke om, at det kan være 
noget med deres vandtank (ejendommen har regnvandsopsamling, som be-
nyttes til toilet og tøjvask) og dette mener vandværket også kan være for-
klaringen. Vandværket fraråder at drikke vandet, men der aftales ikke vide-
re. Beboeren sætter vandet til at løbe et stykke tid uden, det hjælper, og be-
boerne klarer sig resten af dagen med indkøbt vand på flaske og tænker ikke 
videre over sagen. 
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Søndag d. 14. januar 
 
Vandværket Lyngen 
Vandværket oplyser, at de sidst på eftermiddagen modtager en opringning 
fra Københavnsvej 160, hvor en beboer siger, at vandet smager af benzin. 
Vandværket ved, at man på denne ejendom har en tank ude i jorden, hvor 
man opsamler regnvand (og “alt muligt andet skidt og møg”), som bruges 
til toiletter og til at vaske tøj. Den umiddelbare vurdering er derfor, at der er 
byttet om på et eller andet, og dette er årsagen til de observerede problemer 
med vandet. Vandværket aftaler med beboeren, at de skal tale med de andre 
beboere og undlade at drikke vandet og kun bruge det til toiletskyl. Vand-
værket beslutter at kontakte firmaet Rovesta mandag morgen og få taget en 
vandprøve. Tilgangen er primært, at hvis der er kommet noget ud fra vand-
tanken, kan det måske påvirke vandforsyningen hos andre forbrugere. Re-
sultatet af en vandprøve vil foreligge efter 4-6 dage – derfor anses det ikke 
for afgørende, om det sker søndag eftermiddag eller mandag morgen. 
 
Lidt senere på dagen (kl. 18.45) ringer en beboer fra Københavnsvej 130, 
som siger, at vandet har en gulbrun farve, det lugtede og smagte ikke godt. 
Vandværket oplyser, at der har været en del ledningsarbejde i området, og 
der deraf kan forekomme en brunlig farve, da okker m.m. river sig løs i rø-
rene. Derfor vurderes det, at det stammer herfra. Det siges, at der ville blive 
udtaget vandprøver. Vandværket oplyser, at de får et par hundrede sådanne 
opringninger om året, og at der i 99,99 % af tilfældene ikke er noget galt. 
Det er okker, som har revet sig løs og som kan skylles ud på 10 minutter. 
Det er også dette, der aftales med beboeren, samt at beboeren skal ringe 
tilbage, hvis der stadig er noget. 
 
Vandværket oplyser, at de ikke hører fra nogen af de 2 beboere igen. 
 
Husstand 1 
I husstand 1 anvendes vandet som normalt hen gennem dagen. Den ene af 
de voksne er på arbejde, og da vedkommende kommer hjem, er kæresten 
skidt tilpas. Vedkommende bliver selv meget dårlig ved 22-tiden søndag 
aften. De ringer til vagtlægen, som siger, at der er mange, som har proble-
mer. Lægen siger, at de ikke skal drikke vandet. (Se afsnit om “sygdoms-
overblik”). 
 
Husstand 2 
Søndag ved middagstid fornemmer en af de voksne noget rumlen i maven 
og en søn i familien bliver syg, men det forbindes ikke umiddelbart med 
vandet. Imidlertid lugter drikkevandet nu rigtig grimt – stadig petroleums-
lugten – og beboerne ringer igen til vandværket lidt over frokost. De taler 
med den samme person som om lørdagen og spørger, om andre har ringet, 
men vandværket oplyser, at ingen andre har ringet om dårligt vand. Det 
nævnes under samtalen, at sønnen er syg, men beboeren har ikke umiddel-
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bart mistanke om, at det kan forbindes med vandet. Vandværket siger, at 
der må tages nogle prøver. 
 
Husstand 3 
Hos beboerne på Københavnsvej 130 spises der aftensmad kl. 18.20, da 
sønnen siger, at vandet smager grimt. Beboeren fylder håndvasken op med 
vand og kan se, at det har en gulbrun farve. Det lugtede og smagte ikke 
godt. Beboeren ringer kl. 18.45 til vandværket og spørger, om man ved, at 
der er noget galt med vandet. Der svares, at det er okker. Beboeren oplyser, 
at det ikke smager eller lugter som rust, men at det smager grimt, bittert og 
er udrikkeligt og ubehageligt. Der spørges igen til smag og lugt, men bebo-
eren svarer, at man ikke vil smage på det mere. 
 
Vandværket oplyser, at de også har fået en henvendelse fra Københavnsvej 
160, men at det skyldes noget på deres egen grund. Vandværket råder til 
kogning af vandet. Der vil i løbet af ugen blive taget prøver. Samtalen varer 
6-8 minutter. 
 
Beboeren var ikke tilfreds med samtalen, idet han føler sin anmeldelse mødt 
med mistro, og at han bliver opfattet som “tosset”. Husstanden aftaler, at de 
ikke vil bruge vandet mere, og der hentes vand hos familie. De aftaler end-
videre at kontakte kommunen mandag morgen, hvis det stadig er det sam-
me. To børn bliver efterfølgende syge hen over aften og natten. Der tages 
ikke kontakt til læge eller vandværket igen. 
 
Opsamling 
Et centralt spørgsmål i dette hændelsesforløb er naturligvis, om varslingen/-
alarmeringen kunne være iværksat tidligere og dermed måske hindret om-
fanget af forurening og sygdom. 
 
For det første er det klarlagt, at vandværket ikke får nogen meldinger om 
vandrelateret sygdom hen over weekenden – bortset fra husstand 2, som 
søndag oplyser, at deres søn er syg, men hvor det ikke af beboeren selv 
umiddelbart forbindes med vandet. Spørgsmålet er, om de 2 anmeldelser, 
som vandværket modtager hen over lørdag og søndag burde give anledning 
til anden handling end den faktiske. En vurdering af viden og handling af-
hænger af, hvad der er normal praksis, og hvilken reaktion der bør være på 
basis af de konkrete oplysninger, vandværket får i situationen. 
 
CASA har kontaktet en række vandværker på Sjælland for at høre, hvorle-
des man typisk reagerer på henvendelser fra borgere, der mener, at der er 
noget galt med vandet. 
 
Det er vort indtryk herfra, at vandværkerne vurderer, om der kan være en 
naturlig forklaring på en borgers observation, og at dette altid følges op med 
en prøvetagning, som det tager en række dage at få analysesvar på. Der rea-
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geres således forskelligt afhængig af den viden, man har om de konkrete 
forhold. Fx er det naturligt at få anmeldelser om farvet vand, når der er fo-
regået rørarbejde. 
 
Det er vort indtryk, at omfanget af henvendelser fra forbrugere er meget 
varierende fra vandværk til vandværk. 
 
Vandværkets handlemuligheder er at rådgive om, hvorledes forbrugeren 
skal forholde sig: først prøve at lade vandet løbe og se, om det ændrer sig, 
at rådgive om ikke at drikke vandet samt at få foretaget en analyseprøve 
snarest efter anmeldelsen. Hvis der ikke er en oplagt forklaring, kører vand-
værket normalt ud til forbrugeren straks efter kontakten for selv at vurdere 
problemet. 
 
I den aktuelle sag får vandværket 2 henvendelser, hvor den ene handler om 
petroleum og den anden om gulbrunt vand med bismag og lugt. Den første 
vurderes til umiddelbart at være helt lokal knyttet til vandtanken. Den an-
den anmeldelse ville formentlig normalt udløse et øjeblikkeligt besøg. 
 
De 2 anmeldelser kan ikke umiddelbart knyttes til et fælles problem. Hvor-
vidt et øjeblikkeligt opfølgende besøg ved de 2 forbrugssteder på stedet 
ville afdække en fælles problemstilling kan ikke besvares.  
 
På dette tidspunkt har mange forbrugere formentlig drukket af vandet uden 
at reagere over for vandværket. I og med at mange ikke reagerer – og i givet 
fald først når de er blevet syge – tyder det på, at forureningen med det tek-
niske vand tilsyneladende kun giver en svag eller ingen ændring i vandets 
udseende, smag og lugt.  
 
Vi kan naturligvis kun gisne om, hvilken handling vandværket ville have 
foretaget, hvis der var aflagt besøg hos husstand 3 søndag aften, men det er 
vor vurdering, at vandværket vil konstatere, at det ikke var et okkerproblem 
og dermed rådgive om drikkeforbud samt bestille en prøvetagning til næste 
morgen tidlig. Imidlertid er det uheldigt, at samtalen tilsyneladende forløber 
på en måde, så forbrugeren ikke opfatter sig taget seriøst og derfor ikke rin-
ger tilbage, idet det efterlader vandværket i den tro, at det bare var en ok-
keranmeldelse, som løste sig selv. 
 
Da vandværket ikke modtager andre opkald i løbet af aftenen og ikke har 
fået opfattelse af, at der er sygdom knyttet til de 2 opkald, foretages der in-
tet yderligere.  
 
Der har været 2 henvendelser. Den ene handler sandsynligvis om et lokalt 
problem med petroleum knyttet til en vandtank, og der vil blive foretaget en 
prøve mandag morgen. Den anden anses for en okkeranmeldelse, som gik 
over af sig selv, da man ikke hører mere herfra. Det er således nærliggende 
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at konkludere, at da der ikke modtages yderligere anmeldelser søndag, ville 
selv et besøg hos husstand 3 næppe have givet anledning til alarmering i 
området, før end det faktisk skete. 
 
Anbefalinger 
o Et vandværk bør tage alle henvendelser fra forbrugere seriøst ikke mindst 

i tilfælde, hvor forbrugeren umiddelbart afviser en mulig naturlig/-
uskadelig forklaring.  

o Det bør overvejes at ændre proceduren, så et vandværk altid selv ringer 
tilbage til en forbruger for at tjekke, om et problem stadig eksisterer – 
frem for at bede forbrugeren ringe igen.  

o Det bør overvejes af de rette instanser (fx vandværksforeningerne evt. i 
samarbejde med Miljøstyrelsen), om der kan udarbejdes fælles retnings-
linjer for, hvorledes et vandværk bør reagere på forskellige typer af hen-
vendelser. 

 
Forløbet mandag morgen til tirsdag aften 
 
Det er mandag d. 15. januar 2007, at befolkningen varsles og Køge Kom-
mune tager hånd om sagen. I dette afsnit beskriver vi, hvorledes vi mener, 
at hændelsesforløbet har været time for time baseret på skriftligt materiale 
samt de interview, CASA har gennemført. 
 
Tidsrummet 8.00 og 9.00 
En medarbejder fra Rovesta kommer efter anmodning fra Vandværket Lyn-
gen for at tage en vandprøve på Københavnsvej 160. Den pågældende gøres 
af beboerne opmærksom på, at der er flere syge i huset.  
 
Tidsrummet 9.00 og 10.00 
Kort efter kl. 9.00 (kommunens åbningstid) ringer husstand 3 (Københavns-
vej 130) til kommunen og bliver i første omgang henvist til at kontakte 
Vandværket Lyngen, da borgeren bor i dette forsyningsområde – og ikke 
under Køge vandforsyning. Derfor har Køge Kommune ikke noget med det 
at gøre, lyder det. Borgeren insisterer dog på at tale med nogen i kommunen 
(de har tilsynspligt argumenteres der) og herefter bliver borgeren stillet ind 
til miljøteamet i afdelingen Natur- og Miljø, der bl.a. tager sig af miljøtilsyn 
og tilsyn med private boringer. Tidspunktet er ca. 9.15. 
 
Ifølge medarbejderen fortæller borgeren, at hun er mistænksom over for 
vandet, og at 2 drenge er syge, hvilket forbindes med vandet. Det oplyses, 
at Vandværket Lyngen har været kontaktet søndag, men at de ikke tog det 
alvorligt. Der noteres kontaktoplysninger på borgeren, og der ringes heref-
ter straks til vandværket for at høre, om de var klar over, at der var mistanke 
om noget med vandet. 
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Det oplyses her, at der ganske rigtigt har været noget, men det havde været 
ved Københavnsvej 160, som er en udlejningsejendom. En ejer havde ringet 
og sagt, at der var noget galt, da hans lejer havde meldt om dårligt vand, så 
derfor havde de nogen ude for at tage en vandanalyse. Den skulle være ta-
get samme morgen kl. 8.45, og der er tale om en normal vandkvalitetsprø-
ve. 
 
Medarbejderen troede herefter, at hun havde hørt forkert adresse på borge-
ren og ringede tilbage for at tjekke adressen. Men den var god nok – det vil 
sige, at der var 2 steder med dårligt vand. 
 
Miljøteamet ringer igen til vandværket og anmoder om at få kontakt med 
den prøvetager, som er sendt til adressen. Der går nogen tid med at få fat i 
vedkommende, men det lykkedes ved en direkte opringning til Rovesta. Det 
oplyses her, at resultatet af den tagne prøve ville foreligge om 3 dage. Med-
arbejderen krævede derefter, at den blev gennemført som en hasteanalyse, 
som ville kunne foreligge næste dag. 
 
Tidsrummet 10.00 og 11.00 
Workshop på Hotel Niels Juul: En gruppe centrale personer mødes denne 
morgen kl. 9.00 på Hotel Niels Juul til en workshop omkring planlægningen 
af en større omkloakering på Lyngens område. Deltagere er vandværket, 
nogle folk fra forvaltningen, rensningsanlægget KER og kommunens rådgi-
ver Rambøll.  
 
Mellem kl. 10 og 11 bliver lederen af renseanlægget via telefon informeret 
fra renseanlægget om, at noget er gået galt, idet vandmåleren er løbet bag-
læns. Vandværkets repræsentant informeres herom. 
 
Forvaltningen: I tidsrummet lidt før 10 og frem til 11 modtager afdelingen 
yderligere opringninger fra 3 uafhængige steder, der melder om dårligt vand 
og dårlig mave, og det er nu klart for de involverede medarbejdere, at den 
er gal. Det besluttes derfor at informere afdelingens leder, og der gennemfø-
res et møde med start kl. ca. 10.30. 
 
Efter en kort orientering hidkalder afdelingslederen – der sammen med de 
pågældende medarbejdere er blandt de nye i forvaltningen – afdelingslede-
ren for Drift og Anlæg, der indtil omorganiseringen har haft ansvaret for 
Køges forsyningsselskaber og derfor anses for en nøgleperson omkring 
drikkevand. Dette sker ca. 10.45. Sagen drøftes og i de næste par timer er 
der løbende mødeaktivitet indimellem telefonopkald m.m. 
 
Miljøteamets leder opsøger ca. kl. 11.00 kommunens tekniske direktør 
(som er nyansat pr. 1. december) og orienterer om, at der er en vandforure-
ning i Lyngens vandforsyningsområde. De drøfter kort, hvad man ved i for-
valtningen på nuværende tidspunkt, og hvilket område det drejer sig om. 
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Det aftales, at direktøren kommer over til miljøteamet 20-30 minutter sene-
re, hvor man formoder at vide mere. 
 
Tidsrummet 11.00 og 12.00 
Kommunens tekniske direktør kommer til møde med miljøteamet, deres 
leder samt lederen af Drift og Anlæg (5 personer i alt). Det er på dette tids-
punkt diffust, hvor forureningen er henne, og hvor udbredt den er. Det drøf-
tes, hvor alvorligt dette er, og hvor skarpt et indgreb, der skal sættes i værk. 
Beslutningen er at indføre drikkeforbud for al vand fra Vandværket Lyngen, 
hvilket omfatter ca. 7.000 mennesker. Den tekniske direktør går lidt til og 
fra, da han har andre møder – han vender tilbage igen. 
 
Det besluttes at bede politiet alarmere beboerne via pressen og sætte politi-
ets højttalervogne ind, og efterfølgende at udsende en pressemeddelelse 
samt at etablere information på kommunens egen hjemmeside. Det drøftes, 
hvorledes indsatsen skal organiseres, og kommunens beredskabsplan, der 
primært består af en række personer (telefonnumre), skal indkaldes til mø-
de. Politiet modtager ifølge døgnrapporten opkaldet fra kommunen kl. 
11.36. 
 
Det besluttes at etablere et kriseberedskab (Koordinationsgruppen), som 
skal indkaldes kl. 14.00 på rådhuset. Det drøftes, hvilke parter der skal ind-
kaldes. Det aftales, at benytte Beredskabsstyrelsens guide for akutte vand-
forureninger som drejebog for indsatsen. Det diskuteres, hvem der skal væ-
re formand for gruppen, og det er der nogen usikkerhed om, da man ikke 
kender omfanget af forureningen og behovet for indsatser. Man enes dog 
om, at Lars Mørk tager første omgang. De øvrige 4 personer er alle nye i 
Køge Kommune. 
 
Dette første egentlige krisemøde, hvor ledelsen informeres og beslutninger 
om iværksættelse af kriseberedskab træffes, forløber over flere mindre mø-
der og tidsmæssigt hen over 1 times tid. 
 
På dette tidspunkt er der kommet 3-4 sygdomshenvendelser fra borgerne. 
 
På dette tidspunkt i forløbet er der 2 AC-medarbejdere og 2 afdelingschefer 
i teknisk forvaltning samt den tekniske direktør, som kender til sagen og er 
involveret i at få beredskabet op at køre. 
 
Miljøteamet begynder at kontakte kredsen af personer, som skal indkaldes 
til Koordinationsgruppens møde kl. 14.00 såvel inden for forvaltningen som 
eksterne ressourcepersoner. Mens dette foregår, udprintes guiden omkring 
akutte drikkevandsforureninger fra Beredskabsstyrelsen, og den læses ind-
imellem, der ringes. Også en logbog fra en tidligere vandforurening hentes 
frem og udprintes, og medarbejderne starter derefter på en logbog, hvor der 
noteres, hvornår der sker hvad. 
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Det fremgår af listen i denne beredskabsplan, at også fødevareregionen 
(FVR-Øst) skal indkaldes, hvilket man overser ved denne første rundring-
ning. Den blev derfor først indkaldt næste morgen. Statens Serum Institut 
optræder ikke på listen. 
 
Miljøteamet har under evalueringsinterviewene gjort opmærksom på, at 
når der ringes til de parter, der skal indkaldes til en krisegruppe, er der ofte 
en vis skepsis over for alvoren i sagen – hos en række personer er den 
umiddelbare reaktion, at “det er ikke mit bord”. Derfor skal der bruges eks-
tra tid og kræfter på at sætte de pågældende ind i situationen – evt. overlade 
det til en chef at ringe op igen – så de selv kan erkende, at sagen er alvorlig, 
og at det er rigtigt, at man skal smide, hvad man har i hænderne og komme 
til krisemødet kl. 14.00. 
 
Miljøteamet går også i gang med at kontakte personer, der ligger inde med 
relevante data, der skal bruges til krisegruppemødet – fx Rambøll, som har 
digitale kort over vandledningsnettet. Arbejdet generes bl.a. af IT-
problemer. 
 
Køge Kommunes beredskab (beredskabsinspektøren) kontaktes vedrøren-
de mødet kl. 14.00. Mellemtiden benyttes til at skaffe kort over området. 
Yderligere handling afventer mødet og informationer og beslutninger her. 
 
Køge Vandværk kontaktes af forvaltningen og anmodes om informationer 
om beredskabsplaner på drikkevandområdet – dels kommunens egen bered-
skabsplan, der består at en telefonliste over folk, der skal kontaktes, dels de 
2 generelle som findes hos Beredskabsstyrelsen og Miljøstyrelsen. 
 
Vandværket modtager også opkald fra borgere om sygdom. Der henvises til 
rådhuset.  
 
Embedslægen oplyser, at de blev kontaktet kl. ca. 11.00 af kommunen. 
Meldingen lyder på, at nogen er blevet syge og formentlig med drikkevand 
som kilden. Umiddelbart tolker embedslægen på basis af beskrivelsen af 
symptomerne det som noget mikrobiologisk. Kort efter kontaktes embeds-
lægen også af Køge Politi, som informerer om sagen, som den kendes på 
dette tidspunkt. Man drøfter situationen lokalt blandt de 2 tilstedeværende 
embedslæger. 
 
Politiets vagthavende modtager kl. 11.36 en henvendelse fra kommunen 
om vandforureningen baseret på information om sygdomsudbrud på en ræk-
ke adresser på eller ved Københavnsvej. Vagthavende beslutter efter kon-
takt med embedslægen at sende patruljevogne ud til Københavnsvej og ad-
vare via højttalere mod at drikke vandet. Endvidere henvender vagthavende 
sig til en række medier. 
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Politiets egen beredskabsplan er møntet på andre typer katastrofer end 
vandforurening og bruges ikke (vedr. sireneadvarsel – se senere). 
 
Politiet anmodes samtidig af kommunen om at deltage i mødet kl. 14.00. 
Det skal bemærkes, at denne henvendelse fra kommunens forvaltning til 
politiet i referatet fra det første møde i Koordinationsgruppen er omtalt som 
en pressemeddelelse, der udsendes via radioen. Hermed menes imidlertid 
den telefoniske henvendelse til politiet, som så overtager den første vars-
ling, som indbefatter, at politiet tager kontakt til medier. Den første egentli-
ge pressemeddelelse fra kommunen udsendes først kl. 13.36 (se senere). 
 
Firmaet Rovesta Miljø blev kontaktet af forvaltningen ca. kl. 11 og invite-
ret til mødet kl. 14. Firmaet blev også kontaktet af Vandværket Lyngen. 
Som led i disse henvendelser blev det oplyst, at det muligvis var spilde-
vand, der var kilden. 
 
Workshoppen på Hotel Niels Juul: Ca. kl. 11.30 bliver kommunens re-
præsentant (der pr. 1. januar formelt er overflyttet til Køge Holding A/S, og 
som indtil da er den person i forvaltningen, der har haft tilsynet med de pri-
vate vandværker og dermed også Vandværket Lyngen) på workshopmødet 
ringet op af Lars Mørk, der indkalder ham til møde kl. 14.00 pga. sygdoms-
anmeldelser knyttet til drikkevandet. Minuttet efter bliver vandværkets re-
præsentant ringet op fra vandværket og informeret om, at renseanlægget har 
ringet og oplyst, at de havde begået en fejl og var kommet til at sende noget 
ud i vandledningsnettet. Selvom workshoppen med ca. 20 deltagere er i 
gang får kommunen og vandværket aftalt, at vandforsyningen til rensean-
lægget straks skal lukkes, og vandværket ringer kort efter til vandværkets 
tekniker (et vvs-firma), som i forvejen er i området og beder ham om at pil-
le måleren af og tjekke, om der sidder en kontraventil, og hvis ikke så at af-
bryde forbindelsen ind til rensningsanlægget. Endvidere gives besked om at 
initiere en udskylning via åbne brandhaner og ventilstyring, der kan trække 
vandstrømmen i drikkevandsledningerne ned mod området syd for rensean-
lægget.  
 
Vandværket nævner som led i snakken, at der er omtalt sygdom på Køben-
havnsvej 160. 
 
Drikkevandskoblingen til renseanlægget lukkes ca. ved 12-tiden, og der 
iværksættes en udskylning af vandrørene i Lyngens forsyningsnet for at 
trække det forurenede vand ud af vandledningssystemet (der åbnes en 
brandhane syd for renseanlægget). 
 
Tidsrummet 12.00 og 13.00 
Politiet kører med patruljevogne i området ved Københavnsvej og advarer 
via højttalere om at drikke vandet. Patruljevognene kører i området fra kl. 
ca. 12.10 og en times tid frem. 
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Medierne: Politiet udsender en advarsel til medierne, og kl. 12.02 udsender 
Ritzau følgende: 
 

Mistanke om forurenet drikkevand i Køge 

Politiet i Køge advarer folk mod at drikke vand fra vandværkets Lyngens Vandværk, 
der forsyner forbrugerne i det nordlige Køge. 
Der har været flere tilfælde af voldsom diarré i området, og det har fået embedslæ-
gerne til at mistænke vandet fra Lyngens Vandværk for at være forurenet. 
Indtil den mistanke eventuelt måtte blive afkræftet, advarer politiet altså mod at drik-
ke vand fra Lyngens Vandværk eller at bruge det til madlavning. 

 
Forvaltningen: Mellem kl. 12 og 13 (måske før 12) bliver forvaltningen in-
formeret fra vandværket om, at en fra renseanlægget har ringet til dem og 
oplyst, at “der er noget, der er løbet ud for dem”. Ifølge logbogen er noteret: 
“Formanden for vandværket kontakter kommunen. Han fortæller, at rense-
anlægget har kontaktet vandværket og fortalt, at der er løbet kloakvand fra 
renseanlægget retur i drikkevandsforsyningen”. 
 
Kommunens informationsmedarbejder hidkaldes af Lars Mørk. Hun ori-
enteres om situationen og anmodes om at udforme den første pressemedde-
lelse, der skal udsendes. Til brug herfor har informationsmedarbejderen be-
hov for detaljerede informationer om det konkrete område, der er berørt. 
Dette viser sig at være en vanskelig opgave. Det er kun en lille kreds af 
medarbejdere i forvaltningen, der på dette tidspunkt kender til vandforure-
ningssagen, og der skal bruges lang tid på at overbevise de personer, hun 
kontakter, om situationens alvor. Det tager således lang tid at få overblik 
over Lyngens vandforsyningsområde, da data skal skaffes fra anden side. 
 
Forsyningselskaberne: Køges forsyningsdirektør, som er ansat fra august 
2006 med ansvaret for forsyningsselskaberne og som pr. 1. januar 2007 og-
så er den administrerende direktør for det nydannede forsyningsselskab 
(Køge Holding A/S), hvorunder rensningsanlægget og Køge Kommunes 
egen vandforsyning nu hører til – og dermed har overtaget ansvaret for 
medarbejderne i disse selskaber – bliver lidt over middag (ca. kl. 13) kon-
taktet af lederen af renseanlægget og orienteret om, at der er konstateret et 
tilbageløb på deres vandforsyningsmåler. Han orienteres om, at Rensean-
lægget en times tid tidligere har kontaktet Vandværket Lyngen herom. 
 
Forsyningsdirektøren, der har til huse på Ørnevej på elværket – dvs. ikke er 
en del af kommunens forvaltning – bliver kort efter ringet op fra kommu-
nens forvaltning og orienteret om vandforureningssagen og indkaldt til mø-
det kl. 14.00. Han formoder, at der er en sammenhæng mellem de 2 hæn-
delser og udskriver beredskabsplanen om akutte vandforureninger fra Be-
redskabsstyrelsen. 
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Køge Vandværk: Et stigende antal opkald modtages fra bekymrede borge-
re, som vil vide, om de er omfattet af drikkeforbuddet. Men på Køge vand-
værk har man ingen informationer. Mange ringer forgæves, da der slet ikke 
er bemanding til at håndtere de mange opkald. 
 
Vandværkets driftsleder har via politiet forstået, at man ville lukke for van-
det i Lyngens forsyningsområde, hvilket han også anser for en rigtig beslut-
ning. 
 
Vandværket Lyngen modtager hen gennem dagen et stigende antal tele-
fonopkald fra borgere, der melder om forurenet drikkevand og efterspørger 
forholdsregler. Efterhånden som nyhedsformidlingen breder sig, falder in-
tensiteten af opkald. Til og med onsdag eftermiddag modtager vandværket 
flere hundrede opkald.  
 
Situationen er nu, at politiet via pressen har advaret folk mod at drikke van-
det i Vandværket Lyngens område, samt at der køres med politivogne med 
højttaleradvarsler i området omkring Københavnsvej og Smedevej. 
 
Tidsrummet 13.00 og 14.00 
Pressemeddelelse: Der bliver kl. 13.36 udsendt en pressemeddelelse til en 
lang række medier via e-mail om forureningen og drikkeforbud i Vandvær-
ket Lyngens forsyningsområde med angivelse af området via vejnavne. Det 
oplyses, at der arbejdes på højtryk for at finde kilden, og at der er nedsat en 
Koordinationsgruppe (og en række medlemmer heri nævnes), der følger ud-
viklingen og som løbende vil informere offentligheden via pressen og 
www.koege.dk. Kontaktnavn og tlf. oplyses. 
 
Hjemmeside: Informationsmedarbejderen går derefter i gang med at opret-
te en særlig side på Køge Kommunes hjemmeside (det er også denne med-
arbejder, der konkret vedligeholder hjemmesiden). I første omgang skal 
pressemeddelelsen lægges på. 
 
Kommunen benytter et traditionelt CMS-system. Imidlertid er der om fre-
dagen blevet indlagt en optagelse af mindehøjtideligheden i tilknytning til 
den nyligt afdøde borgmester, og der er stor trafik på hjemmesiden denne 
formiddag med brugere, der ser denne udsendelse. Da pressemeddelelsen 
om vandforureningen er gået ud, inden hjemmesiden opdateres, udløser det-
te samtidig en massiv trafik, som betyder, at medarbejderen ikke kan få 
kontakt med og oploade serveren med pressemeddelelsen. Det tager derfor 
1,5 time at få tilrettet hjemmesiden med pressemeddelelse og de justeringer 
med links etc., som er nødvendige, fordi serveren er overbelastet, hvilket in-
formationsmedarbejderen ikke selv kan gøre noget ved og derfor kontakter 
kommunens it-afdeling, som kan løse problemet. It-afdelingen fjerner man-
dag aften mindeudsendelsen, hvilket letter noget af trykket på serveren. Det 
tager imidlertid flere dage, før man får installeret en ny server, der kan 
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håndtere den øgede trafik. I praksis betyder det, at det i de første dage er 
vanskeligt og tidskrævende at opdatere hjemmesiden (se afsnit om erken-
delse). 
 
Miljøteamet: Der arbejdes videre med at forberede mødet kl. 14.00, herun-
der at læse beredskabsplaner, hvor den ene6 er på 56 sider, og den anden7 er 
på 69 sider. Der indkommer endvidere flere sygdomsanmeldelser fra borge-
re. 
 
Frem til kl. 14 har 10 husstande kontaktet kommunen eller politiet og oplyst 
om sygdom. 
 
Tidsrummet 14.00 og 17.00 
Den nedsatte krisegruppe starter sit møde kl. 14.00. Mens mødet foregår, 
er der sat folk i gang med fx udskylning af vandledninger og prøvetagnin-
ger af vandet. De fremmødte orienteres om, hvad man ved på dette tids-
punkt. 
 
Oplysningen om tilbageløbet på renseanlægget medfører, at dette hos de 
fleste anses som en klar mistænkt kilde. Det oplyses i denne sammenhæng, 
at vandforbindelsen til renseanlægget er afbrudt, og at man vil undersøge 
renseanlægget nærmere næste dag for at se, om der kan spores en årsag til 
et tilbageløb. Den umiddelbare kilde til forureningen er således afbrudt in-
den mødets start. Imidlertid understreges blandt teknikere til stede, at et til-
bageløb på vandmåleren også kan skyldes et undertryk et helt andet sted 
ude i vandledningen, og såfremt dette er tilfældet, vil observationen på ren-
seanlæggets vandmåler alene være udtryk for, at drikkevand (eller luft) er 
løbet tilbage fra drikkevandrørene på renseanlægget på samme måde, som 
hvis det skete i en normal husholdning. Dette udløser ikke nogen forure-
ning.  
 
Det er også en mulighed, at måleren er defekt, og der slet ikke er noget til-
bageløb. I givet fald vil kilden være noget andet. Derfor anbefales det, at 
alle muligheder indtil videre holdes åbne, og at de mest oplagte kilder un-
dersøges først. 
 
Status er således, at hvis det er renseanlægget, som er kilden, så er forure-
ningskilden afbrudt – hvis det ikke er renseanlægget, så fortsætter forure-
ningen. 
 

                                              
6 Akutte drikkevandsforureninger – en praktisk guide, Beredskabsstyrelsen. 2000. 
7 Vejledning i opklaring af fødevare- og vandbårne sygdomsudbrud, udgivet i et 
samarbejde mellem Fødevaredirektoratet, Miljøstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og 
Dansk Zoonosecenter. 2002. 
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Endvidere informeres om, at der aktuelt foregår en gennemskylning af sy-
stemet ud gennem brandhanerne, og at vandforsyningsstrengene er gennem-
skyllet flere gange. 
 
På dette tidspunkt formodes det, at det er en biologisk forurening og ikke en 
kemisk. Derfor indkredses i første omgang mulige biologiske kilder, herun-
der rækken af industrivirksomheder langs Københavnsvej. Men også uheld 
ved brug af slamsuger, som vides at have været i området, kan være en kil-
de (se afsnit om kildesporing). 
 
Den første opgave er, at gruppen skal organisere sig internt – mange kender 
ikke hinanden i forvejen, og ingen har tidligere stået i en tilsvarende situati-
on. Hvem skal egentlig stå i spidsen for indsatsen – det private vandværk, 
kommunen – eller politiet? Hvem har hvilke roller i en sådan krisegruppe? 
 
Kommunen anser det for urealistisk, at vandværket kan håndtere kriseind-
satsen. Politiets vurdering er umiddelbart, at kommunens handlekraft og 
håndtering af sagen gjorde, at politiet kunne trække sig i baggrunden og 
overlade bordenden til kommunen. Resten af bordet, herunder Vandværket 
Lyngen, tilslutter sig, at kommunen sætter sig for bordenden, mens de juri-
diske og økonomiske aspekter skubbes til side indtil videre. (Se afsnit om 
organisering og roller). 
 
Mødet koncentrerer sig herefter om indsatsen for at indkredse, hvor udbredt 
forureningen er, at begrænse skaderne (minimere sygdomsudbrud) hos bor-
gerne i forsyningsområdet samt at iværksætte nødberedskab og gå i gang 
med kildesporingen. 
 
Der er 2 metoder til at indkredse forureningens udbredelse: Overblik over 
sygdomsudbruddenes fordeling i Lyngens forsyningsområde og via målin-
ger af vandets kvalitet ude i forsyningsområdet.  
 
Begge metoder tager tid. Det viser sig i praksis, at det er vanskeligt for Ko-
ordinationsgruppen at få et sygdomsoverblik, da borgere henvender sig 
mange steder herom. Selvom privat praktiserende læger, vagtlæger og ho-
spitaler har pligt til at indberette sygdom, hvor der er mistanke om, at kilden 
er fødevarer eller vand til embedslægen, så sker det ikke eller meget forsin-
ket i forhold til behovet for disse data. Derfor kan embedslægen ikke på 
mødet oplyse om sygdomsbilledet og kan heller ikke sige, hvor hurtigt det 
kan ske. (Se afsnit om overblik). 
 
Vandkvalitetsmålinger kan iværksættes øjeblikkeligt, men analyseresultater 
kan først foreligge efter et døgns tid, hvilket er hasteprocedure. Det oplyses, 
at der er taget 6-8 prøver på de til nu kendte sygdomsramte ejendomme. 
Endvidere er der udtaget 11 vandprøver fra taphanerne i forsyningsområdet 
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for at afgrænse forureningen efter adresser opgivet af Vandværket Lyngen. 
Svar på analyserne forventes næste dag kl. 16-17. 
 
Der indkommer hen over eftermiddagen under mødet en del yderligere an-
meldelser af sygdom, og de er koncentreret omkring Københavnsvej/Sme-
devej-kvarteret – men der er også sygdomsmeldinger spredt ud over hele 
forsyningsområdet (dette viser sig at være almindelig Roskildesyge, som 
der hersker en del af i Køge på dette tidspunkt, men hverken de borgere, der 
ringer ind, eller Koordinationsgruppen kan på dette tidspunkt sortere årsag 
til sygdomme, hvis symptomer ligner hinanden). Det kan derfor ikke ude-
lukkes, at hele området er forurenet. Gruppen har senere beregnet, at der 
statistisk kunne forventes 20 tilfælde af Roskildesyge i området). 
 
Det drøftes, om vandforsyningen skal afbrydes til hele forsyningsområdet 
og på denne måde hindre, at borgerne bruger vandet. Dette er imidlertid et 
dilemma med dels den udskylning, der er i gang for at hindre spredning af 
den forurening, som er kommet ind i rørene, dels at man har en situation 
med mange syge, der har behov for toiletfaciliteter. Det besluttes ikke at af-
bryde vandforsyningen, men i stedet at udvide drikkeforbuddet til et brugs-
forbud (ex. toiletbrug). 
 
Under mødet bliver det således klart, at problemet er så stort, at der bør ud-
sendes sirenealarm. Da mødet stadig er i gang, og politiet deltager heri, af-
venter politiet mødets afslutning, hvorefter politiet går i gang med at iværk-
sætte sirenealarm.  
 
På mødet besluttes det at:  
o Der udstedes et forbrugsforbud, dog undtaget toiletskyl. 
o Forbuddet gælder for hele forsyningsområdet for Lyngen Vandværk  
o Køge Kommune meddeler et produktionsstop til områdets fødevarevirk-

somheder. 
o Køge Kommune tage “kommandoen” med henblik på udvidelse og ind-

skrænkning af området med drikkevandsrestriktioner. 
o Politiet anvender deres varslingssystem via sirener m.m. 
o Der udarbejdes en pressemeddelelse fra mødet, hvor forbrugere henvises 

til radioen samt Køge Kommunes hjemmeside. 
o Der oprettes nødforsyning 4 steder med rent drikkevand ved beredskabet 

i Køge Kommune. 
o Det besluttes, at kommunen ved Lars Mørk fungerer som talsmand for 

gruppen, og at pressekontakt alene varetages via ham. 
 
Ifølge embedslægen besluttes det også, at pressen kan kontakte dem vedrø-
rende helbredsmæssige spørgsmål (hvilket dog ikke fremgår af de udsendte 
pressemeddelelser, men ifølge talsmanden forekom der ofte henvisninger 
fra ham herom). 
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Endvidere besluttes det, at der er behov for ekstern teknisk assistance til kil-
desporingen. Det meddeles, at man har været i kontakt med Rambøll her-
om, og dette tilslutter gruppen sig. 
 
Fødevareregion Øst er i løbet af eftermiddagen blevet kontaktet af 2 føde-
varevirksomheder i området med ønske om at vide, hvorledes de skal for-
holde sig. Dette foranlediger, at fødevareregionen tager kontakt til Køge 
Kommune og aftaler med embedslægen, at fødevareregionen udarbejder en 
liste over relevante virksomheder i Lyngens område. Det aftales endvidere, 
at fødevareregionen kommer til det næste møde. 
 
Statens Serum Institut er via middagspressen blevet opmærksom på sa-
gen. I løbet af eftermiddagen er instituttet i anden sammenhæng i kontakt 
med såvel embedslægeinstitutionen i Sorø og med Fødevareregion Øst – og 
hører her, at det vist er noget med en defekt kontraventil. 
 
Medier: Ritzau udsender kl. 15.38 omtale af advarslen. 
 
Nødforsyning af vand: Da der under Koordinationsgruppens møde beslut-
tes brugsforbud, går beredskabsinspektøren i gang med at organisere nød-
forsyning af vand. Heldigvis havde man 3-4 uger tidligere haft en øvelse, så 
beredskabet var up-to-date. Der bestilles 10 tanke hos beredskabet i Næst-
ved, men det er ikke nok. Derfor skal man herfra afhente yderligere tanke i 
Dianalund. Det forventes, at de vil kunne være afhentet og fremme i det for-
urenede område ca. kl. 20.00. Imens planlægges placering, hvori indgår til-
gængelighed og bevogtningsmulighed. Beredskabsinspektøren aftaler med 
Lars Mørk, at denne via pressen kan annoncere, at der kan hentes vand på 
de 4 forsyningssteder fra kl. 20.30 – for at være på den sikre side. Det afta-
les endvidere, at der organiseres kørt vand ud til institutioner, dagplejemød-
re og ældre medborgere. 
 
Embedslægen, som ved mødet bliver opmærksom på, at spildevand kan 
være en kilde, kontakter under mødet det Akutte Medicinske Beredskab, 
lægevagten Roskilde/Køge samt embedslægevagt Øst og orienterer disse 
om mulig sammenhæng mellem sygdomstilfælde og vandforurening i om-
rådet. 
 
Tidsrummet efter 17.00 
Pressemeddelelse: Kommunen udsender kl. 17.16 en ny pressemeddelelse, 
hvor hovedbudskabet er, at der er indført et totalt drikke- og brugsforbud 
(undtagen toiletskyl) i hele Lyngens forsyningsområde. Forbuddet skyldes 
en mistanke om bakteriel forurening, og at det sker på basis af henvendelser 
fra ca. 10 borgere, der har fortalt om feber, opkast og diarré. Det konkrete 
område beskrives via vejnavne. 
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Det oplyses, at forbuddet opretholdes, indtil der foreligger resultater fra de 
tekniske prøver, der er ved at blive analyseret. Resultaterne fra prøverne 
forventes at foreligge tirsdag eftermiddag omkring kl.18.  
 
Endvidere informeres om, hvor der kan hentes vand, og hvorledes man skal 
forholde sig, hvis man bliver syg. Det anbefales at lytte til Radio Køge samt 
at benytte Køge Kommunes hjemmeside, hvor der informeres om seneste 
nyt. Der omtales den nedsatte Koordinationsgruppe, og hvor medierne kan 
få yderligere information. 
 
Information om, fra hvornår der kan hentes vand, oplyses ikke i pressemed-
delelsen, men efterfølgende via interview med Lars Mørk i de lokale medier. 
Det annonceres som aftalt kl. 20.30. 
 
Politiet opretter et telefonberedskab med 7-8 personer, der tager telefoner 
fra bekymrede borgere efter kommunens åbningstid. Desuden har de arbej-
det tæt sammen med Køge Radio, der har sendt spørgsmål videre fra borge-
re. Der er en generel opfattelse hos politiet af, at informationsniveauet har 
været tilstrækkeligt. 
 
Workshoppen: Kommunens repræsentant fra workshoppen vurderer, at der 
kan være behov for at knytte en ekstern rådgiver på sagen og kontakter en 
afdelingsleder fra Rambøll på workshoppens aftenarrangement. Denne be-
kræfter, at Rambøll formentlig kan mobilisere folk til at deltage allerede på 
næste dags koordinationsmøde. 
 
Politiet iværksætter sirenealarm som pga. forskellige problemer først lyder 
kl. 18.30. Mange borgere hører tilsyneladende ikke sirenen. (Se afsnittet 
varsling). 
 
Det er oplyst, at politiet griber ind over for den lokale McDonald butik, som 
fortsat har åbent om aftenen. 
 
Medier: Ritzau udsender kl. 21.31: Årsagen er stadig ukendt – borgerne fik 
via politiet besked mandag eftermiddag. Talsmanden oplyser, at ingen er 
hospitalsindlagt, og “at symptomerne svarer til en omgang Roskildesyge, og 
at det jo kan også være slemt nok”. 
 
Det oplyses, at der afventes svar på prøver, der kan kortlægge årsagen næ-
ste aften samt, at Køge Politi har haft 8 mand beskæftiget med at besvare 
opkald fra bekymrede borgere.  
 
Der omtales de 4 vandposter samt, at forsyningerne var forsinket, så det 
først var kl. otte mandag aften, de blev åbnet. Talsmanden udtaler, at folk 
heldigvis har været meget positive: “Der går lidt spejder i folk, når der sker 
sådan noget her. Alle hjælper hinanden”. 
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Nødforsyning: På et enkelt af de 4 steder fungerer det som annonceret kl. 
20.30. Da Beredskabscentret fra Næstved kommer til Dianalund, står de 
tanke, de skal afhente, imidlertid gemt bag en masse andet, der skal flyttes 
først. Derfor går der 1,5 time ekstra, før de kommer frem til Køge. Den al-
ternative vandforsyning fungerer derfor først i fuldt omfang fra ca. kl. 
22.00. Mange borgere er på dette tidspunkt gået forgæves og blevet trætte 
af at vente. 
 
Beredskabet måtte skaffe dunke, da folk kom med alt muligt. Lokalt kend-
skab til en plastfabrik betød, at der på kort tid kunne fremskaffes tilstrække-
ligt med dunke. 
 
Det videre forløb i januar måned 
 
Tirsdag d. 16. januar 
 
Medierne morgen:  
Dagbladet Køge oplyser, at man ikke ved så meget mere i dag om årsagen, 
men afventer analyseresultaterne som først foreligger ved 18-tiden. Men det 
er formentlig en bakteriel og ikke en kemisk forurening. Der omtales 16 sy-
ge. Gårsdagens forløb og varsling omtales. Det omtales, at der er etableret 
gennemskylning af rørene, og at der er oprettet nødforsyning med vand, 
hvor den første først blev etableret kl. 20.30. Derfor var der et 10 gange så 
stort salg af kildevand i Superbrugsen. 
 
Talsmanden forklarer, at “vi var nødt til at køre til Dianalund for at hente de 
tanke, der skulle bruges, og det tog tid”. Mange ventede utålmodigt eller gik 
hjem. En borger forklarer, hvorledes han klarede sig på anden måde. En 
borger citeres for at sige, at informationen var for dårlig. Det er intet på 
hjemmesider og ingen information via vandværket. Artiklen indeholder 2 
fotos: Gennemskylning og ventende borgere. 
 
Dagbladet Roskilde beskriver forureningen og gårsdagens hændelser. De 
omtaler, at borgerne er utilfredse med, at nødforsyningen først var klar sent, 
og talsmanden forklarer, at vandbeholderne skulle hentes i Dianalund. Der 
er et foto, som viser “utålmodige borgere”, der står med dunke og venter. 
Avisen har ingen henvisning til, hvorledes man får yderligere information. I 
en anden artikel udtrykker den samme borger som i Dagbladet Køge util-
fredshed med informationen, herunder hjemmesiden. Endvidere oplyses, at 
der er 16 syge, men ingen er indlagt jf. krisestaben. 
 
I Dagbladet Ringsted er hovedvinklen også den forsinkede nødforsyning 
af vand – inkl. foto. Mange havde opgivet og var gået hjem igen. Avisen 
skriver, at det ikke var muligt at få svar på, hvorfor det lod vente på sig. 
Avisen henviser til www.koege.dk. 
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Koordinationsgruppen: Der afholdes møde kl. 9.00 
Status på sygdom er yderligere 7 adresser siden mødet i går, og der har væ-
ret 12 henvendelser på skadestuen på Køge Sygehus. Det er ikke umiddel-
bart muligt at få oplysninger fra lægevagten. 
 
Derudover er der 3-4 husstande, hvor der har været sygdom uden for Vand-
værket Lyngens forsyningsområder. 
 
Der udstedes et øjeblikkeligt påbud uden varsel fra Køge Kommune til 
Vandværket Lyngen om iværksættelse af en undersøgelse af forureningen 
og fremskaffelse af rent vand. 
 
Det aftales, at beredskabet trykker en løbeseddel med pressemeddelelsen og 
et kort over forsyningsområderne til ophængning på de 4 udleveringssteder 
til vand. 
 
Der besluttes efter forslag fra politiet at oprette en kommunal hotline (tlf. 
5656 5656), som også fungerer uden for kommunens almindelige åbnings-
tid. 
 
Der besluttes udtaget vandanalyser, hvor folk har meldt om sygdom samt 
tæt ved disse ejendomme. Derudover tages der også et par prøver, hvor der 
er meldt sygdom uden for forsyningsområdet. Der følges op med daglige 
analyser.  
 
Rambøll hyres til at iværksætte en undersøgelse af kilden til forureningen. 
 
Der blev nedsat følgende 4 arbejdsgrupper: 
1. Prøvetagningsstrategi (Vandværket, Rovesta og kommunen (Merete)). 
2. Teknisk undersøgelsesgruppe (Vandværket, Rambøll, renseanlægget 

(Jess Bertelsen), kommunen (Niels Obsen og Peter Hegel). 
3. Medicinsk undersøgelsesgruppe (Embedslægerne og Fødevareregion 

Øst). 
4. Worst case (beredskabet og politiet). 
 
Kontrolbesøg på KER: Ved 9-10 tiden foretager direktøren for Køge Hol-
ding A/S sammen med en medarbejder (deltageren på workshoppen) samt 
driftslederen for KER en rundgang på rensningsanlægget for at undersøge, 
hvad der kan være sket (måleren der løb baglæns, og om der kan være sket 
tilbageløb med forurenet spildevand). Det konkluderes, at et tilbageløb med 
forurenet spildevand bare ikke kan være sket. Dog observerer de 2 gæster, 
at der er mangelfuld mærkning af ventiler (hhv. teknisk vand og drikke-
vand), og at der er udendørs drikkevandshaner med påførte slanger, hvilket 
anbefales afmonteret, idet lange slanger kan bevirke etablering af forbundne 
kar mellem de 2 vandsystemer. Det anses dog for helt usandsynligt, at spil-
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devand fra rensningsanlægget kan være kilden. Vandforsyningen til anlæg-
get reetableres i løbet af dagen. 
 
Statens Serum Institut kontakter op ad formiddagen Koordinationsgrup-
pen og tilbyder sin assistance, da man vurderer, at sagen er af en karakter, 
hvor de kan bidrage. Det aftales, at de deltager på Koordineringsgruppens 
møde kl. 17.30. Instituttet går i gang med at planlægge en spørgeskemaun-
dersøgelse via husbesøg på Smedevej samme dag. 
 
Rambølls første undersøgelse: Rambølls ekspert vedrørende uheldsunder-
søgelser bliver kontaktet ved 9-tiden og indbudt til møde tirsdag kl. 12. Her 
deltager direktøren for Køge Holding A/S og driftslederen på Vandværket 
Lyngen. 
 
Rambøll-eksperten får forelagt hele hændelsesforløbet og mistanken til ren-
seanlægget som kilden. Det oplyses, at vandforsyningen blev afbrudt, og at 
der samme formiddag er påsat en ny kontraventil på hovedledningen ind til 
anlægget. 
 
Selvom der er et klart indicium for renseanlægget som kilde, er det klart for 
ham, at de øvrige anser dette som helt usandsynligt, hvorfor han opfatter, at 
kommissoriet for opgaven er at starte med at gennemføre en grundig gen-
nemgang af rensningsanlægget for – sandsynligvis – at kunne frikende det-
te, så kræfterne kan koncentreres om den faktiske kilde andetsteds.  
 
En hypotese blandt flere er således, at forureningen er knyttet til det regn-
vandsopsamlingsmagasin, som befinder sig på Københavnsvej 160, da der 
er meldt om sygdom, og at vandet her lugter/smager af benzin. Rambøll be-
kræfter, at regnvandsanlæg ofte er en normal kilde til forurening, og derfor 
med stor sandsynlighed anses for kilden herfor, når man ikke har andre op-
lagte. Der havde også været meget specielle vejrforhold med stort nedbør, 
hvilket der blev lagt vægt på under mødet. 
 
Der var også stor mistanke til Sun Chemicals, fordi det var kendt, at de 
havde problemer med deres spildevandssystem. Endvidere foregik der i om-
rådet spulinger af kloaker under stort tryk. 
 
I umiddelbar forlængelse af mødet tager gruppen ud til rensningsanlægget, 
og Rambøll gennemfører en forholdsvis grundig inspektion af KER, men 
kunne ikke finde noget, der pegede på anlægget som kilden. De 2 vandsy-
stemer var ingen steder koblet sammen. På dette tidspunkt var det, jf. Ram-
bøll, simpelthen ikke muligt at konkludere, at det var KER – fordi det, der 
skete, krævede en bevidst handling.  
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Rambøll får endvidere lavet en liste over virksomheder i området, som kan 
generere overtryk eller undertryk, og man tager på besøg de forskellige ste-
der for at danne sig et første indtryk. 
 
Stop for fødevareproduktion. Fødevareregion Øst udsteder d. 16. januar 
påbud til virksomheder om stop for produktion efter en liste udarbejdet sent 
d. 15. januar. Det består i besøg og drøftelse af, hvorledes man håndterer si-
tuationen bedst. 
 
Medierne midt på dagen 
Jyllands-Posten: 12 beboere syge. Alle hjemme igen, siger politiet. Krise-
staben regner med senere i dag at kunne præsentere kilden. Politiet har mis-
tanke til rensningsanlægget – voldsomme regnskyl. Dette bekræfter DMI. 
Politiet sidder klar ved telefonerne.  
 
Ritzau kl. 11.55: Oplyser, at der nu er 16 syge, og kommunen oplyser, at 
der formentlig er tale om en bakteriel forurening, og årsagen jagtes. Ifølge 
kommunen fungerer nødforsyningen fint.  
 
Kommunens hotline oprettes tidligt på eftermiddagen og kører herefter i 
en periode dagligt til midnat. Via hotlinen kommer bl.a. også oplysninger, 
som Koordinationsgruppen inddrager i jagten på kilden. Der kommer såle-
des via hotlinen oplysning om en slamsuger, som er set i området, og flere 
ringer og oplyser, at der har været personer syge tidligere i den hvide by, og 
det derfor må være oplagt, at forureningen stammer herfra.  
 
Pressemeddelelse kl. 13.44 
Drikke- og brugsforbuddet gælder stadig for beboere, der bor i det område, 
som Vandværket Lyngen forsyner. Der arbejdes på højtryk med at finde år-
sagen til det forurenede vand. Det anbefales at følge med på www.koege.dk 
og at lytte til Køge Radio. Det fremgår endvidere, at der nu foreligger kort 
over området på hjemmesiden. Nye analyseresultater forventes kl. 18 
 
Der er oprettet en hotline-telefon hvortil “borgere kan ringe med deres 
eventuelle spørgsmål eller andet om det forurenede vand”. Endelig fremgår 
det, hos hvem medierne kan få yderligere information. 
 
Koordinationsgruppemøde kl. 17.30 
Analyseresultater viser coliforme og e.coli-bakterier i høje tal, hvor der er 
meldt om sygdom. Det antyder forurening med afføring fra mennesker, fug-
le eller andre varmblodige dyr. Der er ikke fundet bakterier i vandets afgang 
fra vandværket og i en prøve fra en daginstitution. Der er nu over 100 hus-
stande, der har meldt om sygdom til lægevagten. Embedslægen har en liste 
med adresser. Også kommunen modtager opkald om syge på den oprettede 
hotline. 
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Fødevarevirksomheder har henvendt sig om de må bruge vand fra tanke – 
men Fødevareregion Øst har afvist dette, da hele produktionsapparatet må 
betragtes som værende forurenet.  
 
Statens Serum Institut deltager og oplyser, at de har uddelt rør til afførings-
prøver i de hårdest ramte områder for at få mere viden om kilden. De vil 
endvidere kunne afsløre, om nogle sygdomstilfælde ikke stammer fra vand-
forureningen.  
 
Der lægges en ændret prøvetagningsstrategi, hvor hele området dækkes 
med analyser. Det drøftes, at udvidede analyser tager mere tid at få gen-
nemført. Der aftales udarbejdet et analyseprogram for 32 lokaliteter, herun-
der hvor meget, der skal analyseres for. Det er bl.a. vigtigt for teknikergrup-
pen at få klarlagt, om vandet mod nordvest er forurenet. 
 
Der er aktuelt følgende hovedteorier til årsagen på bordet: 
o Renseanlægget: Det er gennemgået, og der er fundet forskellige potenti-

elle, men ikke oplagte kilder til forureningen. Vandmåleren har talt hen-
holdsvis 13 m3 tilbage mellem den 12 og 13. januar og 14 m3 mellem den 
13. og 14. januar. I alt 27 m3. 

o Lækage ved et regnvandssystem på Københavnsvej 160.  
o Hændelse på en af virksomhederne, der har påvirket vandstrømmen i for-

syningsledningerne. Den høje frekvens af sygdom omkring Københavns-
vej og Smedevej sammenholdt med rørføringen kan indikere, at forure-
ningen stammer fra det sydlige område som fx den hvide by. 

 
Plan for undersøgelser næste dag: 
o Fortsatte undersøgelser på Køgeegnens Renseanlæg.  
o Fortsatte undersøgelser på Københavnsvej 160. 
o Den hvide by og besøg på Sun Chemicals. 
o Yderlige undersøgelser hos Kajs Kloakservice. 
 
Embedslægerne og Fødevareregion Øst anbefalede, at der ikke lettes på re-
striktionerne i hele Vandværket Lyngens forsyningsområde. Det besluttes 
offentliggjort, at forureningen er “rester af afføring”. 
 
Pressemeddelelse kl. 18.56  
Forbuddet opretholdes – undtagen til toiletskyl. Analyseresultater viser, at 
der er fundet bakterier, der indikerer rester af afføring, som er sygdoms-
fremkaldende. Der er via embedslægen kendskab til ca. 100 husstande, der 
har haft diarré og opkast. 
 
Der henvises igen til kommunens hjemmeside, hotlinen, den alternative 
vandforsyning – samt at der kan tages gratis bad på Asgård Skole og i Køge 
Svømmeland fra næste dag (med lidt praktiske anvisninger). Borgere, der 
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oplever feber, opkast og/eller diarre, anmodes om at kontakte egen læge el-
ler vagtlægen. 
 
Det oplyses, at Koordinationsgruppen arbejder på højtryk med “meget høj 
mødeaktivitet”, og der nævnes en række instanser, som indgår i gruppen. 
Endelig fremgår, hos hvem medierne kan få yderligere information. 
 
Medierne aften 
TV2-Nyhederne Online kl. 19.16: Det er afføring, der er skyld i, at borge-
re er blevet syge (der henvises til Politiken.dk). Talsmanden oplyser, at for-
ureningen skyldes afføringsrester, hvilket er alvorligt. Cirka hundrede hus-
stande har meldt ind om diarré eller opkast. Talsmanden siger, at “selvom 
vi har fundet kilden til forureningen, opretholder vi forbuddet mod at drikke 
vandet.” Må fortsat kun bruges til toiletskyl.  
 
Ritzau kl. 19.29: Selvom kilden er fundet opretholdes forbuddet. Der er 
intet bud på, hvornår forsyningen bliver normal. Erfaringen viser, at det 
godt kan trække ud. Derfor er der nu oprettet bademulighed 2 steder fra 
klokken 5 morgen. 
 
Onsdag d. 17. januar 
 
Medierne morgen 
Dato: baseret på RB kl. 11.55 – omtaler hotline med nummer. 
Berlingske Tidende: Afføring årsagen – 100 husstande ramt, dog ingen al-
vorligt syge. Ingen viden om hvor forureningen kommer fra – ikke tegn på 
indbrud. Hotlinen nævnes samt bademuligheden. 
 
Koordinationsgruppemøde kl. 16.00 
Der er i dagens løb udtaget 35 vandprøver, hvor der vil blive analyseret for 
e.coli- og coliforme bakterier samt for salmonella og campylobacter i ud-
valgte prøver. Teknologisk Institut har udtaget en række prøver til special-
analyse for bestemmelse af mikroorganismer. 
 
Der er indkommet yderligere 10 nye adresser med sygdomstilfælde, som 
lægevagten havde registreret den 16./17. januar. Der er ikke rapporteret om 
alvorligt syge. Der er på landsplan 4-5 gange så mange tilfælde af Roskilde-
syge som normalt lige nu. 
 
Der er af Fødevareregion Øst nu meddelt produktionsstop til 24 virksomhe-
der i området. Fødevareregion Øst mangler at besøge 2 daginstitutioner i 
området og meddele dem forholdsregler for brug og omgang med fødeva-
rer. 
 
Konklusionen på undersøgelserne til nu er, at der indtil videre ikke er fun-
det en oplagt kilde til forureningen. Skulle forureningen stamme fra rens-
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ningsanlægget er den på nuværende tidspunkt inddæmmet via installation af 
en kontraventil. Desuden har der været en grundig undersøgelse af alle 
slamsugere, der har været i området samt af en række firmaer. 
Det drøftes, om analyseresultaterne kunne forklares med 2 forskellige foru-
reningskilder. Der er erfaring for, at der ofte kan være flere smittekilder ved 
en forurening. 
 
Følgende nye teori var på bordet: Den ekstraordinære høje grundvandsstand 
i kombination med utætte kloaker. Ved et opstået vakuum (som tælleren i 
rensningsanlæggets vandmåler kunne indikere) i forsyningsledningen, kun-
ne der være sket en indtrængning af grundvand/kloakvand på ledningsnet-
tet. 
 
Teorien om, at slamsugere kan være kilden afvises (ikke højt nok tryk samt 
teknisk indretning som hindrer, at der kan ledes spildevand fra tanken til 
påfyldningsstedet). 
 
Kvaliteten af vand- og kloakledningerne på en industrigrund blev drøftet 
som mulig kilde. 
 
Plan for næste dag: 
o Undersøgelserne fortsætter med mere detaljerede gennemgange af bl.a. 

en række mulige industrikilder. 
o Der fortsættes med den aftalte analysestrategi. En række prøver skal 

fragtes til Jylland for analyse.  
o De udtagne prøver konserveres og gemmes så vidt mulig af hensyn til 

dokumentation. 
o Teknikergruppen skal mødes kl. 13 næste dag for at udarbejde en prak-

tisk plan for forsyning af området i 3 zoner.  
o Der skal udarbejdes en vejledning til forbrugerne for praktiske retnings-

linjer med hensyn til vask, varmvandsbeholdere m.v., når der åbnes for 
vand igen.  

o Embedslægen skal udarbejde en beskrivelse af sygdom i forbindelse med 
bakteriel forurenet drikkevand til kommunens hjemmeside og et udkast 
til en kogevejledning.  

 
Det besluttes ikke at ændre i de hidtidige anbefalinger, før der foreligger 
nye analyseresultater. Der er begrundet håb om, at resultaterne i morgen vil 
kunne bevirke en lettelse på restriktionerne i området. Dette skridt forbere-
des af alle. 
 
Pressemeddelelse kl. 18.00  
Forbuddet opretholdes for de 7.000 borgere efter dagens møde i Koordina-
tionsgruppen på basis af de nye prøveresultater. Bakteriemængden falder 
dog, og der er også et faldende antal nye sygdomstilfælde. Der er nu 110 
husstande, som er ramt af opkast og diarré.   
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Der henvises til hotlinen, såfremt man er bekymret eller har spørgsmål til 
situationen. 
Endvidere fremgår, hos hvem medierne kan få yderligere information. 
 
Medierne aften 
Ritzau kl. 18.12: Stadig forurenet, men lidt mindre. 110 husstande ramt – 
ingen alvorligt syge. Kommunen udtaler, at det er vigtigt at finde årsagen, 
selvom forureningen forsvinder. Kommunen kan ikke give svar på, hvornår 
forsyningen bliver normal – det kan godt trække ud. 
 
Torsdag d. 18. januar 
 
Pressemeddelelse kl. 12.00  
Stiles særligt til Radio Køge og TV Køge. 
Det meddeles, at selvom alle berørte borgere og virksomheder i området 
selvfølgelig er meget interesseret i at få et svar på, hvor længe drikke- og 
brugsforbuddet vil vare, kan svaret ikke gives endnu, da kilden til forure-
ningen fortsat ikke er lokaliseret. Situationen kan derfor risikere at trække 
ud. Det oplyses, at Koordinationsgruppen mødes dagligt om eftermiddagen 
og vurderer situationen på baggrund af de seneste prøveresultater, og at 
kommunen omgående derefter melder ud både i pressen og på hjemmesiden 
– og det vil typisk være tidligt om aftenen. Borgerne opfordres til at huske 
at medbringe de dunke, som de tidligere har fået vand i.   
 
Koordinationsgruppemøde kl. 16.00 
Dagens analyseresultater viser, at det nordlige område er uden bakterier, 
bortset fra en enkelt analyse, hvor der er fundet en enkelt bakterie, hvilket 
kan forekomme uden at være resultatet af en forurening. Bakterietallene ved 
Codangrunden, Københavnsvej, Smedevej og i drikkevandet på rensean-
lægget er fortsat høje. 
 
Der er enighed i gruppen om at anbefale kommunen at ophæve restriktio-
nerne i den nordlige del af forsyningsområdet. Der bør udstedes en vejled-
ning til forbrugerne om forholdsregler ved genoptagning af normal vandfor-
syning. 
 
Der er ifølge embedslægen ikke indkommet nye oplysninger om sygdoms-
tilfælde siden i går, herunder fra lægevagten. Samlet er det indtrykket, at 
frekvensen af nye sygdomstilfælde er ved at klinge af.  
 
Det har været overvejet at foretage en generel forebyggelse af hele området 
for hepatitis A, men da Køge Sygehus har oplyst, at 142 personer er blevet 
undersøgt og fundet negative de sidste måneder, vurderer embedslægen, at 
der ikke er grundlag herfor. 
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Fra Statens Serum Institut er der kommet svar på 7 afføringsprøver, hvoraf 
1 viser tilstedeværelsen af Norovirus (Roskildesyge). De andre 6 var nega-
tive på denne virus. 
 
Det blev præciseret, hvilke oplysninger hotlinen skal bede om for at ind-
kredse de relevante sygdomstilfælde (kun symptomer på diarré, opkast eller 
feber registreres med diverse informationer). En gang om dagen sendes op-
lysningerne til embedslægen til kritisk gennemgang.  
 
Embedslægen returnerer den filtrerede liste til geografisk kodning. Statens 
Serum Institut foretager en rundringning til virksomhederne langs Køben-
havnsvej for at få oplysninger om sygdomsfrekvens blandt medarbejderne. 
 
Det er nu hypotesen, at der har været et undertryk i drikkevandsledningen 
på Københavnsvej, og at dette har trukket beskidt vand ind i drikkevandssy-
stemet. Området påtrykkes et vandtryk fra de rene områder ned mod det be-
skidte område. 
 
Drikkevandsledninger langs Københavnsvej fra renseanlægget og nedefter 
er ikke rene. Installationerne og de 16 enkelte tilslutninger gennemgås langs 
østsiden af Københavnsvej. Det undersøges, hvor der er kloakledninger og 
samlinger langs forsyningsledningen.  
 
For at indsnævre det røde område fra vest besluttes at “tæppebompe” områ-
det med analyser for bakterier. Desuden fokuseres der analysemæssigt på 
renseanlægget, Codangrunden og Sun Chemicals.   
 
Vandudleveringen vurderes at gå fint. Der udleveres nu også vand til vask 
af gulve m.v. i daginstitutioner etc. Der arbejdes på mulighed for at tilbyde 
tøjvask i det berørte område. Der tilbydes kun vandudlevering på 2 lokalite-
ter. Svømmehallen holdes fortsat åben for bademuligheder. 
 
Pressemeddelelse – aften (tidspunkt ikke kendt) 
Ophævelse af brugsforbuddet i et nærmere præciseret område (adresser) 
omfattende mere end halvdelen af de berørte. Der er vedlagt bilag med kort. 
Der oplyses, hvorledes borgerne skal forholde sig, når vandet igen tages i 
brug. Alle fødevarevirksomheder vil blive kontaktet af Fødevareregion Øst, 
som vil vejlede i rengøring m.m. 
 
Det meddeles, at nødforsyningen reduceres til 2 angivne steder. 
 
Den nedsatte Koordinationsgruppe fortsætter deres samarbejde med Vand-
værket Lyngen, indtil der igen er rent drikkevand i hele forsyningsområdet.  
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Fredag d. 19. januar  
 
Medierne – morgen 
Dagbladet Køge skriver, at øget kontrol ikke kan hindre en akut forure-
ning. og at der ikke findes en alarm, som kan give omgående signal ved 
colibakterier. Vandværksvandet har hele tiden været i orden – forureningen 
er sket ude i ledningsnettet. Avisen henviser til hjemmesiden. Der er stadig 
ikke fundet en kilde. Kommunens natur- og miljøchef udtaler, at om årsa-
gen peger pilen endnu ikke i en bestemt retning. 
 
Pressemeddelelse kl. 9.06 
Det oplyses, at efter frigivelsen af den nordlige del, sker der ændringer i 
kommunens badetilbud og vandnødforsyning:  
 
Der lukkes kl. 13 i dag for badning på Asgård Skole, mens der fortsat er 
mulighed for at bade i Køge Svømmeland fra kl. 5 til kl. 22. De 4 vandde-
poter er fra i dag blevet reduceret til 2 med nærmere angivelse af disse. Alle 
der henter vand her, skal selv medbringe dunke. Borgere, der ingen dunke 
har, kan hente dem på Tigervej 8 frem til kl. 20.00 i dag den 19. januar. 
 
Pressemeddelelse kl. 14.39 
Det oplyses, at vanddepoterne flytter pga. frostvarsel til nye pladser nær de 
2, som dermed lukkes. Der angives placering. 
 
Koordinationsgruppemøde kl. 16.00 
Analyserne fra det frigivne område bekræfter, at beslutningen om frigivelse 
var rigtig. I det røde område er der stadig mange analyser, der viser indhold 
af coliforme bakterier. DNA-analyserne fra Teknologisk Institut af prøverne 
fra d. 17.1. viser, at der er tale om humane fækalier. 
    
Der er kommet resultater fra analyserne for clostridium perfringens, og den 
er fundet signifikant i en prøve ud af 12 stk. (Ses ved fødevareforgiftninger 
og findes i jord og i afføring). 
 
Statens Serum Institut oplyser, at afføringsprøver fra 28 personer er under-
søgt for Norovirus, hvoraf 8 er fundet positive. Derudover er én person fun-
det smittet med bakterien camphylobacter, mens de øvrige er negative for 
bakterier. Via telefoninterview er bekræftet, at samtlige personer med posi-
tive prøver menes sikkert smittet inden for den røde zone. 
 
Der er ikke indkommet nye meldinger fra læger om flere syge. Kommunens 
hotline har modtaget nogle ganske få, der er sendt videre til embedslægen. 
Der er via hotlinen modtaget en meddelelse om mange, der har været syge 
på Sun Chemicals specielt i en bygning, som er tilsluttet og ligger først på 
stikledningen fra Københavnsvej. 
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På baggrund af de fremlagte analyseresultater og embedslægens anbefalin-
ger bliver der ikke lempet på restriktionerne. 
 
Der er nu frigivet 15 virksomheder ud af 25, og de har fået direkte besked 
af Fødevareregion Øst.  
 
De tekniske undersøgelser af virksomhederne langs Københavnsvej har af-
sløret en række problemer, men installationer er nu sikret mod tilbagestrøm-
ning til vandforsyningsledningen. Der er en begrundet mistanke om, at en 
virksomhed kan have bidraget til forureningen af vandforsyningen på deres 
eget område. Der arbejdes videre på at udrede situationen samt tage prøver 
af forskellige lokaliteter bl.a. et åbent kar med kølevand, som også kan være 
en kilde. 
 
Plan for næste dag: 
o For at aflive rygter om vaccination for hepatitis skriver embedslægen lidt 

om beslutningen herom til kommunens hjemmeside. 
o Pga. forvarsler om frostvejr og storm i weekenden flyttes udleveringsste-

derne for drikkevand til 2 brandhaner, der kan frostsikres. Der arbejdes 
videre med muligheden for at tilbyde tøjvask.    

o Der bliver arbejdet på at gennemgå hele Smedevej og tage analyser i 
hver 5. husstand. Evt. skal der graves ned for at tage grundvandsprøver. 

o En virksomhedsgrund gennemgås videre, og der tages analyser af kriti-
ske steder. 

o En anden virksomhed pålægges dagligt at sende en mail til Køge Kom-
mune med status for lovliggørelse af deres installationer. 

 
Pressemeddelelse kl. 17.30 
Det oplyses, at forbuddet opretholdes i den sydlige del af Lyngens forsy-
ningsområde på basis af Koordinationsgruppens møde kl. 16, hvor de sene-
ste vandprøver er drøftet. 
 
Situationen er uændret for de ca. 3.000 borgere, der bor i området.  
 
Koordinationsgruppen vil mødes igen lørdag den 20. januar om eftermidda-
gen, hvor de på baggrund af nye prøveresultater samt tekniske undersøgel-
ser vurderer situationen. Samtidig arbejdes der med uformindsket styrke på 
at finde selve kilden til forureningen. 
 
Lørdag d. 20. januar 
 
Koordinationsgruppemøde kl. 16.00 
De tætte målinger i det røde område viser, at der er et område mod vest og 
mod nord, der har rent vand nu. Analyserne viser et generelt faldende tal for 
bakterier i de øvrige områder. 
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Alle analyser fra Teknologisk Institut viser, at der er tale om human affø-
ring. Det kan altså definitivt nu udelukkes, at der er tale om gylle eller affø-
ring fra andre dyr. 
 
Det blev – efter en del debat om bufferzoner og sikkerhed – besluttet at 
yderligere ca. 1.200 beboere i området vest for Nylandsvej efter nærmere 
angivelse nu kan bruge vandet uden restriktioner. 
 
Også prøverne fra Ringen er rene, men embedslægen anbefaler endnu ikke 
en frigivelse af dette område.  
 
Efter døgnets undersøgelser kan det konkluderes, at Codangrunden ikke kan 
være kilden og reelt er der kun 2 mulige kilder tilbage. Renseanlægget og 
en større virksomhed, hvor installationerne ikke var i orden, og hvor der er 
modtaget den første mail om tiltag for lovliggørelse af deres anlæg. 
 
Der er konstateret en vandledning, der taber tryk – årsagen skal klarlægges 
næste dag. 
 
Det oplyses, at der på Smedevej er udskiftet vandmålere, så de nu har kon-
traventil. 
 
Der skylles fortsat i hele drikkevandssystemet med ca. 1.000 m3 i døgnet 
over normalforbruget. Der skylles fra det frigivne område til det røde områ-
de. I enden af systemet ledes vandet til kloak via brandslanger. Vandet le-
des igennem de mindre rør for at sikre en effektiv udskylning af boligområ-
derne. 
 
Det understreges over for gruppens medlemmer, at man bør holde resultater 
og detaljer inden for gruppens kreds for at sikre gruppen ro og fokusering 
på det reelle arbejde. 
 
Plan for næste dag: 
o Bakteriers levedygtighed undersøges, og det undersøges, om man ud fra 

analyserne kan klarlægge, om der stadig er en kilde, der tilfører vandsy-
stemet forurening. 

o Fødevareregion Øst kontakter de 2 virksomheder i det nye frigivne om-
råde for vejledning om skylning, rengøring og desinfektion ved opstart. 

o Der gennemføres lækagesøgninger i det røde område og fortsat gennem-
gang af installationer på Smedevej og Københavnsvej.   

o Lækage undersøges i vandledning. 
o Fortsat analyseovervågning i de grønne områder og i Ringen. Der udta-

ges endvidere analyser for aromater. 
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Pressemeddelelse kl. 19.05 
Det oplyses, at yderligere et nærmere defineret område (kort vedlagt) nu er 
frigivet (og hvorledes man her skal forholde sig) – men at fortsat 1.800 
mennesker stadig er omfattet af forbuddet (med liste over hvilke veje det 
er). 
 
Det oplyses, at de 2 fødevarevirksomheder i det frigivne område vil blive 
kontaktet af Fødevareregion Øst, som vil vejlede i rengøring m.m.  
 
Det oplyses, at Koordinationsgruppen mødes igen næste dag, hvor de på 
baggrund af nye prøveresultater samt tekniske undersøgelser igen vurderer 
situationen. Og at der arbejdes med uformindsket styrke på at finde selve 
kilden til forureningen. 
 
Det oplyses, at det nu er sikkert, at det er afføring fra mennesker, der er år-
sagen til forureningen med henvisning til DNA-metoden. Det fremgår, hvil-
ke laboratorier der samlet er inddraget. 
 
Det meddeles, at de 2 tilbageværende vanddepoter er flyttet til frostsikrede 
brandhaner med angivelse af hvor.  
 
Borgere, som har vanskeligt ved at komme til disse steder af fysiske årsa-
ger, kan få hjælp ved kontakt til hotlinen. 
 
Endelig henvises til hvorledes medierne kan få yderligere information, her-
under hjemmesiden. 
 
Medierne aften 
Ritzau kl. 19.43: Flere kan nu bruge vandet. De sidste 1.800 borgere kan 
man, ifølge talsmanden, ikke sige, hvor længe skal vente. Der kan gå flere 
uger viser erfaringer, men det forventes ikke. Der henvises til hjemmesiden. 
 
Søndag d. 21. januar 
 
Koordinationsgruppemøde kl. 16.00 
Analysetallene giver ikke basis for at frigive nye områder. 
 
Det drøftes, om der kan være ældre eller svækkede, som er “glemt” af sy-
stemet. Der skal en udmelding om nabohjælp til hotlinen og i pressemedde-
lelsen. Beredskabet finder alle over 65 år i morgen (mandag d. 22). Der 
sammenholdes med hjemmeplejen. 
 
Borgerne skal opfordres til, at hvis man stadig er syg, skal man henvende 
sig til vagtlægen. 
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Pilen peger på renseanlægget, men der er behov for mere detaljerede under-
søgelser af vandsystemer på renseanlægget med henblik på at finde selve 
årsagen. 
 
En række hændelser skal undersøges nærmere: Der er fundet brandhaner 
uden plombering, virksomheden med uorden i installationerne har ikke le-
veret, hvad de skulle. Der er mistanke om et sprunget spildevandsrør på 
Smedevej, og der er en lækage i en vandledning på Smedevej og Køben-
havnsvej. 
 
En nærmere redegørelse fra meteorologerne om vejrforholdene d. 13./14. 
januar er på vej. 
 
Det er måske muligt at spore, om det forurenede vand kommer fra en virk-
somhed, som har en speciel drikkevandsforsyning, hvor man kan lave et 
særligt kemisk fingeraftryk af deres normale vand. Dette undersøges. 
 
Hele prøvetagningsstrategien drøftes – skal den ændres? Kan der analyseres 
for andre ting? 
 
Det oplyses, at alle de gamle prøver ikke er gemt. 
 
Det oplyses, at Statens Serum Institut er gået i gang med en nærmere under-
søgelse af de fundne Novovirus i afføringsprøverne, idet det dermed er mu-
ligt at vurdere, om forureningen stammer fra en husstand eller fra rens-
nings-anlægget (eller andre “multikilder”). 
 
Det oplyses, at 68 personer i alt arbejder på sagen. 
 
Det besluttes at tage et møde med Miljøstyrelsen som optakt til at undersø-
ge muligheden for desinficering af forsyningsnettet. Det besluttes endvide-
re, at politiet ikke deltager automatisk fremover i Koordinationsgruppens 
møder. 
 
Planer for næste dag: 
o Vandværket starter udskylning i aften på 2-3 husstande på Smedevej og 

derefter udtages prøver mandag d. 22. Desuden startes på lækagesøgning 
flere steder. 

o Der skal lægges plan for udskylning af forsyningsnettet.  
o Der skal skaffes dokumentation af eventuelle ulovligheder på en virk-

somhed. 
 
Pressemeddelelse kl. 19.19 
Det oplyses, at dagens mange prøveresultater ikke har givet Koordinations-
gruppen anledning til yderligere at frigive områder. Der er vedlagt kort over 
området med og uden forbud. 
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Det oplyses, at det store opklaringsarbejde er gået ind i en ny fase. Koordi-
nationsgruppen er de sidste par dage kommet endnu tættere på de mulige 
forureningskilder, der nu bliver efterforsket meget intenst. Det sker ved en 
mere fysisk indsats, hvor der søges efter lækager, og der udskiftes vandin-
stallationer for at hindre spredning af vand, der måtte være forurenet. Der 
tages daglige vandprøver i såvel det område, hvor der er forbud. som i re-
sten af forsyningsområdet.  
 
Det oplyses, at Koordinationsgruppen nu inddrager yderligere specialister i 
efterforskningsarbejdet. Talsmanden citeres for, at alle i den nedsatte Koor-
dinationsgruppe lægger et kæmpe arbejde i sagen, og at der i alt er ca. 70 
mennesker, der dagligt arbejder med sagen. Det kan dog ikke oplyses, hvor 
længe det vil vare, før de sidste 1.800 borgere kan åbne for deres haner.  
 
Det oplyses, at hjemmeplejen er særlig opmærksom på ældre og svagelige 
borgere for at sikre, de har vand og i øvrigt har det godt rent fysisk. Men al-
le opfordres til at kigge lidt ekstra efter deres naboer.  
 
Yderligere information fås hos talsmanden (tlf.) eller på Køge Kommunes 
hjemmeside på www.koege.dk. 
 
Mandag d. 22. januar 
 
Medierne – morgen 
Dagbladet Køge oplyser, at 70 personer arbejder på sagen – og der er lag-
kage på bordet hos Koordinationsgruppen grundet en 60 års fødselsdag, 
som fejres på mødet mens familien må vente. 
 
Hjemmeplejen kontakter alle 185 borgere over 65 år, der bor i det ramte 
område for at se, om de har vand og for at se, om de har problemer som 
følge af forureningen, og om alt i øvrigt står godt til. 
 
Koordinationsgruppemøde kl. 16.00 
Der efterspørges en let forklaring på de tiltag, der udføres til brug for bor-
gerne. Tidshorisonten er det dog umuligt at udtale sig om, men måske kan 
der henvises til tidligere lignende sager. Der opfordres endvidere til, at der 
meldes mere ud i pressen om strategien for kildeopsporingen. 
 
Der er ingen nye indberetninger om sygdomstilfælde. Statens Serum Institut 
kan via afføringsprøverne påvise, at smitten kræver en fækal opblanding fra 
mere end et hushold – formentlig fra 40-100 husstande – eller en større 
virksomhed (rensningsanlægget). Nogle borgere skal muligvis behandles 
med antibiotika. Statens Serum Institut udsender et notat. 
 
Der er i dagens løb gennemført flere virksomhedsinspektioner og i boliger. 
En virksomhed har installationer, der ikke er teknisk i orden. Vandværket 
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fremsender et påbud om at få det bragt i orden. Der er installeret kontraven-
tiler på renseanlægget og hos flere andre virksomheder. Der arbejdes på 
Smedevej, og der resterer undersøgelser af enkelte beboelser på Køben-
havnsvej. 
 
Lækagesøgningen på Københavnsvej var negativ. Der fortsættes på Smede-
vej hidtil uden resultat. 
 
Konklusionerne i DTI-rapporten vil ifølge Rambøll ikke have ændret tekni-
kernes arbejde, selvom de havde været fremme tidligere, da rapporten ikke 
kan pege på en præcis kilde på renseanlægget som årsag til forureningen. 
Teknikerne er derfor nødt at antage, at der er andre mulige kilder end rense-
anlægget som årsag til forureningen, da der ellers er risiko for at overse en 
kritisk faktor. 
 
Det konkluderes, at de store virksomheder samt husene på Københavnsvej 
næppe er sandsynlige kilder til forureningen. Tilbage resterer kun rensean-
lægget, hvor der er konstateret et hul i forsyningsledningen med et tab på 4 
l/min. Der etableres en ny ventilbrønd med en dobbeltvirkende kontraventil 
ved indgangen for forsyningsledningen, da den præcise placering af led-
ningsnettet på rensningsanlægget ikke kendes. 
 
Dagens analyseresultater siger o.k. til de hidtidige frigivelser. Området ved 
Ringen mod sydvest overvejes frigivet. Området ved Københavnsvej 160 er 
i bedring.  
 
Det besluttes at frigive “Ringen” grundet 4 prøver, der alle er negative, 
samt områdets placering på forsyningsnettet. Det besluttes at undlade at 
indføre en gul zone med kogeforbud, men at afvente ekstra prøver af hen-
syn til sikkerheden og kommunikationen udadtil. 
 
Planer for næste dag: 
o Teknikergruppen etablerer en ny ventilbrønd på renseanlægget, og der 

foretages de sidste installationer på Smedevej og Københavnsvej. Læka-
gesøgningen fortsætter.  

o Der forestår nu en teknisk udfordring med rensning af den del af led-
ningsnettet, der har været inficeret. 

o Statens Serum Institut oplyser, at campylobacter og Norovirus i biofilm 
på ledningsnettet kan bevirke, at folk bliver syge. De vil kontakte nordi-
ske kolleger for at indhente erfaringer. Endelig anbefaler de, at Miljøsty-
relsen inddrages. Også DANVA skal kontaktes angående erfaringer for 
lignende tilfælde. 

o Notat fra embedslægen skal lægges på hjemmesiden. Sygdomslisten sø-
ges opdateret.  
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o Der tages en række nye prøver, herunder skal Smedevej “tæppebombes” 
efter anbefaling fra embedslægen. Der udtages virksomhedsprøver til 
analyse for kemiske indikatorer. 

 
Pressemeddelelse kl. 19.48 
Det oplyses, at dagens møde bød på en rigtig god nyhed, nemlig at ca. 400 
køgensere i Ringen kan åbne for vandet her til aften. Der nu 1.400 borgere, 
der fortsat er ramt af forbuddet. Det gennemgås, hvorledes borgerne i Rin-
gen skal forholde sig, når der igen må bruges af vandet (skylning etc.). 
 
Det oplyses, at Koordinationsgruppen i dag fik assistance fra Statens Serum 
Institut, som udtaler, at det har vist sig, at der er flere årsager til sygdomstil-
fældene, og dette forklares nærmere. Det anbefales at udføre god hygiejne 
for at hindre yderligere smitte fra person til person. 
Der berettes om teknikernes arbejde med gennemskylning (som borgerne 
selv skal stå for). 
 
Det oplyses, at hjemmeplejen i dag har kontaktet de ældre borgere i områ-
det. 
 
Der følges op på opfordringen om nabohjælp fra i går med særlig fokus på 
naboer af anden etnisk oprindelse, som kan have svært ved at følge med i 
strømmen af informationer og budskaber. 
 
Yderligere information fås hos talsmanden (tlf.) eller på Køge Kommunes 
hjemmeside på www.koege.dk. 
 
Som bilag vedlægges opdaterede kort over området. 
 
Tirsdag d. 23. januar 
 
Medierne – morgen 
Dagbladet Køge skriver, at flere end 100 husstande nu er ramt. Udtalelser 
fra Statens Serum Institut formidles, og det oplyses, at der er gang i flere til-
tag for at skaffe rent vand. Der er stadig 1.400 uden rent vand. Indsatsen 
over for de 185 ældre omtales. 
 
Avisen Dato skriver, at der foregår en intensiv jagt på forureningskilden, nu 
med en mere fysisk indsats. 
 
Koordinationsgruppemøde kl. 16.00 
Der er ikke rapporteret om nye sygdomstilfælde. Den opdaterede liste over 
sygdomstilfældene er på vej. Nye e. coli-tilfælde er af udenlandsk art (kan 
være rejserelateret). Status er nu ifølge embedslægen, at i alt er eller har 
godt 100 personer været syge. 
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De sidste ældre, som ikke var hjemme i går, er nu kontaktet eller andet (20 
af 21). Politiet hjælper med at afklare status for den sidste person. 
 
Teknikerne har gennemført lækagesøgninger på flere veje uden at påvise 
nogen. Der fortsættes med andre veje. Der mangler at blive skiftet vandmå-
lere på 3-4 huse, hvor beboerne tilsyneladende er bortrejste.  
 
Virksomhederne rådgives vedrørende gennemskylning, og der er ved at væ-
re tjek på installationer. 
 
Lækagen på rensningsanlægget er fundet.  
 
Ved gennemgangen af rensningsanlægget blev det konstateret, at der ikke er 
en fysisk sammenkobling mellem vandværksvandet (3-4 bar) og procesvan-
det (op til 6 bar). Men det blev påvist, at der bl.a. i centrifugebygningen er 
en mulighed for manuel sammenkobling af proces- og vandværksvand. 
Samtidig sad den kontraventil fast, der kunne forhindre et tilbageløb af tek-
nisk vand fra renseanlægget ud i drikkevandssystemet. En mulig sammen-
kobling vil kunne passe med fordelingen af sygdomstilfældene og tilbage-
løbet på vandmåleren og koncentrationsfordelingen af bakterier i forhold til 
vandstrømmen i forsyningsnettet. 
  
Rambøll påpeger, at det er forholdsvis nemt at komme til at foretage en 
sammenkobling også uden, at man nødvendigvis er orienteret om, hvad 
man foretager sig. Der drøftes en frit-lejde-kampagne for at få “den syndi-
ge” til at melde sig. 
 
Da der stadig anses at være 2 mulige kilder tilbage, skal alt undersøges, ind-
til kilden er endeligt fastlagt. Ifølge drøftelsen er der måske flere teoretiske. 
Den brede vifte af bakterier indikerer dog, at det er spildevand fra rens-
ningsanlægget, der er forureningskilden og ikke en mindre forureningskil-
de. 
 
Alle prøver fra de frigivne områder er stadig pæne. Det gælder også nogle 
endnu ikke frigivne områder, som kommunen gerne ser frigivet, men em-
bedslægen er stadig betænkelig. Der er en længere debat om udskylnings-
strategier, klorering, indikatorbakterier og overlevelse af sygdomsfremkal-
dende bakterier, hvorefter embedslægen ikke ønsker at give nogen områder 
fri. 
 
Planer for næste dag: 
o Lækagesøgningen fortsætter og installationsgennemgangen på de sidste 

veje afsluttes. Der skal udarbejdes en rapport for arbejdet indtil nu. 
o Vandværket Lyngen blev anmodet om at opstille og sende et forslag til et 

overvågningsprogram i de grønne områder til kommunen.  
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o Embedslægerne afventer vagtlægelister med henblik på at opdatere syg-
domskortet. 

o Prøvestrategi fastlægges på møde efterfølgende. 
 
Pressemeddelelse kl. 19.02 
Det oplyses, at forbuddet i det sydlige område fastholdes. Der er fortsat ca. 
1.400 mennesker, som ikke må drikke eller bruge vandet til andet end toi-
letskyl. Det oplyses, at teknikerne de sidste dage har søgt efter lækager på 
veje, hvor fundet af colibakterier har været størst, men ingen er fundet. 
Gårsdagens prøveresultater viser et faldende antal colibakterier. 
 
Koordinationsgruppen mødes igen i morgen, hvorefter Køge Kommune 
bringer nyt på www.koege.dk og i pressen. 
 
Det oplyses, at der i dag er oprettet endnu et vanddepot, og hvor det er pla-
ceret. 
Yderligere information fås hos talsmanden (tlf.) eller på Køge Kommunes 
hjemmeside på www.koege.dk. 
 
Som bilag vedlægges opdaterede kort over området. 
 
Onsdag d. 24. januar 
 
Koordinationsgruppemøde kl. 16.00 
Der er nu installeret vaskemaskiner.  
Statens Serum Institut oplyser, at der er fundet både protozoer (amøber), 
Norovirus og camphylobacter. Der er fundet salmonella i vandet fra en tap-
hane på en af virksomhederne, men sådanne er ikke fundet i fækalieanaly-
serne. 
  
Prøver udtaget d. 21. viser i enkelte tilfælde endotoxin-tal over 2 på Sme-
devej (for højt). 
 
Et område med konkrete adresser på Strandlodsvej, Blommevænget, Stein-
mannsvej, Nyvej og Stevnsbovej har negative analyser og besluttes frigivet. 
Områderne anses for aldrig at have været eller i værste fald kun have været 
meget lidt forurenet. Fødevareregionen kontakter i aften de 2 fødevarevirk-
somheder, der er i det frigivne område og vejleder dem. 
 
En række andre områder har stadig positive analyser. Der ønskes supple-
rende viden om sygdomstilfældene i dette område. Statens Serum Institut 
opsamlede og tog derefter telefonisk kontakt til personerne på de kritiske 
adresser, og der erfares, at der på Strandlodsvej og Steinmannsvej ikke har 
været rapporteret om syge, som kan henføres til vandforureningen.  
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Det blev drøftet, hvad der på sigt skal til for at kunne frigive det værst ram-
te område. Det blev efter diskussion besluttet, at der fortsat skal skylles 
kraftigt. I starten af næste uge vil der blive udtaget prøver både for bakterier 
og for vira, Resultatet kan foreligge efter 2-4 dage, hvorefter det kan beslut-
tes, om man kan undgå at desinficere forsyningsnettet. Såfremt det bliver 
nødvendigt at desinficere, skal der indhentes bistand udefra samt udarbejdes 
en strategi. 
 
Det besluttes at fortsætte udskylningen med borgernes hjælp den næste uge. 
Fremover holdes der møder i mindre grupper og næste fælles møde er 1. fe-
bruar. 
 
Der er planlagt udtaget vandprøver fra ishuset på Revlen i morgen. 2 ejen-
domme mangler nu at få tjekket installationer.  
 
Københavnsvej og Smedegade med stikveje kan erklæres fri for lækage. 
Der foregår stadig lækagesøgning på rensningsanlægget bl.a. på den led-
ning, der lækker. 
 
Vandinstallationerne på Smedevej er blevet gennemskyllet 2 x 20 min. I 
den forbindelse har folk stillet spørgsmål ved, om bakterier fra vanddampen 
kan smitte ved aerosoler. Embedslægen mener, at man nok ikke bør ophol-
de sig i længere tid i rummet, og der skal luftes ud bagefter. Risikoen er lav, 
da smitte fra de fundne vira og bakterier sker gennem mave-tarm-kanalerne. 
 
Pressemeddelelse kl. 20.42 
Stort område med 850 borgere frigives fra drikke- og brugsforbuddet. Det 
oplyses, at de frigivne veje (adresser angivet) ligger i et område, der enten 
ikke har været forurenet eller kun har været forurenet i en mindre grad. For 
de resterende ca. 550 borgere kan der gå op til flere uger, før drikke- og 
brugsforbuddet ophæves. 
 
Der gives information om, hvorledes man skal forholde sig, når vandet fri-
gives (udskylning mm), herunder fødevarevirksomhederne som vil blive 
kontaktet. 
 
Det oplyses, at prøveresultaterne viser, at den gennemførte gennemskylning 
i borgernes vandhaner mandag til onsdag har været med til at nedbringe an-
tallet af colibakterier i vandledningsnettet, og at det er besluttet at fortsætte 
hermed de næste uger. Derefter kan en desinfektion af ledningsnettet kom-
me på tale, før det totale drikke- og brugsforbud kan ophæves. Der kan der-
for gå flere uger, før de sidste 550 borgere igen kan bruge deres vand. 
 
Der informeres om spørgsmålet om risikoen ved dampe, og der henvises til, 
at embedslægen har vurderet, at gennemskylningen ikke indebærer nogen 
risiko. 
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Det oplyses, at hvis man ikke har de dunke, man skal bruge, kan der hentes 
dunke hos beredskabet (sted og tid). 
 
Yderligere information fås hos talsmanden (tlf.) eller på Køge Kommunes 
hjemmeside på www.koege.dk. 
 
Torsdag d. 25. januar 
 
Teknikergruppen holder møde kl. 9.00 
Der udvælges 5 adresser, hvor udviklingen af bakterier løbende følges sam-
tidig med, at der udtages vandprøver til virusanalyse efter den intensive ud-
skylning i weekenden.  
 
Der udtages vandprøver på et ret stort antal lokaliteter i dag i hele Lyngens 
forsyningsområde, og dette gentages igen på mandag. Der undersøges for 
e.coli, coliforme, endotoxin og kimtal. 
 
Arbejdet med udskiftning af installationer på Smedevej og Københavnsvej 
skrider frem. 
 
Som led i kildesporing skal Teknologisk Institut foretage en analyse af bak-
teriestammerne fra 3 gemte vandprøver fra den 16.1. 
 
Det aftales, at Rambøll, vandværket og kommunen holder kontakt hen over 
weekenden med oplysninger om resultater og problemer. Rambøll skriver et 
notat med indholdet.    
 
Pressemeddelelse kl. 15.05 
Det oplyses, at der er 4 steder (med adresser) med nødforsyning af vand til 
de 550 mennesker, der fortsat er omfattet af forbuddet, og at der kan hentes 
vand døgnet rundt. Såfremt man på grund af fysiske årsager har problemer 
med at komme til de 4 steder, kan der ringes til hotlinen på tlf. 56 56 56 56 
for hjælp hertil. 
 
Det oplyses, at det fortsat er muligt gratis at tage bad i Køge Svømmeland 
(tidspunkter angives). Ved indgangen vil man få udleveret en billet til det 
gratis bad (info om håndklæde og sæbe). 
 
Forvaltningen modtager sent på dagen Rambølls delrapport om kilden til 
forureningen. 
 
Fredag d. 26. januar 
 
Teknikergruppen holder møde kl. 9.00 
Det antages, at rørene som følge af gennemskylning nu er ved at være rene, 
men usikkert hvor længe det vil vare før, de er helt rene. Der besluttes en 
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ændret skyllestrategi (mere vand og længere periode). Beboerne i det røde 
område skal fremover skylle mellem 6 og 12 timer dagligt (heraf ½ time 
med varmt vand). Alle haner skal åbnes helt under skylningen. Forøgelsen 
af skylningen skal fortsætte ud over weekenden. Beboere skal være hjemme 
af hensyn til risikoen for opstuvning i ejendommens kloakledninger. Der vil 
blive omdelt brev via kommunen. 
 
Der indsamles nøgler og sikres adgang til de 5 beboelser, der er udvalgt til 
løbende monitering. 
 
Der skal til uge 5 udarbejdes et oplæg til prøveudtagningsprogram i de fri-
givne områder.  
 
Den tekniske rapport fra Rambøll over hændelsesforløbet er under udarbej-
delse og forventes færdig til næste koordinationsmøde i uge 5. 
 
Lækagesøgning er afsluttet, og ingen lækager fundet. Der er ikke påvist 
nogen lækage på renseanlægget. De tidligere beskrevne tab på 4 l/min skyl-
des en utæt vandhane og et løbende toilet. Rapporter fra lækagesøgningen 
er undervejs. Sidste installation på Københavnsvej udskiftes i dag. På Sme-
devej resterer udskiftning af 8 målere. 
 
Rambøll arbejder på et notat/oplæg vedrørende diverse desinfektionsmeto-
der samt oplæg til målinger til brug for Koordinationsgruppen. Notat for-
ventes omdelt mandag d. 29.1. 
 
Det aftales, at Rambøll, vandværket og kommunen holder kontakt hen over 
weekenden med oplysninger om resultater og problemer.  
 
Næste møde holdes mandag kl. 15. 
 
Pressemeddelelse kl. 13.01 
Kilden til forureningen af vand i det nordlige Køge er nu fundet. 
De tekniske undersøgelser har vist, at forureningen af drikkevandet skyldes 
en hændelse på Køgeegnens Renseanlæg. En meget uheldig kombination af 
en teknisk fejl og menneskelig fejl har ført til forureningen. 
 
Siden forureningen blev opdaget den 15. januar 2007 har et stort hold af 
eksperter arbejdet på at finde kilden til forureningen. Undersøgelserne har 
nu vist, at forureningen stammer fra Køgeegnens Renseanlæg. Forurenin-
gen er sket ved, at drikkevandssystemet er blevet forurenet med såkaldt 
“teknisk vand” fra renseanlægget.  
 
Den nedsatte Koordinationsgruppe har modtaget en rapport fra rådgivnings-
firmaet Rambøll, der fastslår, at “der er sket en sammenkobling af det tek-
niske vandsystem med rentvandssystemet i perioden fra fredag den 12. ja-
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nuar til søndag den 14. januar 2007. Sammenkoblingen er sandsynligvis 
sket i centrifugehuset”. 
 
Herudover tilføjer Rambøll, at “det vurderes sammenfattende, at andre mu-
lige årsager kan udelukkes, og at det således er den eneste sandsynlige for-
klaring”. 
 
Teknisk vand er renset spildevand. Vandet opfylder udledningskravene for 
renseanlægget, men det indeholder stadig store koncentrationer af de foru-
renende bakterier. Forureningen skyldes en meget uheldig kombination af 
flere fejl. For det første kunne der have været etableret en tilbageløbssikring 
på renseanlægget. For det andet har en ventil været rustet, så den ikke har 
fungeret korrekt. For det tredje formodes det, at der er sket en menneskelig 
fejl, som har betydet, at det tekniske vand under højt tryk er blevet ført over 
i et system, som er forbundet med drikkevandssystemet.  
 
Da forureningen skyldes en særlig kombination af uheldige omstændighe-
der, er der ingen grund til at tro, at en lignende fejl vil ske igen.  
 
For at være ekstra forsigtig har Køge Kommune besluttet straks at iværk-
sætte 2 initiativer: For det første skal alle ventiler på kommunens rensnings-
anlæg gennemgås, så det sikres, at de er funktionsduelige og vedligeholdte. 
For det andet skal de interne procedurer på kommunens rensningsanlæg 
gennemgås, så det sikres, at der ikke er fejl i procedurerne. Derudover over-
vejes forskellige andre mulige tiltag, som omtales i rapporten fra Rambøll. 
 
For at få mere viden om eventuelle menneskelige fejl har Køge Kommune 
bedt Kommunernes Landsforening kortlægge hændelsen på rensningsan-
lægget. Målet er at få en så detaljeret viden om hændelsen som muligt, så 
det er tydeligt, hvorfor forureningen er sket, og hvordan den kunne ske. 
 
Talsmanden udtaler på vegne af Koordinationsgruppen: “Det omfattende 
tekniske arbejde har nu ført til, at kilden til forureningen er fundet. Det er 
positivt. Vi arbejder naturligvis fortsat intenst på, at vandet hurtigst muligt 
kan frigives til de ca. 550 borgere, som stadigvæk er omfattet af drikke- og 
brugsforbuddet. Vi har igangsat et skylleprogram, ligesom der fortsat fore-
tages omfattende prøvetagning. 
 
Yderligere information fås hos talsmanden (tlf.). 
 
Lørdag d. 27. januar 
 
Medierne – morgen  
Politiken: Kilden er fundet. Renseanlægget var simpelthen blevet koblet 
sammen med vandværket i en “meget uheldig kombination af en teknisk og 
menneskelig fejl”. 
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Mandag d. 29. januar 
 
Teknikergruppen holder møde kl. 15 
Rambøll udarbejder et notat om mulige desinfektionsmetoder, erfaringer og 
problemer forbundet dermed. Vandværket Lyngen laver forslag til overvåg-
ningsprogram i de grønne områder. Er begge klar til mødet torsdag. 
 
Teknikergruppen arbejder på et katalog af forskellige tekniske løsninger og 
deres omkostninger for at øge sikkerheden for rent vand i de enkelte boli-
ger. Evt. skal der foretages en gennemgang af de enkelte installationer i de 
enkelte huse. 
 
Onsdag d. 31. januar 
 
Teknikergruppen holder møde kl. 15 
Inden mødet holdt Rambøll og Vandværket Lyngen møde med Teknologisk 
Institut for at udtage vandprøver til bestemmelse af, om vandet fra det tek-
niske vandsystem på renseanlægget kan findes i vandet på ledningsnettet.  
Analyser for Protoroso er opstartet mandag.  
 
Det påpeges, at det udelukkende er Fødevareregion Øst, der kan afgøre bru-
gen af vand i fødevarevirksomheder. 
 
Miljøstyrelsen er ikke tilhænger af en klorering af ledningsnettet. Ifølge 
Rambøll vil en klorering af hele det røde område på en gang kræve 12 
mand i 10 dage som minimum. Rambøll anbefaler endvidere, at der kun 
klores en gang i 24 timer med tilstrækkelig dosis og derefter skylning.  Det 
blev drøftet om klorering er effektiv over for diverse vira, hvilket måske er 
tvivlsomt. Der var under mødet telefonisk kontakt med en ekspert, som ville 
forsøge at få mere konkrete oplysninger om det til mødet torsdag. 
 
Pressemeddelelse kl. 11.15 
Koordinationsgruppen ønsker nu et komplet og detaljeret øjebliksbillede af 
forureningssituationen på hele Smedevej. Derfor vil teknikere torsdag den 
1. februar i tidsrummet kl. 16-20 opsøge samtlige beboere på Smedevej for 
at tage vandprøver. Talsmanden udtaler: “Med prøverne er det vores store 
håb, at vi kan fremskynde processen således, at vi kan lempe på drikke- og 
brugsforbuddet og nå frem til en situation, hvor vandet kan bruges til andet 
end toiletskyl. Vi håber derfor, at så mange som muligt vil være hjemme i 
det nævnte tidsrum”. 
 
Et lignende tiltag med mange prøver overvejes på andre veje i det ramte 
område. Et brev til beboerne på Smedevej er vedhæftet mailen. Brevet hus-
standsomdeles i dag. 
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Det videre forløb fra februar og frem 
 
Det bemærkes, at Koordinationsgruppens aktivitet i det videre forløb drejer 
sig om desinficeringen (kloreringen) af vandledningsnettet, hvorfor den 
egentlige mødeaktivitet går væsentligt ned. Planlægningen af kloreringen 
samles i et underudvalg, som kun omtales lidt nedenfor, og det store arbejde 
med den praktiske planlægning af kloreringen er ikke beskrevet nærmere. 
 
Koordinationsgruppen holder møde 1. februar kl. 14 
Her drøftes de seneste analyseresultater og kommende prøvestrategi. 
Teknologisk Institut har udtaget 5 vandprøver med henblik på opsporing af 
bakterietyper for at finde specifikke “fingeraftryk” af teknisk vand. Det be-
mærkes, at der med sikkerhed ikke er påvist en kemisk forurening (aroma-
ter o.l.).  
 
Statens Serum Institut fremlægger resultatet af deres undersøgelse af syg-
domstilfældene baseret på indsendte fækalieprøver. 
 
Efter en længere drøftelse besluttes det at gennemføre en desinfektion i hele 
det røde område, og der nedsættes en undergruppe til at forestå det prakti-
ske ved denne operation bestående af teknikere, beredskabet, kommunen og 
vandværket og med kontakt til embedslægen. 
 
Det blev understreget, at det er meget vigtigt, at så mange som muligt er 
hjemme. Ligeledes er det vigtigt at melde eventuelle forventede eftervirk-
ninger ud til borgerne. Kommunen blev opfordret til at holde et borgermøde 
og en pressekonference.   
 
Vandværket og Køge Kommune etablerer et informationstelt/skurvogn i 
området til information af borgerne.  
 
Der blev udnævnt følgende talsmænd: 
Sygdom:   Embedslægerne ved Claus Iversen 
Renseanlæg: Forsyningsdirektør Jess Bertelsen 
Koordinationsgruppe: Drifts- og anlægschef Lars Mørk 
 
Rambølls tekniske rapport om opklaring af årsagen til forureningen forven-
tes præsenteret mandag d. 5. februar kl.15. 
 
Statens Serum Institut udarbejder et resumé af deres notat til kommunens 
hjemmeside. 
 
Der har været en debat om brug af filtre på vandinstallationerne til fjernelse 
af vira og bakterier. Umiddelbart var vurderingen, at det nok ikke vil være 
en effektiv fjernelse, men at Linda Bagge fra Miljøstyrelsen vil undersøge 
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det nærmere og melde tilbage. Indtil da kan det ikke anbefales. Med den vi-
den, der er nu, kræver et effektivt filter et meget højt vandtryk. 
 
Desinfektionsgruppen holder møde 1. februar kl. 16-18 
Gruppen tager fat på den praktiske forberedelse. For at illustrere dette kan 
bl.a. nævnes: 
o Der skal indgås aftaler med firmaer, der kan gennemføre opgaverne med 

at forberede ledningsnettet for klorering. 
o Der skal lægges en overordnet strategi for isolation af det røde område. 
o Det skal estimeres, hvor mange steder der skal graves ned til forsynings-

ledninger for at isolere forsyningsområderne fra hinanden. 
o Vandvolumenet skal bestemmes for at dosere den rigtige mængde klor. 
o Der skal gennemføres en særlig planlægning med virksomheder og deres 

interne vandsystem. 
o Der skal drøftes med renseanlægget, om de store mængder klor skaber 

problemer i kloaker og hos renseanlægget. 
o Fødevareregionen skal stå for særlig kommunikation med områdets føde-

varevirksomheder. 
o Der skal udarbejdes kommunikationsmateriale til borgere og virksomhe-

der. 
o Arbejdsgruppen vurderer, at lørdag er den bedste dag at gennemføre des-

infektionskampagnen, og at dagen efter (søndag) anvendes til at skylle 
systemer igennem. Begrundelsen for, at weekenden er at foretrække, er, 
at flest folk vil være hjemme, og at det er lettere for beredskabet at skaffe 
det nødvendige antal frivillige i weekenden. 

 
Desinfektionsgruppen holder yderligere 4 planlægningsmøder frem til d. 
6. februar. Disse er ikke nærmere præsenteret her i evalueringen. 
 
Pressemeddelelse 1. februar kl. 18.32 
Det oplyses, at det er besluttet at desinficere ledningsnettet i det nordlige 
Køge. Herved opnås den størst mulige sikkerhed for, at de sygdomsfrem-
kaldende bakterier kan slås ned og en større sandsynlighed for, at de ca. 550 
berørte borgere hurtigere end ved et skylleprogram alene igen kan komme 
til at bruge vandet.  
 
Der er nedsat en gruppe, der fra i morgen fredag lægger en strategi for den 
kommende desinficering.  
 
Alle borgere i det pågældende område vil modtage grundig skriftlig infor-
mation. De skal dog fortsat følge det skylleprogram, som er sat i gang.  
 
Det anføres, at vedrørende debatten om at installere filtre, udtaler Statens 
Serum Institut, at det ud fra en sundhedsmæssig vurdering ikke er en for-
svarlig løsning og derfor ikke kan anbefales i den givne situation. Der an-
nonceres en redegørelse herom, som vil komme på hjemmesiden. 
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Yderligere information fås hos talsmanden (tlf.) eller på Køge Kommunes 
hjemmeside på www.koege.dk. Specifikke spørgsmål til Køgeegnens Ren-
seanlæg skal stilles til forsyningsdirektør, Jes Bertelsen (tlf.). 
 
Pressemeddelelse 2. februar kl. 21.05 
Det oplyses, at desinficeringen af vandinstallationer gennemføres lørdag 
den 10. februar. Det er Vandværket Lyngen, der gennemfører desinficerin-
gen, som vil blive foretaget med en kloropløsning. Desinficeringen vil blive 
efterfulgt af en skylning søndag den 11. februar. Vandværket Lyngen vil 
lørdag den 3. februar husstandsomdele et orienteringsbrev til alle berørte 
beboere i området. Brevet vil blive fulgt op af endnu et informationsbrev 
senere på ugen. Brevene vil kunne ses på Køge Kommunes hjemmeside på 
www. koege.dk. 
 
Borgere, der bor uden for det forureningsramte område, vil ikke blive berørt 
af desinficeringen, da der vil ske en fysisk adskillelse af forsyningsområ-
derne.   
 
Der opstilles en informationsvogn, hvor alle berørte borgere kan møde op 
og stille spørgsmål. Der angives sted, tid og hvem der vil bemande den. Det 
vil også være muligt at se resultater fra de mange vandprøver, der er taget i 
det forureningsramte område. 
Det oplyses, at man forventer at få resultater fra de prøver, der blev ta-
get på hele Smedevej torsdag den 1. februar. Der informeres om resultater-
ne på www.koege.dk og i den opstillede informationsvogn.    
 
Yderligere information fås hos talsmanden (tlf.). 
 
Koordinationsgruppen holder møde 6. februar kl. 14.00 
De løbende prøveresultater underbygger beslutningen om at klore forsy-
ningsnettet i det røde område. 
 
Der er konstateret sygdom, som har længere inkubationstid end virus m.m. 
Det blev drøftet, om der er flere vira/bakterier, der kan give sygdomstilfæl-
de. Eneste mulighed er hepatitis A, som har en forholdsvis lang inkubati-
onstid. 
 
Der overvåges fortsat med prøver i det grønne område samt på de 4 faste 
pladser i det røde område. Der udtages prøver 2 gange om ugen. 
 
Gruppen gennemgår hele planen for kloreringen. Der udarbejdes informati-
onsbrev nr. 3 til beboerne til udlevering, når kloreringen er gennemført. 
Smede, vvs’er, politi samt låsesmed vil være på stand by under hele proces-
sen. 
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Når kloren er ude, kan vandet bruges med et kogepåbud hos private ejen-
domme. Eventuelt kan der suppleres med filter i virksomheder i fødevarein-
dustrien. 
  
Der drøftes risiko for at kloreringen har mindre effekt grundet de gamle in-
stallationer i området.  
 
Der drøftes forudsætningerne for, at vandet kan tages i brug (prøver m.m.)  
Det overvejes at fremsende en meddelelse om de forventede forløb ud til 
beboerne. 
 
Teknikergruppen vil fremsende en vurdering af, hvad en “effektiv klore-
ring” indebærer til Koordinationsgruppens medlemmer torsdag eftermid-
dag. 
 
Kommunen udsteder påbud til Vandværket Lyngen om at udføre et koge-
påbud blandt beboerne samtidig med, at det tidligere påbud ophæves. 
 
Embedslægen har udarbejdet “en anbefaling for anvendelse af forurenet 
drikkevand”.  
 
Herefter blev Rambølls rapport omkring kildeopsporing gennemgået i ho-
vedtræk og kommenteret. Rapporten vil blive offentliggjort gennem Køge 
Kommune. Der var fra alle sider anerkendelse af resultater og arbejdet bag 
den tekniske rapport.  
 
KL er i gang med en interviewrunde blandt de ansatte på rensningsanlæg-
get.  
 
Statens Serum Institut og Embedslægeinstitutionen vil gerne lave en epide-
miologisk undersøgelse i området med efterfølgende rapport, fordi dette 
kan understøtte hele hændelsesforløbet. Der var bred opbakning til en sådan 
undersøgelse. 
 
ROVESTA meddelte, at et overvågningsprogram for prøvetagningen på sigt 
er under udarbejdelse – det sker i samarbejde med Rambøll. 
 
Pressemeddelelse 8. februar kl. 10.14 
Rambølls endelige rapport om vandforureningen offentliggøres. Kan hentes 
på kommunes hjemmeside (link). 
 
Yderligere information fås hos talsmanden (tlf.). Specifikke spørgsmål til 
Køgeegnens Renseanlæg skal stilles til forsyningsdirektøren (tlf.). 
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Pressemeddelelse 11. februar kl. 10.07 
Kloreringen er nu afsluttet med den ønskede effekt. Brugsforbuddet ophæ-
ves fra tirsdag morgen den 13. februar i det resterende område. I stedet ind-
føres et kogepåbud. Der gives flere detaljer om kloringen, og alle berørte 
borgere og virksomheder skal skylle deres vandinstallationer igennem, så 
de sidste klorrester bliver fjernet. 
 
Talsmanden udtaler, at alle ca. 90 mennesker, der har været involveret i 
kloreringen, har mødt en utrolig stor imødekommenhed og hjælpsomhed fra 
beboerne og virksomhederne i området. Der vil han gerne takke alle for. 
 
Det oplyses, at kogepåbuddet skyldes, at nogle ikke-sundhedsskadelige 
bakterier kan blomstre op i vandinstallationerne umiddelbart efter klorerin-
gen. Alle beboere modtager i dag søndag et informationsbrev med en vej-
ledning i, hvordan kogepåbuddet fungerer i praksis. Det er ikke muligt at 
sige, hvor længe kogepåbuddet vil vare. Der kan blive tale om flere uger – 
og i værste fald op til flere måneder. 
 
Yderligere information kan fås hos talsmanden (tlf.).  
 
Koordinationsgruppen 19. februar kl. 13.00 
Der indledes med en status af kloreringen. Det gik som håbet, og efterkon-
trol for klor viste, at skylningen var tilstrækkelig. 
 
Den forventende eftervækst er ikke slået igennem, men kan forventes efter 
cirka 14 dage. Der skal genskabes en balance for bakterierne i rørene, før 
kimtallet falder. Herefter skal kommunen efter råd fra embedslægen tage 
stilling til en ophævelse af kogepåbuddet. Der er eksempler på, at det kan 
tage 3-5 måneder at stabilisere kimtallet. 
 
Fremover vil der blive udtaget prøver i det grønne område samt for endoto-
xiner i området med kogepåbud. Af hensyn til at tage stilling til en ophæv-
ning af kogepåbuddet, skal der fremover løbende udtages analyser af vandet 
efter en plan udarbejdet af vandværket. 
 
Der er konstateret 2 sygdomstilfælde uden for det røde område. Det kan 
ikke udelukkes, at det kan skyldes en vandforurening.  
 
Den tidligere fundne salmonella er en Seftenberg salmonella (hvilket er 
sjældent blandt mennesker). Der er kun observeret 3 tilfælde i 2006-2007. 
Dermed lukkes diskussionen om salmonella som et muligt problem. 
 
Der blev igen drøftet brug af filtre. Kun meget dyre filtre er VA-godkendt 
og skal installeres ved hver stikledning til hver enkelt husstand. Filtre kan 
ikke installeres af private. Hvis disse anskaffes, kan vandet frit anvendes, li-
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gesom i fødevarevirksomhederne. Filtre bør dog kun anvendes, hvis kimtal-
let ikke falder. 
 
Der drøftes spørgeskema til borgerne og evaluering af indsatsen til lære for 
andre. 
 
Koordinationsgruppen afholder et telefonmøde 2. marts kl. 13.00 
Dagsorden er eventuel ophævelse af kogepåbuddet på baggrund af de sene-
ste analyseresultater. 
 
Efter gennemgang af analyserne anbefaler embedslægen og Rovesta, at der 
ikke blev lempet i kogepåbuddet. 
Køge Kommune opdaterer hjemmesiden. 
 
Pressemeddelelse 2. marts 
Det oplyses, at kogepåbud i den nordlige del af Køge opretholdes med afsæt 
i analyseresultaterne. 
 
Som forventet er nogle ikke-sundhedsfarlige bakterier helt naturligt blom-
stret op i vandinstallationerne efter kloreringen den 10. februar. I Danmark 
har vi en grænse for mængden af sådanne bakterier, som vi vil acceptere i 
vores drikkevand. Overskrides denne grænse, betragtes vandet ikke som eg-
net til drikkevand. Da vandet i det berørte område endnu ikke overholder 
grænseværdierne, har Køge Kommune i dag besluttet at fastholde kogepå-
buddet. Der tages løbende prøver af vandet i det berørte område, og koge-
påbuddet ophæves først, når vandet er tilstrækkeligt rent til drikkevand. Kø-
ge Kommune vil løbende holde borgere og virksomheder informeret om si-
tuationen. 
 
Yderligere information kan fås hos natur- og miljøchefen (tlf.). 
 
Koordinationsgruppen afholder møde 9. marts kl. 10.00 
Vandværket Lyngen ønsker en diskussion af Rambølls rapport. Kommunen 
siger, at rapporten tidligere har været drøftet, og at den er endelig og offent-
lig tilgængelig på kommunens hjemmeside. Der arbejdes videre med place-
ring af ansvar. Kommunernes Landsforening (KL) arbejder på en rapport 
vedrørende hændelsesforløbet. Det aftaltes at afholde et møde om hændel-
sesforløbet mellem Køge Kommune og Vandværket Lyngen inden vand-
værkets generalforsamling. 
 
Politiet oplyser, at Midt- og Vestsjællands Politistation, Køge har erklæret 
sig inhabil vedrørende politianmeldelsen mod Køge Kommune og videre-
sendt sagen til Roskilde Politi. 
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CASA var inviteret til at fremlægge forslag til en evaluering af håndterin-
gen af forureningen. Forslaget blev herefter diskuteret. Der blev enighed 
om, at CASA skal foretage evalueringen. 
 
Statens Serum Institut redegjorde for deres kommende undersøgelse i det 
ramte område. I spørgeskemaerne indarbejdes spørgsmål om kommunikati-
onen fra Køge Kommune. Spørgeskemaerne vil fokusere på det røde områ-
de. 
 
Der var drøftelse af en avisartikel om et firma, som tilbød en let løsning for 
borgerne. Virksomhedens hjemmeside gav ikke yderligere oplysninger om 
firmaet eller om deres metode. Rambøll rykker for yderligere dokumentati-
on.  
Der blev drøftet den videre prøvetagning, herunder at byrådet har tilkende-
givet, at der udtages en prøve hos de forbrugere, der ønske dette. Der udar-
bejdes et faktaark til de borgere, der ønsker en afsluttende vandprøve. 
 
Det blev besluttet at underopdele det røde område i de fortsatte analysevur-
deringer. Der kan ikke lempes endnu. 
 
Koordinationsgruppen afholder et telefonmøde 13. marts kl. 13.00 
Analyseresultaterne tyder på, at kogepåbuddet kan ophæves på vejene Sme-
devej, Vinkelvej og Stevnsbovej. For de ulige numre på Københavnsvej vi-
ses pæne tal med undtagelse af Lyngens Bageri.  
 
På baggrund af prøveresultaterne samt strømningsretningen af vandet be-
sluttedes det at ophæve kogepåbuddet for den vestlige side af Københavns-
vej (ulige nr.) og beboelserne vest herfor. 
 
Samtidig med frigivelsen skal der skylles i ejendommene på østsiden af 
Københavnsvej.  
 
Det besluttes at omdele breve til de enkelte husstande i hele den røde zone 
med information. De ejendomme, der måtte ønske det, vil blive tilbudt at 
der udtages en afsluttende vandprøve fra et tapsted i ejendommen.  
 
Pressemeddelelse 13. marts kl. 17.16 
Det meddeles, at kogepåbuddet for langt de fleste nu ophæves. 20 husstande 
og nogle virksomheder er fortsat omfattet af kogepåbuddet. 
De seneste prøveresultater viser, at vandet igen er rent og derfor kan bruges 
uden restriktioner. 
 
Talsmanden udtaler, at man er utrolig glad for, at man nu kan frigive vandet 
for langt de fleste af de borgere, der siden 10. februar har måttet koge deres 
vand. Han håber meget på, at det samme kan gøres for de resterende ca. 20 
husstande samt virksomheder.  
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Alle de frigivne husstande vil i løbet af onsdag den 14. marts få direkte be-
sked om ophævelsen af kogepåbuddet og herunder anvisning på genstart af 
vandbruget. 
 
Der angives med adresser, hvor der fortsat skal koges. Beboerne og virk-
somhederne i dette område vil også modtage et informationsbrev. 
 
Der er vedlagt kort over det område, hvor der fortsat er kogepåbud. 
 
Yderligere information fås hos talsmanden (tlf.). 
 
Koordinationsgruppen afholder møde 20. marts kl. 12.00 
På mødet drøftes nærværende evaluering. Analyseresultater præsenteres og 
drøftes. Der er fortsat overskridelser, og der gennemføres ikke yderligere 
frigivelser. 
 
Rambøll har været i kontakt med en repræsentant fra Artic-Chem. Firmaet 
oplyste, at de ikke bruger en skyllemetode, men generelt går direkte i gang 
med at desinficere med brintoverilte og clorbrom. Der kan i henhold til di-
verse bekendtgørelser ikke gives tilladelse til anvendelsen af brom i led-
ningsnettet. Rambøll vurderer efter samtalen, at Artic-Chem ikke kan tilby-
de et relevant alternativ. Miljøstyrelsen har endvidere tidligere advaret mod 
brug af brintoverilte. 
 
Koordinationsgruppen afholder et telefonmøde 3. april kl. 11.00 
Analyseresultaterne medfører, at kogeanbefalingen ophæves i hele området. 
Enkelte virksomhedskantiner skal dog fortsat skylle. Der husstandsomdeles 
breve i området med tilbud om en individuel vandprøve fra hver ejendom. 
Desuden omdeles der breve med analyseresultater til de ejendomme, der har 
fået udtaget en vandprøve i det tidligere røde område.  
 
I spørgeskemaundersøgelsen fra Statens Serum Institut er der kommet nogle 
svar ind, og der har været og er flere syge og det mere alvorligt, end der 
hidtil har fremkommet oplysninger om. 
 
Der er ikke planlagt flere møder i Koordinationsgruppen. Men den kan 
selvfølgelig opstå igen, hvis der viser sig behov for det. 
 
Pressemeddelelse 3. april 
Vandet kan igen drikkes fra hanen: Forureningssagen i det nordlige Køge 
er nu endelig slut. 
Myndighederne har i dag besluttet at ophæve det aktuelle kogeforbud for 
resten af de berørte områder. De seneste prøveresultater viser nemlig, at 
vandet igen er rent og kan bruges uden restriktioner. Det er baggrunden for, 
at Koordinationsgruppen i dag ophæver kogeforbuddet på de sidste adres-
ser. Det betyder, at vandet nu igen er til at drikke lige fra hanen og kan bru-
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ges uden nogen form for restriktioner, siger formanden for Koordinations-
gruppen, Lars Mørk, Køge Kommune. 
 
Køge Kommune vil benytte lejligheden til at takke for den tålmodighed, 
som alle har været i besiddelse af trods den meget svære dagligdag, som de 
mange restriktioner har medført siden midten af januar.  
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Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse 

Der er som led i evalueringen gennemført en spørgeskemaundersøgelse 
blandt husstande i det hårdest ramte område, dvs. det røde område, vedrø-
rende varsling og information. Undersøgelsen siger således ikke noget om 
holdningerne i de store områder, som forholdsvis hurtigt blev frigivet.  
 
I praksis er undersøgelsen gennemført koordineret med en spørgeskemaun-
dersøgelse, som er gennemført af Statens Serum Institut vedrørende syg-
domsbilledet, og det er Statens Serum Institut, der har stået for udsendelse 
og modtagelse af spørgeskemaerne. 
 
Instituttet har udsendt spørgeskemaer til 178 husstande og af disse har 112 
besvaret spørgeskemaet vedrørende varsling og information. 2 kom retur ef-
ter rykkerskrivelse, og 3 er taget ud, da de ikke var med i det røde område. 
(En række husnumre på Fyrvej, Københavnsvej, Nyvej, Slåenvej, Smede-
vej, Stevnsbovej og Vinkelvej). 
 
Opsamling 
Det er kun hver femte husstand i det røde område, som mener, at de fik den 
første varsling om ikke at drikke og bruge vandet præcist og hurtigt. Halv-
delen finder dog, at beskeden var klar og forståelig. Ca. 40 % føler sig vel-
informerede om, hvorledes de som borgere skulle forholde sig undervejs i 
forløbet, og et tilsvarende antal føler sig ikke velinformerede. 
 
Hovedparten finder, at informationerne har været forståelige og informative 
– hver fjerde er ikke enig heri. 
 
4 ud af 10 anser kommunens hjemmeside for en god informationskilde, 
mens godt hver fjerde er uenig heri – ca. hver femte har tilsyneladende ikke 
internetadgang eller har ikke brugt hjemmesiden. 
 
Hver fjerde husstand finder, at der har været en god og tilstrækkelig mulig-
hed for dialog med kommunen, mens knap halvdelen ikke mener, at der har 
været det. 
 
Det samme billede ser vi på spørgsmålet om, hvorvidt kommunen har været 
god til at informere borgerne under forløbet. Godt hver fjerde synes, at 
kommunen har været god til at informere, mens halvdelen ikke synes det. 
 
På spørgsmålet om, hvorledes man første gang blev opmærksom på, at no-
get var galt, er langt det hyppigste svar, at det er via naboer, familie og ven-
ner. Dette dækker naturligvis over, at disse har fået informationen ad anden 
vej og kontakter så familien m.m. De næst hyppigste førstegangskilder er 
landsdækkende radio og Radio Køge. 
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I anden omgang er det tv-kanaler og hjemmesider, som er kilden til infor-
mation. 
 
På spørgsmålet om, hvor vigtige forskellige informationskilder har været 
under forløbet, er TV-Lorry, kommunens hjemmeside og Radio Køge de 3 
topscorere. Herefter følger – ud over naboer, familie og venner – de lands-
dækkende tv- og radiokanaler samt lokale aviser. 
 
Spørgsmål om stillingtagen til en række udsagn 
Husstanden er blevet anmodet om at besvare, i hvilket omfang man er enig 
eller uenig heri i følgende påstande: 
Jeg fik den første varsling om ikke at drikke og bruge vandet præcist og 
hurtigt. 
Den første varsling om ikke at drikke og bruge vandet var en klar og forstå-
elig besked. 
Jeg har følt mig velinformeret om, hvorledes jeg, som borger, skulle forhol-
de mig undervejs i forløbet. 
De informationer, jeg har modtaget, har været forståelige og informative. 
Informationen på kommunens hjemmeside har været en god kilde for mig. 
Der har efter min mening været en god og tilstrækkelig mulighed for dialog 
med kommunen. 
Køge Kommune har været gode til at informere borgerne under forløbet. 
 

Jeg fik den første varsling om ikke at drikke og bruge 
vandet præcist og hurtigt (105 svar - fordeling i %)

19

10

66

5

Enig eller meget enig Hverken enig eller uenig
Uenig eller meget uenig Kan ikke svare
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Den første varsling om ikke at drikke og bruge vandet var 
en klar og forståelig besked (109 svar - fordeling i %)

50

13

31

6

Enig eller meget enig Hverken enig eller uenig
Uenig eller meget uenig Kan ikke svare

 
 
 
 
 
 

Jeg har følt mig velinformeret om, hvorledes jeg som borger 
skulle forholde mig undervejs i forløbet (107 svar - fordeling i 

%)

38

21

40

1

Enig eller meget enig Hverken enig eller uenig
Uenig eller meget uenig Kan ikke svare
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De informationer jeg har modtaget har været forståelige og 
informative (107 svar - fordeling i %)

55

16

27

2

Enig eller meget enig Hverken enig eller uenig
Uenig eller meget uenig Kan ikke svare

 
 
 
 
 

Informationen på kommunens hjemmeside har været en god 
kilde for mig (103 svar - fordeling i %)

41

14

28

18

Enig eller meget enig Hverken enig eller uenig
Uenig eller meget uenig Kan ikke svare
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Der har efter min mening været en god og tilstrækkelig mulighed 
for dialog med kommunen (110 svar - fordeling i %)

26

1646

12

Enig eller meget enig Hverken enig eller uenig
Uenig eller meget uenig Kan ikke svare

 
 

Køge Kommune har været gode til at informere borgerne 
under forløbet (110 svar - fordeling i %)

28

22

48

2

Enig eller meget enig Hverken enig eller uenig
Uenig eller meget uenig Kan ikke svare

 
 
 
Spørgsmål om de første informationskanaler 
Husstandene er blevet spurgt, hvilke informationskanaler der har været ef-
fektive over for dig/jer som borger. Derfor vil vi gerne vide, hvordan du/I 
første gang blev opmærksom på, at noget var galt, og at du/I ikke måtte 
drikke og bruge vandet? Afkryds de 3 første kilder du/I hørte eller anvendte 
(sæt kun et kryds i hver kolonne): 
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Hvordan blev du første gang opmærksom på, at noget var galt
(91 svar - skala i antal husstande)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Højttalervogne

Sirener

Landsdækkende radio

Radio Køge

Landsdækkende tv

TV-Lorry

TV-Køge

Kommunens hjemmeside

Andre hjemmesider

Landsaviser

Lokale aviser

Naboer, venner, familie

Andet

Første kilde Anden kilde Tredje kilde

 
Spørgsmål om vigtigheden af informationskanaler 
Husstandene er blevet spurgt, hvor vigtige følgende informationskilder har 
været for dig/jer i forløbet.  
 
Sæt et kryds ud for hver informationskilde i den kolonne du/I synes passer 
bedst: 
 
Udover det viste kunne der også svares “ikke vigtig”. 
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Vigtighed af informationskilderne
(109 svar - skala i antal husstande)

0 10 20 30 40 50 60 70

TV-Lorry

Kommunens hjemmeside

Radio Køge

Naboer, venner, familie

Landsdækkende tv

Lokale aviser

Landsdækkende radio

Kommunens hjemmeside

Sirener

TV-Køge

Højttalervogne

Andet

Landsdækkende aviser

Andre hjemmesider

Meget vigtig Lidt vigtig

 
 
 
 
 
 

 131



 

 132 



Bilag 4: Tekniske rapporter – og den mest 
sandsynlige forklaring 

I forbindelse med Koordinationsgruppens undersøgelse af, hvad der faktisk 
skete i weekenden 13-14. juni, er der blevet udarbejdet en række forskellige 
undersøgelser. I det følgende gennemgås de enkelte rapporter og de væsent-
ligste konklusioner fra rapporten. 
 
Rapport 1 fra Rambøll 
Den foreløbige rapport, som Rambøll fremlagde for Koordinationsgruppen i 
januar, er efterfølgende offentliggjort som en officiel rapport: “Forurenin-
gen januar 2007 - Teknisk undersøgelse af mulige årsager til forureningen. 
Februar 2007”. Her beskrives de grundlæggende årsager til forureningen 
(se boks). 
 

Konklusion i rapport 1: “Forureningen januar 2007 – Teknisk undersøgelse af mu-
lige årsager til forureningen. Februar 2007”. 

Det konkluderes, at forureningen kan stamme fra renseanlægget, hvis der er foreta-
get en midlertidig manuel kobling af det tekniske vandsystem og rentvandssystemet 
på et sted, der ikke er beskyttet af kontraventiler. Teknisk vand er procesvand, som 
bl.a. indeholder betydelige mængder af bakterier. Det er eftervist, at centrifugehu-
sets rentvandssystem er ubeskyttet på grund af en defekt kontraventil. Grundet 
manglende vandtryk synes behovet for en sådan manuel kobling størst i centrifuge-
huset. Denne årsagsforklaring understøttes kraftigt af en sammenligning af (de nu-
værende) resultater af vandkvalitetsprøver fra henholdsvis rentvandssystemet og 
det tekniske vandsystem. Yderligere analyser er undervejs med henblik på at kunne 
verificere denne årsagssammenhæng. 
Det vurderes sammenfattende, at andre mulige årsager til forureningen er meget lidt 
sandsynlige, og den således eneste tilbageværende forklaring med høj sandsynlig-
hed er følgende: 
Der er på renseanlægget inden for perioden fra fredag d. 12.1. til mandag d.15.1. 
sket en midlertidig sammenkobling af det tekniske vandsystem med rentvandssyste-
met. Sammenkoblingen er sandsynligvis sket i centrifugehuset. Det kan argumente-
res, at en sådan manuel sammenkobling kan være foretaget i den tro, at den defekte 
kontraventil ville have ydet den nødvendige beskyttelse mod forureningen, hvis den 
havde virket. Det må dog fremhæves, at en kobling mellem rentvandssystemet og 
spildevand er ulovlig i henhold til standarderne DS 439 (2000) og DS/EN1717, også 
selvom kontraventilen havde virket. 

 
Som det fremgår, foreligger der ikke en entydig dokumentation af, hvorle-
des forureningen er sket, og at renseanlægget er kilden. Rapporten og kon-
klusionerne er baseret på indicier og udelukkelsesmetoden.  
 
Den bedste udgang herpå er naturligvis, at en eller flere medarbejdere, der 
kender til det faktiske forløb står frem og fortæller, hvad der er sket – så-
fremt den sandsynlige forklaring er den rigtige. 
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Kommunen har 4 valgmuligheder: 
o Stoppe for videre undersøgelse af eventuelle ulovligheder. 
o Overdrage til politiet at afklare eventuelle ulovligheder. 
o Gennemføre sin egen videre undersøgelse heraf. 
o Indføre et “frit lejde” for at få nogen til at stå frem. 
 
Rapport 2 fra KL 
Kommunen beslutter en videre undersøgelse i håb om en “frivillig indrøm-
melse” og hyrer KLs personalejuridiske kontor til at gennemføre en under-
søgelse på Køgeegnens Renseanlæg for at afklare, om der er sket en sam-
menkobling af rentvandssystemet med det tekniske vandsystem, som forud-
sat i Rambøll-rapporten. 
 
Kommissoriet omfatter: 
o En afklaring af om der konkret i den angivne tidsperiode er foretaget en 

sammenkobling af teknisk vand og rentvandssystemet. En beskrivelse af 
praksis vedrørende arbejdsgange i renseanlægget for så vidt angår punk-
ter, hvor rentvandssystemet og teknisk vand mødes. 

o En afklaring af om den tekniske fejl, i form af den defekte ventil som be-
skrevet af Rambøll, kunne og burde have været undgået ved tilsyn og 
vedligeholdelse. 

o En personalejuridisk vurdering af de ansættelsesretlige konsekvenser, 
som konklusionerne i forhold til punkt 1-3 måtte give grundlag for. 

 
Der gennemføres interview med samtlige 16 medarbejdere på renseanlæg-
get. Den 21. marts 2007 leverer KL sin rapport “Rapport om undersøgelse 
af Køgeegnens Renseanlæg”. Rapporten kan hverken bekræfte eller afkræf-
te den sandsynlige forklaring, da ingen medarbejdere oplyser selv at have 
foretaget en sammenkobling eller har viden om, at andre har gjort det. 
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Konklusion i KL-rapporten: 

Den foretagne undersøgelse har ikke ført til nogen dokumentation for, at medarbej-
dere på renseanlægget har foretaget en manuel sammenkobling af det tekniske 
vandanlæg til rentvandssystemet som forudsat af Rambøll A/S. Omvendt er der på 
den anden side ikke ved undersøgelsen fremkommet nye oplysninger af teknisk eller 
anden karakter, som afkræfter Rambøll A/S’ forklaring. 
Af de foretagne interview er det heller ikke fremgået, at de problemer med vandtryk-
ket, som fulgte af omlægningen af polymersystemet, skulle have været af et omfang, 
der kan antages at have motiveret til en sådan tilslutning. 
De foretagne interview peger tværtimod på et højt niveau af opmærksomhed på sik-
kerhed og viden om de risici, som en sammenkobling af rent vand og teknisk vand 
ville medføre. 
Da der ikke er konstateret nogen sammenkobling, er der heller ikke foretaget en per-
sonalejuridisk vurdering heraf. 
Konsulenterne har derimod foretaget en personalejuridisk vurdering af, at det ikke 
blev indrapporteret, at vandmåleren den. 14. januar 2007 viste et negativt forbrug. 
Det er også blevet vurderet, om den manglende vedligeholdelse af kontraventilen i 
centrifugehuset kan danne grundlag for ansættelsesretlige sanktioner. 
I begge tilfælde er det konsulenternes vurdering, at der ikke med den viden, der lig-
ger til grund for denne redegørelse, er grundlag for ansættelsesretlige sanktioner.  
Det er imidlertid konsulenternes anbefaling, at renseanlægget gennemgår sine ar-
bejdsgange og de foreliggende instruktioner til medarbejderne med henblik på at til-
rette disse således, at det fx vurderes om og med hvilke mellemrum kontraventiler 
skal efterses. Det bør tillige vurderes, i hvilket omfang der kan ske en præcisering og 
skriftliggørelse af instruktionerne til de vagthavende om, hvilke målingsaflæsninger 
der bør udløse en øjeblikkelig vidererapportering. 

 
Rapport 3 Rambøll 
De videre undersøgelser af de tekniske installationer på renseanlægget of-
fentliggøres i april 2007 i Rambøll-rapporten “Forureningssagen ved Vand-
værket Lyngen - Vandinstallationer på Køgeegnens Renseanlæg”.  
 
 
Rapporten indeholder en vurdering af krav til tilbagestrømningssikring og 
myndighedsbehandling, en vurdering af lovlighed af vandinstallationer på 
renseanlægget samt anbefalinger til tiltag vedrørende vandinstallationer. 
 

Uddrag af konklusioner fra: 
“Forureningssagen ved Vandværket Lyngen – Vandinstallationer på Køgeegnens 
Renseanlæg”.  

Køge Kommune har som bygningsmyndighed kun modtaget en ansøgning om tilla-
delse til ændringer på vandinstallationer inden for den periode, hvor 3. udgave af 
DS439 har været gældende (fra 31. juli 2000). I forbindelse med denne sag i 2001 
har kommunen modtaget erklæring fra den udførende, autoriserede vvs-installatør 
om, at vandinstallationerne ville blive udført i henhold til gældende regler.  
Byggemyndigheders sagsbehandling i sager om vandinstallationer udgøres normalt 
af et krav til ansøger om, at installationerne skal udføres i henhold til gældende nor-
mer og af en autoriseret vvs-installatør. Hermed påhviler det den autoriserede vvs-
installatør at udføre vandinstallationerne korrekt og i henhold til gældende normer.  
Der foreligger dokumentation i form af fakturaer på, at der i perioden 2002-2006 er 
foretaget arbejder på vandinstallationerne på Køgeegnens Renseanlæg af autorise-
rede vvs-installatører, som der ikke er ansøgt om tilladelse til hos Køge Kommune.  
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Flere af disse arbejder samt arbejderne i forbindelse med byggesagen i 2001 vurde-
rer Rambøll som værende væsentlige ændringer, hvor en udførelse af disse burde 
have ført til, at der var blevet etableret en tilbagestrømningssikring ved jordlednin-
gens indgang til ejendommen før forureningshændelsen i januar 2007. Det er derfor 
Rambølls vurdering, at en manglende tilbagestrømningssikring ved jordledningens 
indgang til ejendommen i januar 2007 var et ulovligt forhold.  
Det er Rambølls opfattelse, at Køge Kommune ikke har overtrådt gældende regler 
og praksis på området omkring byggesagsbehandling, herunder vandinstallationsar-
bejder, og derfor ikke kan bebrejdes, at der ikke blev stillet specifikke krav om etab-
lering af en tilbagestrømningssikring ved jordledningens indgang til ejendommen. 
Rambøll opfordrer Køgeegnens Renseanlæg til at foretage en grundig gennemgang 
af vandinstallationerne på ejendommen i henhold til normerne DS/EN1717 og 
DS439, herunder at vurdere risici for tilbagestrømning og forurening af såvel vandin-
stallationerne på ejendommen som vandforsyningens ledningsnet, foretage syste-
matisk mærkninger af installationer samt at udarbejde vedligeholdelsesprocedurer. 

 
Det fremgår, at der på renseanlægget er foregået en række ændringer, som 
der ikke er ansøgt om tilladelse til hos kommunen, hvilket skal ske, såfremt 
der er tale om væsentlige ændringer. Flere af disse ændringer er af en ka-
rakter, som burde have medført, at der var installeret en hovedkontraventil 
på hovedvandledningen ind til renseanlægget. Det er ifølge Rambøll altid 
den autoriserede vvs-installatør, som har ansvaret for, at installationer er 
korrekte og i overensstemmelse med gældende normer.  
 
Det fremgår endvidere af rapporten, at der “generelt er opsat mange kugle-
haner rundt om på anlægget, som anvendes til rengøring, spuling og andet. 
Flere steder er det observeret, at plastslanger monteres på kuglehanen eller 
hænger ved siden af taphanen, hvilket tyder på, at mange vandhaner anven-
des i forbindelse med påførsel af plastslanger til forskellige formål. Flere 
steder – især omkring tanke og bassiner (forklaringstanke, luftningstanke, 
regnvandsbassiner, efterklaringstanke m.m.) – er det muligt at etablere en 
forbindelse mellem plastslangen, som er påført kuglehanen, og tankenes 
indhold af spildevand.”  
 
Rapporten har endvidere konstateret, at der er mange rør og installationer 
uden en systematisk mærkning, som klart angiver, hvad der er drikkevand, 
og hvad der er spildevand. 
 
Rapport 4 Rambøll 
I den sidste rapport “Vurdering af mulige kilder til forureningen af drikke-
vandet i Køge ud fra vandanalyser” offentliggjort d. 16. april 2007 gives en 
samlet vurdering af de mulige kilder til forureningshændelsen, ud fra de da 
foreliggende vandanalyser. 
 
Vurderingen er baseret på en sammenligning af analyseresultater og bakte-
riologiske undersøgelser af udtagne vandprøver af: 
o Forurenet vandværksvand fra taphaner uden for KER, udtaget den 15. og 

16. januar 2007. 
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o Uforurenet vandværksvand fra taphane uden for KER, udtaget den 16. 
januar 2007. 

o Forurenet vandværksvand fra taphaner på KER, udtaget den 16. januar 
2007. 

o Teknisk vand på KER, udtaget den 23. januar, den 26. januar og den 6. 
marts 2007 i centrifugebygningen på KER. 

o Indløb af råspildevand til KER den 6. marts 2007. 
o Udløb af renset spildevand fra KER den 6. marts 2007. 
 
Sammenfattende konkluderes, 
 at forureningen ikke er forårsaget af råspildevand, og at det derfor er usandsynligt, 

at forureningen kan være forårsaget af en kilde uden for renseanlægget (KER), 
 at årsagen til forureningen er en biologisk renset spildevandsstrøm på KER, og at 

teknisk vand vurderes at være den mest sandsynlige kilde, da denne findes i et tryk-
sat system på KER. 

 
Disse konklusioner bekræfter den mest sandsynlige årsagsforklaring fra den tidligere 
undersøgelse (Rapport 1), dog er det ikke fastlagt præcist, hvor på renseanlægget at 
forureningen er tilført drikkevandssystemet. 

 
Konklusionen er således, at den forurening, man har kunnet konstatere i 
vandledningssystemet, kun kan stamme fra renseanlægget, og at det er ren-
set spildevand, der er kommet ud i rørene. Der findes renset spildevand fle-
re steder på renseanlægget, men da forureningen kun kan være sket via et 
overtryk, antager Rambøll, at der kun kan være tale om den del, der kaldes 
“teknisk spildevand” som netop findes under tryk på renseanlægget. 
 
Den mest sandsynlige forklaring 
Med afsæt i rapporterne samt de gennemførte interview er følgende beskri-
velse set med CASAs øjne den mest sandsynlige. 
 
I renseanlægget foretages dagligt en centrifugering af slam fra renseproces-
sen af spildevandet. Centrifugeringen har til formål at gøre slammet så tørt 
som muligt, inden det fragtes væk til andet formål. Centrifugeringen opti-
meres ved, at der tilsættes en såkaldt polymerblanding til slammet, inden 
det centrifugeres. Denne polymerblanding laves inden hver centrifugering i 
et særligt polymerblandekar, hvor polymerpulver blandes med vand tilsat 
ved højt tryk – hermed fås en opslemning, som efterfølgende føres ned til 
slammet. 
 
Indtil november 2006 blev der anvendt teknisk vand (renset spildevand) til 
at opslemme polymerpulveret. Dette blev tilført via en pumpe, som levere-
de det tekniske vand ved et tryk på ca. 6 bar. Det tog ca. 15 min. at lave 
denne opslemning, inden den kunne sendes videre til slammet. Efter anbe-
faling fra DTU blev det imidlertid besluttet at skifte over til at anvende 
drikkevand i stedet for teknisk vand til opslemningen. Fordelen var, at man 
kunne benytte mindre polymerpulver pr. portion, idet det tekniske vand 
neutraliserede noget af effekten af polymeren.  
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I november 2006 blev derfor gennemført en opbygning af rørsystemet i cen-
trifugebygningen, hvor også polymerblandekaret står, og man begyndte at 
bruge drikkevand til opslemningen. Imidlertid viste det sig, at anvendelsen 
af drikkevandet, der kun har et vandtryk på ca. 3,5 bar, betød, at det nu tog 
3 gange så lang tid at gøre en polymerportion klar pga. det lavere vandtryk 
(polymeren klumper sig). Det betød endvidere, at man ikke skulle benytte 
andre haner med drikkevand, når polymeropslemning skulle laves, da vand-
trykket til polymerblanderen så ville falde yderligere.  
 
Ifølge Rambølls rapport 1 konstaterede de, at den pumpe, der oprindelig til-
førte det tekniske vand – og hvor forbindelsen nu var kappet af og erstattet 
af en ventil, hvortil der kunne tilsluttes en vandledning – stod og kørte mod 
den lukkede ventil, hvilket der ikke umiddelbart var nogen forklaring på. 
 
Samtidig konstaterede Rambøll, at der på drikkevandsledningen ind til po-
lymerblandekarret sad en nyere kugleventil med studs, hvortil en vandled-
ning kunne tilkobles. Det var således teknisk muligt at forbinde den oprin-
delige forsyningsinstallation for teknisk vand til den drikkevandsledning, 
der fører til polymerblanderen. 
 
Der er derfor nærliggende at slutte følgende: 
Den øgede produktionstid af polymerslammet samt stop for samtidig brug 
af drikkevand andre steder er et irritationsmoment, som får en eller flere 
medarbejdere til at koble “den gamle forbindelse” fra pumpen med teknisk 
vand til ventilen på drikkevandventilen med en slange. 
 
Dette opfattes som ufarligt, da der jo er kontraventiler tidligere på drikke-
vandssystemet, hvorved det tekniske vand ikke kan komme andre steder 
end op i polymerblandekarret. 
 
Ifølge Rambølls rapport 2 deler vandforsyningen ind til centrifugerummet 
sig i 2 grene, som samles igen, inden den tidligere nævnte kugleventil med 
studs hvortil det tekniske vand via en slange kan tilkobles. Der henvises til 
nedenstående tegning hentet fra Rambølls rapport 2. På den ene af disse 2 
grene sidder en kontraventil og på den anden 2 kontraventiler – disse kon-
traventiler vil normalt hindre, at der kan trykkes vand den modsatte vej. 
 
Ifølge Rambølls rapport 2 fungerer den enlige kontraventil i den ene gren 
korrekt, mens den ene kontraventil i den anden gren er monteret forkert – 
den er vendt modsat af, hvad den skulle – i praksis kan der ikke komme 
vand ind, men kun ud. Endvidere angives den anden kontraventil at være 
defekt. Ifølge interview med personen, der undersøgte ventilen, havde der 
sat sig snavs i ventilen, hvorved den ikke lukkede ordentligt. Ventilen gav 
således mulighed for, at vand kunne løbe begge veje. 
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Såfremt hypotesen er, at man på renseanlægget gennem nogen tid har til-
koblet teknisk spildevand til kugleventilen med studs, er dette formentlig 
gået godt, fordi der var mindst en kontraventil, som har virket som den 
skulle, i hver gren af drikkevandstilgangen. Måske har der i weekenden sat 
sig snavs fast i den ene kontraventil, eller den er gået itu, så begge kontra-
ventiler har stået åbne, hvorved det rensede spildevand ved højere tryk in-
defra, kan presses ud i drikkevandsledningsnettet uden for renseanlægget. 
 
Opsamling 
De tekniske fejl med henholdsvis den manglende hovedkontraventil kombi-
neret med dels en forkert monteret kontraventil, dels et svigt i yderligere en 
kontraventil betyder, at hvis der kommer et overtryk med teknisk vand inde 
fra anlægget, vil dette kunnet blive trykket ud i drikkevandsystemet. Sand-
synligheden taler for, at det er en kombination af disse ting, der medfører 
forureningen af drikkevandet. 
 
Det er ikke tilladt at skabe direkte forbindelse mellem spildevand og drikke-
vand på et renseanlæg af risiko for forurening af drikkevandet. Men eksem-
pelvis sidder der i centrifugebygningen dog en kugleventil med studs, som 
gør det muligt. Hvis der foretages en sådan kobling, sikrer netop kontraven-
tilerne normalt mod, at spildevandet trykkes ud i drikkevandsledningerne. 
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Bilag 5: Oversigt over pressemeddelelser, 
breve til borgere/husstande samt rapporter 

Udsendte pressemeddelelser 
15/01/07 kl. 13.36 Forurening af vandet fra Vandværket Lyngen – drikkeforbud. 

15/01/07 kl. 17.16 Myndighederne har på et møde i dag kl. 16 besluttet at indføre 
drikke- og brugsforbud af vandet fra Vandværket Lyngen. 

16/01/07 kl. 13.44 Drikke- og brugsforbuddet af vandet fra Vandværket Lyngen 
gælder fortsat. 

16/01/07 kl. 18.56 Drikke- og brugsforbuddet af vand fra Vandværket Lyngen opret-
holdes i den nordlige del af Køge Kommune. 

17/01/07 kl. 18.00 Drikke- og brugsforbuddet af vand fra Vandværket Lyngen fast-
holdes. 

18/01/07 kl. 12.30 Særligt til Radio Køge og TV-Køge. 

18/01/07 kl. ? Nordlig del af det forureningsramte område i Køge får ophævet 
drikke- og brugsforbuddet. 

19/01/07 kl. 09.06 Om badning og vandforsyning. 

19/01/07 kl. 14.39 Vanddepoterne flytter. 

19/01/07 kl. 17.30 Drikke- og brugsforbud i den sydlige del af Lyngens forsynings-
område fastholdes. 

20/01/07 kl. 19.05 Endnu et område frigives for drikke- og brugsforbuddet i den 
nordlige del af Køge. 

21/01/07 kl. 19.19 Opklaring af vandforureningen på vej ind i ny fase. 

22/01/07 kl. 19.48 Ca. 400 køgensere i Ringen kan åbne for vandet her til aften. 

23/01/07 kl. 19.02 Drikke- og brugsforbud i den sydlige del af Lyngens forsynings-
område fastholdes. 

24/01/07 kl. 20.42 Stort område i Ølby Lyng frigives fra drikke- og brugsforbuddet – 
ca. 550 fortsat omfattet af forbud. 

25/01/07 kl. 15.05 Fire steder med nødforsyning af vand 

26/01/07 kl. 13.01 Kilden til forureningen af vand i det nordlige Køge er nu fundet. 

31/01/07 kl. 11.15 Prøvetagning hos alle husstande på Smedevej torsdag aften. 

01/02/07 kl. 18.32 Forurenet ledningsnet i det nordlige Køge skal desinficeres. 

02/02/07 kl. 21.05 Desinficering af vandinstallationer gennemføres lørdag den 10. 
februar. 

08/02/07 kl. 10.14 Nu er Rambølls endelige rapport om vandforureningen i det nord-
lige Køge færdig. Rapporten: "Teknisk undersøgelse af mulige 
årsager til forureningen",  

11/02/07 kl. 10.07 Succesfuld klorering af forurenet vand i det nordlige Køge. 

02/03/07 kl. ? Fortsat kogepåbud i nordlig del af Køge. 

13/03/07 kl. 17.16 Ophævelse af kogepåbud i nordlig del af Køge. 

30/03/07 kl. 9.35 Køge Kommune evaluerer håndtering af vandforurening. 
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Breve til borgerne 
17/01/07  Brev fra borgmester Marie Stærke: Til de berørte borgere. 
22/01/07  Til beboerne på Strandlodsvej, Smedevej, Blommevænge, 

Steinmannsvej, Stevnsbovej og Vinkelvej: Gennemskylning af 
dine vandhaner. 

22/01/07 Til beboerne på Codanvej, Fyrvej, Gl. Lyngvej (nr. 2 og 1 A-37), 
Granvej, Københavnsvej (94-160 og 107-151), Lille Lyngvej, 
Nyvej, Slåenvej, Sundvej og Åvej: Gennemskylning af dine 
vandhaner. 

24/01/2007 Til beboerne på Smedevej, Stevnsbovej 1-29 og 2-34, Blomme-
vænge 2, Gl. Lyngvej 1 A-C (Jet Benzin, Skousen og Jem & 
Fix), Nyvej 2, Strandlodsvej 44, Københavnsvej 94-160 og 107-
151, Fyrvej 3 og 5 samt Vinkelvej: Fortsat gennemskylning af 
dine vandhaner. 

26/01/07 Til beboer og virksomheder på: Smedevej, Stevnsbovej 1-29 og 
2-34, Blommevænge 2, Gl. Lyngvej 1 A-C (Jet Benzin, Skousen 
og Jem & Fix), Nyvej 2, Strandlodsvej 42 og 44, Københavnsvej 
94-160 og 107-151, Fyrvej 3 og 5, Vinkelvej, Slåenvej 1, 
2A+2B+2C, Sundvej, Galosche Alle, Theilgårds Alle, Theilgårds-
vej, Valdemars Håb, Værftsvej 51 og Revlen: Årsagen til vand-
forureningen er fundet. 

31/01/07 Til alle beboere på Smedevej: Prøvetagning hos alle husstande 
på Smedevej torsdag aften. 

03/02/07 Til alle beboere på Smedevej, Stevnsbovej 1-29 og 2-34, Blom-
mevænge 2, Nyvej 2, Strandlodsvej 42 og 44, Københavnsvej 
94-160 og 107-151, Fyrvej 3 og 5, Vinkelvej, Slåenvej nr. 1, 2A, 
2B og 2C: Orientering om desinficering af jeres vandinstallatio-
ner m.m. 

06/02/07 Til alle beboere på: Smedevej, Stevnsbovej 1-29 og 2-34, Blom-
mevænget 2, Nyvej 2, Strandlodsvej 42 og 44, Københavnsvej 
94-160 og 107-151, Fyrvej 3 og 5, Vinkelvej, Slåenvej 1, 2A, 2B 
og 2C: Orientering om kloring af private vandinstallationer 

09/02/07 Til husstande i det røde område: Kloringen er afsluttet – og har 
virket! 
Med bilag: Anbefalinger for anvendelse af det forurenede drikke-
vand. 

14/03/07 Sendt til adresser, som efter 13. marts 2007 IKKE længere er 
omfattet af kogepåbuddet: Dit vand er igen rent. 

14/03/07 Sendt til adresser, som efter 13. marts 2007 stadig er omfattet af 
kogepåbuddet: Fortsat kogepåbud på din adresse. 

 
Endvidere har Vandværket Lyngen primo februar husstandsomdelt et sam-
let notat om forureningen til alle deres forbrugere (andelshavere), herunder 
hvorledes man skal forholde sig omkring erstatning. 
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Rapporter 
Der er udarbejdet 4 rapporter som led i forløbet. 
 
Februar 2007 Forureningen januar 2007 – Teknisk undersøgelse af mulige 

årsager til forureningen (Rambøll). 
21. marts 2007   Rapport om undersøgelse af Køgeegnens Renseanlæg (KL). 
April 2007  Forureningssagen ved Vandværket Lyngen – Vandinstallationer 

på Køgeegnens Renseanlæg” (Rambøll). 
16. april 2007  Vurdering af mulige kilder til forureningen af drikkevandet i Køge 

ud fra vandanalyser (Rambøll). 
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Bilag 6: Eksempler på GIS-kort 

 
Sygdomsbilledet 18. januar 2007 
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Det røde område 24. januar – og frigjorte naboområder 
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