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Hygiejneforskrift, der skal efterleves ved arbejde på  

Væggerløse Vandværks drikkevandsledninger i forbindelse med 

reparation af akut ledningsbrud: 

 
Hygiejneforskriften skal efterleves af alle entreprenører og håndværksmestre samt 
disses medarbejdere, som udfører arbejder på drikkevandsledninger, som er ejet af 
Væggerløse Vandværk. 
 

Hygiejneforskriften omfatter: 

Personlig hygiejne: 
 
Når man arbejder med drikkevand skal man hele tiden være meget omhyggelig med hensyn 
til god personlig hygiejne. Det betyder at man skal: 
 

 Vaske hænder med sæbe eller som minimum anvende desinficerende 
vådservietter/håndsprit. 
 

 Møde på arbejdspladsen i rent tøj, eventuelt overtrækstøj samt rent fodtøj. 
 

  Arbejdstøj må kun være brugt til arbejde på drikkevandsledninger. 
 

 Før man skærer hul på en drikkevandsledning, skal man desinficere hænder med 
desinficerende vådservietter eller håndsprit. 

 
 Ved sår eller lignende på hænder skal der anvendes nye engangs gummihandsker, når 

der arbejdes på vandledningsnettet. 

Arbejdsredskaber, bil og materialer: 
 
Alle redskaber og materialer, som enten kommer i direkte kontakt med drikkevand, eller i 
kontakt med overflader, f.eks. inderside af ledninger, skal holdes rene for at undgå forurening 
af drikkevandet.  
 
Derfor skal følgende overholdes: 
 

 Værktøj skal være rent og desinficeret. 
 

 Værktøj der bruges til vandlednings-arbejde, må ikke bruges til andet arbejde. 
 

 Værktøjet skal opbevares på et sikkert og rent sted, og må ikke aflægges på jorden 
Dette gælder også når der arbejdes i en udgravning. Her kan værktøjet f.eks. 
opbevares i en spand. 

 
 Alle materialer skal opbevares sikkert og i originalindpakning f.eks. plastikposer lige 

indtil de skal anvendes.  
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Umiddelbart før anvendelse skal de afsprittes eller dyppes i Rodalon/Klor, som er 
dokumenteret godkendt til langtidskontakt med levnedsmidler. Rodalonen/kloren 
opblandes til minimum 10 %. Ved el-fittings skal der anvendes sprit. 
 
 
 Før arbejde på drikkevandsledninger må påbegyndes, SKAL det sikres, at alle 

afløbsledninger i udgravningen er ubeskadigede og tætte. 

Arbejdsinstruks ved udførelse af ledningsarbejder: 
 
 
 

 

 Før et ledingsarbejde påbegyndes skal det sikres, at de ting der skal bruges, så 
arbejdet kan gennemføres i een operation, herunder tilstrækkelig pumpekapacitet, 
slanger, materialer m.v. er til stede. 
 

 Minimumskrav til gravet hul er 1,5 gange 1,5 meter. Fra underkant af røret og til bund 
af udgravning skal der være minimum 40 cm.  
Fra underkant af rør til bund i pumpesump skal der være mindst 60 cm.  
 

 Det skal sikres at slanger fra pumper føres tilstrækkeligt langt væk fra udgravningen, 
således at udpumpet vand ikke kan løbe tilbage i udgravningen. 

 
 Udgravninger skal gennemføres så det undgås, at siderne skrider sammen.  

 
 Hvis der står vand i hullet, skal det ved hjælp af pumpning sikres, at der som minimum 

er 30 cm. fra vandoverflade til underkanten af røret.  
Vandet må på intet tidspunkt komme i berøring med røret. 

 
 Der må kun anvendes silikone/glidemiddel, der er dokumenteret godkendt til 

langtidskontakt med levnedsmidler, til at montere rørledninger. Inden samling 
skal alle rørender aftørres med Rodalon/Klor eller afsprittes. 

 
 Ved påfyldning af vand i ledningsnettet skal åbning af ventiler ske langsomt, så 

turbulens i ledningsnettet undgås, da det ellers kan give snavset vand hos 
forbrugerne. 
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ERKLÆRING: 
 
Denne erklæring skal udfyldes og underskrives af entreprenører/håndværksmestre, der 
arbejder på Væggerløse Vandværks vandledningsnet med navn og firmanavn. 
 
Erklæringen skal læses og forstås af hver enkelt medarbejder. 
 
Kopi af den underskrevne erklæring, der gælder for et år ad gangen, skal afleveres til 
Væggerløse Vandværk, og der skal ligeledes forefindes et eksemplar på arbejdspladsen.  
 
Bemærk: Konstaterer Væggerløse Vandværk, eller en repræsentant for dette, at 
hygiejneforskriften ikke overholdes, skal arbejdet øjeblikkeligt standses.  
Dette gælder uanset om der aktuelt er konstateret en forurening eller forureningsrisiko. 
 
Væggerløse Vandværk kan kræve, at entreprenøren udskifter medarbejdere, som ikke 
overholder hygiejneforskriften. 
 
Undertegnede erklærer hermed, at jeg har læst og forstået, og at jeg til enhver tid vil 
overholde Væggerløse Vandværks ”Hygiejneforskrift for Reparation på Ledningsnettet”  
 
 
 
Dato: ___________________________________________________________ 
 
 
Underskrift: ____________________________________________________ 
 
 
Navn (blokbogstaver): ________________________________________ 

 
 
Firma: ___________________________________________________________ 
 
 
 


