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  30-03-2015 

 

Invitation til vandværksmøde 2015 

 

Hedensted Kommune, Udvalget for Teknik og Udvalget for Fritid & Fæl-

lesskab ønsker at invitere samtlige private almene vandværker i kom-

munen til det årlige fælles vandværksmøde. 

Formålet med mødet er at samle vandværkerne til fælles dialog og erfa-

ringsudveksling.  

Mødet foregår i Ørum-Daugård Multicenter, Gl. Vejlevej 47, 8721 

Daugård. 

 

Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 19.00 til 21.30 

 

FORELØBIGE DAGSORDEN  

1. Velkomst v/ Lene Tingleff, formand for Udvalget for Teknik  

2. Lækagesporing. Hvordan foregår det? v/ firma Leif Koch  

3. Info om vandspild og vandmålere v/Hedensted Spildevand A/S   

4. Kvalitetssikring/ledelsessystem og hygiejnekursus* på almene 

vandforsyningsanlæg v/Bettina Lund 

5. Sløjfning af ubenyttede undersøgelsesboringer v/Bettina Lund 

6. Elektronisk ansøgningsportal (BYG og MILJØ) v/Bettina Lund 

7. Takstblade v/Bettina Lund 

8. Drikkevandskontrol på ejendomme med egen vandforsyning 

v/Sune Mikkelsen 

9. Erfaring med kalkknuseranlæg v/Peter Wiin, Juelsminde Vand 

10. Klima- og Energiråd v/Niels Rauff 

11. Drikkevandsforureninger på vandværker v/Peter Svane-Knudsen 

12. Status på geologisk kortlægning og indsatsplaner v/Peter Svane-

Knudsen 

13.  KOordinationsforum for VAndforsyning i Hedensted Kommune 

(KOVA) v/Peter Svane-Knudsen 

14. Eventuelt?  



 

Har I andre forslag til dagsordenen, så send det til mig senest 

sammen med tilmeldingen til mødet. På grundlag af ovenstående 

og de indkomne forslag vil der evt. blive lavet en revideret dags-

orden, som præsenteres på mødet. De vandværker, hvor jeg har 

en mail-adresse vil få fremsendt en opdateret dagsorden, hvis der 

er ændringer til ovenstående dagsorden. 

 

Vi håber, at alle vandværker vil deltage. Vi vil bede jer begrænse 

antallet til 2 repræsentanter fra hvert vandværk.  

 

VIGTIG! Jeg vil gerne have tilmelding til mødet med deltagerantal 

senest tirsdag den 28. april 2015 på tlf. 7975 5623 eller pr. mail: 

bettina.lund@hedensted.dk, eller til Gitte Jensen 7975 5679, mail: Git-

te.K.Jensen@Hedensted.dk   

Der vil blive serveret øl/vand samt kaffe og brød. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bettina Lund 

Ingeniør 

 

 

 

 

* Orbicon A/S tilbyder et ”light” hygiejnekursus henvendt til bestyrel-

sesmedlemmer i vandværkerne. Kurset skal give et indblik i hygiejnefor-

holdene på et vandværk og hvad man skal være opmærksom på. Føl-

gende emner vil blive berørt: 

 Mikrobiologi og drikkevandshygiejne 

 Fra boring til vandmåler – hvor er der risiko for forurening? 

 Forebyggelse af forurening med bakterier 

 Vandforsyningshygiejne i de daglige arbejdsopgaver 

 Kurset opfylder ikke kravene til hygiejnekursus jf. bekendtgørelse 

nr. 132 af 08.02.2013 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsan-

læg og kan derfor ikke erstatte det lovpligtige hygiejnekursus. Der er 

lagt op til et aftenkursus af ca. 4 timers varighed til ca. 500 kr. pr delta-

ger + forplejning (ved 40 deltagere). Vandværkerne må gerne inden 

vandværksmødet overveje om man ønsker at deltage, således at vi ved, 

om det er noget, vi skal arbejde videre med.  
 
 
 

mailto:bettina.lund@hedensted.dk
mailto:Gitte.K.Jensen@Hedensted.dk
mailto:Gitte.K.Jensen@Hedensted.dk

