TM 20004 – Svømmebadsanlæg. Godkendelse.
Formål:

At drøfte den nye vejledning om godkendelse af svømmebadsanlæg og få inspiration til arbejdet med at godkende nye og eksisterende svømmebadsanlæg – og måske et par nye venner at ringe til for sparring om svømmebadsspørgsmål.

Målgruppe:

Svømmebadsfolket: Kommunernes ansvarlige for godkendelse af svømmebadsanlæg efter Svømmebadsbekendtgørelsen.

Sted:

Uddannelsescenter Fredericia,
Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia

Tidspunkt:

6. november 2017, kl. 9:30-15:30

Beskrivelse:

Miljøstyrelsen præsenterer den nye vejledning om godkendelse af svømmebadsanlæg (forventet udgivelse efteråret 2017), og vi drøfter hidtidig praksis for godkendelse på tværs af landets kommuner set i lyset af den
nye vejledning. Desuden skal vi høre om belastningsbestemt vandbehandling – en ”uskik” eller fremtiden indenfor svømmebadsregulering?
Dagen vil veksle mellem oplæg og drøftelse/erfaringsudveksling/networking. Der er ikke tale om kursus eller undervisning i godkendelse af svømmebadsanlæg.
Se nærmere om indholdet i programmet nedenfor.

Arrangører:

Dorthe Toft, Assens Kommune
Janne Horsbøl, Fredericia Kommune

Deltagerantal:

Minimum 20 deltagere og maks. 35 deltagere.

Pris:

Medlemmer kr. 875,- Ikke medlemmer kr. 1.375,-

Tilmelding:

Senest den 4. oktober 2017. Tilmeldingen er bindende.

TM 20004
Program for svømmebadsdag mandag den 6. november 2017
Kl. 09:30 – 10:00

Registrering og morgenbuffet

Kl. 10:00

Velkomst ved arrangørerne, Dorthe og Janne
Status
På den anden side af 1. juli 2017 – hvor langt er vi
nået med godkendelserne af de store bassiner?
Den nye vejledning om godkendelse af svømmebadsanlæg
- præsentation ved Miljøstyrelsen, Rikke Joo Vienberg
og Marie Blanner
- drøftelse ved alle deltagere (inkl. stræk-ben-pause)
- fem skarpe til Miljøstyrelsen ved brugerpanel og Mst.
(Når vejledningen er udgivet vil I få lejlighed til at
komme med forslag til spørgsmål og fokus i Miljøstyrelsens præsentation).

Kl. 12:00

Frokost

Kl. 13:00

Godkendelse af svømmebade
- Hidtidig praksis set i lyset af den nye vejledning
Intro, drøftelse i grupper og fælles opsamling.
Godkendelsesprocessen set fra den anden side
- Oplæg ved Svømmebadsteknisk Forening, Klaus Rask
Petersen.
Kaffepause

Kl. 13:45

Belastningsbestemt vandbehandling
– hvad er det? hvad kan det? hvad er de hidtidige erfaringer? og hvordan er det foreneligt med bekendtgørelsens krav? (fortsættes næste side)

Traditionelt kører vandbehandlingsanlæggets pumpe med
et konstant flow, som er fastsat ud fra bassinets dimensioner og svømmebadsbekendtgørelsens krav til omsætningstid, eventuelt reduceret til lidt mindre flow om natten. Det er unødvendig brug af strøm og kemikalier, når
der kun er få eller ingen badegæster, mener nogle konsulenter og bassinejere. I stedet kan anlægget styres efter behov, så det er den aktuelle belastning af bassinet,
der er bestemmende for både pumpeflow og kemikaliedosering.
- Oplæg ved Lene Bach, Processing Danmark
- Second opinion ved Teknologisk Institut
- Drøftelse ved alle
Kl. 15.15 – 15:30

Opsamling og evaluering
Dagens vigtigste nyheder og læringspunkter.
Opsamling ved Dorthe og Janne
Har vi brug for en opfølgende dag om godkendelse af
og/eller tilsyn med bassinanlæg i EnviNa-regi?
Tak for i dag.

Ikke medlemmer kan tilmelde sig via denne blanket
Tilmelding snarest muligt og senest den 4. oktober 2017
TM 20004 - Svømmebadsanlæg

Fra

______________________________________ deltager følgende:

Navn:

Email:

Deltagerpris kr. 1.375,Tilmelding er bindende
Tilmeldingen sendes til: mail@envina.dk

EAN. NR.

