TM 10003 – Drikkevandssikkerhed og beredskab på
vandforsyninger

Formål:

Kursets formål er at klæde kommunale
tilsynsmedarbejdere på til at forholde sig til
drikkevandssikkerhed og hygiejne i vandforsyningsanlæg.
Hygiejne bør være en integreret del af den daglige drift.
Mange beredskabssituationer skyldes problemer med
hygiejne, både ved driftsforstyrrelser på ledningsnettet
(renovering og brud), og ved den daglige gang på
vandværkerne.
På temadagen vil vi stille skarpt på, hvordan vi kan
arbejde med disse problemstillinger, så drikkevandets
kvalitet er i orden, og vi bl.a. undgår situationer, hvor vi
er nødt til at udstede kogeanbefaling.

Målgruppe:

Kommunale sagsbehandlere

Sted:

Storebælt Sinatur Hotel & Konference,
Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Tidspunkt:

12. juni 2018

Program:

Se nedenfor

Arrangører:

Finn Mollerup, VandCenter Syd, fm@vandcenter.dk
Richard Jensen, Odense Kommune, rij@odense.dk

Deltagerantal:

Minimum 25 deltagere og maks. 50 deltagere

Pris:

A-medlemmer kr. 1.100,-. B- medlemmer kr. 1.600,-

Tilmelding:

Senest den 06. maj 2018. Tilmeldingen er bindende

TM 10003 – Drikkevandssikkerhed og beredskab på
vandforsyninger
Program for tirsdag den 12. juni 2018
Kl. 09:30 – 10:00

Ankomst og kaffe/the med rundstykker

Kl. 10:00 – 10:05

Velkomst (Finn Mollerup)
Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed

Kl. 10:05 – 10:45

Arbejdet med DDS på et stort vandværk:
På et vandværk kan man arbejde med DDS på mange niveauer,
afhængigt af anlæggets kompleksitet og bestyrelsens ambitionsniveau.
Hvad siger lovgivningen? – Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn
med vandforsyningsanlæg.
Behovet for akkreditering af ledelsessystemet.
v/Finn Mollerup, VandCenter Syd
Spørgsmål og diskussion

Kl. 10:45 – 11:05

Arbejdet med DDS på et mindre vandværk
v/Bent Lollesgaard, Brobyværk Vandværk
Spørgsmål og diskussion

Kl. 11:05 – 11:15

Strække ben pause

Kl. 11:15 – 12:15

Afdækning af risici – hvor i systemerne har vi hvilke risici?
v/Finn Mollerup, VandCenter Syd
Spørgsmål og diskussion

Kl. 12:15 – 13:00

Frokost

Tilsyn med hygiejnen på vandforsyningsanlæg
Kl. 13:00 – 13:30

Hygiejneteknisk tilsyn med vandværker
v/Richard Jensen, Odense Kommune
Spørgsmål og diskussion

Kl. 13:30 – 14:00

Workshop
Centrale spørgsmål i forbindelse med tilsynet
v/Richard Jensen, Odense Kommune

Kl. 14:00 – 14:20

Plenum

Kl. 14:20 – 14:35

Kaffe og kage

Sundhedsmæssige risici ved drikkevandsforureninger
Kl. 14:35 – 15:05

Styrelsen for Patientsikkerhed orienterer om sundhedsmæssige risici i
forbindelse med forskellige mikroorganismer i drikkevand, og om
vurderinger før eventuelle kogeanbefalinger
v/xxx, Styrelsen for Patientsikkerhed
Beredskabets rolle ved drikkevandsforureninger

Kl. 15:05 – 15:50

Beredskab Fyn orienterer om deres tilgang til drikkevandsforureninger.
Hvilke muligheder har beredskabet for assistance til kommuner og
vandværker i forbindelse med kogeanbefalinger eller kemiske
forureninger?
v/xxx

Kl. 15:50 – 16:00

Afrunding og tak for i dag

