
  
 
 

 
 

Vil du vide mere? 
Se yderligere oplysninger på www.danva.dk 

For spørgsmål og anden henvendelse omkring temadagen, 

kontakt: Jens Plesner, mail: jpl@danva.dk, tlf.: 8793 3560 

 

 
Temadag om vejledning for tømningsordninger d. 20. september 2017  
- Præsentation og drøftelse af ny vejledning 
 
DANVA laver en ny vejledning om tømningsordninger. Denne vil blive gennemgået på temadagen, hvor 
deltagerne også får mulighed for at drøfte indholdet og komme med input til en sidste justering af 
vejledningens indhold. Vejledningen kommer bredt omkring emnet tømningsordninger og vil indeholde et 
standardregulativ, beskrivelse af juridiske forhold, best practice, arbejdsmiljømæssige forhold samt en 
positivliste over en række bundfældningstanke og deres egenskaber. 
Vejledningen skal give en lettere og mere effektiv administration og praksis for tømningsordninger. 
 
Målgruppe 
Temadagen henvender sig til de mange forskellige interessenter på området som vandselskaber, 
kommuner, kloakmestre, tømningsentreprenører og producenter af bundfældningstanke, der alle vil kunne 
få gavn af vejledningen. 
 
Program - udkast 

 
 

Praktiske oplysninger 
Hvor: Hos DANVA i Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg d. 20. september 2017, kl. 9.30 - 15.00 
Tilmelding: På www.danva.dk, eventuelt kontakt Helle Benjaminsen,  
tlf. nr. 8793 3561, e-mail: hb@danva.dk 
Pris: 1.975 kr. 

Tid Indhold 

9.30 – 10.00 Ankomst og morgenbuffet  

10.00 – 10.10 Velkomst v. projektleder Jens Plesner, DANVA 

10.10 – 10.40 Vejledende standardregulativ for tømningsordninger og den juridiske ramme 
v. project manager Diana Olesen, COWI 

10.40 – 11.10 Forhold omkring tømningsordninger fra A – Z og best practice 
v. projektleder Henning L. Hansen, Kerteminde Forsyning 

11.10 – 11.20 Kaffepause 

11.20 – 11.35 Arbejdsmiljø v. logikassistent Betina Dolleris, Simon Moos A/S 

11.35 – 11.55 Skema over bundfældningstanke og deres egenskaber 
v. Mikael Skov, bestyrelsesmedlem i Danske Kloakmestre 

11.55 – 12.05 Afrunding af første del v. Jens Plesner, DANVA  

12.05  – 13.00 Frokost 

13.00  - 13.10 Introduktion til workshops til drøftelse af vejledningen v. Jens Plesner, DANVA 

13.10 - 14.30 Workshops med kaffe og kage v. deltagerne 

14.30 - 15.00  Fremlæggelse fra workshops og opsamling på dagen v. workshop grupper og Jens Plesner, DANVA 

  

http://www.danva.dk/

