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4. Kursus i Vandværksteknik og 
Hygiejne samt udarbejdelse af 
Ledelsessystem - samlet pakke. 

 
I februar 2013 trådte bekendtgørelse nr. 132 om 
kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg i 
kraft. Bekendtgørelsen fastsætter regler for indfø-
relse af kvalitetssikring på almene vandforsynings-
anlæg ved indførelse af en ledelsesmæssig ramme, 
der sikrer systematiske arbejdsrutiner med henblik 
på at forebygge forurening af drikkevandet.  
Samtidig skal den driftsansvarlige for et alment 
vandforsyningsanlæg gennemføre et kursus om 
almindelig vandforsyningsdrift og elementær vand-
værkshygiejne. 
 
DVN har tilrettelagt et kursus, der håndterer alle de 
nye krav til drifts- og hygiejnekursus og udarbej-
delse af ledelsessystemer på vandværket, der stilles 
i bekendtgørelsen. 
 
Kurset, hvis indhold er udarbejdet i samarbejde 
med Syddjurs Vandråd, er indtil videre gennemført 
af bl.a. Syddjurs, Norddjurs, Sønderborg, Tønder 
og Hjørring vandråd med deltagelse af kommunen. 
 
Projektet afsluttes med aflevering af vandværkets 
ledelsessystem samt kursusbeviser. 
 
Systemet ”mitdrikkevand.dk” anvendes i forløbet 
til at give en oversigt over vandværkets analyser, 
og disse vil blive vurderet. Fremadrettet kan delta-
gerne anvende dette IT- system til fortsat doku-
mentation af udviklingen i råvand, drikkevand og 
andre nøgletal for driften. 
 
Kurset fokuserer på vandværksdrift, og hvordan 
forsyningen kan undgå forureninger i alle led lige 
fra boringer til forbrugerne. Særligt fokuseres på de 
ting, der indgår i bekendtgørelsens bilag 1 og 2. 
Hvornår og i hvilke situationer opstår forurenin-
ger? og hvordan kan forureninger forhindres eller 
minimeres? 

 
Kurset indeholder dels en teoretisk gennemgang af 
vandværket med et praktisk fokus på de enkelte 
områder, dels en praktisk del, der foregår på kur-
susdeltagernes eget vandværk. Den praktiske del er 
dog kun for de vandværker, som vælger at få udar-
bejdet et ledelsessystem. 
 
Kursusforløbet ender ud i et ledelsessystem med 
program til egenkontrol og overvågning på vand-
værket, samt en handlingsplan og risikovurdering 
til hvordan bestyrelsen kan fastholde, opnå eller 
forbedre sikkerheden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM: 
Kursusaften 1 – kl. 16.00 – 22.00 
Omhandler vandværksteknik – kombineret teori og 
øvelser i grupper 
 
Kursusaften 2 – kl. 19.00 – 22.00 
Omhandler vandværkshygiejne – kombineret teori 
og øvelser i grupper 
 
Praktik 
Foregår i grupper på f.eks. 3-4 vandværker, der 
undervises ca. 1 time på eget vandværk, og der 
tages emner op om boringer, råvandssystem, ind-
vindingsstrategi, vandbehandling, styring, praktisk 
hygiejne, risikozoner og handlingsplan. 
 
Kursusaften 3 – kl. 19.00 – 22.00 
Omhandler opfølgning og evaluering, samt afleve-
ring af udkast til individuelt ledelsessystem efter 
KUV konceptet udarbejdet af DVN. 
 
STOR PAKKE: 
Prisen er 12.000 kr. pr. vandværk med max. tre 
deltagere.  
 
LILLE PAKKE: 
Hvis der er vandværker (der oppumper mindre end 
17.000 m³/år), der ønsker at deltage i kursus  
1 + 2, (for at opfylde kravene til Bek. Nr. 132) kan 
de også deltage.  
 
Prisen er 2.500 kr. pr. vandværk med max. tre 
deltagere. 
 
EKSTRA DELTAGERE: 
Skulle enkelte vandværker have behov for at til-
melde flere end tre deltagere, vil det være muligt, 
såfremt holdene ikke er overtegnede.  
Ekstra deltagere ud over 3 deltagere pr. vandværk: 
500,- kr. pr. deltager 
Ekstra deltagere fra vandværker, som allerede har 
deltaget i kursus: 500,- kr. pr. deltager 
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