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Velkommen til
Ferskvandscentret

Kataloget ”Forsyningskurser om miljø” udsendes to gange
om året til landets forsyningsselskaber. Kurserne er målrettet vand- og affaldsselskaberne og er opdelt under følgende
afsnit:
•
•
•
•

Spildevand og Afløb
Administration og Ledelse
Vandforsyning
Affald og Genbrug

Landsdækkende kursusvirksomhed
Kurserne gennemføres fortrinsvist på det unikke kursus- og
konferencecenter Vejlsøhus, det tidligere tuberkulose-sanito
rium fra 1903, og på det nærved liggende Gl. Skovridergaard.
Begge konferencecentre drives af Ferskvandscentret. Vi afholder dog også kurser og træf andre steder i landet. Vi skræddersyr kurser ude hos jer lokalt og afholder kurser online. Lad os
vide, hvis du gerne vil have afholdt et kursus på eller nær din
arbejdsplads eller online. Skriv til kursus@fvc.dk.
Unikke rammer
Vi giver dig gode rammer for læring med vores fantastiske
omgivelser i Søhøjlandet i udkanten af Silkeborg, omkranset
af skove, søer og Gudenåen. Du har gratis adgang til AQUA
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Akvarium & Dyrepark under kurserne. Se mere på www.
visitaqua.dk. Vi tilstræber at bruge dyreparken og akvariet
som alternativt læringsrum eller inspirerende omgivelser for
gruppedrøftelser eller pauserum.
Kilden til bedre miljø
Vi udbyder en bred vifte af efteruddannelsesmuligheder
inden for vand- og miljøsektoren – ikke mindst til de danske
forsyninger. Vi uddanner bl.a. spildevands- og afløbsopera
tører. Vores tilgang til miljø er helhedsorienteret med et bredt
kursusprogram. Kurserne planlægges og gennemføres i samarbejde med en lang række erfarne specialister. De hentes ind
fra en hverdag, hvor de har fingrene helt nede i substansen af
det, de skal undervise i. Det sikrer, at kurserne har stor faglighed og aktuel relevans. Vores evalueringer dokumenterer høj
tilfredshed hos kursisterne.
Læs mere om vores kursusudbud og andre ydelser/samarbejdsmuligheder på:

� www.fvc-kursus.dk

Faglighed
og fællesskab
Tag afsted sammen – fra forskellige afdelinger i forsyningen
eller sammen med jeres myndighed. Nedbryd jeres organisatoriske siloer med fælles læring. Skab vejen til succes
med øget forståelse af de øvrige aktørers udfordringer og
muligheder.
Faglighed og fællesskab skaber værdi. Kriser og uforudsigelighed kræver fagligt overblik og indsigt til at træffe gode
beslutninger. Fokus på fællesskab er ikke alene en social
disciplin. Relationer giver – ikke mindst i krisetider - rammen for det trygge ”opkald til en kompetent ven” som kan
være afgørende vigtig for den gode beslutning.
Kombinér aktive oplevelser med seriøs fordybelse, og løft
jeres arbejdsplads både fagligt og socialt. Vi kan i samarbejde med Vejlsøhus Sport & Outdoor planlægge forløb
efter jeres ønsker. Kursusafdelingen tilrettelægger det faglige indhold og sikrer som altid, at underviserne er landets
bedste specialister inden for det faglige område. Vejlsøhus
Sport & Outdoor tilbyder en bred vifte af sociale aktiviteter (Mountainbike, stand up paddling, kajakpolo, yoga, flydende sauna, trailløb, geocaching, kano og kajaksejlads og
meget mere). Kontakt os for nærmere information.

Har du
besøgt vores
læringsbuffet?

� Bestillingskurser
Vi kan enten tilpasse et af vores eksisterende åbne kurser
direkte til jeres behov– eller vi kan lave et fuldstændigt
skræddersyet kursus til jer. Vi tilrettelægger gerne et fagligt indhold helt efter jeres ønsker og behov. Vi sikrer som
altid, at underviserne er landets bedste specialister inden
for det faglige område. Bestillingskurser kan både afholdes hos eller nær jer selv, online eller de kan afholdes på
Ferskvandscentret.

� Møde- og workshop-facilitator
Vi arbejder med et nyt appetitligt udvalg
af forskellige måder at lære på. Vi har dermed udvidet vores kursus- og forretnings
koncepter betragteligt.
Først og fremmest har vi introduceret online-kurser. Online-kurser er faktisk
bedre end deres ry – når de gennemføres
professionelt. Det kræver planlægning,
oplæring og træning. Men øvelse gør mester.
Blended learning, - som det så fint hedder, når man kombinerer fysisk fremmøde
og onlinelæring. Vi kører f.eks. kurser, hvor
kursister selv kan vælge om de vil deltage
hjemmefra eller ved fysisk fremmøde. Vi
gearer lokalet med web-cam og mikrofoner, som sikrer, at du der sidder hjemme,
kan være ligeværdigt med, – også i gruppearbejdet. Vi arbejder også på at udvikle nye
læringsforløb, der kombinerer det bedste
fra begge verdener med sekvenser af skiftende online-møder og fysisk fremmøde.
Se f.eks. ”projektdage for projektledere”.

Kontakt os, hvis du har brug for en facilitator enten til et
fysisk eller digitalt arrangement. Det kan være som en
integreret del af et projekt eller måske som en opstartseller formidlingsaktivitet.

� Processupport
Vi kan hjælpe dig ved evalueringer i forbindelse med
kritiske faseskift i et projekt. Få support til at sikre en
rettidig, objektiv og værdiskabende evaluering af dit
projekt eller din proces.

� Konferenceplanlægger og/eller konferencier
Kontakt os, hvis I har brug for support til arrangementer, fra nogen, der har prøvet det før – eller blot fordi, I selv har
for travlt med andet? Vi har bl.a. erfaring fra planlægning
og gennemførelse af Spildevandsteknisk Forenings årlige
Døgnkursus, - både som fysisk konference og online.

� Samarbejdsprojekter – fokus på udvikling
af læringsmateriale
Vi ønsker at indgå i samarbejde med øvrige aktører i
vand- og miljøsektoren som en projektpartner, der sikrer, at værdiskabende resultater fra innovative projekter
formidles, implementeres og lever videre efter projektets
afslutning ved udvikling af læringsmateriale, kurser og
læringsforløb.

Kursuschef
Charlotte Frambøl
cf@fvc.dk
Kursusudvikling,
samarbejdsprojekter,
marketing

Kursusudvikler
Annette Vesterager
av@fvc.dk
Spildevandsadm.,
renseanlæg, forvaltning
og planlægning

Kursusudvikler
Suna Rokkjær
sr@fvc.dk
Vandmiljø, natur,
byggeri, planlægning
og miljøvagt

Kursusudvikler
Lea Kromann-Gallop
lkg@fvc.dk
Natur, affald og
genbrug, vandmiljø

Kursusudvikler
Lone Carlsson
lc@fvc.dk
Genbrugsstationer mv.

Praktiske
oplysninger
Tilmelding
Tilmeld dig Ferskvandscentrets kurser på www.fvc-kursus.dk, eller
kontakt os på telefon 8921 2100.
Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsfrist til vores kurser er ca. 30 dage før kursusstart. Overhold
så vidt muligt altid tilmeldingsfristen, så vi i rette tid kan afgøre, om
der er deltagere nok til at gennemføre kurset. Tilmelding efter fristen
er dog altid mulig, hvis kurset gennemføres og der er ledige pladser.
Tilmeldingsbekræftelse m.m.
Når du er tilmeldt, modtager du en bekræftelse med øvrige praktiske
informationer. Ved fyldte kurser oprettes venteliste.
Kursus- og uddannelsesbevis
Kursusbevis udleveres ved kursets afslutning. Uddannelsesbeviser
udleveres, når du har gennemført en samlet uddannelse.
Kursuspris
Kursusprisen er ekskl. moms og dækker alle udgifter ved kurset,
herunder ophold i enkeltværelse ved flerdageskurser, forplejning,
digitalt kompendiemateriale m.m. Ønsker du ikke overnatning under
kurset, fratrækker vi overnatning i prisen. Vi tager forbehold for prisog trykfejl.
Sted og overnatning
I Silkeborg bor du så vidt muligt på Vejlsøhus eller Gl. Skovridergaard.
I travle perioder kan andre hoteller i Silkeborg blive nødvendige. Så
bliver du kontaktet af Vejlsøhus’ reception.
Overnatning inden kurset starter
Overnatning forud for kurser i Silkeborg koster kr. 710 ekskl. moms inkl.
morgenmad, hvis der er plads på Ferskvandscentrets egne hoteller.
Yderligere oplysninger
Kontakt Kursusafdelingen på tlf. 8921 2100 eller kursus@fvc.dk.
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kurser inden for

Spildevand
og afløb

Oversigt
Spildevandsog Afløbskurser
Kurser for medarbejdere og ledere i
spildevandsforsyningerne.
Her finder du Spildevandsoperatør- samt
Afløbsoperatørkurserne.
Der er også en lang række andre kurser
om drift, vedligehold og processer på
renseanlæg, på pumpestationer og i
afløbssystemet. Der er også flere kurser
under afsnittet ”Administration og Ledelse”,
der er relevante for spildevandssektorens
medarbejdere og ledere.

Angivne priser inkluderer digitalt
kompendiemateriale, forplejning, overnatning i enkeltværelse ved flerdages kurser,
gratis adgang til AQUA i åbningstid under
kurset. Online kurser undtaget.
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Spildevands- og afløbskurser

Afløb

Renseanlæg

Planlægning og
projektering

X

X

14

X

19

X

24

Sidetal

Grundkursus i spildevandsrensning inkl.
Introduktionsforløb

25.01-29.01.2021

Industrispildevand

03.02.-04.02.2021

El på renseanlæg og ved pumpe
stationer

09.02.2021

X

Pumpetræf (2x Silkeborg & Sjælland)

11.03.2021 +
18.03.2021 +
25.03.2021

X

Procesoptimering via mikroskopering
og DNA sekventering

15.03-16.03.2021

Procesteknik 1

22.03-24.03.2021

Regnvandsbassiner

07.04-08.04.2021

Analyse af spildevand

12.04-14.04.2021

Rottetemadag

15.04.2021

Rådnetanke I-II

20.04-22.04.2021

Drift af pumpestationer

26.04-28.04.2021

Procesteknik 2

03.05-05.05.2021

X

16

Procesteknik 3

25.05-27.05.2021

X

18

Opdatering af processer på renseanlæg

08.06.2021

X

19

Elkursus 2: El i praksis I

14.06-15.06.2021

X

X

24

Elkursus 3: El i praksis II

Ad hoc

X

X

29

Prøvetagning af spildevand

Ad hoc

X

30

11

20

X

26

X
X

16
X

X
X

Følg med i yderligere kursustilbud på www.fvc-kursus.dk

X

18
X

X
X

26

28
20
22

Spildevandsoperatøruddannelsen
Du kan blive spildevandsoperatør med Ferskvandscentrets kurser. Med
spilde
vandsoperatøruddannelsen får du vigtige kompetencer, der giver
grundlag for arbejdsglæde, jobsikkerhed, karriereudvikling og bedre løn.
Spildevandsoperatøren har siden 1998 været de facto standard for efteruddannelse for medarbejdere på renseanlæg mm. Grundlaget for uddannelsen er en overenskomst fra 1998 for SiD (nu 3F), hvori kravene blev lagt fast.
Overenskomsten er stadig relevant i de fleste forsyninger. Den mest udbredte
måde at blive Spildevandsoperatør på er at tage Grundkurset og 2-3 andre af
Ferskvandscentrets grundlæggende kurser, som er specifikt nævnt i overens
komsten. Flere og flere tager alle syv Spildevandsoperatørkurser og sikrer sig
på den måde omfattende kompetencer til driften af renseanlæg.

Uddannelsesmoduler

Procesteknik 1
Analyse af
spildevand

Praktisk drift af
afløbssystemer

Grundkursus i
spildevandsrensning
Drift af pumpe
stationer

Procesteknik 2

Prøvetagning af
spildevand
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Afløbsoperatøruddannelsen
Ferskvandscentrets Afløbsoperatøruddannelse er en sammenhængende række af kurser, der giver dig viden og kompetencer om den
praktiske drift af et afløbssystem. Uddannelsens indhold er fastlagt i
et tæt samarbejde med driftsledere fra spildevandsbranchen.
Uddannelsen omfatter tre kurser. De gennemgående undervisere
har koordineret indholdet af modulerne så viden kommer i den rigtige rækkefølge. Arbejdsmiljø og sikkerhed er gennemgående.
Efteruddannelsesmulighederne slutter dog ikke, når du står
med Afløbsoperatør
uddannelsen i hånden. Vi tilbyder en lang
række videregående kurser at følge op med. Det sikrer, at du som
afløbsoperatør løbende kan udvikle dine faglige kompetencer,
og dermed give et godt grundlag for arbejdsglæde, jobsikkerhed,
karriereudvikling og bedre løn.

Uddannelsesmoduler

Drift af pumpe
stationer

Praktisk drift af
afløbssystemer

Afløbs-operatørens
arbejdsmiljø
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spildevandsoperatøruddannelsen

Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb
Deltagere
Alle medarbejdere på spildevandsanlæg, der
ikke tidligere eller kun i begrænset omfang
har modtaget spildevandsteknisk undervisning. Det er en fordel, hvis du har minimum
2 måneders joberfaring fra et renseanlæg
– eller evt. har gennemgået grundkursus (3
uger) på AMU.
Kursusindhold
Her starter Spildevandsoperatøruddan
nelsen.
Kurset er for dig, der har brug for at få et
overblik over og en helhedsforståelse for
spildevandsrensning. Du forstår efter kurset
de vigtigste principper på et renseanlæg.
Undervisningen består af oplæg, opgaver,
gruppearbejde og ekskursioner. Du øger forståelsen, af det du lærer, gennem gruppe
arbejde og opgaver og ved at se tingene i
virkeligheden på ekskursioner til forskellige
typer renseanlæg.
Deltager du i vores todages Introduktions
forløb umiddelbart før selve grund
kurset,
får du en blødere opstart på de emner og
metoder, vi behandler på selve grundkurset.

Introduktionsforløbet består af: Introduktion
til spildevand, hvad er det? introduktion til
kemiske og mikrobiologiske grundbegreber
og ekskursioner til forskellige typer rense
anlæg.
Kurset kan med fordel tages af alle rense
anlæggets nye og uerfarne medarbejdere på
én gang, hvorved I får en fælles referenceramme.
Undervisere
Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S // Røskva Lill Høimark,
Krüger A/S // Claus Kobberø, EnviDan A/S
// Michael Madsen, HerningVand // Bente
Pape Kofod, Silkeborg Forsyning A/S // Steen
Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS //
Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S //
Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling
Kursusledelse
Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning
ApS // Claus Kobberø, EnviDan // Annette
Vesterager, Ferskvandscentret
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Dato: 25.01 - 29.01.2021
Varighed: 5 dage
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 18.250 kr.
Tilmelding: Senest d.
25.12.2020

Svovlbrinte i
kloakker og anlæg
er et kæmpe problem
- HVAD GØR VI?

De dyrebare investeringer under jorden terroriseres af svovlsyre,
men vi kan nu forudsige,
hvor angrebene slår til,
og afhjælpe problemet
med en bæredygtig
løsning uden brug af
kemikalier.

Der er store besparelser at hente
ved præventivt at undersøge
forsyningens kloaksystem, så
fingeren præcist kan sættes på,
hvor kritiske mængder svovlbrinte dannes og frigives. Ved
brug af avancerede måleteknologier og kemisk analyse til korresionsomfanget, kan vi prioritere
indsatsen, og finde den teknisk
bedste og økonomiske mest
attraktive løsning, inden der er
behov for akutte tiltag.
Er skaden sket kan svovlbrinten uskadeliggøres ved
hjælp af bl.a. muslingeskaller. Løsningen er yderst tolerant overfor variationer i H2S-koncentrationen og har samtidig høj
driftssikkerhed, giver et tryggere
arbejdsmiljø, forlænger betonkonstruktionernes levetid
og forebygger lugtgener hos
naboerne.

spildevandsoperatøruddannelsen

Procesteknik 1 og 2
Deltagere
Driftsteknikere og øvrige
medarbejdere på spildevandsanlæg, og på industrianlæg, der er eller skal
til at beskæftige sig med
processerne på rense
anlæg. Kommunale medarbejdere, der ønsker
forståelse af processerne,
vil også have udbytte af
kurset.
Vi forventer deltagerne på Procesteknik 1
har en grundlæggende
viden svarende til kurset
”Grundkursus i spildevandsrensning”. Deltagere på Procesteknik 2
skal have en grundlæggende viden om renseanlæg svarende til Procesteknik 1.
Vi anbefaler, at du
har nogle måneder med
praktisk erfaring mellem
din deltagelse i proceskurserne.

Procesteknik 1: Kursusindhold
Lær om processer på et biologisk renseanlæg: Forskellige
rensemetoder og anlægsopbygninger, herunder aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering. Vi ser på karakterisering og behandling af slam, og du får et grundigt kendskab til
driftsanalyser og afløbskontrol.
Kurset veksler mellem teori, ekskursioner og gruppe
arbejde.
Undervisere
Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S // Røskva
Lill Høimark, Krüger A/S // Claus Kobberø, EnviDan A/S //
Anders Krogager, Silkeborg Forsyning A/S // Julie Nielsen,
Krüger A/S // Kim Sundmark, Krüger A/S

Dato: 22.03 - 24.03.2021
Varighed: 3 dage
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 11.650 kr.
Tilmelding: Senest d.
19.02.2021

Kursusledelse
Kim Sundmark, Krüger A/S // Annette Vesterager,
Ferskvandscentret

Procesteknik 2: Kursusindhold
Vi går mere i dybden med kendt stof og tager fat på nye
emner som driftsdokumentation og avancerede styrings
muligheder. Kurset rummer masser af spændende emner
bl.a. om næringsstoffjernelse, anlægstyper og driftsoptimering, videregående slambehandling, miljøfremmede stoffer
og tungmetaller i slam, massebalancer, SRO anlæg mv.
Kurset veksler mellem teori, ekskursion, gruppearbejde,
hvor du regner på processerne og erfaringsudveksling.
Undervisere
Vibeke R. Borregaard, Krüger A/S // Jeppe Bregnedahl,
Krüger A/S // René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S //
Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S // Kim Sundmark,
Krüger A/S
Kursusledelse
Vibeke R. Borregaard, Krüger A/S // Annette Vesterager,
Ferskvandscentret
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Dato: 03.05 - 05.05.2021
Varighed: 3 dage
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 11.650 kr.
Tilmelding: Senest d.
02.04.2021

Foto: Agtrup Renseanlæg, BlueKolding

WATER TECHNOLOGIES

Det grønne valg til behandling af spildevand
• Ekspertrådgivning til alle vandprojekter
• AQUAVISTA™ Plant til optimering af
energiforbrug og kapacitetsudnyttelse

• Anlæg til rensning af regn-, spildeog overløbsvand
• Teknologier til fremtidens renseanlæg
• Specialiseret service af anlæg

www.kruger.dk

Tlf: 39 69 02 22

Resourcing the world
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Analyse af spildevand
Deltagere
Personer, der foretager analyser på spildevand på spildevands-/ industrianlæg.
Forudsætning: Viden svarende til kurset
”Grundkursus i spildevandsrensning”.
Kursusindhold
Få et grundigt indblik i alt indenfor laboratoriearbejde på et renseanlæg, herunder kvalitetssikring, vurdering af resultater, og håndtering af interferens. Lær at udføre simple og
vanskeligere analyser, og mikroskopere slam.
Du får indblik i hygiejne og sikkerhed,
samt brug og vedligehold af online udstyr.

Undervisere
Marianne Andersen, Hjørring Vandselskab //
Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark
A/S // Niels Peter Gudmundsen, Favrskov
Forsyning A/S // René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S // Lise Havsteen,
Vandcenter Syd // Christian Lykke // Tina
Mousten Langgaard, Herningvand A/S
Kursusledelse
Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S
// Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Dato: 12.04 - 14.04.2021
Varighed: 3 dage
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 11.500 kr.
Tilmelding: Senest d.
12.03.2021

Procesteknik 3
Deltagere
Medarbejdere i forsyninger, der arbejder
med processerne på renseanlæg, rådgivere
indenfor spildevandsrensning.
Forudsætning: Viden svarende til Proces
teknik 1 og 2.
Kursusindhold
Målet er at opkvalificere din procestekniske viden, så du kan håndtere komplicerede, proces
mæssige udfordringer, herunder uheldssituationer. Kvalificerede profiler
indenfor området fra forsyninger, leverandører og rådgivere skaber rammerne for et
fagligt spændende kursus. Emnerne og programmet revideres fra gang til gang, så de
nyeste tiltag er med.

Undervisere
Peter Andreasen, DHI - Institut for Vand og
Miljø // Søren Eriksen, VandCenter Syd //
Aviaja Hansen, Krüger A/S // Bertel Ifversen,
DANVA - Dansk Vand- og Spildevands
forening // Rasmus Johansen, EnviDan A/S //
Flemming B Møller, Aarhus Vand A/S // Anita
Rye Ottosen, Rambøll A/S // Peter Tychsen,
LOBSTER
Kursusledelse
Peter Tychsen, LOBSTER //
Annette Vesterager, Ferskvandscentret
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Dato: 25.05 – 27.05.2021
Varighed: 3 dage
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 11.650 kr.
Tilmelding: Senest d.
23.04.2021

Opdatering af processer på renseanlæg
Deltagere
Medarbejdere i spildevandsforsyninger, der
beskæftiger sig med processerne på renseanlæg. Kurset er også relevant for medarbejdere i rådgivende firmaer indenfor spildevandsrensning. Vi forudsætter, at deltagerne
har en grundlæggende viden om spildevandsrensning svarende til kurserne Proces
teknik 1 og 2.
Kursusindhold
Få en genopfriskning af din viden om de
biologiske og kemiske processer på et renseanlæg. Målet med kurset er at opkvalificere

og ajourføre dig fagligt omkring processer,
slambehandling, styring og efterpolering.
Kurset er således både en opdatering og en
repetition af procesteknik 1 og 2.
Undervisere
Svend Marker, Krüger A/S // Anna Katrine
Vangsgaard, EnviDan A/S
Kursusledelse
Svend Marker, Krüger A/S // Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Dato: 08.06.2021
Varighed: 1 dag
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 3.890 kr.
Tilmelding: Senest d.
07.05.2021

Industrispildevand
Deltagere
Operatør eller ansvarlig for driften på et
industrielt renseanlæg eller hos en forsyning
med høj industribelastning Kurset er også
relevant for rådgivende firmaer.
Kursusindhold
Vi gennemgår de specielle rensemetoder,
som typisk anvendes på jeres renseanlæg
f.eks. pH-regulering, kemisk rensning med
flotationsanlæg/båndfiltre og biologisk
rensning i højtbelastede anlæg med beluftning eller biogasproducerende anlæg.
Vi gennemgår særbidragsreglerne, og
hvad de betyder for jer. Kurset er en kom-

bination af teori, præsentation af erfaringer
med forskellige renseprocesser og erfaringsudveksling.

Dato: 03.02 - 04.02.2021

Undervisere
Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S
// Finn Skov Nielsen Krüger A/S // Peter
Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø //
Michael Vendrup, Krüger A/S

Sted: Ferskvandscentret

Kursusledelse
Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S //
Annette Vesterager, Ferskvandscentret
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Varighed: 2 dage

Pris: 8.100 kr.
Tilmelding: Senest d.
01.01.2021

Rådnetanke I-II
Deltagere
Driftsledere, driftsassistenter og øvrige medarbejdere på spildevandsanlæg, der ønsker
større kendskab til eller viden om den daglige drift af rådnetanke.
Kursusindhold
Dette kursus giver en grundlæggende viden
om drift af rådnetanke, en forståelse af
systemet, den optimale indretning, i forhold
til funktion og sikkerhed.
Du får viden om proceskontrol, udnyttelse af biogas, forøgelse af energiproduk
tionen samt afvanding af slam. Vi besøger en
forsyning og ser deres installationer.

Undervisere
Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S // Jacob
Kragh Andersen, EnviDan A/S // Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S // Aviaja Hansen, Krüger A/S // Lars Dalum Nielsen, Krüger
A/S // Jens Peter Nygaard, Dansk Aquakemi
A/S // Bente Pape Kofod, Silkeborg Forsyning A/S // John Sørensen, NIRAS
Kursusledelse
Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S //
Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Dato: 20.04 - 22.04.2020
Varighed: 3 dage
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 11.500 kr.
Tilmelding: Senest d.
19.03.2021

Pumpetræf Ferskvandscentret og Sjælland
Deltagere
Medarbejdere, der står for den daglige drift
og vedligeholdelse af spildevandspumpe
stationer. Temadagen er også relevant for
medarbejdere i rådgivende firmaer, der til
daglig er beskæftiget med indretning, tilsyn og vedligeholdelse af spildevandspumpestationer.

og hør om aktuelle emner om drift og vedligeholdelse af pumpestationer og udveksl
erfaringer med kolleger.
Kursusledelse
Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Dato: 11.03.2021
Sted: Ferskvandscentret
Tilmelding: Senest d.
05.02.2021
Dato: 18.03.2021
Sted: Comwell Campus
Klarskovgaard, Korsør
Lystskov 30

Kursusindhold
Pumpetræffet, det årlige mødested for alle
der arbejder med spildevandspumper. Kom

Tilmelding: Senest d.
12.02.2021
Dato: 25.03.2021
Sted: Ferskvandscentret
Tilmelding: Senest d.
19.02.2021
Pris: 2.250 kr.
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spildevand
spildevand
Vand
Vand med
med spild?
spild?

Eller en ressource af energi, næringsstoffer, mineraler,
bakterier og dna? Samt kilden til viden om livsstil,
medicinforbrug, sygdom og trivsel, udvikling og
afvikling?
Kloakering gav banebrydende forbedring af
folkesundheden. Men vi er ikke færdige. Klimaet
udfordrer vores historiske valg af løsninger. Overløb bør nedbringes, tekniske anlæg kan optimeres
og rum skabes for arealer med øget biodiversitet,
leg og læring om miljø og natur. Det kræver kompe
tencer at udvikle og drifte de bedste og mest effektive anlæg.
Der er nok at lære!

Drift af pumpestationer

Dato: 26.04 - 28.04.2021

Deltagere
Medarbejdere, der forestår den daglige drift og vedligeholdelse af pumpestationer samt driftsledere, der ønsker et
større kendskab til pumpestationer.

Varighed: 3 dage
Sted: Ferskvandscentret

Kursusindhold
Har du brug for en grundlæggende viden om drift og vedligehold af pumpestationer? Så er her kurset for dig.
Vi begynder med opbygning, indretning og styring af en
pumpestation. Vi nøjes ikke kun med teorien om eksempelvis pumpeydelser og hygiejne. Du vil også opleve ekskursioner, praktiske demonstrationer og gruppearbejde. Om
aftenerne er der tid til at snakke om jeres egne erfaringer fra
hverdagen. Husk arbejdstøj til ekskursionen.

Pris: 11.500 kr.
Tilmelding: Senest d.
26.03.2021

Undervisere
Aksel Kirkeby, Vand og Affald A/S // Jens Brandt, CRECEA A/S
// Tommy Kjær, Arbejdstilsynet // Jes Knudsen, Søholt Renseanlæg // Peter Møller Andersen, Ikast-Brande Spildevand A/S
// Ivan Vølund, VandCenterSyd
Kursusledelse
Aksel Kirkeby, Vand og Affald A/S // Annette Vesterager,
Ferskvandscentret
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SPILDEVANDSPUMPER, OVERPUMPNING OG AFSPÆRRING

SIKKERHED
DRIFTSSIKKERHED
ØKONOMI

Stenrøjlervej 1 | DK 4200 Slagelse | Denmark | Tel. +45 5850 6065 | info@rhpumper.dk | www.rhpumper.
| SESlagelse
311 21 Falkenberg
Sweden
| info@rhpumper.se
| www.rhpumper.
StenrøjlervejBox
1 | 100
DK 4200
| Denmark | |Tel.
+45 5850
6065 | info@rhpumper.com
| www.rhpumper.com
Box 100 | SE 311 21
Falkenberg
| Sweden
| info@rhpumper.se
| www.rhpumper.com
ISO
14001 l OHSAS
18001
l Sellihca Qualified
ISO 14001 l OHSAS 18001 l Sellihca Qualified

El på renseanlæg og ved pumpestationer
Deltagere
Medarbejdere på spildevandsanlæg, der kan
komme i berøring med elektriske installationer og ønsker et bedre kendskab og forståelse for området.

Vi gennemgår lovgivningen og præsen
terer grundlæggende el-teknik, og du får
vist forskellige, typiske instrumenter, som
du bruger på et renseanlæg og ved pumpe
stationer.

Dato: 09.02.2021

Kursusindhold
Her får du svar på, hvad du må som ikke-elektriker på et renseanlæg og ved pumpestationer. Vi giver dig et dybere kendskab til el og
instrumentering, og målet er at udbygge din
viden, så du er i stand til at varetage arbejde
med el-teknik på en kompetent og sikker
måde.

Undervisere
Leif Peter Jensen, Erhvervsakademi Dania //
John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S

Pris: 3.890 kr.

Kursusledelse
Leif Peter Jensen, Erhvervsakademi Dania //
John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S
// Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Varighed: 1 dag
Sted: Ferskvandscentret

Tilmelding: Senest d.
08.01.2021

Elkursus 2: El i praksis 1
Deltagere
Driftsledere, driftsassistenter og medarbejdere på spildevandsanlæg, der servicerer
anlæg på renseanlæg og pumpestationer.
Adgangskrav: El på renseanlæg og ved pumpestationer.
Kursusindhold
Kurset er en praktisk overbygning på El på
renseanlæg og ved pumpestationer. Kurset veksler mellem teori og praktisk måle-,
monterings- og fejlsøgningsarbejde. Vi øver
os på el-tavler og gennemgår de sikkerhedsprocedurer, der er på elektriske installationer
og på spændingsløse anlæg.
Kurset giver dig kendskab til opbygning
af elektriske kredsløb til motorinstallationer og typiske målekredsløb på vandværker,
renseanlæg og pumpestationer.

Undervisere
Leif Peter Jensen, Erhvervsakademi Dania //
John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S

Dato: 14.06 – 15.06.2020

Kursusledelse
Leif Peter Jensen, Erhvervsakademi Dania //
John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S
// Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Sted: Ferskvandscentret
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Varighed: 2 dage

Pris: 9.750 kr.
Tilmelding: Senest d.
14.05.2021

Regnvandsbassiner
Deltagere
Medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere som arbejder med
spildevandsplanlægning, projektering og
drift af afløbssystemer.
Kursusindhold
Listen af indholdsstoffer i afstrømningen
fra by og veje er lang og indeholder mange
uønskede stoffer – Er det et problem? og i
givet fald, hvordan løser vi dette? I Danmark
er der praksis for at bruge regnvandsbassiner
til løsningen af samtlige afledte problemer i
forbindelse med regnvandsafstrømning.
Kurset tager udgangspunkt i den dagligdag som kommunerne og forsyningerne
lever i og vi ser på myndighedsbehandling,
samt krav i udledningstilladelser. Kurset
giver overblik over den faglige udvikling,
der sker inden for området. Vi ser på optimal

design af bassinerne, geotekniske udfordringer, udledningskrav og drift af bassinerne og
på juraen i forbindelse med ekspropriation,
erstatning og drift af regnvandsbassinet.
Undervisere
Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S // Jesper
Sverdrup Kirkegaard, HedeDanmark A/S
// Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi
& Miljø // Jimmi Spur Olsen, Vordingborg
Kommune // Anja Thrane Hejselbæk, WSP
Danmark A/S // Morten Smith, Vejle Spildevand // Peter Stockmarr, Sweco Danmark
A/S // Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø
Randers

Dato: 07.04-08.04.2021
Varighed: 2 dage
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 8.100 kr.
Tilmelding: Senest d.
05.03.2021

Kursusledelse
Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers
// Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Procesoptimering via mikroskopering og DNA sekventering
Deltagere
Driftsoperatører, driftsleder, laboranter og
miljøtekniker på renseanlæg. Teknikere som
ønsker et dybere kendskab til slamegenskaber vil også med udbytte kunne deltage i
kurset.
Kursusindhold
Kurset er for dig der gerne vil mikroskopere
og procesoptimere via mikroskopering.
Vi giver dig en indføring i mikroskopering
af slam, herunder beskrivelse af flokstruktur og trådindeks og du lærer de encellede
organismer såsom flagellater og klokkedyr at
kende.

Du lærer om DNA-sekventering og om
identificering af trådformige bakterier i
aktivt slam.
Vi gennemgår MiDAS hjemmesiden over
bakterier i aktivt slam og hvordan den kan
bruges til at få relevante oplysninger om de
relevante bakterier.

Dato: 15.03 – 16.03.2021

Undervisere
Per Halkjær Nielsen, Aalborg Universitet //
Aviaja Hansen, Krüger A/S // Marta Nierychlo,
Aalborg Universitet

Tilmelding: Senest d.
12.02.2021

Kursusledelse
Per Halkjær Nielsen, Aalborg Universitet //
Annette Vesterager, Ferskvandscentret
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Varighed: 2 dage
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 8.300 kr.

Gør noget nu
og for fremtiden
–
Vi arbejder for
forbedret beskyttelse
af vandmiljøet
Vi leverer løsninger
til at minimere udledning
og omdanne spildevandet
til nye ressourcer
–
suez.com
+45 69 15 66 00
Sletvej 2E, 8310 Tranbjerg

Densadeg XRCTM
–
Ekstremt kompakt
bundfældningsproces til
behandling af overløb og
efterpolering af fosfor
–

DehydrisTM Ultra
–
Energi-neutral
ultra-afvanding og
hygienisering af slam op
til 70% TS uden polymer
–

Rottetemadag
Deltagere
Temadagen henvender sig til alle der arbejder
med rottebekæmpelse, herunder ansatte i
forsyningsvirksomheder, kommunale rottebekæmpere og medarbejdere, kloakmestre,
rådgivere og konsulenter.
Kursusindhold
Vi kan alle blive enige om, at rotterne skal
holdes helt væk fra boligen, men hvordan er
et andet problem og hvem har ansvaret for
at bekæmpe rotten?
Vi forsøger med alle midler at bekæmpe
rotten, men er det nu også på den mest
hensigtsmæssige måde og skal de overhovedet bekæmpes? Er der andre muligheder?
Det fokuserer vi på, og vi kommer med erfa-

ringer og input til, hvordan vi løser problemet Rotten.
Vi beskriver også, de juridiske regler angående opsætning og tilsyn med rottespærrer
og får seneste nyt på lovfronten.

Dato: 15.04.2021

Undervisere
Rolf Bekker Ravnskov, Niras // Peter
Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø //
Lene Nørskov Skjørdt, Aarhus Kommune //
Niels Hesthaven Sørensen, Miljøstyrelsen
// Karsten Thomsen, Mortalin // Morten
Vissing, AQUA

Pris: 2.250 kr.

Kursusledelse
Annette Vesterager, Ferskvandscentret
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Varighed: 1 dag
Sted: Ferskvandscentret

Tilmelding: Senest d.
12.03.2021

andre kurser om spildevand og afløb
El-kursus 3: El i praksis II
Kom i dybden med praktisk måling og fejlsøgning komponenter i det elektriske anlæg. På vores testopstilling får du
mulighed for at foretage målinger, der viser sammenhæng
mellem flow og energi.
Vi ser på energioptimering, og forskellige former for sensorer, og gennemgår teorien for anvendelse af SRO-anlæg.
Du får kendskab til måling på spændingsførende og spændingsløse installationer, og du foretager måling og afprøvning
på de opstillede tavler og pumper.

Grundlæggende hydraulik
Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple
hydrauliske beregningsmetoder, i afløbsteknisk sammenhæng, og ved afstrømnings- og vandspejlsberegninger i
vandløb. Du får fundamentet for at kunne forstå resultater fra
beregningsmetoder og for deltagelse i kurser om videregående hydrauliske beregningsmetoder, f.eks. om MOUSE/MIKE
URBAN, VASP og MIKE 11/Mike Hydro.
Vi lægger vægt på praktiske beregninger af forskellige
hydrauliske parametre og størrelser. Vi anvender specielt
udviklede regneark til opgaverne.

Praktisk drift af afløbssystemer
Del af afløbs- og spildevandsoperatøruddannelsen
Har du brug for en grundlæggende viden om praktisk drift af
afløbssystemer? Så står vi klar med viden og praktiske tips.
Vi giver dig overblik over, hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Vi ser desuden på kundeservice,
fejltilslutninger, TV-inspektion, bassiner og meget mere. Du
lærer, hvordan du skal reagere ved akutte hændelser og om
skadebegrænsende foranstaltninger.

Afløbsoperatørens arbejdsmiljø
Del af afløbsoperatøruddannelsen
Til dig der arbejder i afløbssystemet, og er udsat for mange
arbejdsrelaterede påvirkninger og risiko. Du får overblik
over relevant lovgivning og regler på området. Vi ser på
de specielle arbejdsvilkår som medarbejdere i afløbssystemet er udsat for, som kontakt med spildevand, risiko for
sygdomssmitte, adgangsforhold, arbejdsstedets indretning.
Hvad er ledelsens ansvar og hvad er medarbejdernes ansvar?

Tilladelser til regnbetingede udledninger
Til dig, der sagsbehandler regnbetingede udledninger og har
brug for indsigt i metoder, værktøjer og data som danner
grundlag for sagsbehandlingen. Du får introduktion i spilde
vandstekniske begreber og gennemgang af lovgivningen
bag tilladelserne, og vi gennemgår faserne i sagsbehandlingen, med udgangspunkt i lovgivning, afgivne tilladelser og
domme fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Tilladelser til udledninger med miljøfarlige stoffer
Få overblik over dine pligter og ansvar som myndighed, så du
kan give en tilladelse, samtidig med at du sikrer beskyttelsen
af vandmiljøet. Hvordan stiller du krav til miljøfarlige stoffer
i udledninger? Og hvor kommer kravene fra? Dette og mere
svarer Styrelsen på, når de beskriver bekendtgørelserne, der
regulerer udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer.
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andre kurser om spildevand og afløb fortsat ...
Tilsætning af polymer

Drift af pumpestationer 2

Tilsætning af polymer har stor betydning for driften og økonomien af dit anlæg, hvis du ikke anvender polymer optimalt.
Kurset tager udgangspunkt i hvad polymer egentlig er, og
hvordan du udnytter den bedst muligt. Du får tips til optimering og til slammets afvanding. Og vi ser på, hvordan du kan
styre omkostningerne via driftsøkonomien. En anden vigtig
parameter er, hvordan du håndterer polymeren så arbejdsmiljøet og sikkerheden er i top.

Vi ser på data og udarbejdelse af vedligeholdelsessystem til
at være et brugbart værktøj med alarmprioritering, konflikthåndtering, kundekontakt, alarmstatistik mv. Der er fokus på
energioptimering, drift og service. Vi ser på trykledninger og
tryksatte systemer samt svovlbrinteproblematikken. Derudover ser vi på valg af materialer og risikoen for vibrationer og
revner. Vi har fokus på driftssikkerhed med overløb, risikovurdering, beredskab og vagtordning.

Rådnetanke III

Svovlbrinteproblemer

Vil du gerne vide mere om den vanskelige proceskontrol og
arbejde mere detaljeret med massebalancer? Så kom og få ny
viden og praktiske tips til hvordan du bruger dine måledata.
Her dykker vi ned i, hvordan du bruger dine måledata, og
opstiller massebalancer ud fra teorien til sammenligning med
de praktiske målinger. Vi arbejder mere med COD-udnyttelse,
og ser på energibalancen for det samlede rådnetanksanlæg.

Få svar på om man kan forebygge svovlbrintedannelse, hvordan man kan bekæmpe svovlbrinten, og hvad der sker, når
der kommer svovlbrinte i gravitationsledninger og betonen og installationer mv. korroderer. Forsyningerne kan stå
overfor store problemer med svovlbrinten i takt med den
stigende centralisering af renseanlæggene og separering af
kloaksystemet. Spildevandet skal transporteres over længere
afstande, og det giver grobund for dannelse af svovlbrinte og
de mange problemer der følger med.

Prøvetagning af spildevand
Del af spildevandsoperatøruddannelsen
Få viden og færdigheder i brug af metoder og apparatur til
repræsentativ prøveudtagning og flowmåling af spildevand.
Bliv introduceret til begrebet kvalitetsstyring, og få indsigt i
det bagvedliggende lovgrundlag.
Kurset giver: baggrund for korrekt prøveudtagning, metoder til prøveudtagning og flowmåling af spildevand, metoder
til dataopsamling og -behandling, hygiejne og sikkerhed, og
forureningskontrol.
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andre kurser om spildevand og afløb fortsat ...
Transportsystemer for spildevand

Vibrationer og revner

Transportanlæg er en vigtig del af forsyningsstrukturen. De
skal kunne fungere optimalt i hele levetiden, selvom tilløbsmængderne ændres drastisk undervejs. I planlægnings- og
projekteringsfasen er samarbejdet med de kommunale myndigheder vigtigt. Både i forbindelse med arealerhvervelse,
og ved valg af anlægsløsninger. I designfasen kan grundlaget
være komplekst. Vi ser på udfordringer ved valg af tracé, placering og antal af pumpestationer samt valg af pumper og
udstyr.

Vibrationer er stort set umulige at undgå. De opstår som
følge af tolerancer og friktion mellem bevægelige emner og
som følge af ubalance i roterende og reciprokerende emner.
Du får introduktion til vibrationer, hvilken betydning de har
i afløbssystemer og hvorfor de udvikler sig til problemer. Vi
giver dig nogle bud på, hvordan du kan reducere vibrations
problemerne og inspiration til at træffe de rigtige valg ved
dimensionering, projektering og renovering af pumpe
stationer. Når vibrationer er et vilkår i afløbssystemet, så bliver det et spørgsmål om at forstå vibrationer og have indblik
i, hvad man kan gøre for at undgå effekten af dem.

Grundkursus i afløbssystemer

Driftslederen

Få et grundlæggende kendskab til afløbsteknik. Du lærer
om afløbssystemets funktion, klimaproblematikkerne samt
udformning af overløbsbygværker, bassiner, ledninger, pumpestationer og fælles/separat system, samt drift af disse.
Du får introduktion til spildevands- og renoveringsplaner og generelt om vedligeholdelse og fornyelse af afløbs
systemet.
Vigtigheden af et godt samarbejde mellem forsyningen og
kommunen belyses med eksempler. Undervisningen på kursets første dag er fælles. På andendagen deles kurset op i 2
forløb: Projektering & drift og Myndighed & administration.

Her får du en repetition af stoffet og en indførelse i de nyeste
regler og tiltag på området og brugbar erfaringsudveksling
med dine driftsleder kolleger. Kurset er på to dage og veksler mellem de forskellige juridiske aspekter og den til tider
vanskelige proceskontrol. Målet er at få bedre forståelse for
optimal udnyttelse og muligheder på dit anlæg både juridisk
og proces teknisk.
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kurser inden for

Administration
og ledelse

Oversigt
administration
og ledelse
Kurser for medarbejdere
og ledere i forsyningerne.
Du finder her de kurser, der
især berører planlægning,
ledelse, juridiske rammer
og administrative kurser
om tilladelser. Kurser
om vandsektorlovens
indflydelse i
forsyningsbranchen og
andre administrative
forhold er også med,
ligesom vi har valgt
at placere kurser om
håndtering af ændrede
regnmønstre i dette afsnit.

Angivne priser inkluderer digitalt
kompendiemateriale, forplejning, overnatning i enkeltværelse ved flerdages kurser,
gratis adgang til AQUA i åbningstid under
kurset. Online kurser undtaget.
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Administration og ledelse

Administration
og jura

Ledelse
X

Klimatilpasning

Sidetal

Den lovpligtige arbejds
miljøuddannelse

04.02-05.02.2021 +
11.02.2021

X

Pleje og vedligeholdelse af gadekær,
vandhuller og små vandområder

17.03.2021

X

Projektdag for projektledere

24.03.2021

X

44

Realisering af strategiske mål

13.04-14.04.2021

X

46

Bliv projektleder i forsyningsbranchen

19.04-20.04.2021 +
10.05-11.05.2021 +
01.06-02.06.2021 +
14.06-15.06.2021

X

44

Tilsyn med anlægsarbejder

10.05-12.05.2021

X

36

Spildevandsplanen

18.05-19.05.2021

X

37

Tilslutnings- og udledningstilladelser

02.06-03.06.2021

X

39

Håndtering af overskudsjord

17.06.2021

X

36

Recipientbeskyttelse og separeringsprojekter

17.06.2021

X

Digitale anskaffelser og it-strategi

X

X
X

Følg med i yderligere kursustilbud på www.fvc-kursus.dk
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Tilsyn med anlægsarbejder
Deltagere
Medarbejdere ved forsyningsselskaber,
rådgivere, entreprenører, der beskæftiger
sig med den udførelsesmæssige del ved
renovering eller etablering af nye anlæg af
afløbssystemer.
Kursusindhold
Få viden om og inspiration til at føre tilsyn
med anlægsarbejde i transportsystemerne
for spildevand. Du får du et grundigt kendskab til en tilsynsførendes pligt og ansvar
ved tilsyn med anlægsarbejde.
Vi sætter fokus på nogle af de gængse
spørgsmål: Hvad er et godt tilsyn? Hvad
skal du som tilsynsførende have specielt
fokus på? Hvor optræder fejl hyppigst under

anlægsarbejder? Hvordan siger jeg ”nej”, når
forholdene ikke lever op til de krav, kontrakten stiller? Ud over at få besvaret spørgsmålene får du en indføring i, hvordan du etablerer afløbssystemer, hvordan du forbedrer
sikkerheden på arbejdspladsen, samt hvordan du sikrer et godt samarbejde med entreprenøren.
Undervisere
Torben A. Jensen, Sweco Danmark A/S // Per
B. Johansen, Rambøll Danmark A/S // Brian
Foldager Larsen, ArbejdsmiljøCentret A/S

Dato: 10.05 - 12.05.2021
Varighed: 3 dage
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 11.500 kr.
Tilmelding: Senest d.
09.04.2021

Kursusledelse
Torben A. Jensen, Sweco Danmark A/S //
Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Håndtering af overskudsjord
Deltagere
Kommunale sagsbehandlere, forsyningsmedarbejdere, bygherrer, anlægsfolk ledningsejere og rådgivere der arbejder med
håndtering af overskudsjord.
Kursusindhold
Optimal håndtering af overskudsjord kan
spare penge og hente miljøgevinster ved
et tæt samarbejde mellem aktørerne, planlægge jordhåndteringen og tænke sig om!
Formålet er at gøre dig i stand til at
håndtere ren og forurenet jord praktisk,
miljøvenligt og billigt. Vi har fokus på overskudsjord i forbindelse med kloakprojekter,
men kan også komme ind på andre områder.

Vi kigger på det lovgivningsmæssige
grundlag for håndtering af jord, vejledninger til jordhåndtering, jordhåndtering ved
et forsyningsprojekt, håndtering af sediment
fra regnvandsbassiner, alternative metoder i
forhold til deponering, og samarbejde mellem aktører.

Dato: 17.06.2021

Undervisere
Henrik Melgaard // Morten Sørensen, VAM
A/S // Bo Utoft, Aarhus Kommune

Tilmelding: Senest d.
14.05.2021

Kursusledelse
Henrik Melgaard // Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
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Varighed: 1 dag
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 3.890 kr.

Spildevandsplanen
Deltagere
Alle, der arbejder med kommunal spildevandsplanlægning og de tilknyttede
myndighedsopgaver, herunder ansatte på
medarbejder– og lederniveau i kommunal
administration, samt private rådgivere.
Kurset er desuden yderst relevant for
Forsyningsselskaberne, da I er en vigtig del
af processen.
Kursusindhold
Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevands
planen? Så står vi klar med ny viden og praktiske tips til at lette dit daglige arbejde.
Vi giver dig overblik over både de formelle rammer og de praktiske muligheder,
herunder rollefordelingen mellem myndighed og forsyningsselskab.
Vi belyser arbejdet med revisioner, tillæg
og den digitale spildevandsplan, og vi giver

dig inspiration og konkrete idéer til at løse
klimaudfordringerne. Har du selv aktuelle
myndighedsmæssige udfordringer, inddrager vi dem gerne i kurset.
For at øge dit udbytte krydrer vi kurset
med cases og gruppeopgaver.
Undervisere
Maibritt Søstrøm, EnviDan A/S // Thomas
Borch Hansen, EnviDan A/S // Marcus Tranbjerg, Macons // Pernille Aagaard Truelsen,
Advokatfirmaet Energi & Miljø
Kursusledelse
Maibritt Søstrøm, EnviDan A/S // Annette
Vesterager, Ferskvandscentret
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Dato: 18.05 - 19.05.2021
Varighed: 2 dage
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 8.100 kr.
Tilmelding: Senest d.
16.04.2021
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Tilslutnings- og udledningstilladelser
Deltagere
Miljømedarbejdere, der arbejder med eller
skal til at arbejde med tilslutningstilladelser
til offentlig kloak og/eller skal give udledningstilladelser til større udledninger af renset spildevand, primært til Spildevandsforsyningen. Private rådgivere kan også have
glæde af kurset.
Kursusindhold
Skal du i gang med at give en udledningstilladelse af renset spildevand eller lave en
tilslutningstilladelse til offentlig kloak, men
mangler viden og input? Så kom og få indblik
i lovgrundlaget og hvordan du udarbejder en
tilladelse med vilkårsformuleringer, egenkontrol m.m.

Vi giver dig viden og inspiration til praktisk anvendelse af vejledningen og du hører
om de praktiske erfaringer med udarbejdelse og håndhævelse af en tilladelse. Så
udbyttet er, at du får de rette værktøjer til at
lave en komplet tilslutnings- og udledningstilladelse.

Dato: 02.06 - 03-06.2021

Undervisere
Erik Jørgensen, Københavns Kommune //
Niels Vase, HjulmandsKaptain // Christian
Dahl Jacobsen, Kolding Kommune

Tilmelding: Senest d.
30.04.2021

Kursusledelse
Erik Jørgensen, Københavns Kommune //
Annette Vesterager, Ferskvandscentret
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Varighed: 2 dage
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 8.100 kr.

Recipientbeskyttelse og separeringsprojekter
Deltagere
Medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere, der arbejder med
spildevand, vandmiljø og klima.
Kursusindhold
Kurset sætter fokus på recipienterne ved
gennemgang af de begreber, der indgår i
afløbssystemets opbygning og funktion,
samt de kloakeringsformer, som er mulige nu
og i fremtiden. Hvordan det spiller sammen
med myndighedernes krav til afledning til
recipienter, vil blive diskuteret af relevante
myndigheder.
Fokus er på emner som fordeling af
spilde
vand, regnvand og uønsket vand i
afløbssystemet, beskrivelse af effekterne af

de planlagte systemformer, og konsekvenser af indsivning og fejlkoblinger. Herunder
løsningsmuligheder som integrerede systemer og anvendelse af intelligente aflastninger af vand til recipient – alt sammen med
henblik på at optimere vores investeringer i
både afløbssystem og recipientbeskyttelse.

Dato: 17.06.2021

Undervisere
Carsten Jakobsen, Krüger A/S // Kim
Michelsen // Krüger A/S // Bo Skovmark,
Miljøstyrelsen

Tilmelding: Senest d.
14.05.2021

Kursusledelse
Carsten Jakobsen, Krüger A/S // Annette
Vesterager, Ferskvandscentret
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Varighed: 1 dag
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 3.890 kr.

spildevand
når
verden
bæredygtigt i mål?
Vand med spild?

Et bæredygtigt samfund skal bygges på et fundament af kompetence og fakta. Indhentes de rette
data i planlægningen? Gøres der brug af den viden
de giver? Hvordan sikres ledelse med gevinster
på tværs af fagsiloer og merværdi for samfundet? Hvordan styres projekter succesfuldt i mål?
Tages der højde for de juridiske rammer i tide?
Gennemtænkes strategier og systemer så visioner
har realisme? Planlægning i en verden under konstant forandring er en tværgående disciplin i evig
udvikling.
Det er læring for livet - sammen!
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Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
Deltagere
Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter inden
for spildevandsbranchen, og alle andre, der
arbejder med spildevand og skal have den
lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.
Kursusindhold
Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
bliver mere relevant for deltageren, når
emnerne sættes ind i en genkendelig hverdag – og det gør de her. Vores mangeårige
erfaring med både spildevand og arbejdsmiljø indenfor spildevand kombineret med
KISAMs erfaring som arbejdsmiljørådgiver,

blandt andet på spildevandsområdet, giver
gode forudsætninger for et udbytterigt
kursus.
Vi gør meget ud af, at du som kursist skal
have mest muligt ud af kurset, blandt andet
ved at tilpasse undervisningen til deltagernes forskellige måder at lære på.

Dato:
04.02-05.02.2021 +
11.02.2021

Undervisere
Tommy Kjær, Arbejdstilsynet // Søren Martin
Nielsen, KISAM arbejdsmiljørådgivning

Pris: 6.500 kr.

Kursusledelse
Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

Varighed: 3 dage
Sted: Ferskvandscentret

Tilmelding: Senest d.
08.01.2021

Pleje og vedligeholdelse af gadekær,
vandhuller og små vandområder
Deltagere
Åmænd og medarbejdere ved kommuner,
forsyningsselskaber og rådgivere som arbejder med vedligeholdelse af vandhuller og
anlæg og drift af mindre vandområder/regnvandsbassiner.
Kursusindhold
Mindre søer, vandhuller, gadekær og regnvandsbassiner ender i krydsfeltet mellem §3
beskyttelse, oprensning, naturpleje og borgernær natur, og det kan være kompliceret at
navigere i.
Få viden og konkrete værktøjer til at møde
de udfordringer, som opstår i forvaltningen
og drift af regnvandsbassiner og andre små-

vande som naturressource. Samtidig får du
eksempler på naturplejeplaner efter givne
forhold, undersøgelser af naturindhold og
kortlægning af tilstand og naturværdier.
Undervisere
Thomas Aabling, Thomas Aabling Vandmiljø
// Peter Berg, Frederikshavn Forsyning A/S
// Mikkel Stener Petersen, Fiskeøkologisk
Laboratorium // Stig Rostgaard, Fiskeøko
logisk Laboratorium
Kursusledelse
Mikkel Stener Petersen, Fiskeøkologisk
Laboratorium // Suna Rokkjær, Ferskvands
centret
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Dato: 17.03.2021
Varighed: 1 dag
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 3.890 kr.
Tilmelding: Senest d.
12.02.2021

Bliv projektleder i forsyningsbranchen
Deltagere
Projektforløbet er til dig, der arbejder med
projekter i forsyningsbranchen.

Forløbet tager endvidere afsæt i IPMAs Kompetencer i projektledelse og er et godt første
skridt, hvis du ønsker en projektcertificering

Kursusindhold
Kurset giver dig input til at løse udfordringen med balancen mellem faglig detalje
og projekt
lederens overblik. Forløbet på
fire moduler giver dig evnen til at navigere
i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag ét arbejder du med analyser og
input til dit eget projekt. Du bliver i stand til
at afvikle projekter effektivt og under hensyntagen til interessenter, kompleksitet og
virksomhedens overordnede strategi.
Der er mulighed for at koble et eksamensmodul på forløbet, så du ved bestået
eksamen opnår 10 ECTS på akademiniveau.

Undervisere
Christina Foldager, Adaptare
Kursusledelse
Christina Foldager, Adaptare // Charlotte
Frambøl, Ferskvandscentret

Dato:
19.04-20.04.2021 +
10.05.-11.05.2021 +
01.06-02.06.2021 +
14.06-15.06. 2021
Varighed:
4 moduler á 2 dage
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 32.500 kr.
Tilmelding: Senest d.
19.03.2021

Projektdag for projektledere
Deltagere
Projektledere hos forsyningsselskaber, kommuner og rådgivere, projektmedarbejdere
der sætter pris på at forstå projektleders rolle.
Kursusindhold
Dagen har til formål at give dig mulighed for
at netværke og erfaringsudveksle med andre
projektledere i branchen. Samtidigt får du ny
viden om projektarbejdet og du løfter dine
kompetencer indenfor specifikke emner om
projektledelse.
Programmet fastlægges i detaljer når
datoen nærmer sig. Forud afvikles en aktiv
onlinesession, hvor du kan deltage og drøfte
udfordringer i projektarbejdet nu og her. Efter
onlinesessionen samler vi input til et endeligt
program for dagen som så offentliggøres.

Dagen bygges op om konkrete metoder
og værktøjer indenfor de valgte emner. Det
vil blive en aktiv dag, hvor der trænes gennem øvelser og cases og direkte relation til
de eksempler fra jeres egen hverdag du og
dine medkursister bringer med jer til Ferskvandscentret.
Du kan tilmelde dig projektdagen, både
før og efter onlinesession og offentliggørelse
af endeligt program.
Undervisere
Christina Foldager, Adaptare
Kursusledelse
Christina Foldager, Adaptare // Charlotte
Frambøl, Ferskvandscentret
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Dato: 24.03.2021
Varighed: 1 dag
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 3.890 kr.
Tilmelding: Senest d.
19.02.2021
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Realisering af strategiske mål
Deltagere
Kurset er relevant for dig, der ønsker at opnå
kompetencer indenfor konkretisering, realisering og dokumentation af den værdi som
organisationens projekter bidrager med i
forhold til opfyldelse af organisations strategiske og forretningsmæssige mål. I dit daglige arbejde fungerer du på ledelsesniveau
for projektarbejdet eller i driften.
Kursusindhold
Realisering af strategiske mål udgør hjørnestenen i danske vandselskaber. Projekterne
er ligeledes centrale og igangsættes løbende
i det daglige arbejde og i driften. Men hvordan sikres den nødvendige synergi mellem
projekterne og organisationens strategiske
mål? Og hvordan dokumenteres resultaterne
og effekterne af arbejdet på projekterne ift. at
nå de strategiske mål?
Hvert enkelt projekt i danske forsyninger
igangsættes for at generere en eller anden
form for effekt eller værdiskabelse. Resultatet kan f.eks. være af økonomisk eller miljø-

mæssig karakter – elementer, der bringer jer
et skridt tættere på realisering af jeres strategiske mål.
På dette kursus vil vi have fokus på
målsætning og dokumentation, så vi sikrer, at jeres organisations fulde potentiale
kommer i spil og I når jeres strategiske og
forretningsmæssige mål. Du lærer hvordan
strategi nedbrydes til konkrete projekter
og omvendt hvordan projekter sikres at
bidrage direkte til organisationens strategi. På kurset får du værktøjer til at arbejde
dedikeret med strategiske mål, projekt
prioritering og -opfølgning – værktøjer som
du kan bruge på ledelsesniveau.
Undervisere
Christina Foldager, Adaptare //
Stine Lundbøl Vestergaard, EnviDan A/S
Kursusledelse
Christina Foldager, Adaptare // Charlotte
Frambøl, Ferskvandscentret
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Dato: 13.04-14.04.2021
Varighed: 2 dage
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 8.925 kr.
Tilmelding: Senest d.
12.03.2021

Digitale anskaffelser
og IT-strategi. Online
forløb på 5 moduler
Deltagere
Online læring for dig, der arbejder med digitalisering hos et forsyningsselskab, f.eks. som mellem
leder, IT projektleder, IT ansvarlig eller som nøgle
medarbejder på digitaliseringstiltag.
Kursusindhold
Kurset er et forløb på 5 online-moduler. Forløbet
giver læring om hvordan dine behov for digitale
anskaffelser kan kortlægges ud fra det nuværende
landskab af systemer og processer. Du lærer om
leverandørmatrix, risikohåndtering og regel
styring. Vi sætter fokus på vigtige elementer i forhandling af kontrakter. Vi arbejder med at komme
fra strategi til handling, med produktportefølje
og strategisk overensstemmelse. Vi dykker ned
i digitaliseringsstrategi anvendt i praksis samt
medarbejderforankring under processen.

Attention please

Undervisere
Søren Holm Poulsen, Roxoe Consulting
Kursusledelse
Søren Holm Poulsen, Roxoe Consulting //
Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

Dato:
Modul 1: 07.01.2021
Modul 2: 14.01.2021
Modul 3: 21.01.2021
Modul 4: 28.01.2021
Modul 5: 04.02.2021

Varighed:
3½ time pr. modul
Sted: Online
Pris: 2.250 kr. pr. modul
Tilmelding: 3 uger før
hvert modul.

Alarmer du aldrig overser

Picca ISA 101 SCADA/HMI: 3 års
designudvikling sikrer dig optimale
og intuitive skærmbilleder.

Konflikthåndtering for spildevandssektoren

Deltagere
Personale i spildevandssektoren, der i deres arbejde kommer i situationer, hvor konflikter kan opstå, både med kolleger og håndværkere udefra.

Undervisere
Sanne Vahlun, VAHLUN
Kursusledelse
Sanne Vahlun, VAHLUN
// Lea Kromann-Gallop,
Ferskvandscentret

Kursusindhold
Bliv i stand til at håndtere dagligdagens konflikter. De teknikker du lærer kan selvfølgelig også bruges i andre sammenhænge, som du indgår i, f.eks. på arbejdspladsen og i
familien.
Vi lægger ud med konfliktforståelse. Du får grundlæggende forståelse for, hvad der ligger til grund for konflikter
og uoverensstemmelser. Du får indsigt i, hvordan en konflikt
kan udvikle sig og hvorledes aftrapning er mulig.
Sprog og kropssprog har stor betydning for op- og nedtrapning af konflikter. Du får præsenteret forskellige kommunikationsteknikker, der kan forklare, hvorfor kommunikationen nogle gange ikke fungerer optimalt. Du får viden
om, hvordan du kan påvirke situationen ved at bruge dit
sprog og kropssprog.
Du får lejlighed til at kigge på egne reaktioner og blive
klogere på, hvilke roller du kan påtage dig i konflikter. Du får
også redskaber til at anerkende modpartens interesser og
behov. Undervisningen veksler mellem teori og dialog, så du
så vidt muligt kan relatere redskaberne til egen hverdag. Vi
bruger jeres oplevelser fra dagligdagen til at få en dialog om
de udfordringer, I hver især møder. Vi finder de redskaber, der
er velegnet til at takle de konkrete situationer.

Dato: 24.02.2021
Varighed: 1 dag
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 3.890 kr.
Tilmelding: Senest d.
29.01.2021
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andre kurser om
administration
og ledelse
Driftslederen – forsyningsselskab
Her får du en repetition af stoffet og en indførelse i de nyeste
regler og tiltag på området og brugbar erfaringsudveksling
med dine driftsleder kolleger. Kurset er på to dage og veksler mellem de forskellige juridiske aspekter og den til tider
vanskelige proceskontrol. Målet er at få bedre forståelse for
optimal udnyttelse og muligheder på dit anlæg både juridisk og procesteknisk.

Arealer, servitutter og erstatningsforhold
Få overblik over processerne, ved køb af arealer og
servitutrettigheder, herunder krav til frivillige aftaler, og
forsyningens rolle ved ekspropriation. Du får indsigt i fastlæggelse af erstatninger, når der skal tinglyses servitutter
og købes arealer, samt praktiske værktøjer til at sikre, at
jeres forsyningsanlæg opnår juridisk beskyttelse på private
arealer, og at grundejerforhold ikke medfører dyre forsinkelser i anlægsfasen.

fortsættes →

andre kurser om
administration og ledelse
fortsat ...

Praktisk pleje af vandhuller

Uvedkommende vand

Her lærer du praktiske metoder i felten til pleje og vedligeholdelse af vandhuller, gadekær, regnvandsbassiner og andre
små vandområder. Vandhullerne vokser helt naturligt til med
planter af forskellig art, og vil man bevare vandhullet – eller
regnvandsbassinets funktion – så skal der pleje og vedligehold til. Vi klæder dig på med biologi omkring vandhullerne,
inden vi bruger det meste af dagen i felten med forskellige
metoder til at fjerne planter. Husk at medbringe waders og
din egen le!

På kurset ser vi bl.a. på typiske årsager til fejlkoblinger og
andet uvedkommende vand i kloaksystemet, opsporing, og
forsyningens og kommunens roller, når fejlkoblingerne og
andet uvedkommende vand i kloakken skal findes, udbedres og forebygges. Vi ser også på hvilke regler, der regulerer
området og hvilken dokumentation, der skal til, når man vil
bruge lovgivningen til at reducere mængden af uvedkommende vand.

Myndighedsbehandling omkring LAR

Få overblik over de love og regler, der er på afløbsområdet,
og de juridiske udfordringer, der er i forholdet mellem myndighed og vandselskab. Der er der ingen ”kloaklov”, afløbsområdet er reguleret i miljøbeskyttelsesloven, vandsektorloven, betalingsloven og vandløbsloven samt i en omfattende
administrativ regulering, og det er svært at få et overblik over
reglerne. Du bliver præsenteret for rammerne, som domspraksis har lagt på afløbsområdet af dygtige jurister og praktikere gennem flere kendte domme og den praktiske vinkel
til sagsbehandlingen.

Afløbsjura

LAR får stigende udbredelse, og det giver både nye muligheder og udfordringer at arbejde med regnvand på nye måder.
Kurset giver en generel introduktion til lokal håndtering af
regnvand og de planlægningsmæssige samt miljømæssige
aspekter i LAR. Kurset forholder sig til, hvordan LAR hensigtsmæssigt kan indarbejdes i den fysiske planlægning og på forhold om regnvands kvantitet og kvalitet samt rensning for at
beskytte overfladevand og grundvand. Kurset klæder dig på
til at give tilladelser til f.eks. nedsivning, anvendelse af filtermuld eller brug af vejsalt etc.
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kurser inden for

Vandforsyning

Oversigt
Vandforsyning
Vandforsyningskurserne er målrettet medarbejdere ved
forsyningsselskaber, kommuner og rådgivere, der beskæftiger sig
med kvalitet af drikkevand, drift af vandværker eller beskyttelse af
grundvandsressourcen.

Vandforsyning

Processer

Anlæg

X

Legionella

27.01.2021

X

Grundlæggende hydrogeologi

02.02-04.02.2021

X
X

Administration
og jura

Sidetal

56
61

Vandbehandlingsteknikker

11.03.2021

Vandindvindingstilladelser

16.03-17.03.2021

X
X

55

Vandforsyningsjura og vand
forsyningslov

23.03-24.03.2021

X

56

X

54

X

53

X

61

Tilsyn med vandværker

20.04-21.04.2021

Vandkvalitet i drikkevandsboringer

04.05-05.05.2021

Kontrolprogrammet for drikkevand

18.05.2021

X

54

Nye krav til BNBO indsats

10.06.2021

X

58

Risikovurdering med BRIBE

Ad hoc

X

62

JAGG

Ad hoc

X

62

X

Følg med i yderligere kursustilbud på www.fvc-kursus.dk
Angivne priser inkluderer digitalt
kompendiemateriale, forplejning, overnatning i enkeltværelse ved flerdages kurser,
gratis adgang til AQUA i åbningstid under
kurset. Online kurser undtaget.

Vandkvalitet i drikkevandsboringer
Deltagere
Medarbejdere ved kommuner og forsyningsselskaber, der arbejder med drikkevandskvalitet og grundvandsbeskyttelse.
Kursusindhold
Kurset giver grundlæggende viden om kemiske analyser, men er samtidig et aktuelt kursus, som inddrager grundvandsbeskyttelse
og prognoser for fremtiden. Få stærk basis
viden om de kemiske stoffer, der findes i
vores grundvand, viden om hvordan de
geologiske lag påvirker grundvandskvaliteten, konkrete værktøjer til systematisk at
beskrive grundvandskvaliteten, og beregningsmetoder til forståelse af de kemiske
processer, fra regnen falder til grundvandet
pumpes op.
Du får indsigt i, hvad der påvirker den
fremtidige udvikling for indhold af naturlige
stoffer, sprøjtemidler, BNBO, hvilke sprøjtemidler der skal analyseres for nu, og hvilke
sprøjtemidler der er på vej
Underviserne er et erfarent hold af eksperter, der alle har stor erfaring indenfor
det faglige, administrative og professionelle
miljø. De arbejder dagligt for at bevare det
gode danske grundvand.
Undervisere
Tina Halkjær Andersen, EnviDan A/S //
Per Grønvald, Brønderslev Forsyning A/S //
Per Visbech Misser, Norddjurs Kommune
Kursusledelse
Tina Halkjær Andersen, EnviDan A/S //
Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret
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Dato: 04.05 - 05.05.2021
Varighed: 2 dage
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 8.100 kr.
Tilmelding: Senest d.
02.04.2021

Tilsyn med vandværker
Deltagere
Medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere der fører eller skal til
at føre tilsyn med vandværker med afsæt i
relevant lovgivning.
Kursusindhold
Få overblik over gældende lovgivning og det
praktiske tilsyn. Vi vil bl.a. komme omkring
disse emner:
• Bekendtgørelsen og vejledningen om
vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
• Indretning og funktion af vandværkernes
tekniske anlæg.
• Tilsyn med de tekniske anlæg.
• Den simple – og den videregående vandbehandling

Undervisningen vil veksle mellem faglige
indlæg, gruppearbejder og en ekskursion til
2 vandværker (tilsyn).

Dato: 20.04 - 21.04.2021

Undervisere
Anne-Mette R. Rasmussen, Syddjurs
Kommune // Steen S. Wengel, Syddjurs
Kommune

Sted: Ferskvandscentret

Kursusledelse
Anne-Mette R. Rasmussen, Syddjurs
Kommune // Charlotte Frambøl,
Ferskvandscentret

Varighed: 2 dage

Pris: 8.100 kr.
Tilmelding: Senest d.
19.03.2021

Kontrolprogrammet for drikkevand
Deltagere
Medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere, der arbejder med
grundvand og drikkevand.
Kursusindhold
Vi gennemgår drikkevandsbekendtgørelsens krav til et kontrolprogram, og fortolker
vejledningen. Vi arbejder med opbygningen
af et kontrolprogram og de elementer, der
indgår. Vi ser på, hvad en risikovurdering kan
indeholde, og, hvordan den indgår i kontrolprogrammet.
Endelig ser vi på eksempler på, hvordan
myndigheden træffer afgørelse.

Fokus er at kursisterne får et godt redskab med hjem til at udarbejde kontrolpro
grammer.

Dato: 18.05.2021

Undervisere
Anne-Mette R. Rasmussen, Syddjurs
Kommune // Steen S. Wengel, Syddjurs
Kommune

Sted: Ferskvandscentret

Kursusledelse
Steen S. Wengel, Syddjurs Kommune //
Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret
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Varighed: 1 dag

Pris: 3.890 kr.
Tilmelding: Senest d.
16.04.2021

Vandindvindingstilladelser
Deltagere
Alle, der arbejder med administration af vandforsynings
loven og vandindvindingstilladelser, både når der er tale om
forlængelse af eksisterende og udstedelse af nye indvindingstilladelser.
Kursusindhold
På kurset får du indblik i hydrogeologi og lov- og plangrundlaget, inden vi gennemgår de forskellige indvindingstilladelser. I de kommende år vil en lang række vandforsyninger og
enkelt indvindere skulle søge om vandindvindingstilladelse. i
takt med, at deres gamle tilladelser og rettigheder udløber, og
grundvandsforureninger øger behovet for nye vandboringer.
Undervisere
Jacob Birk Jensen // Jens Chr. Ravn Roesen Hjørring
Kommune
Kursusledelse
Jens Chr. Ravn Roesen Hjørring Kommune // Charlotte
Frambøl, Ferskvandscentret

Dato: 16.03 - 17.03.2021
Varighed: 2 dage
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 8.100 kr.
Tilmelding: Senest d.
12.02.2021

Vandforsyningsjura og vandforsyningsloven
Deltagere
Medarbejdere i vandselskaberne, kommunerne og rådgivere der arbejder med vandforsyningsområdet.
Kursusindhold
På kurset får du dybdegående indblik i de
regler, der aktuelt gælder på vandforsyningsområdet præsenteret af dygtige jurister og
praktikere. Vandforsyningsloven som er
”grundlov” på vandforsyningsområdet, indgår i et samspil med anden lovgivning som
f.eks. forvaltningsloven, vandsektorloven,
miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, ”habitatbekendtgørelsen” og vejloven.
Samspillet mellem de forskellige områder for
eksempel i forbindelse med indvindingstilladelser, taksation, tilsyn, tilslutningspligt,
passagebidrag og takstblade kan give anledning til mange større eller mindre kontrover-

ser for såvel kommune som vandselskab. Vi
præsenterer de rammer, som lovgivningen
med tilhørende domspraksis giver området.
Du får både en skarp, juridisk vinkel med
flere kendte domme, og den praktiske vinkel, repræsenteret ved et eller flere vandsel
skaber og kommuner.

Dato: 23.03 - 24.03.2021

Undervisere
Kasper Martin, Advokatfirmaet Energi &
Miljø // Peter Nymann, Advokatfirmaet
Energi & Miljø // Niels Cajus Pedersen,
Aarhus Kommune // Pernille Aagaard
Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Tilmelding: Senest d.
19.02.2021

Varighed: 2 dage
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 8.100 kr.

Kursusledelse
Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet
Energi & Miljø // Lea Kromann-Gallop,
Ferskvandscentret

Legionella
Deltagere
Varmemestre, bygningsinspektører og andre
der arbejder med varmtvandssystemer. Bygningsforvaltere hos vandselskaber, i de tekniske forvaltninger og rådgivere.

kan bekæmpe Legionella. En boligforening
fortæller om deres erfaringer med en forebyggende indsats mod Legionella. Vi tager
udgangspunkt i Rørcenter-anvisning 017 om
Legionella.

Dato: 27.01.2021

Kursusindhold
Hør, hvordan du kan forebygge eller afhjælpe
Legionella-forekomster i dine varmtvandssystemer.
På kurset får du baggrundsviden om
Legionellas biologi. Vi tager fat på, hvordan
du bedst forebygger, at Legionella-bakterier opformeres i dine brugsvandsanlæg
Eksperter fortæller, hvilke metoder, der

Undervisere
Michael Berg, Krüger A/S // Leon Steen Buhl,
Teknologisk Institut // Diana Torkelund,
Krüger Aquacare // Søren Anker Uldum,
Statens Serum Institut

Pris: 3.890 kr.

Kursusledelse
Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
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Varighed: 1 dag
Sted: Ferskvandscentret

Tilmelding: Senest d.
25.12.2020

Løsninger til det moderne vandværk

Foto: Snekkersten vandværk, Forsyning Helsingør

WATER TECHNOLOGIES

Effektiv brug af vand og bidrag til et mere bæredygtigt samfund
•
•
•
•
•

UV-anlæg til drikkevand
Avanceret realtidsovervågning og styring
Blødgøringsanlæg
Fjernelse af pesticider
Aktiv kulfiltre med høj
levetid og genbrug af kul

www.kruger.dk

Tlf: 39 69 02 22
Resourcing the world

Ny teknologi: WaterManager
En cloud-løsning der hjælper
vandforsyninger med tilstandsvurdering og optimering af anlæg, planlagt vedligehold og DDS.

Nye krav til kommunal BNBO indsats
Deltagere
Medarbejdere i kommuner, vandselskaber, rådgivere og andre
som har interesse i BNBO.

Dato: 10.06.2021

Kursusindhold
Der er øget fokus på beskyttelsen af vores grundvands
ressource og der stilles derfor krav om en specifik kommunal
BNBO indsats inden 2022. Er du som sagsbehandler i tvivl om,
hvad der kræves af dig i den forbindelse? Så er dette kursus
for dig.
Vi giver dig et overblik over både gældende og kommende
regelkompleks og vi gennemgår klagenævns- og retspraksis,
der har fokus på samspillet mellem kommune, vandselskab
og grundejer vedrørende fastlæggelsen af BNBO inden 2022.
En indsats som staten vil følge op på og overtage efter 2022,
hvis kommunerne ikke formår at gennemføre den.
I klagenævnenes praksis er der også generelt åbnet op for,
at der kan pålægges restriktioner på anvendelsen af landbrugsjord af hensyn til grundvandets beskyttelse.
Vandselskaberne får tillige bedre mulighed for at indregne
omkostninger til BNBO indsatsen i indtægtsrammerne.
Kom og bliv klogere på denne store opgave, der både
involverer kommune, forsyning og grundejere.

Sted: Ferskvandscentret

Varighed: 1 dag

Pris: 3.890 kr.
Tilmelding: Senest d.
07.05.2021

Undervisere
Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø // Pernille
Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
Kursusledelse
Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø //
Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

58

spildevand
kilden
til liv
Vand med spild?

VAND! Det første vi søger efter når fjerne planeter
udforskes. Forudsætningen for alt liv! Men hvad
ønsker vi os af fremtidens drikkevand på planeten
Jorden?
Rent vand, baseret på simpelt renset, godt
beskyttet grundvand? Velsmagende vand med et
tvist af pesticid? Rent vand renset med avanceret
vandbehandling? Blødt vand? Afsaltet havvand?
Recirkuleret, renset spildevand? ”godt-nok”-vand?
Hvad skal der til for at få det svar, du ønsker dig?
Har du brug for at lære nyt?

60

Grundlæggende hydrogeologi
Deltagere
Medarbejdere i kommuner, regioner, statscentre, konsulenter og rådgivere, der har
brug for grundlæggende viden om hydrogeologi. Kurset er målrettet mod medarbejdere, som ikke har uddannelsesmæssig
baggrund på området, f.eks. miljøteknikere
og biologer.

ressourceforhold, grundvandsbeskyttelse
og planlægning. Vi viser konkrete værktøjer
til beregning af grundvandssænkning og
påvirkninger, indvindingsopland og boringsnære beskyttelsesområder m.m.

Dato: 02.02 - 04.02.2021

Undervisere
Jacob Birk Jensen, WatsonC

Pris: 11.500 kr.

Kursusindhold
Kurset i hydrogeologi giver dig teoretisk
viden og konkrete værktøjer, som kan bruges
i den daglige sagsbehandling.
Undervisning og eksempler sigter på at
give indsigt i råstof- og vandindvinding,

Kursusledelse
Jacob Birk Jensen, WatsonC // Suna Rokkjær,
Ferskvandscentret

Varighed: 3 dage
Sted: Ferskvandscentret

Tilmelding: Senest d.
01.01.2021

Vandbehandlingsteknikker
Deltagere
Kommunale sagsbehandlere, forsyninger og
rådgivere, der arbejder med drikkevands
forsyning.
Kursusindhold
Kurset giver overblik over vandbehandlingsteknologier og koncepter.
Du får introduktion til almindelig vandbehandling på danske vandværker og får indsigt i udvidet vandbehandling samt teknikker
til f.eks. blødgøring af vand, fjernelse af organisk stof, metaller, aggressiv kuldioxid, nitrat,
pesticider og andre miljøfremmede stoffer.

• Diskutere fordele og ulemper ved
forskellige teknologier
• Beskrive og diskutere
drikkevandskvalitetskravene og udpege
relevante behandlingsmetoder
• Beskrive problemer relateret til bestemte
forureningsparametre
Undervisere
Florian B. Wagner, Krüger A/S
Kursusledelse
Florian B. Wagner, Krüger A/S // Charlotte
Frambøl, Ferskvandscentret

Du vil efter kurset være i stand til at:
• Forklare grundprincipperne for
vandbehandlingsmetoder og beskrive de
vigtigste processer
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Dato: 11.03.2021
Varighed: 1 dag
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 3.890 kr.
Tilmelding: Senest d.
10.02.2020

andre kurser om vandforsyning

Risikovurdering med BRIBE

Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand

BRIBE giver dig et bud på risikoen for forurening af grundvand ved kemikaliespild. I forbindelse med virksomheds
godkendelser skal kommunerne vurdere risikoen for
forurening af drikkevandsressourcen. Du får indblik i beregningsprincipperne, forudsætningerne for og fordele og
ulemper ved programmet.

Grundvandsbeskyttelse har høj prioritet, og der er mange
trusler at tage højde for. Miljøfremmede stoffer udgør en del
af truslerne mod vores grundvand, og i forbindelse med risikovurdering er det vigtigt med et solidt kendskab til, hvordan forskellige typer miljøfremmede stoffer opfører sig i jord
og grundvand. Kurset giver dig et udbygget kendskab til de
hyppigst forekommende miljøfremmede organiske stoffer
i jord og grundvand, samt hvorledes man beskriver stoffernes opførsel i miljøet. Hovedvægten er lagt på at give dig
en bedre forståelse af stoffers vandopløselighed, flygtighed,
sorption og mobilitet samt nedbrydelighed samt hvorledes
disse mekanismer beskrives i praksis

JAGG
Her får du får øvelse i at bruge JAGG-modellen til risiko
vurdering. Vi laver følsomhedsanalyser og diskuterer hvilke
parametre, der er nødvendige for en god bestemmelse. Vi
regner på udvaskning til grundvandet og afdampning til
udeluft og boliger. Og vi ser på blandingsforureninger, som
eksempelvis olie.
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kurser inden for

Affald og genbrug
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Oversigt
Affald og genbrug
Kurserne om affald og genbrug er for formænd, driftsledere og medarbejdere på
genbrugspladser, hvad enten de er ansat i en kommune eller i et affaldsselskab.

Affald og genbrug
Konflikthåndtering – for personale
på genbrugsstationer

01.02.2021

Nudging 2

04.02.2021

Formands- og driftsledertræf 2021
– genbrugsstationer

11.03-12.03.2021

Miljøfarlige stoffer i bygninger

Virksomhedsog medarbejder
forhold

Kundeservice

X

X

Materialer
og
indretning

Sidetal

67

X

X

66

X

X

65

08.06-09.06.2021

X

67

De svære og dyre fraktioner
– hvad gør vi, hvor bliver de af?

Ad hoc

X

69

Hvor bliver fraktionerne af?

Ad hoc

X

69

Kundeservice og vejledning

Ad hoc

X

Nudgingworkshop for genbrugsstationer

Ad hoc

X

X

69

Grundkursus for personale på
genbrugsstationer

Ad hoc

X

X

70

X

X

69

Følg med i yderligere kursustilbud på www.fvc-kursus.dk
Angivne priser inkluderer digitalt
kompendiemateriale, forplejning, overnatning i enkeltværelse ved flerdages kurser,
gratis adgang til AQUA i åbningstid under
kurset. Online kurser undtaget.

Formands- og driftsledertræf 2021 – genbrugsstationer

Deltagere
Kurset er for formænd, gruppeledere, holdledere og driftsledere på genbrugsstationer.
De fleste følger kurset år efter år, da indholdet
varierer fra år til år, og der er stort udbytte af
erfaringsudvekslingen mellem indlæggene.
Kursusindhold
Formålet med træffet er, at I kan mødes om
et fælles tema og sammen blive klogere på,
hvordan I hver især kan løse temaets udfordringer derhjemme.
Temaet for træffet er ikke fastlagt endnu,
så du har mulighed for at påvirke indholdet.
Der er flere aktuelle emner, der kunne være
relevante:
• ”Ud med småt brændbart”
• Cirkulær økonomi, om mere direkte genbrug, hvor genbrugspladserne spiller en
stor rolle
• Den aktuelle situation på affald - klima forbrænding - import/eksport af affald
• Fremtidige affaldsløsninger, hvor ensretning af affaldsordninger er på tal.
• Motivation og service: Hvordan motiverer
man de servicemindede medarbejdere, når
der er få kunder?

Workshopdelen er en udbytterig del, vi ikke
kan undvære, og der er nok at tage fat på og
erfaringsudveksle om.
Kom endelig med gode idéer og emner,
du går og tumler med, og som vi skal tage op.
Skriv til lkg@fvc.dk eller ring på 8921 2177 og
giv dit besyv med.
Den udvidede, årlige opdatering af nye
love og regler er dog med.
Undervisere
Jacob Høg Nyborg, Processor // Nana
Winkler, Dansk Affaldsforening
Kursusledelse
Jacob Høg Nyborg, Processor // Lea
Kromann-Gallop, Ferskvandscentret
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Dato: 11.03 - 12.03.2021
Varighed: 2 dage
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 8.100 kr.
Tilmelding: Senest d.
05.02.2021

Nudging 2

Deltagere
For dig der er ansat på en genbrugsstation eller formidler viden om affald.
Kursusindhold
Vil du bruge mindre tid på at fiske fejlsorteringer op
af containeren? Ville det være rart, hvis færre borgere vippede det hele i småt brændbart? Måske har
du allerede eksperimenteret med malede fodspor og
størrelsen af containere?
På dette kursus tager vi igen fat i adfærdsdesign
og løfter indsatsen en tand højere. Ved at udnytte
psykologiske virkemidler, kan du hjælpe borgerne til
at sortere bedre – og dermed give mindre arbejde
for medarbejderne.
Tag konkrete udfordringer med fra din hverdag og
så finder vi en løsning på dagen, du kan tage hjem og
sætte i værk med det samme.
Undervisere
Lena Hellström, NudgeCase
Kursusledelse
Lena Hellström, NudgeCase // Lea Kromann-Gallop,
Ferskvandscentret

Dato: 04.02.2021
Varighed: 1 dag
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 3.890 kr.
Tilmelding: Senest d.
08.01.2021

Miljøfarlige stoffer i bygninger
Deltagere
Kommunale medarbejdere, ansatte i boligforeninger og ejendomsbesiddere, der støder på problemer med miljøfarlige stoffer,
herunder PCB, asbest og tungmetaller i bygninger. Personale på genbrugspladser, rådgivere, arkitekter og andre, der ønsker mere
viden om miljøfarlige stoffer i bygninger.
Kursusindhold
Lær om, hvad du stiller op med bygninger
med miljøfarlige stoffer, som f.eks. PCB,
asbest og tungmetaller.
Vi kigger på, hvordan du finder de miljøfarlige stoffer, hvornår du skal fjerne dem, og
hvordan du fjerner dem.

Vi kigger også på bortskaffelsen af byggeaffald med et indhold af miljøfarlige stoffer,
og hvilke praktiske og økonomiske over
vejelser, du skal gøre dig.
Undervisere
Jesper Arent Andersen, Kingo Karlsen A/S
// Richard Kristensen, Kingo Karlsen A/S //
Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab // Rune Østergaard Haven, Teknologisk
Institut

Dato: 08.06 - 09-06.2021
Varighed: 2 dage
Sted: Ferskvandscentret
Pris: 8.100 kr.
Tilmelding: Senest d.
07.05.2021

Kursusledelse
Richard Kristensen, Kingo Karlsen A/S //
Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Konflikthåndtering på genbrugspladser
Deltagere
Personale på genbrugsstationer, der i deres
arbejde kommer i situationer, hvor konflikter
kan opstå, både med kolleger og borgere.
Kursusindhold
Kurset gør dig i stand til at håndtere de konflikter, du møder. Du får en grundlæggende
forståelse for, hvad der ligger til grund for
konflikter og uoverensstemmelser. Du får
indsigt i, hvordan en konflikt kan udvikle sig
og hvorledes en aftrapning er mulig.
Du får lejlighed til at kigge på dine egne
reaktioner og blive klogere på, hvilke roller

du kan påtage dig i konflikter. Samt redskaber til at anerkende modpartens interesser
og behov. Vi bruger jeres oplevelser fra dagligdagen til at få en dialog om de udfordringer, I hver især møder.

Dato: 01.02.2021

Undervisere
Sanne Vahlun, VAHLUN

Pris: 3.890 kr.

Kursusledelse
Sanne Vahlun, VAHLUN // Lea KromannGallop, Ferskvandscentret
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Varighed: 1 dag
Sted: Ferskvandscentret

Tilmelding: Senest d.
08.01.2021

spildevand
cirkler
er vejen
Vand med spild?

Samfundets syn på affald er under forandring.
Cirkulære processer skal læres og trænes. Ikke alt
hvad der er cirkulært er bæredygtigt. Men bliver det
måske, hvis vi øver os. Genbrugspladser forandrer
kunderne, mens pladserne forandrer sig selv. Fokus
på service og nudging. Ny sortering og udvikling af
bedre automatik. Værdicentraler, ressourcebanker
– nye ord ændrer os. Det cirkulære mindset skal
føre til mindsket forbrug af jomfruelige ressourcer
og mindre udledning af CO2. Materialer skal sendes
i ring længe inden de bliver klassificeret som affald.
Vi skal væk fra at se affald og lære at se ressourcer.
Vi skal lære.

andre kurser om affald og genbrug
De svære og dyre fraktioner

Kundeservice og vejledning

Når du kender affaldets videre vej, så kan du give kunderne
på genbrugsstationen den gode historie, som får dem til at
forstå. På den måde bliver din viden til større bevidsthed og
bedre sortering. Så får vi mere affald tilbage som ressourcer til
glæde for miljø og økonomi.

Vejledning, nærvær og service er en stor del af svaret, når
du som pladsmand M/K skal sikre, at kunderne på din genbrugsstation får en positiv serviceoplevelse og derved sorterer deres affald bedst muligt. Du får værktøjer til, hvordan du
kan give en god service, skabe gode kundeoplevelser og få en
endnu højere kundetilfredshed på din genbrugsstation. Service er blandt andet at kunne forklare affaldets vej, at kunne
vejlede positivt og hjælpe kunderne på pladsen, og også at
hjælpe sine kolleger. Vi arbejder med feedback og kommer
også ind på nogle af de kendte kneb fra konflikthåndtering, så
du kan håndtere svære situationer. Vi hører også om service
fra en helt anden branche – og lærer af dem. Og så besøger vi
en nærliggende plads.

Hvor bliver fraktionerne af?
Hvad sker der, når jeres sorterede fraktioner bliver hentet på
genbrugsstationen? Hvis du ved mere om det, kan du endnu
bedre vejlede borgerne i deres sortering. God sortering betyder, at fraktionerne bliver til værdifulde ressourcer, der kan
erstatte nye materialer. Ressourceplanen sætter fokus på,
at vi genbruger og genanvender mere af vores affald. Her er
pladsmanden på genbrugsstationerne en vigtig brik for at nå
målene. Vi indkalder en lang række aftagere af affaldsfraktionerne. De fortæller, hvordan borgernes affald bliver omdannet til nye ressourcer i mange forskellige processer rundt om
i Danmark og i verden, når de aftager den konkrete fraktion.

Nudging workshop for genbrugsstationer
Du sætter gennemtænkte skilte op, kommunen deler foldere
ud, du fortæller historier og forklarer – og alligevel kan borgerne ikke finde ud af, hvordan de skal sortere fraktionerne
rigtigt på genbrugsstationen – selvom de måske gerne vil …
Forstå, hvorfor det er så stor en udfordring at få affaldet sorteret i de rigtige fraktioner. Og lær, hvordan du kan bruge
nudging til at skubbe til borgernes adfærd, uden de selv
opdager det.

Cirkler er vejen frem
Samfundets syn på affald er under forandring.
Cirkulære processer skal læres og trænes. Ikke alt
hvad der er cirkulært er bæredygtigt. Men bliver det måske, hvis vi øver os. Genbrugspladser
forandrer kunderne, mens pladserne forandrer
sig selv. Fokus på service og nudging. Ny sortering
og udvikling af bedre automatik. Værdicentraler,
ressourcebanker – nye ord ændrer os. Det cirkulære mindset skal føre til mindsket forbrug af
jomfruelige ressourcer og mindre udledning af
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andre kurser om affald
og genbrug fortsat ...

Grundkursus for personale på genbrugsstationer
Her får du en introduktion til genbrugstanken og til, hvorfor genbrugspladserne er så vigtige. Vi fortæller om statens
ressourceplan, som skal hjælpe med at bevare vores ressourcer. Du skal selvfølgelig lære om sortering af affald, om specielle fraktioner og om farligt affald. Vi kommer også kort til
at berøre affaldsjura, betjening af mindre og større maskiner
på genbrugspladserne. Endelig giver vi dig en introduktion til
kommunikation, konflikthåndtering og kundeservice.

Træf 2021 for personale på genbrugsstationer
Kom og hør om aktuelle emner fra genbrugspladsernes
hverdag.
Målet er, at du møder kolleger og får viden og inspiration
med hjem, så jeres sortering på pladserne bliver endnu bedre.
Der er god tid til dine spørgsmål og til en god snak med
kolleger fra andre genbrugspladser.
Emnerne for årets træf er endnu ikke på plads, så du har rig
mulighed for at påvirke programmet. Skriv til Lea KromannGallop på lkg@fvc.dk for input til træffet.
Vel mødt til en inspirerende og lærerig dag med kolleger
fra hele landet.

Tilfredse kursister

“

”Fantastisk spændende,
lærerigt og super
anvendeligt kursusforløb.
Tak for et fagligt
stærkt og brugbart
undervisningsmateriale.”
Vordingborg Forsyning

”Jeg glæder mig på mine
og kollegers vegne, hver
gang vi skal afsted til
Ferskvandscentret ... Her
8 år efter kan jeg stadig
bruge kursusmaterialet
som støtte og retledning
i min stilling som
miljøsagsbehandler.”

35.000+

deltagere på
Ferskvandscentrets
kurser siden start

350+

eksperter er hvert år
med til at udvikle og
undervise på vores
kurser

Hjørring Kommune

Om kurset Bliv projekt
leder i forsyningsbranchen:
”Jeg glædede mig meget
til at skulle afsted til næste
modul – hver gang!

”Super kursus – rigtig
gode undervisere”

Halsnæs Forsyning

Odense Kommune

”

100+

organisationer sender
hvert år medarbejdere
på kursus hos
Ferskvandscentret

OPLEV DEN DANSKE
NATURS HEMMELIGHEDER
Mød dyrene I kender, men aldrig har set. Se odderens vilde leg,
grævlingen i den underjordiske hule og storken i reden. Oplev den
danske natur samlet på ét sted, bliv overrasket, forundret og få svar
på alle jeres spørgsmål om vores fælles natur.

Vildt
& sjovt
Oplevelser m
ed vand
– både inde o
g ude!

Hver dag kan I møde alle de spændende
dyr og bruge timer på AQUAs helt vilde
vandlegeplads, den udfordrende vildmarkssti og den store hoppepude.
Se mere på facebook.com/visitaqua

AQUA Akvarium & Dyrepark Vejlsøvej 55, Silkeborg

www.visitaqua.dk

Akvarium & Dyrepark

