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Teknisk Forum – årsberetning 2021  

Teknisk Forum er Danske Vandværkers Tekniske Vidensbank til behandling af: 
 

• Eksisterende tekniske udfordringer 
• Nye teknologier 
• Undervisningsmateriale 
• Osv. osv. 

 
Teknisk Forum har desuden produceret et antal idekataloger til glæde og gavn for medlemmerne 
– disse kan alle tilgås via hjemmesiden. 
 
Teknisk Forum har eksisteret siden 2014 og består af to repræsentanter fra hver region, i alt 10 
medlemmer, som alle er engagerede og dygtige vandværksfolk og ledere.  
 
2021 har igen været et år, hvor Teknisk Forum har produceret gode hjælpeværktøjer til 
medlemmerne og derudover behandlet en bred vifte af emner og opgaver. 
 
Forud for årets arbejde sker en afstemning med foreningens ledelse. 
 
Møde med Landsformand og direktør 

I forbindelse med planlægning af 2021-opgaverne holdt Teknisk Forums formandskab i december 
2020 møde med Danske Vandværkers ledelse. 
 

Blandt de emner, som Teknisk Forum har arbejdet med, skal fremhæves 

• Det topmoderne lille vandværk – idekatalog  
Teknisk Forum færdiggjorde en interaktiv model, hvor der er beskrivelser af, hvad der bør  

 tænkes ind ved renovering eller nyetablering af et topmoderne vandværk. 
 

• Digitalisering 
Teknisk Forum har bidraget med viden omkring ønsker og behov ved digitalisering af   

 vandværkerne. De mange gode input vil blive indarbejdet i en guide i 2022. 
 

• Drifts- og hygiejnekurser 
Teknisk Forum har deltaget i en udviklingsworkshop for foreningens drifts- og hygiejnekurser. 
Herunder bidraget til hvordan e-learning kan indarbejdes samtidig. Desuden har Teknisk Forum 
bidraget til revision af Driftskompendiet. Driftskurset bliver i foråret 2022 gennemført første gang 
med de nye rettelser.  
 

• Kommunernes tekniske tilsyn 
Teknisk Forum har drøftet erfaringer med kommunernes tekniske tilsyn og givet anbefalinger til 
det videre arbejde i sekretariatet omkring kvaliteten af teknisk tilsyn. Der bliver i foråret 2022 
gennemført et kursus om teknisk tilsyn med deltagelse af kommunale sagsbehandlere. 
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• Okkerslam 
Teknisk Forum har haft oplæg om okkerslam af Inge Werther, Niras. Her blev gennemgået 

 regelsæt, grænseværdier og håndtering. Okkerslam håndteres forskelligt fra kommune til  
 kommune og er derfor et komplekst område. Teknisk Forum har desuden drøftet muligheden for 
 at deltage i et pilotprojekt omkring genanvendelse af okkerslam. Her afventer Teknisk Forum  
 tilbagemelding fra projektejeren.  

 


