
Konference om drikkevandskvalitet og 
ændring af drikkevandsbekendtgørelsen 
Hør om EU's tanker om drikkevandsdirektivet, implementering af direktivet i andre lande og ikke mindst 
om Miljøstyrelsens nye drikkevandsbekendtgørelse.  
18. september 2017 i Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg. 

 

Tilliden til drikkevandet er vigtig – en forudsætning for tilliden er et velfungerende system til sikring af drikkevandskvaliteten. 

En del af det danske system baserer sig på myndighedskontrol og en del baseres på driftskontrol i vandforsyningerne. Den 

drikkevandskontrol, der er fastlagt af myndighederne er under forandring – til dels som følge af krav fra EU. 

 

DANVA har derfor inviteret repræsentanter fra EU kommissionen, som blandt andet arbejder med revision af 

Drikkevandsdirektivet, samt svenske og østrigske repræsentanter for myndigheder og/eller forsyningsselskaber for at høre 

nærmere om, hvordan de har indarbejdet kravene fra EU i deres nationale lovgivning. 

Den sidste del af dagen stiller vi skarpt på de konkrete ændringer i den danske kontrol og deltagerne får mulighed for at 

stille spørgsmål til Miljøstyrelsen og komme med input til de kommende vejledninger. Vær opmærksom på at en del af 

formiddagens program foregår på engelsk. 

Konferencen er for alle der arbejder med, eller interesserer sig for, vandkvalitet i vandforsyninger, myndigheder eller hos 

advokatfirmaer. 

Program 

10.00 Velkomst  12.45 
Den nye bekendtgørelse om vandkvalitet - nyheder 

og ændringer, Martin Skriver, Miljøstyrelsen 

10.10 
EU og DK – en kort gennemgang af juraen. 

Susanne Vangsgård DANVA 
13.15 

Nye krav til prøvetagning, Martin Skriver, 

Miljøstyrelsen 

10.25 

Revision af EU’s drikkevandsdirektiv  

Matjaž Malgaj, Head of Unit DG 

ENVIRONMENT, European Commission 

13.45 Vejledninger, status og indhold, NN. Miljøstyrelsen 

11.00 
Svensk implementering  

Sandra Strandh, Livsmedelsverket, Sverige 
14.15 

Break – out proces i grupper incl. kaffepause 

Dorte Skræm, DANVA 

11.30 
Østrisk implementering  

Dr Markus Werderitsch, Wiener Wasser, 

Austria (inviteret) 

 
Hvilke udfordringer kan vi se med de nye regler, og 

hvordan kan de håndteres i vejledningsregi? 

12.00 Frokost 15.30 Opsamling 

  15.50 Tak for idag 

 

Praktiske oplysninger 

Tilmelding:  På danva.dk/arrangementer eller ved mail til Helle Benjaminsen, hb@danva.dk  

Sted:  Vandhuset, Godthåbsvej 83, Skanderborg 

Pris:  Medlemmer af DANVA: 1.975 kr. Øvrige 2.475 krhb@danva.dk  

http://www.danva.dk/Arrangementer/Arrangementsliste/Detaljer/Konference-om-nye-krav-til-kontrol-af-drikkevandet-.aspx
mailto:hb@danva.dk

