KURSUSBESKRIVELSE

ABC-VURDERINGER
Vurdering af organiske stoffer i spildevand

På dette kursus bliver du fortrolig med metoden til at foretage ABC-vurderinger af
organiske stoffer. Du lærer, hvor du skal søge efter de nødvendige oplysninger,
og hvordan du strukturerer, skaber overblik og vurderer de indsamlede data.

DATO OG TID
Torsdag den 9. maj 2019
Kl. 09:00 til 16:30.

Du vil desuden lære, hvordan du kan fastsætte en grænseværdi for afledning til
kloak på baggrund af vandkvalitetskrav og vandkvalitetskriterier.

KURSUSSTED OG ADRESSE

ABC-metoden i Miljøstyrelsens tilslutningsvejledning er en metode til at vurdere
organiske stoffers miljøfarlighed. Metoden bygger på en inddeling af stoffer i tre
kategorier på baggrund af stoffernes potentielle humane skadevirkning, deres
biologiske nedbrydelighed og potentielle effekt over for vandlevende organismer.
Metoden bliver bl.a. anvendt i forbindelse med fastsættelse af vilkår i
tilslutningstilladelser.
KURSUSINDHOLD

PRIS
4.700 DKK eksklusive 25 % moms.
INKLUDERET I KURSUSPRIS
 Kursusmateriale inkl. øvelser
 Frokost og forfriskninger
 Kursuscertifikat



Grundig indføring i tilslutningsvejledningens metode til at vurdere miljøfarligheden af organiske stoffer i spildevand.



Redskaber til at strukturere vurderingen og søge informationer om stoffernes
potentielle humanskadelige virkning, biologiske nedbrydelighed og potentielle
effekter over for vandlevende organismer.



Gennemgang af tilslutningsvejledningens metode til at fastsætte grænseværdier
for afledning til kloak på baggrund af vandkvalitetskrav og vandkvalitetskriterier.

YDERLIGERE INFORMATION OG
TILMELDING



Praktiske øvelser

Sidste tilmeldingsfrist er senest 2 uger inden
kursusdato, eller så længe der er ledige
pladser. Afholdelse af kurset kræver et
minimum antal deltagere. Vi forbeholder os
retten til at udskyde eller aflyse kurset ved
for få deltagere.

MÅLGRUPPE OG FORUDSÆTNINGER
Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med organiske stoffer i
spildevand, og som ønsker en bedre baggrund for at kunne foretage
miljøvurderinger af stofferne, fx medarbejdere i kommuner, virksomheder og på
renseanlæg.
Kurset kræver basalt kendskab til økotoksikologi og økotoksikologiske
grundbegreber. Har du ikke dette, kan kurset med fordel kombineres med kurset
Kemikalier i miljøet, der giver en introduktion til økotoksikologi og generering af
økotoksikologiske data.
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Kurset holdes på Fyn. Nærmere oplysninger
om kursussted ca. 14 dage før kurset.

SPROG
Kurset afholdes på dansk.

Vibeke Salmon: 4516 9144/
ves@dhigroup.com

RELATEREDE KURSER PÅ DANSK


KEMIKALIER I MILJØET- Økotoksikologi og miljørisikovurdering

Vores online kursus og events kalender
indeholder mange flere kurser - check og
se, om de kan have din interesse:
www.theacademybydhi.com/courses-and-events-calendar

UNDERVISERE
KRISTINA BUUS KJÆR
Kristina Buus Kjær har mere end 10 års
erfaring inden for miljøforvaltning af
industrispildevand. Hun har arbejdet med
brancher som bilvask, vaskerier,
affaldsdepoter, fødevarer,
medicinalindustrien og hospitaler. Kristina er
specialist inden for monitering, kildesporing og
reduktion af miljø- og sundhedsskadelige
stoffer i bl.a. industrispildevand,
husholdningsspildevand og regnvand.
Cand. techn. soc., Roskilde Universitet

TINA SLOTHUUS

DET SIGER VORES KURSISTER


Et meget konkret kursus



Fine og anvendelige eksempler



Gode opgaver, som hjalp meget på forståelsen



Meget relevant, fik sat rigtig mange ting på plads



Præcise og gode forklaringer

Tina Slothuus rådgiver om risikovurdering
af kemikalier og har bredt kendskab til
økotoksikologi og miljørisikovurderinger.
Tina er forsøgsleder på laboratoriestudier til
vurdering af kemiske stoffer skæbne og
økotoksikologiske virkninger i miljøet.
Endvidere arbejder hun med ABCvurderinger af organiske stoffer og
udarbejdelse af vandkvalitetskriterier.
Cand. scient. (biologi), Syddansk
Universitet

THE ACADEMY BY DHI
THE ACADEMY by DHI udbyder en bred vifte af træningskurser og andre former for
kompetenceopbygning, der kan vare fra en enkelt dag til flere måneder. Vores kurser udbydes
som standardkurser eller tilpassede kurser.
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MIKE Powered by DHI kurser fokuserer på praktiske færdigheder, konkrete øvelser og på,
hvordan du får det bedste udbytte af MIKE Powered by DHI software. Desuden giver disse
kurser dig et indblik i MIKE Powered by DHI softwares store rolle som beslutningsstøtteværktøj.
Tematiske kurser kombinerer begreber, redskaber, modelapplikationer og
beslutningsstøtteværktøjer inden for hele vores forretningsområde. Det dækker emner som
akvakultur og landbrug, energi, klimatilpasning, oversvømmelser, kyst og hav, overfladevand og
grundvand, vand i byer, industri, miljø og økologi, produktsikkerhed, miljørisiko mv.
Seminarer, workshops og temadage sætter fokus på udfordringerne i forhold til specifikke
emner i vand- og vandmiljøsektoren samt inden for kemikalier, miljø og sundhed.
Vores undervisere er højt kvalificerede professionelle, og mange af dem er internationale
eksperter inden for deres områder. Det garanterer den høje kvalitet på kurser hos THE
ACADEMY.
Læs mere om THE ACADEMY on www.theacademybydhi.com
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