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SIAPWS-DK Stiftende Generalforsamling den 7. marts 2019 

2019 blev året hvor der blev afholdt stiftende generalforsamling i SIAPWS Danmark. I alt 38 

deltager tog turen til SILHORKO i Stilling, hvor den stiftende generalforsamling var 

kombineret med en faglig workshop, og en rundvisning hos SILHORKO. Fem personer blev 

valgt til bestyrelsen, og den 29. april 2019 konstituerede bestyrelsen sig. På workshoppen var 

det emnerne el-kedler, korrosion og det moderne vandbehandlingsanlæg der var i fokus. 

SIAPWS Årsmøde i Helsinki den 19.-20. marts 2019 

Størstedelen af SIAPWS Danmarks bestyrelsen deltog i det årlige SIAPWS møde, der i 2019 

blev afholdt i Helsinki, Finland. Karsten Thomsen (DK) og Roger Lundberg (SE) modtog 

genvalg, og Jere Espo (FIN) blev valgt ind i bestyrelsen, som nu består af to fra Danmark, to 

fra Sverige og to fra Finland. Årsmødet var også en workshop, hvor hovedemnet var 

fjernvarmesystemer og spædevand. På dag to for mødet, var deltagerne på anlægsbesøg hos 

Vantaan Energia Waste Incineration Plant.  

SIAPWS-DK workshop den 27. august 2019 

Den 27. august 2019 havde bestyrelsen arrangeret den første workshop i SIAPWS-DK regi. 

Workshoppen blev afholdt hos IDA i København, og i alt 45 deltog i arrangementet. 

Workshoppen blev afsluttet med et anlægsbesøg på Amagerværket. 

IAPWS Årsmøde i Banff den 29/9-4/10 2019 

Det årlige møde i IAPWS blev afholdt i Banff, Canada. Her deltog Karsten Thomsen 

(SIAPWS formand), Monika Nielsen (SIAPWS DK formand), Arja Lehikoinen (SIAPWS 

Suomi formand) og Anders Fredrikson (SIAPWS SE medlem). 

GDPR 

Bestyrelsen er i løbet af efteråret påbegyndt arbejdet omkring GDPR. Der vil blive lavet en 

Fortegnelse og et dokument omkring Oplysningspligt og Indsigtsret. Dette arbejde fortsætter i 

2020. 

IAPWS TGD om røggaskondensering og behandling af røggaskondensat 

I forbindelse med IAPWS årsmødet i Banff, blev det godkendt at arbejde videre med en TGD 

omkring røggaskondensering og behandling af røggaskondensat. Der er nedsat en 

arbejdsgruppe på tværs af Danmark, Sverige og Finland, der skal arbejde videre med denne 

guideline i 2020.  

SIAPWS – NZAPWS samarbejde omkring el-kedler 

Ved årsmødet i Banff blev temaet vandkemi i el-kedler bragt på banen. New Zealand er 

begyndt at få installeret el-kedler til både damp- og varmtvands-produktion, og er begyndt at 

se forskellige udfordringer på anlæggene. Det generelle problem er, at leverandørerne ikke er 

i stand til at specificere den korrekte vandkemi til anlæggene. SIAPWS og NZAPWS har 

påbegyndt et samarbejde, hvor data fra forskellige anlæg deles, og der samles erfaringer fra 

anlæggene. Målet er i første omgang at få lavet et White Paper til IAPWS årsmødet 2020 

omkring vandkemi i el-kedler, og måske med tiden få udarbejdet en TGD på området. 


