
Stiftelse af SIAPWS Danmark 

Den 7. marts 2019 blev der afholdt stiftende generalforsamling i SIAPWS Danmark. 

I alt 38 deltagere fra 24 forskellige virksomheder var repræsenteret ved general- 

forsamlingen. På mødet blev vedtægterne vedtaget og bestyrelsen valgt. 

 

Formålene med SIAPWS Danmark er kort opsummeret: 

• At fungere som forum for erfaringsudveksling inden for vandkemi og 

vandbehandling i den danske energibranche. 

• At sørge for erfaringsudveksling på området inden for de nordiske lande,  

hvor kraftvarme og fjernvarme er udbredt, og i forhold til den internationale 

udvikling, hvor IAPWS er førende med teknisk vejledning. 

 

Konstituerende bestyrelsesmøde 

Den 29. april 2019 blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor 

bestyrelsesposterne blev fordelt som følgende: 

• Formand – Monika Nielsen, Ørsted 

• Næstformand – Thomas Dalsgaard, Silhorko 

• Sekretær – Henrik Rostgaard, HOFOR 

• Kasserer – Karsten Thomsen, COWI 

• Bestyrelsesmedlem – Ivan Lilleng, www.lilleng.dk 

 

Endelig vedtagelse af den nye SIAPWS konstellation og budget 

Beslutning om at oprette nationale grupper under SIAPWS og fortsætte SIAPWS 

med i alt tre økonomiske bidrag fra hhv. SIAPWS Danmark, SIAPWS Suomi samt 

Matarvattensektionen i Sverige, har afventet endelig beslutning hos Matarvatten-

sektionen. Den 8. maj blev den årlige generalforsamling i Matarvattensektionen  

afholdt. Den svenske forening ønsker fortsat at være medlem 

af SIAPWS, og budgetforslaget blev hermed endeligt godkendt. Dette betyder, at  

vi nu udskiller de nationale grupper fra SIAPWS, og at de tre grupper nu kører  

med hver deres økonomi med et årligt bidrag til SIAPWS.     

 

GDPR i SIAPWS Danmark 

I bestyrelsen er vi påbegyndt en undersøgelse af, hvad de nye GDPR-regler har af 

betydning for en forening som SIAPWS Danmark. Når vi har noget mere konkret at 

berette, vil vi informere om, hvordan vi vil håndtere GDPR fremover. 

 

SIAPWS Årsmøde 2019 i Helsinki  

Den 19.-20. marts 2019 blev den årlige generalforsamling i SIAPWS afholdt.  

Værterne for dette års møde var vores kolleger fra Finland, SIAPWS Suomi.  

Mødet blev holdt i Helsinki med generalforsamling og workshop den 19. marts og 

anlægsbesøg den 20. marts.  

 

På workshoppen var temaet fjernvarme, med tre indlæg omkring hhv. inspektion af 

akkumulatortank med robot, fjernvarmekvalitet og afiltning vha. membranafgasser.  

Ud over de tre indlæg fortalte Karsten Thomsen om ideerne til udarbejdelse af en ny 

IAPWS TGD om rensning af røggaskondensat.  

 

Anlægsbesøget var hos Vantaan Energia affaldsforbrændingsanlæg. 

SIAPWS = Scandinavian International Association for the Properties of Water and Steam, TGD = Technical Guidance Document 
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Hvis du har spørgsmål til 

SIAPWS Danmark, så kontakt 

endelig en fra bestyrelsen: 
 

Monika Nielsen, Formand 

moneb@orsted.dk 

Thomas Dalsgaard, Næstformand 

tda.dk@silhorko.dk 

Henrik Rostgaard, Sekretær 

hero@hofor.dk 

Karsten Thomsen, Kasserer 

knth@cowi.dk 

Ivan Lilleng, Bestyrelsesmedlem 

ivan@lilleng.dk 

 

 

 

Hvis du ønsker medlemskab af 

SIAPWS Danmark, så kontakt 

endelig vores kasserer, Karsten 

Thomsen 

 

Årligt medlemsgebyr for virksomheder 

på 3.500 kr. 

 

 

 

Workshop den 27. august 2019 

inkl. anlægsbesøg 
 

Reserver allerede nu dagen den 27. 

august, hvor vi afholder den næste 

workshop i SIAPWS Danmark. 

Workshoppen afholdes hos IDA i 

København, og afsluttes med et besøg 

på Amagerværket.  

 

Mere info følger, og tilmelding vil 

udelukkende komme til at foregår via 

IDAs kursusportal. 
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