
 

 

Temamøde om de kommende vandplaner 
4. juni 2015 i Vandhuset i Skanderborg kl.10.00 – 15.15 

Naturstyrelsen har sendt forslag til 2. generations vand- 

planer i høring. På mødet vil der indledningsvis blive 

orienteret om vandplanernes indhold og deres juridiske 

rammer, herunder forholdet mellem vandplaner og 

klimatilpasningsinitiativer.  

Dernæst vil der blive fokuseret på tilstanden i det danske 

vandmiljø for såvel overfladevand som grundvand, og 

forslagene til forsyningsrelaterede virkemidler vil blive 

gennemgået. 

Efter frokost vil hovedvægten være på, hvordan 

forsyningerne og DANVA skal forholde sig til de kommende 

vandplaner, når der skal afgives høringssvar. Der vil derfor 

være afsat tid til debat om, hvordan vandsektoren får de 

bedste muligheder for at påvirke vandplanernes lokale mål, 

de valgte virkemidler og implementeringen af disse. 

Tilmelding på www.danva.dk under arrangementer, eller 

hos Helle Benjaminsen, hb@danva.dk 

 

Spørgsmål om indhold mv. kan rettes til Claus Vangsgård, 

cv@danva.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid Indhold 

09:30 – 10.00 Ankomst og morgenmad 

10.00 – 10.10 Velkomst og 

introduktion til dagen 

Claus Vangsgård, 

DANVA 

10.10 – 10.30 Rammerne for 

vandplanerne 

Susanne 

Vangsgård, 

DANVA 

10.30 – 11.00 Udfordringerne i 

vandmiljøet  

Claus Vangsgård, 

DANVA  

11.00 – 11.15 Kaffepause  

11.15 – 12.00 Udmøntningen af 

spildevandsindsatsen 

Kirsten Hansen, 

Naturstyrelsen 

12.00 – 12.20 Samspillet mellem 

vandplaner og 

klimatilpasning 

Jens Plesner, 

DAVNA 

 

12.20 – 13.10 Frokost  

13.10 – 13.40 Erfaringer fra EU – 

opsamling fra 4. 

europæiske 

vandkonference 

Dorte Skræm, 

DANVA 

13.40 – 14.00 Den videre proces – 

hvad gør DANVA? 

Claus Vangsgård, 

DANVA 

14.00 – 14.30 Diskussion om hvad 

forsyningerne skal være 

opmærksomme på 

 

14.30 – 14.45 Opsamling og tak for i 

dag 

 

 

 

Pris, medlemmer: 675 kr. excl. moms 

Vil du vide mere? 
Se yderligere oplysninger på www.danva.dk  

 

DANVA er Danmarks førende brancheorganisation for drikkevands- 

og spildevandsselskaber. DANVA arbejder for en stabil og effektiv 

vand- og spildevandsforsyning på et højt kvalitetsniveau og et 

bæredygtigt grundlag.  Samlet set leverer DANVAs medlemmer 

drikkevand og håndterer spildevand for mere end 5 mio. danskere. 
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