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Bedre Udbud og Tilbud 

Ja tak! 

DANVA inviterer til dialog på konferencen med vandsektorens leverandører, producenter og rådgi-

vere. På konferencen vil der blive stillet skarpt på de nye udbudsregler, på den måde vi i branchen 

arbejder sammen og ikke mindst, hvordan vi kan gøre udbudssituationen nemmere og bedre. 

Gennem indlæg fra branchen og vandselskaberne vil uhensigtsmæssigheder og gode eksempler 

blive trukket frem, blive diskuteret i grupper, og måske kan vi samme dag identificere løsningsfor-

slag, der kan arbejdes videre med. Ja så er bedre udbud allerede et skridt nærmere. 

 

Arrangementet afholdes hos DANVA i Vandhuset i Skanderborg torsdag den 28. januar 2016. Ar-

rangementet er en del af handlingsplanen for Vandvision 2015.  

 

Dagens program: 

9.00 

 

Kaffen er klar  

10.00 Velkomst  Carl-Emil Larsen og Kristian Friis, DANVA. 

10.10 Ny udbudslov – Hvornår skal der udbydes – 

Muligheder og begrænsninger i vandsektorlo-

ven 

Andreas Christensen, Horten. 

Niels Beier, Konkurrencestyrelsen.(Ikke be-

kræftet) 

10.40 Branchens og sektorens ønsker til gensidige 

forbedringer i forbindelse med udbud. 

Jacob Larsen, Orbicon 

Theis Gadegaard, Krüger 

Niels Nielsen, Dansk Byggeri  

Repræsentant for Veltek 

Kaj Stjernholm, Fletværk Vandbehandling 

Charlotte Hardam, SamAqua 

Christina Søndergaard, Skanderborg For-

syning 

12.40 Frokost  

13.20 Workshop. Bedre udbud og Tilbud – ja tak! Alle. 
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Men hvordan? 

 

Med udgangspunkt i dagens indlæg vil der 

blive afholdt diskussioner i grupper. Resul-

taterne vil blive anvendt i det videre arbejde.  

14.20 Kaffe pause 

 

 

14.40 Fremlæggelse af ideer, løsninger og dilemma-

er fra workshop. 

Alle grupper. 

 

15.10 Paneldrøftelse med indlægsholdere og alle 

deltagere. 

 

 

16.00 Tak for i dag.  

 

Arrangementet henvender sig til ledere og medarbejdere i vandbranchen med interesse for at ar-

bejde for bedre Udbud og Tilbud. 

 

Sted: DANVA, Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg 

 

Tilmelding: Pr. mail til Helle Benjaminsen, DANVA på adressen: hb@danva.dk 

 

Pris: DANVA medlemmer 1.975 kr. – Øvrige 2.475 kr. 

 

Spørgsmål rettes til: Kristian Friis, DANVA på adressen: kf@danva.dk 

 

Håber du finder arrangementet interessant og relevant og ser frem til at byde dig velkommen til 

Vandhuset. 

 

December 2015 

 

Kristian Friis 

DANVA 
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