DANVA Temadag om
Politisk fokus på separeringsprojekter
Mandag d. 25. november 2013, kl. 9.30 – 16.00 i Vandhuset i Skanderborg
En anderledes temadag fyldt med erfaringer

Program:
9.30-10.00

Ankomst og rundstykker

10.00-10.15

Velkomst v. Helle Katrine Andersen, DANVA

10.15-10.45

De juridiske rammer for kloakseparering set med et
fremtidsperspektiv
v. Søren Stenderup Jensen, Advokat, Plesner

10.45-11.15

Erfaringer fra Herning Vand A/S
v. Niels Møller Jensen, Direktør

Med udgangspunkt i de juridiske rammer, der ligger til grund for
separering, vil temadagen belyse finansielle aspekter,
samarbejdsmæssige udfordringer og politiske rammebetingelser.
Samtidig vil der blive sat fokus på kommunikation og
borgerinddragelse, da dette er afgørende for, om man kommer
godt i mål med et separeringsprojekt.

11.15-11.45

Erfaringer fra Hørsholm Vand ApS
v. Morten Slotved, Borgmester

11.45-12.00

Opsamling og spørgsmål

12.00-13.00

Frokost

På temadagen vil både selskaber og jurister dele ud af deres
praktiske erfaringer med projekterne. Bidraget fra temadagen vil
indgå i DANVAs videre arbejde omkring at få identificeret og
kvalificeret branchens videre arbejde.

13.00-14.00

Speed workshop. Mulighed for at komme med input
om hvilke udfordringer man møder i forbindelse med
separeringsprojekter. Outputtet skal bidrage til, hvad
DANVA skal arbejde med fremadrettet i forhold til
separering.

Kommunalbestyrelsen kan påbyde grundejere at separere på
egen grund, når det er besluttet at ændre et fællessystem til
separat system. Der har i den seneste tid over hele landet været
en del eksempler på udfordringer og problemstillinger i
forbindelse med udmøntningen af separeringsprojekterne. Det
viser sig i praksis at udfordringerne, når et område i
spildevandsplanen er blevet udpeget til at skulle separeres, kan
være nærmest umulige at håndtere.

Pris:

Erfaringer fra Aarhus Vand A/S – Forbedret
borgerservice
v. Morten Østergaard Nielsen, Projektleder

DANVA medlemmer: 1.975 kr. excl. moms
Ikke DANVA medlemmer: 2.475 kr. excl. moms

14.00-14.30

Tilmelding:

14.30-14.45

Kaffepause

www.danva.dk/arrangementer
Tilmeldingsfrist: 18. november 2013

14.45-15.15

Erfaringer fra Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S
v. Vicky Madsen, Projektleder

Vil du vide mere?
Se yderligere oplysninger på www.danva.dk
For spørgsmål og anden henvendelse omkring temadagen,
kontakt: Helle Kayerød, mail: hkr@danva.dk, tlf.: 8793 3511

15.15-15.45

Erfaringer fra Lemvig Vand & Spildevand A/S
v. Gitte Guldberg, Direktør

15.45-16.00

Opsamling og afrunding
v. Helle Katrine Andersen, DANVA

DANVA er Danmarks førende brancheorganisation for drikkevandsog 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.

