
 

 

 

DANVA Temadag om medfinansiering af 
klimatilpasningsprojekter 
Torsdag d. 27. februar 2014, kl. 9.30 – 16.00 i Vandhuset i Skanderborg 
 

Kom godt i mål med medfinansieringsprojekter – en temadag 

fyldt med inspiration og retningslinjer med mulighed for at 

erfaringsudveksle og få på svar på projektspørgsmål. 

 

Spildevandsselskaber kan via spildevandstaksterne medfinansie-

re udgifter til kommunale og private klimatilpasningsprojekter til 

håndtering af tag- og overfladevand i og på veje, vandløb og 

rekreative områder. Der er dog en række krav, der skal være 

opfyldt for at spildevandsselskabet kan medfinansiere projekter. 

Temadagen vil belyse de lovmæssige rammer og udfordringer, 

der er i spil i forhold til medfinansieringsprojekter, og inspirere til 

at få lavet aftaler om nye projekter 

 

Temadagen indeholder en workshop, der giver mulighed for at få 

svar på spørgsmål om konkrete projekter og for at udveksle 

erfaringer om medfinansieringsprojekterne. 

 

Program: 

09.30-10.00 Ankomst og rundstykker 

10.00-10.15 Velkomst og baggrund  

v. Helle Katrine Andersen, DANVA 

 

10.15-10.45 Baggrund og rammer for definering af 

medfinansieringsprojekter 

v. Anne Kristine Matzon, Naturstyrelsen 

10.45-11.15 Ansøgningsproces og tilbageblik på hvilke 

typer af projekter der er blevet godkendt 

v. Helena Forchhammer, 

Forsyningssekretariatet 

 

11.15-11.45 Hvad siger skattereglerne i forhold til 

medfinansieringsprojekterne? 

v. Kim Kaiser, KPMG 

11.45-12.00 Diskussion 

12.00-12.45 Frokost 

12.45-13.10 Et spildevandsselskabs oplevelser med 

ansøgningsprocessen 

v. Anne Lausten / Inge Halkjær, Aarhus Vand 

 

13.10-13.30 

 

Et spildevandsselskabs eksempel på et 

medfinansieringsprojekt 

v. Lisa Melgård, Randers Spildevand 

 

13.30-14.10 Et spildevandsselskabs eksempler på 

medfinansieringsprojekter 

v. Margit Lund Christensen, HOFOR 

 

14.10-14.15 Introduktion til workshop 

14.15-14.30 Kaffepause  

14.30-15.45 Workshop 

 Rammer og ansøgninger 

v. Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet 

 Skatteregler 

v. KPMG 

 Erfaringsudveksling 

v. Spildevandsselskaber 

15.45-16.00 Opsamling af workshop og afrunding  

v. Helle Kayerød, DANVA 

 

 

Pris: 

DANVA medlemmer: 1.975 kr. excl. moms 

Ikke DANVA medlemmer: 2.475 kr. excl. moms 

Tilmelding:  

www.danva.dk/arrangementer 

Tilmeldingsfrist: d. 19. februar 2014 

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 

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. 

http://www.danva.dk/arrangementer

