
 

   KØBENHAVN – 10. november 2015
  

  

 

09.00-10.00  Ankomst og morgenbrød 

  

10.00-10.30 Velkomst og introduktion v. DANVAs direktør Carl-Emil Larsen 

 

10.30-11.30  ØKONOMISK REGULERING AF FORSYNINGSSEKTOREN 

Er den økonomiske regulering af forsyningssektoren afbalanceret i forhold til de hensyn/opgaver 

som sektoren skal honorere? Hvor er der plads til forbedringer, og hvor blæser der positive vinde? 

11.30-12.00 Pause  

  

12.00-13.00 SAMFUNDETS OG POLITIKERNES FORVENTNINGER TIL VANDSEKTOREN 

Hvad er forventningerne fra samfundet og politikerne til vandsektoren? Vandsektorens område 

er udvidet fra levering af rent vand og bortskaffelse af spildevand til fx håndtering af 

klimaforandringer. Hvor langt skal vi gå – hvad skal vandsektoren håndtere i fremtiden? 

13.00-14.00 Frokost 

 

14.00-15.00 VÆKST OG INNOVATIONSKRAFT 

Hvordan sikrer vi råderum til at innovere kerneopgaven, teknologiudvikle og skabe vækst? Hvad 

skal være hovedaktivitet og tilknyttet aktivitet i fremtiden?  

 

15.00-15.20 Pause 

  

15.20-16.20 SÅDAN SKABES VERDENS BEDSTE REGULERING 
Kan vi gøre den danske regulering til et potentiale? Vandsektoren spiller sammen med mange 

myndigheder både på nationalt og lokalt niveau. Hvordan ser de forskellige instanser på 

samspillet med sektoren? Skal vi harmonisere reguleringen mellem de forskellige forsyningsarter?  

16.20-16.30 Opsamling v. DANVAs direktør Carl-Emil Larsen 

 

Se paneldebattører på næste side.  

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Tid: 10. november kl. 9-16.30 

Konferencen afholdes i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33,1780 København V 

Deltagerafgift: Foreningsmedlemmer: 2.375,-   Andre: 2.875,- 

Tilmelding på DANVAs hjemmeside: http://www.danva.dk/Arrangementer 

 

 

 

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

For spørgsmål og anden henvendelse omkring konferencen, 

kontakt: Louise Andersen, mail: LA@danva.dk, tlf.: 8793 3564 

DANVA er en branche- og interesseorganisation med 139 

medlemmer, fortrinsvis kommunalt ejede vandforsyninger og 

kloakforsyninger i Danmark. Foreningen repræsenterer de største 

vandforsyninger og kloakforsyninger i landet, og de dækker ca. 80 

pct. af den danske befolkning. 

Konference  
om revision af Vandsektorloven  
Vandselskabernes råderum udfordres af lovgiverne og centraladministrationen, samtidig med, at der er forventninger til, at vandselskaberne 

skal varetage stadig flere og større samfundsunderstøttende opgaver. De skal ikke længere kun levere rent drikkevand og rense spildevand. 

De skal også blandt andet sikre, at infrastrukturen ikke bryder sammen i forbindelse med monsterregn og de skal tage ansvar for at 

understøtte dansk eksport.  

 

På konferencen bliver du taget med ind i det lovgivningsmæssige maskinrum, hvorfra de politiske dilemmaer bliver eksponeret og debatteret 

af paneler bestående af politikere, embedsmænd, vandselskaber, producenter, rådgivere, forskere og interesseorganisationer. 
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Ordstyrer og facilitator: Solveig Bjørnestad 

Journalist Solveig Bjørnestad har de seneste ti år været specialiseret i erhvervsstof, blandt andet som 

erhvervsjournalist på DR1’s Pengemagasinet. Hun har i en årrække været vært på DR TV-Avisen, har et 

dybdegående kendskab til erhvervslivets dilemmaer og er kendt for sin direkte tilgang til stoffet og aktørerne. 
 

 
ØKONOMISK REGULERING AF FORSYNINGSSEKTOREN 
Paneldebat ved:   
 

Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet 

Thomas Danielsen, medlem af Folketinget (V) 

Jan Hvidtfeldt Andersen, adm. direktør i Halsnæs Forsyning 

Karin Klitgaard, Miljøpolitisk chef i DI  

 

SAMFUNDETS OG POLITIKERNES FORVENTNINGER TIL VANDSEKTOREN 

Paneldebat ved:   
 

Torben Hansen, Randers Byråd (S), fhv. medl. af Folketinget, miljøordfører (S) 

Allan Malskær, formand for Parcelhusejernes Landsforening 

Ole Adeler, forsyningsdirektør, HOFOR 

Niels Peter Nørring, direktør i Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer 

 

VÆKST OG INNOVATIONSKRAFT 

Paneldebat ved:  
 

Anders Bækgaard, direktør i VandCenterSyd 

Jørn Jespersen, direktør i Dansk Miljøteknologi 

Carsten Toft Boesen, formand i FRI 

Joachim Sperling, direktør Axcelfuture 

 

SÅDAN SKABES VERDENS BEDSTE REGULERING 
Paneldebat ved:   
 

Dorte Nøhr Andersen, afdelingschef i Energi, Forsynings- og Klimaministeriet 

Niels Christian Beier, vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

Inger Bergmann, kontorchef i Naturstyrelsen 

Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme 

Hans-Martin Friis Møller, direktør i Kalundborg Forsyning 


