Temadag - Fagre nye vandsektorlov
Loven med tilhørende bekendtgørelser trådte i kraft, d. 1. marts 2016. Reglerne viser, at samfundets forventninger til
vandsektoren er større end nogensinde. Sektoren skal fortsat levere vandforsyning og spildevandsbehandling af høj kvalitet
og en række øvrige ydelser samtidig med at ydelserne skal leveres mere effektivt. På temadagen ser vi på indholdet af de
nye regler og på redskaber og udfordringer i reglerne for vandselskabernes indfrielse af samfundets forventninger til
selskabernes ydelser.

Program
09.30 - 10.00

Ankomst og morgenbrød

10.00 - 10.30

Velkomst og introduktion
Hvad vandselskaberne skal levere – konkrete ydelser og på den lange bane
v. direktør Carl-Emil Larsen, DANVA
DEN ØKONOMISKE REGULERING

10.30 - 12.05

Økonomiske rammer for vandselskaber
Hvordan ser de økonomiske rammer ud for vandselskaberne under den nye indtægtsrammeregulering? Der er
lavet store ændringer, blandt andet flerårige rammer, nye regler for mål, ikke påvirkelige omkostninger og ikke
mindst investeringer, der nu pålægges effektiviseringskrav. Tid til spørgsmål og kort pause undervejs, v.
specialkonsulent Anne-Marie Madsen, Energistyrelsen og konstitueret kontorchef Eske Benn Thomsen,
Forsyningssekretariatet

12.05 – 12.30

TOTEX-benchmarking
Præsentation af udkast til TOTEX-benchmarking
v. konstitueret kontorchef Eske Benn Thomsen, Forsyningssekretariatet

12.30 – 13.30

Frokost
PERFORMANCEBENCHMARKING, TEKNOLOGIUDVIKLING OG TILKNYTTEDE AKTIVITETER

13.30 – 13.50

Performancebenchmarking
Status på arbejdet med den kommende performancebenchmarking,
v. specialkonsulent Jóannes Jørgen Gaard, Naturstyrelsen

13.50 – 14.20

Teknologiudvikling
Hvordan vandselskaberne kan deltage i teknologiudvikling og eksport, v. specialkonsulent Jóannes Jørgen
Gaard, Naturstyrelsen, Vandsektorens støtte til teknologiudvikling (VUDP) & konsulent Tanja Nielsen, DANVA

14.20 - 14.40

Tilknyttede aktiviteter – hvad vandselskaberne kan levere
Positivliste. Øget råderum for tilknyttede aktiviteter
v. specialkonsulent Anne-Marie Madsen, Energistyrelsen

14.40 - 15.10

Pause
ÆNDRINGER I ØVRIGE LOVE

15.10 – 15.30

Takstdifferentiering inden for vand og spildevand
Adgangen til at differentiere takster præciseres og udvides
v. partner Jacob Christiansen, LETT Advokatpartnerselskab

15.30 – 15.50

Styrkelse af den kommunale styring af vand- og spildevandsselskaber
Indsatsplaner, vandsamarbejder, passagebidrag, forsyningspligt i vandforsynings- og spildevandsplaner, årlig
drøftelse af forsyningsforhold, v. partner Line Markert, Horten

15.50 - 16.00

Opsamling
v. direktør Carl-Emil Larsen, DANVA

Praktiske oplysninger
Tid: 9. marts, kl. 9.30 - 16.00
Sted: Skanderborg Park, Skovsvinget 10,
8660 Skanderborg
Deltagerpris: Medlemmer: 1.975 kr., Andre: 2.475 kr.
Tilmelding: På DANVAs hjemmeside:
danva.dk/Arrangementer

Vil du vide mere?
Se yderligere oplysninger på www.danva.dk
For spørgsmål og anden henvendelse omkring temadagen,
kontakt: Jens Plesner, mail: jpl@danva.dk, tlf.: 8793 3560.

