
Regnvandsbassiner og  
udledningstilladelser

– et bedre samarbejde mellem  
kommuner og forsyningsselskaber



Denne temadag sætter fokus på det gode samarbejde mellem kommune 
og forsyningsselskab omkring udledningstilladelser og regnvandsbassiner. 

Som i alle andre samarbejdsrelationer er det vigtigt med en forståelse for 
hinandens bevæggrunde og behov. For at opnå dette er den gode dialog 
et must.

Det vigtigste i arbejdet med udledningstilladelser og regnvandsbassiner kan  
se meget forskelligt ud, alt efter hvilket skrivebord man kigger fra. Derfor 
har KL og DANVA udarbejdet et værktøj som kan gøre samarbejdet omkring  
udledningstilladelser og regnvandsbassiner nemmere ved at skabe et fælles 
udgangspunkt og vise en vej. Værktøjet består af et dialogdiagram og be-
skrivelse af løsningsmuligheder.

KL og DANVA vil gerne invitere både kommuner og forsyningsselskaber til 
denne temadag. På dagen lærer I at bruge værktøjet og kan prøve det på 
en af jeres egne konkrete cases. I vil desuden få en indføring i reglerne for 
udledningstilladelser samt høre om udfordringer med administrationen af 
udledningstilladelser og regnvandsbassiner set fra hhv. kommunal vinkel 
og fra forsyningsselskabernes side, herunder den miljømæssige og økono-
miske del af det.

Tid og sted 
8. januar 2020
kl. 9.00–15.45
Odin Havnepark, Lumbyvej 11, 5000 Odense

Pris 
Early bird pris før 15. november:
2000 kr. pr. person 
1500 kr. pr. person hvis kommune og forsyning deltager sammen

Efter 15. november:
2500 pr. person
2000 pr. person hvis kommune og forsyning deltager sammen

https://tilmeld.kl.dk/temaregnvandsbassiner

Tilmeldingsfrist
6. december

Regnvandsbassiner og  
udledningstilladelser
– et bedre samarbejde mellem  
kommuner og forsyningsselskaber

Program

9.00 Morgenbrød

9.30 Velkomst, baggrunden for at KL og DANVA  
 har lavet en administrationspraksis 

Helle Kayerød, DANVA og  
Charlotte Weber, KL 

9.45 Hvorfor ikke bare spare bassinerne væk  
 og udlede det vand, der kommer? 

Sten Frandsen, Kolding Kommune

10.15 Kaffepause

10.30 Hvad koster det forsyningsselskaberne,  
 når kommunerne stiller krav?

Christina Skipper Ravn, Samn Forsyning

11.00 Præsentation af materialet – hvordan  
 kan vi bruge administrationspraksis for  
 regnvandsbassiner og udledningstilladelser

Jens Plesner, DANVA og  
Peter Duus, Orbicon 

12.00 Frokost 

12.45 Erfaringer med administrationspraksis  
 inkl. udfordringer og samarbejde  
 – hvordan har vi brugt den.  

Nena Kroghsbo, VandCenter Syd og 
Maria Benavent, Odense Kommune

13.30 Workshop. Alle får mulighed for at  
 arbejde med administrationspraksis  
 ud fra aktuelle cases

15.00 Opsamling – hvordan bruger vi  
 administrationspraksis i vores egne  
 forsyninger og kommuner 

15.30 Tak for i dag


