
 

Vandpolitisk Netværk 2021 

Vandpolitisk Netværk er et livligt netværk af vandselskaber og miljøteknologiske virksomheder. Vi 

diskuterer politisk relevante emner og giver vigtigt input videre fra branchen til de ansvarlige politikere. 

Innovation og udvikling er gennemgående diskussionstema for alle møder. Vel mødt! 

Facilitator: Ole Steensberg Øgelund, Vand og Affald Svendborg (juni, oktober, november) Leif Bentsen, 

Krüger (maj og september) 

 

Møde 1: Eksportstrategi for vand - hvordan får vi mest muligt ud af den? 

Start af Vandpolitisk Netværk 2021 
Dato: 20. april kl. 11-12:30 

Mødested: virtuel deltagelse faciliteret af State of Green. Link udsendes til deltagere fra State of Green.   
 
Ved udgangen af 2020 indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om at afsætte 1,7 mia. kr. til en 

eksportpakke, der skal styrke og fastholde gode rammer for små og store eksportvirksomheder samt styrke 

eksportmulighederne i lyset af COVID-19. Vi samler de helt store aktører i debatten til en politisk diskussion 

om de forskellige perspektiver i eksportstrategien, både hvad angår EU's genopretningsplan og 

eksportstrategien.  

 

Velkommen til Vandpolitisk Netværk 2021 ved Carl-Emil Larsen, DANVA og Søren Bukh Svenningsen, Dansk 

Miljøteknologi 
 

Udenrigsministeriet v/kontorchef i Grønt Diplomati & Klima, Rasmus Abildgaard Kristensen,  

State of Green,  

DI Vand v/ Mads Helleberg Dorff, chef for DI Vand,  

Trade council, Hamburg v/ Jakob Andersen, Generalkonsul  
Aarhus Vand v/ Claus Homann, Strategi- og produktionsdirektør  

Aquaporin v/Søren Robenhagen, salgsdirektør 

 

 

Møde 2: Byspildevandsdirektivet – hvilken betydning har det for 

den danske vandbranche?  
Dato: 21. maj kl. 9:30-12:30 

Mødested: IDA Mødecenter samt virtuel deltagelse 

 
Byspildevandsdirektivet er under revision i EU. Det vil få stor betydning for en række 
danske styrkepositioner og muligheder indenfor vandområdet. Derfor lægger vi op til en 
politisk diskussion af, hvad der er brug for af innovation og udvikling i vandbranchen for at 
leve op til kommende krav. Hvilken betydning vil det have for forsyningerne? Hvad har 
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byspildevandsdirektivet betydet for den almindelige borger, hvad vil det betyde fremover, og hvordan gør vi 
det tydeligt overfor borgerne ?  
 
v/ Pernille Weiss (MEP, K), medlem af Europa-Parlamentet, kontorchef Kristian Baden Dambo-Korch, 
Miljøministeriet, Jonas Fredsted Villadsen, Grundfos, Ole Steensberg Øgelund, Vand og Affald Svendborg 
 
Vejen mod en energi- og klimaneutral vandsektor 
v/ Mikkel Holmen Andersen, Unisense og Mads Warming, Danfoss 
 

 
 

 

Møde 3: Miljøfarlige stoffer og regeringens nye strategi 
Dato: 24. juni 2021 kl. 10-14 
Mødested: SK Forsyning 
 
Regeringen har bebudet ny strategi for miljøfremmede stoffer i vandmiljøet. Som en del 
af de politiske forhandlinger om nye vandplaner forventes den nye strategi fremlagt og 
diskuteret. Der er i branchen en forventning om fremtidige regler på området. Vi 
diskuterer det aktuelle emne med MF’ere og bliver vist rundt på Slagelse Forsyning, der 
har relevant rensning, og får oplæg fra flere af de virksomheder, der tilbyder 
renseløsninger både decentralt og centralt.  
 
Politisk dialog  
Zenia Stampe, MF (RV) (tbc) og Jacob Jensen, MF (V)  
 
Rundvisning hos SK Forsyning 
Jan Jørgensen, SK Forsyning  
 
De teknologiske muligheder for rensning 
Ebbe Naamansen, Head of Group Sustainability, RGS Nordic,  
Jacob Kragh Andersen, procesingeniør, Envidan  
Tore Svendsen, COO om PFAS, Aquarden  
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Møde 4: Ny grøn forskningsmission med vand som fokus 
Dato: 1. september kl. 9:30-12:30 

Mødested: Frederiksberg Forsyning, Stæhr Johansens vej 38, 2000 Frederiksberg  

 

Regeringen udarbejdede i 2020 en Grøn Forskningsstrategi. I strategien indgår særligt 
prioriterede forskningsområder, der skal have et særligt potentiale til at hjælpe os på vej 
med den grønne omstilling. På dette møde vil vi diskutere, hvordan der kan komme større 
fokus på vand i den danske støtte til forskning. Vi vil også drøfte muligheden for en ny 
grøn forskningsmission med vand som fokusområde.  
 
Vi samler centrale politikere og forskere til en diskussion af behov og perspektiver for en 
stærkere forsknings- og innovationsindsats på vand.  
 
Diskussionspanel med politikere og forskere 
 
v/ Katarina Ammitzbøll (MF, K), Jens Henrik Thulesen Dahl (MF, DF), Peter Steen Mikkelsen, 
professor, DTU, Peter Engelund Holm, professor miljøkemi, KU, Per Halkjær Nielsen 
professor, Aalborg Universitet, Theis Raaschou Andersen, Forskningschef, VIA Byggeri, 
Energi, Vand & Klima 
 
 

 
 

 

Møde 5: Klimatilpasning - Fælles planer og handling 
Dato: 4. oktober kl. 9:30-12:30 
Mødested: Frederiksberg Forsyning, Stæhr Johansens vej 38, 2000 Frederiksberg  
 
En ny national handlingsplan for klimatilpasning skal forhandles politisk 1. kvartal 2022. 
Mens vi venter på udkast til handlingsplanen, vil vi diskutere med udvalgte politikere, 
hvilke erfaringer vi har, og hvordan vi kommer videre med at sikre de bedst mulige 
rammer for en sammenhængende klimatilpasning. I løbet af i år (2021) kører derudover 
en række pilotprojekter, som vi også vil give input til på dette møde, hvor centrale 
politikere, forsynings-, forsknings- og virksomhedsrepræsentanter deltager.  
 
Signe Munk, MF (SF) og Carsten Kissmeyer, (MF, V),  Henrik Bay, planchef, Frederiksberg 
Forsyning  
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Møde 6: Demonstration af klima- og energineutrale løsninger - og det fortsatte behov  
for videre udvikling og innovation. 
Dato: 29. november, heldagsmøde kl. 10-14 
Mødested: Aarhus Vand 
 
Vi tager til Aarhus Vand for at få syn for sagen: Hvordan bliver et stort vandselskab klima- 
og energineutralt, hvilke teknologier bidrager effektivt til omstillingen, og hvor er der 
behov for en yderligere indsats?  
 
Vi tager debatten med en MF’er valgt i Aarhus og lokale politikere om, hvordan vi får 
klima- og energi højere op på den lokale dagsorden.  
 
v/ Lars Schrøder, Direktør Aarhus Vand, Jens Joel, MF (S), Lone Norlander Smith, Næstformand i Aarhus vand og 
Byrådet i Aarhus (EL)  
 

 

 
 
For mere info kontakt:  
Der afholdes 6 møder: 1 webinar, 3 møder i København, 1 fysisk møde med rundvisning i Slagelse og 1 
heldagsmøde i Århus inklusiv rundvisning.  
Pris for deltagelse i 6 møder = 10.000 kr. 
 
Tilmelding til: 
Miriam Feilberg, DANVA, e-mail: mfe@danva.dk eller tlf.: 2244 1452 eller: 
Mette Boye, Dansk Miljøteknologi, e-mail: mb@danskmiljoteknologi.dk eller tlf. 27 15 74 34 
 

 

       

 
 


