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Danske Vand- og spildevandsselskaber bidrager allerede til den grønne omstilling ved at udnytte 
ressourcer fra vand og spildevand, og sektoren arbejder målrettet på at gøre endnu mere.  
Der er et stort uudnyttet potentiale for ressourceudnyttelse i vandsektoren, og det er et potentiale, vi 
kun kan forløse, hvis vi får fjernet de barrierer, der eksisterer pga. regulering, som ikke tænker på tværs 
af sektorer. For at kunne vurdere, hvor langt der er til målet, er det også nødvendigt, at vi får defineret 
opgørelsesmetoder, så vi får et retvisende billede af sektorens udledninger og besparelser.  
 
Denne temadag sætter fokus på vandselskabers erfaringer med energi- og ressourceudnyttelse. 
Dagens program vil præsentere Energistyrelsens arbejde vedrørende implementering af den politiske 
aftale om en energi- og klimaneutral vandsektor. Derudover vil der være fokus på de 
lovgivningsmæssige og regulatoriske muligheder og udfordringer, herunder samspillet mellem el-, 
varme-, og vandsektor-lovgivningen.  
 
På temadagen kan du bl.a. møde: 
 

- En række vandselskaber, der vil bidrage med cases på, hvordan de i egen forsyning skridt for 
skridt arbejder målrettet frem mod en klima- og energineutral vandsektor i 2030 

- PWC, som vil komme med bud på, hvordan man inden for de nuværende rammer kan arbejde 
for klima- og ressourceeffektive løsninger på tværs af forskellige forsyningsarter. 

- Energistyrelsen vil præsentere nuværende og kommende indsatser for at implementere den 
politiske aftale om en energi- og klimaneutral vandsektor i forhold til den økonomiske regulering 

 
Der vil være plads til diskussion og erfaringsudveksling om de udfordringer deltagerne oplever i 
arbejdet.  
 
Pris for deltagelse: DANVA-medlemmer: 1.975 kr. Ikke-DANVA-medlemmer: 2.395 kr. 
Virtuel deltagelse: DANVA-medlemmer: 1.575 kr. Ikke-DANVA-medlemmer: 1.995 kr. 
 
  

RESSOURCEUDNYTTELSE I 
VANDSEKTOREN 
På vej mod en klimaneutral og ressourceeffektiv vandsektor 
- en temadag, der giver inspiration til, hvordan vi når målet 
 
19. januar 2022 kl. 9.30 – 16.00 
Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg 
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TEMADAG: ENERGI OG RESSOURCER 
TID INDHOLD 

9.30 – 10.00 Morgenmad i kantinen 

10.00 – 10.10 Velkomst og praktiske oplysninger.  

10.10 – 10.40 Gældende regler og forventet proces for kommende lovændringer  
v. Anders Skovgaard Olsen, Energistyrelsen 

10.40 – 10.55 Vandbranchens Energi- og klimamålsætning – Hvor langt er vi nået  
v. Thomas Sørensen, DANVA 

10.55 – 11.10 Pause 

11.10 – 11.25 DANVAs arbejde for en mere hensigtsmæssig lovgivning  
v. Bertel Ifversen, DANVA 

11.25 – 12.00 Udfordringer og samspil på tværs af forsyningsarter v. Thomas Riis, PWC 

12.00 – 12.45 Frokost 

 Eksempler fra vandsektorens arbejde med energi og ressourcer 

12.45 – 13.00 Progressiv strategi leder til samarbejde og innovation v. Nina Almind-
Jørgensen, Vandcenter Syd 

13.00 – 13.15 Energi og ressourceudnyttelse hos Aarhus vand, v. Asbjørn Rasmussen, Aarhus 
Vand 

13.15 – 13.30 FUBAF - Urbant Bioaffald til Animalsk Foder v. Jacob Kragh Andersen, Envidan 

13.30 – 13.45 Erfaring med fosforudvinding i Herning v. Niels Møller Jensen, Herning Vand 

13.45 – 14.00 Opsamling og drøftelser 

14.00 – 14.15 Pause 

14.15 – 14.30 Slamhåndtering med pyrolyse – teknologi og muligheder v. Henning Schmidt-
Petersen, Aquagreen 

14.30 – 14.45 Praktiske erfaringer med pyrolyse v. Claus Thorsen, Odsherred Forsyning 

14.45 - 15.00 Sludge2Fuel – Bedre udnyttelse af slam ved Fredericia Spildevand og Energi  
v. Peter Daugbjerg Jensen 

15.00 – 15.15 Opsamling og drøftelser 

15.15 – 15.45 Regulatoriske opmærksomhedspunkter v. Johannes Jönsson, PwC 

15.45 -16.00 Opsamling, evaluering og tak for i dag  
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