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Politisk konference 
Den 20. november 
i Odense Congress Centre

Arrangementet afholdes i
Odense Congress Center · Ørbækvej 350 · DK-5220 Odense SØ

Kommunernes 
og vandselskabernes samspil 
om klimatilpasning og virkeliggørelse 
af vandplanerne

DANVA og KL præsenterer
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Introduktion

KL og DANVA inviterer til en politisk konference på VandTek 
i Odense om sektorenes udfordringer med klimatilpasning og 
virkeliggørelse af vandplanerne.
På konferencen vil der med udgangspunkt i indlæg og case blive 
debatteret klimatilpasning med udgangspunkt i et spændende 
fælleskommunalt projekt omkring Usserød å. Derudover vil der 
være indlæg omkring udmøntning af vandplanerne i praksis og 
debat om sigtelinjerne for næste generation vandplaner.  

Baggrund for konferencen
Konferencen skal ses i lyset af en grøn omstilling, der skal 
sikre Danmark vækst på en måde, der mindsker ressource-
forbruget gennem en bæredygtig vækst og en indsats, der 
både er fokuseret og bred. Indsatsen skal bidrage til en grøn 
omstilling af hele det danske samfund gennem optimale ram-
mebetingelser for alle aktører og sikre danske virksomheder 
en plads på det globale marked. 
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Målgruppe
Politikere, 
bestyrelsesmedlemmer, 
chefer og direktører

Pris
1000 kr. excl. moms

Tilmelding 
www.vandtek.dk

10.00 - 11.55

Velkomst
Ved medlem af KL’s Teknik- og Miljøudvalg,
Borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart 
DANVAs bestyrelsesformand
og direktør KE og fusionerede vandselskaber.
Lars Therkildsen 

Klimatilpasning i praksis
Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner samarbejder 
om at klimatilpasse Usserød Å for at forebygge oversvøm-
melser.

Ved Borgmester i Fredensborg kommune, 
Thomas Lykke Pedersen
Bestyrelsesmedlem i DANVA, borgmester i Hørsholm kommune,
Morten Slotved

Fra vandplaner til virkelighed
Vandplanerne skal nu omsættes til virkelighed, og der skal 
udstikkes sigtelinjer for vandplaner version 2.0
Naturstyrelsen,
NN
Miljø- og naturchef i  Aabenraa Kommune,
og KTC’s faggruppe for natur og overfladevand
Aase Østergaard
Direktør i Esbjerg Forsyning,
Jesper Frost Rasmussen

Paneldebat
Naturstyrelsen, 
Lars Therkildsen, 
Aase Østergaard 
og Jesper Frost Rasmussen.

Ordstyrer: 
Niels Krause-Kjær

Afrunding

12.00

Åbning af VandTek

Program 
Den 20. november 2012


