
 

 

Konference – anvendelse af LAR 
DANVA sætter i samarbejde med Dansk Miljøteknologi fokus på de politiske og planmæssige 
rammer for anvendelse af LAR - løsninger. 

27. marts 2014 Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde

Konferencen har til formål, at skabe en fælles forståelse af 

begrebet LAR (lokal afledning af regnvand) og dermed medvirke til 

at skabe de bedste politiske og planmæssige rammer for 

anvendelse af de forskellige løsninger, der findes i forhold til 

afledning, udledning og håndtering af regnvand. 

Konferencens fokus er politisk og behandler dilemmaet mellem 

helhedstænkning og konsekvenser for kunderne/borgerne samt 

forhold vedrørende teknologiudvikling og samfundsøkonomi.  

Målgruppen er politikere, beslutningstagere, myndigheder, 

planlæggere og andre aktører, som arbejder med at skabe bedre 

rammer for kommunernes og vandselskabernes håndtering af 

regnvand. Konferencen vil også være af interesse for leverandører 

og teknologiproducenter indenfor vandsektoren.  

Der er i dagens program lagt op til debat, og i løbet af dagen 

præsenteres flere forskellige tilgange til håndtering af regnvand. 

Tid Indhold 

09.30  Ankomst og Kaffe 

10.00  Velkomst og introduktion  DANVA og Dansk 

Miljøteknologi 

10.15 Hvilke rammer kan 

vandselskaberne agere 

indenfor, og hvad betyder det 

politiske? 

Lars Therkildsen, 

DANVA 

10.30 Regn- og kloakvand, strategi 

og politik set fra kommunen 

Kathrine Stefansen, 

Vand- og Klimateam, 

Gladsaxe Kommune 

10.45 Kaffepause   

10.55 Roskilde Forsyning A/S. 

Strategi – behold regnvandet 

på egen grund. 

Kirsten Toft, Roskilde 

Forsyning A/S 

11.20 Aalborg Forsyning, Kloak A/S 

Strategi – Separat, det er klart. 

Bjarne Nielsen, Aalborg 

Forsyning, Kloak A/S 

 

11.45 Spørg borgerne – hvad synes 

parcelhusejerne 

Allan Malskær, 

Landsformand 

Parcelhusejernes 

Landsforening 

12.05 Frokost  

12.50 Politik og helhedsorienteret 

vandforvaltning 

Jens Brandt Bering, 

Niras - Vand og 

forsyning 

13.15 Udenlandske erfaringer – LAR 

pro et contra  

Hanne Kjær 

Jørgensen, 

Teknologisk Institut, 

Rørcentret 

13.40 Vidensbanken hos forsikring 

og pension – hvad kan den 

give os? 

Torben W. Garne, 

Forsikring og Pension 

14.05 Kaffepause  

14.15 LAR - et spørgsmål om 

religion? Introduktion til 

ekspertindlæg og debat 

Birgit Paludan, Greve 

Solrød Forsyning A/S 

14.25 Ekspertindlæg præsentation af 

forskellige tilgange til brug af 

LAR. 

Karsten Arnbjerg, DTU 

Miljø 

14.40 Jan Jeppesen, 

ALECTIA A/S 

14.55 Søren Gabriel, Orbicon 

15.10 Paneldebat Alle 

15.45 Afrunding og tak for i dag  
 

Pris, medlemmer:  1975 kr. excl. moms 

Pris, Ikke medlemmer: 2475 kr. excl. moms 

 

Tilmelding på www.danva.dk under arrangementer, eller hos Helle 

Benjaminsen, hb@danva.dk  

 

Vil du vide mere? Se yderligere oplysninger på www.danva.dk For 

spørgsmål og anden henvendelse omkring tilmelding kontakt: Helle 

Benjaminsen, mail: hb@danva.dk, tlf.: 87 93 35 61 

DANVA er Danmarks førende brancheorganisation for drikkevands- 

og spildevandsselskaber. DANVA arbejder for en stabil og effektiv 

vand- og spildevandsforsyning på et højt kvalitetsniveau og et 

bæredygtigt grundlag.  Samlet set leverer DANVAs medlemmer 

drikkevand og håndterer spildevand for mere end 5 mio. danskere. 

http://www.danva.dk/
mailto:hb@danva.dk

