WEBINAR – VAND OG KLIMA I LOKALPOLITIK
Gratis webinar via Teams, d. 9. juni 2022
Som lokalpolitiker har du ansvaret for at varetage forholdene i din kommune, og du bliver mødt
med mange udfordringer, prioriteringer, presse og dilemmaer. Inden for vand og klima kunne det
være: Overløb, bæredygtighed og grønne byer, grundvandsbeskyttelse, blå flag ved
badestrande, sprøjtegift i grundvandet, klimaneutralitet, oversvømmelser mm
På dette webinar præsenteres du for en praktisk faglig gennemgang af nogle af de væsentligste
emner indenfor vand og klima, så du kan være klædt på til vigtige beslutninger og debatter inden
for vand og klima samt blive opmærksom på, hvordan samarbejdet med jeres vandselskab kan
skabe stor værdi for lokalsamfundet.
TID

PROGRAM

14.00

Velkommen

14.10

Drikkevand, pesticider og miljøfarlige stoffer
Rent drikkevand er en opgave som kommune, forsyningsselskaber og vandværker har ansvaret for. Vores
drikkevand er baseret på grundvand, og det er vores fælles opgave at beskytte grundvandet, så vi også kan
få rent drikkevand i fremtiden. På webinaret kommer vi bl.a. omkring BNBO (boringsnære
beskyttelsesområder), ekspropriationsvilje, skattefritagelse, aftalegrundlag mm. Samtidig gennemgås fakta
om miljøfarlige stoffer i grund- og drikkevand.

14.30

Byernes udledning og et rent vandmiljø

14.50

Pause

15.00

Klimatilpasning i byerne – Kommunernes og vandselskabernes fælles opgave

15.20

Vandselskabernes bidrag til den grønne opstilling og klimamålene

Borgernes sundhed og et rent vandmiljø sikres gennem spildevandshåndtering i byerne. Spildevand fra
byerne renses, men kraftig regn kan give udfordringer, der skal prioriteres lokalt. Økonomi, vand i kældre,
rene badestrande, overløb, regnvandsbassiner og separat kloakering er emner, der bl.a. kommer i spil, når
regnvand skal håndteres og prioriteres. Vi ser nærmere på samarbejde mellem kommune og vandselskab, og
hvordan økonomi og sundhed spiller sammen med ovenstående emner.

Et hastigt ændret klima giver store udfordringer for håndtering af vandet i store og små byer. I fællesskab
skal kommune og vandselskab håndtere øgede mængder regn, højtstående grundvand og oversvømmelser
fra vandløb og kyster. Det kræver helhedsorienterede løsninger, som udvikles i samarbejde mellem
kommune, forsyning og lokale aktører. Dette kan bane vejen for grønnere byer med høj livskvalitet. På
webinaret vil vi belyse udfordringer og muligheder samt se eksempler på gode løsninger.

15.40

Vandselskaberne bidrager allerede nu til den grønne omstilling, men potentialet er større. Bedre udnyttelse
af ressourcerne i vand og spildevand, energieffektive løsninger, øget fokus på sammenhæng mellem
forsyningsarter og flere gode lokale klimaløsninger er elementer, der både vil bidrage til det nationale
klimamål og til kommunernes egne klimamålsætninger. Hvor er selskabernes store CO2-emissioner, og
hvordan får vi bæredygtighed tænkt ind i fremtidens løsninger.
Spørgsmål og opsamling

16.00

Tak for nu

VIL DU VIDE MERE?
Se yderligere oplysninger på www.danva.dk/arrangementer/konferencer
For spørgsmål og anden henvendelse omkring forum
Kontakt: Louise Andersen Mail: la.danva.dk. Tlf.: 24 84 52 11

DANVA forener, forstærker og fortæller

