
 

 

  

      

 

Grønt kommunalvalg 2021 – 
Konference med inspiration og idéer  

KONFERENCE   

Et miljø- og klimapolitisk oplæg på vandområdet til 

kommunalvalget 2021  

Dato: 5. december 2019   

Sted: Kosmopol, København K  
 

 



Kommunalvalget 2021 bliver efter alt at dømme et valg med den grønne omstilling i 

centrum – ligesom Folketingsvalget.  

Kommunerne kan nemlig spille en vigtig rolle i den grønne omstilling, hvor indsatsen 

på vandområdet er afgørende for klima og miljø. En vigtigere rolle end de fleste af 

dem gør i dag. 

De kommunale vandselskaber kan på mange måder arbejde for bedre klima og rent 

miljø, hvis politikerne sætter mål, udøver ambitiøs ledelse og giver selskaberne de 

rette vilkår. Det kræver aktivt ejerskab og en ambitiøs ejerstrategi.  

Bliv inspireret til, hvordan din kommune kan gøre en forskel for klima og miljø på 

vandområdet. 

 

Program den 5. december 2019  

 

09.30 - 10.00:  Ankomst og registrering med kaffe og brød 

   

10.00 – 10.15: Åbningstale ved Carsten Kissmeyer,  

MF (Venstre), forsyningsordfører, tidligere borgmester i Brande-Ikast 

kommune 

 

 

 

 

10.15 – 10.45: Hans Engell, politisk kommentator: Klima og miljø blev en 

topprioritet ved folketingsvalget – Hør Hans Engells vurdering af om 

tendensen holder frem til kommunalvalget og af, hvilke klima-og 

miljøtemaer, der vil have vælgernes og mediernes opmærksomhed.  

Spørgsmål fra plenum 

 

 

 



Inspirationsoplæg  

 

10. 45 – 11.00: Hvad betyder vandsektoren for miljø og klima i din 

kommune?  

Ved professor Hans Jørgen Albrechtsen, DTU, Institut for Vand og 

Miljøteknologi   

 

 

11. 00 – 11.15: En kommune med en målrettet strategi for vandmiljøet. Lær af de bedste. 

 

11.15 – 11.30: Vandselskabernes indsats for miljø og klima i kommunerne. 

Herunder betydningen af en aktiv ejerstrategi. Få de gode og inspirerende 

eksempler. Ved Carl-Emil Larsen, DANVA 

 

 

 

 

11.30 – 11.45: Teknologi og innovation – sådan kan kommunerne og vandselskaberne bidrage til at 

skabe teknologiudvikling og skabe beskæftigelse og eksport i de danske vandteknologi 

virksomheder. 

Hør fra de førende vandteknologivirksomheder  

 

11.45 – 12.00: Borgernes og de grønne organisationers ønsker til miljø- og 

klimapolitikken på vandområdet i kommunerne.  

Maria Reumert Gjerding, DN (tbc)   

 

 

 

 

 

12.00-13.00: Frokost 

13.00 – 13.15: Hvordan hænger økonomi sammen med ønsker fra kommunen til vandselskabet?  

 Klima, energi og forsyningsministeriet fortæller om regler og muligheder. 



 

13.15 – 13.30: Præsentation af Dansk Miljøteknologis analyse af kommunernes ejerstrategier – 

Hvordan ligger din kommune?   

 

13.30 – 14.45: 4 spor med oplæg fra politikere og vandselskaber. Spørgsmål og debat. 

1. Klimaneutral vandsektor  
Hvor meget energi kan vores renseanlæg producere? 
Hvad med udslip af klimagasser? 
Kan vi blive klimaneutrale og hvad koster det? 
 

2. Vandmiljø og overløb 

Har vi styr på forureningen fra overløb med spildevand og kemiske stoffer til vandmiljøet? 

Bader vi somme tider i forurenet vand? 

Hvilke virkemidler kan vi bruge for at undgå forurening med spildevand? 

 

3. Klimatilpasning  

Hvordan kommer vi længere end en risikoanalyse? 

Hvordan sikrer vi de billigste og grønneste løsninger? 

Hænger klimatilpasningen sammen med hensyn til vandmiljøet? 
 

4. Drikkevand – Pesticidrester og bakterier 

Hvad stiller vi op, når drikkevandet ER forurenet med pesticider? 

Kan vi blive bedre til at opdage bakterie-forureninger, inden vandet skal koges? 

Hvordan kan vandværkerne opbygges og indrettes, så vi sikres sundt og rent drikkevand? 

 

I hvert spor konkluderes der med input til plenum og forslag til eventuel ny lovgivning  

 

14.45 – 15.00: Pause  

 

15.00 – 16.00: Input fra de 4 spor og paneldebat med grønne kommunalpolitikere:  

- Hvor stor en rolle kan en ambitiøs kommune reelt spille, når det kommer til forbedring af 

miljø og klima, opfyldelse af vandrammedirektivet, innovation af grøn teknologi og FN’s 

verdensmål  

- Hvilke potentialer er der at hente i en aktiv og ambitiøs ejerstrategi?  

- Hvordan forbedrer vi kommunernes rammevilkår og lovgivning, så det bliver nemmere at 

føre en grøn kommunal politik på vandområdet, der gavner klima og miljø.  

Debat i plenum  



 

16-00 – 16.15: Oplæg fra Kommunernes Landsforening om den gode kommunale selskabsledelse – 

det skal man være opmærksom på! 

   

16.15 – 16.30: Opsamling og konklusioner ved miljø- og klimaordførere i folketinget 

 

Tak for i dag  

 

Pris for deltagelse: 1995 kroner. 

 

*Opkrævning af beløb vil ske efter konferencen.   

Tilmelding anses for bindende efter tilmeldingsfristen den 25. november 2019. 

 

Hvis der er spørgsmål, så kontakt os på info@danskmiljoteknologi.dk 

Tilmelding senest 25. november 2019 via dette link 

 

https://forms.gle/sjw5hWGx5C9Lber47

