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Velkommen!



Hvem er vi? 

Kristoffer 
Klimatilpasning
Sektionsleder

Karin 
Miljøkemiker

Seniorspecialist 

Rune 
Innovationskonsulent

Morten 
Innovationskonsulent



Program:

• 9:30 - Introduktion til hvordan vi ser problemstillingen

• 10:00 - Hvordan er projektnetværket løsningen på denne problemstilling

• 10:20 - Pause

• 10:40 - Lær dit bord at kende

• 11:30 – Frokost

• 12:15 - Rundvisning

• 12:45 - Workshop 1: Hvordan oplever jeg udfordringen?

• 13:25 - Pause

• 13:35 - Workshop 2: Hvor skal projektnetværket fokusere?

• 14:20 - Arbejdsgrupper og næste skridt

• 14:50 – Og lige en sidste ting…

• 15:00 - Tak for i dag!



www.andeby.dk

B.E. Skytte
(V)and og miljø – Andeby Kommune

(V)and og miljø – Andeby Kommune

BAT

www.andeby.dk



www.pinterest.at



Nogen må gøre noget



Nogen må gøre noget



Nogen må gøre noget





Vidensniveau

Tid
I dag

Det rette niveau

Hvordan træffer vi beslutninger her?
- På bedst mulige grundlag
- Så der stadig genereres ny viden
- Så projekter ikke bremses?
- Så vandmiljøet ikke skades  



Nye konkrete undersøgelser 

Overblik over den viden der er baseret på konkrete undersøgelser/beskrivelser 

Anbefalinger på baggrund af den viden der er
Anbefalinger til nye undersøgelser

Noget



Noget – inputs fra jer

• Ikke en snakkeklub

• Konkrete alternativer til BAT 

• Det skal passe ind i virkelighedens økonomi

• Dokumentationskrav til producenter i forhold til rensegrader

• Ny viden fra igangværende monitering fx opdatering af værktøjet Regnvandskvalitet

• Knytte enderne på den viden der er opnået

• Nemmere tilgang til viden - viden er for besværlig at tilgå

• MST skal komme med nogle mere klare rammer

• Bredt og uoverskueligt emne



• Miljøstyrelsen

• Spildevandskomitéen

• KL

• DANVA

• TI
www.bt.dk

Nogen



• Vi er alle de nogen 

• Det er nødvendigt med et sted hvor vi kan mødes som branche

• Vi har forsøgt under tidligere projekter og vi fortsætter

• Koordineret med Det Nationale Netværk for Klimatilpasning

Hvorfor endnu et netværk?



• Et fortsat forum, hvor vi kan arbejde med emnet (fokusering, koordinering, diskussion, læring)

• Struktureret tilgang til håndtering af kvalitet af regnvand 

• Påvirke relevante aktører (producenter, rådgiver, kommuner, forsyninger og MST)

• Starte på konkrete tiltag fx et katalog med kendte udfordringer og anbefalinger indenfor
området, standardpraksis for dokumentation af renseløsninger, brugervenlig hjemmeside etc.

Formålet med projektnetværket



Projektnetværket er en platform 
med fokus på hvordan 
problemstillingen kan 

håndteres, med inddragelse af 
hele branchen!

Leverandør Myndighed Rådgiver KommuneForsyning



Udgangspunkt i 
problemstillingen og 

hvordan I oplever den.

Regn der BAT'er
Netværket

Tiltag som passer til
jeres kontekst.

Netværket



Netværket

Workshop 1
Kortlægning

Workshop 2
Fokus

Workshop 3
Nye tiltag

Workshop 4
Teste tiltag

Workshop 5
Revidering af 

tiltag



Netværket

Workshop 2
Fokus

Workshop 1
Kortlægning

Mellemrum

Arbejds-
grupper

Teknologisk 
Institut

Del 1: Del 2:
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Platform til kommunikation?

• Kan vi have noget her der fortæller om på hvilken måde vi vil kommunikere ud?

• Via hjemmesiden?

• Via mails?

• Vil der være referater fra hvert møde?



Ved hver workshop….



Præsentation



Gruppearbejde



Håndgribelighed



Netværket er en platform for 
at skabe fokus på hvordan 

problemstillingen kan 
håndteres, med inddragelse af 

hele branchen! 

Leverandør Myndighed Rådgiver KommuneForsyning



Hvem er hvem?
Individuelt:

1. Skriv ned - Hvorfor er I med i netværket?  

5 minutter



Hvem er hvem?
Sammen med bordet:

1. Introducer jer selv

2. Del jeres overvejelser med resten af bordet

3. Spørg ind til hinanden

25 minutter



Inden at vi går til frokost:
Find det bord der passer 

til jeres organisation

Leverandør Myndighed Rådgiver KommuneForsyning



Workshop 1: 
Hvordan oplever jeg udfordringen?



Med ”udfordringen” mener vi…..



På hvert bord ligger der 
”udfordringskort” 



Hvordan I 
oplever
udfordringen?

10 minutter



Del med resten af bordet
20 minutter



Kog bordets 
inputs ned til
5 hovedpunkter

10 minutter



På hvert navneskilt er et nummer
- det er jeres nye bordnummer.



Workshop 2: 
Hvor skal netværket fokusere?



Udfordringer på vandets vej



Aktør:

Udfordring:



Kortlæg udfordringer på vandets vej

30 minutter



Udvælg 3 udfordringer, som I 
synes netværket skal fokusere på!

15 minutter



Opgaver til arbejdsgrupper



Opgaver til arbejdsgrupper
Rammen:

• Cirka 5-8 timers arbejde
• Opklarende og validerende arbejde



Og lige en ting til….
Navn på netværket



Næste netværksmøde:
8. juni 

Teknologisk Institut, Århus



Tak for idag


