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Adobe connect

Vi starter kl. 9:00



De gode tips, hvis du oplever problemer:

1. Log på via Internet Explorer

2. Download appen: 

▪ PC: http://www.adobe.com/go/Connectsetup

▪ Mac: http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac

3. Virker intet, så ring til Kristoffer (72 20 15 19) eller Troels (72 20 16 89), så hjælper de dig. 

Teknik

http://www.adobe.com/go/Connectsetup
http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac


Velkommen!



Hvem er vi? 

Kristoffer 
Klimatilpasning
Sektionsleder

Karin 
Miljøkemiker

Seniorspecialist 

Rune 
Innovationskonsulent

Troels 
Innovationskonsulent



• 4 timers online-møde MED pauser

• Mute jeres mikrofoner

• Spørgsmål eller kommentarer undervejs ‘ræk hånden op’ eller skriv i faglig chat

• Deltagerliste og program ligger som pdf-filer nederst i jeres skærmbillede

• I får slides (med links) tilsendt  

• Workshoppen bliver optaget – til internt brug 

• Tak for alle jeres kommentarer fra sidste gang 

Praktisk



▪ Vi udvikler os også – og vi er stadig ved at falde til i at bruge Adobe connect. 
Både ift. formen og teknik. 

▪ Hvis I oplever tekniske problemer under dagens møde, hvor I ikke kan få lyd eller andet 
til at virke, så kan I hele dagen ringe til Kristoffer (72 20 15 19) eller Troels (72 20 16 89), 
så hjælper de dig. 

▪ Chatten vil vi holde til de faglige spørgsmål.

▪ AdobeConnect er under hårdt pres – ligesom jeres forbindelse måske også er

Vi øver os også i Adobe Connect



▪ 09:00 - 09:30: Fælles velkomst, teknik og intro til dagen 

▪ 09:30 - 10:30: Opsamling på første workshop og processen siden sidst, samt præsentation af 

udfordringernes sammenhæng og hvad projektnetværket vil fokusere på

▪ 10:30 - 10:40: Pause

▪ 10:40 - 11:45: Præsentation af netværkets hovedudfordring omkring manglende danske procedure 

for dokumentation og testmetode, efterfulgt af break-out sessions hvor de informationer der er 

blevet præsenteret behandles i grupper

▪ 11:45 - 12:15: Frokostpause

▪ 12:15 - 13:00: Netværkets to-do’s inden næste møde d. 8 juni

Dagens program



▪ 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



Netværket

Workshop 1

Kortlægning

25.2.2020

Workshop 2

Fokus

29.4.2020

Workshop 3

Nye tiltag

8.6.2020

Workshop 4

Teste tiltag

Workshop 5

Revidering af 

tiltag



Opsamlingen på 

Kortlægning 



Ved workshop 1 arbejdede vi med:

At danne et fællesbillede, på tværs af 
branchen, af udfordringerne omkring rensning 

af regnvand og BAT.





Producent Miljøstyrelsen Rådgiver KommuneForsyning



Resultater



Proces siden sidst





▪ Mangel på testmetode der er ensartet, men samtidigt favner forskellighed 
Hvem er berørt: Kommuner, forsyninger, producenter og rådgivere

▪ Mangel på troværdige og operationelle kataloger med renseløsninger 
Hvem er berørt: Kommuner

▪ Mangel på viden om hver enkelt recipients sårbarhed
Hvem er berørt: Kommuner, forsyninger, producenter og rådgivere

▪ Kommunerne mangler tryghed og ansvarsfordeling i forbindelse med deres tilladelser og ansvar 
overfor naturen/recipienterne 
Hvem er berørt: Forsyninger

De fire hovedudfordringer
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Netværket


