Klimatilpasning, Innovation og Vandsektorloven
KLIKOVAND* inviterer den 12. november 2015 til en konference i forbindelse med Afsnit I
– Innovationsfestivalen** – på Stenløse Kulturhus i Egedal Kommune
Ekskursion med blik for juraen
Formiddagens program omfatter en ekskursion til området, hvor den nye Egedal By skal
opføres. Hér skal vi se på klimaudfordringer ved anlæg af høj, tæt bebyggelse. Vi vil undervejs
spotte juridiske udfordringer med hensyn til byudviklingsområder, samspil mellem
naturbeskyttelse og skybrudshåndtering samt å-løb, der oversvømmer bebyggelser. På det nye
Egedal Rådhus kan du se, hvordan vi i kommunen genbruger regnvand til toiletskyl samt andre
klimatiltag rundt om rådhuset.
Netværksfrokost
Vi begynder eftermiddagens arrangement med en frokost kl. 13:00, hvor der vil være
mulighed for at netværke og udveksle nyt med kollegaer fra andre kommuner og
vandselskaber.
Politisk paneldebat om vandsektorloven
Om eftermiddagen inviterer vi til politisk paneldebat, hvor vi sætter fokus på revisionen af
vandsektorloven. Revisionen kommer til at tage udgangspunkt i en vision om at opnå en
økonomisk effektiv vandsektor, der leverer vand og spildevandsrensning af høj miljø- og
sundhedsmæssig kvalitet gennem optimal udnyttelse af ressourcer og anvendelse af bedst
mulige teknologier.
Revisionen af vandsektorloven kan få stor betydning for vores arbejde med klimatilpasning,
uanset om det drejer sig om at prioritere, planlægge eller gennemgøre indsatser. Hvilken
retning kommer den til at bevæge sig i, hvilke større ændringer tænkes ind, hvad er status for
revisionen?
Vi har inviteret Folketingets klimaordførere til at fortælle om deres syn på revisionen og
besvare nogle af vores mange spørgsmål. Du har mulighed for at være med og komme med
dine spørgsmål.
Den erfarne klimapolitikker Steen Gade vil sætte rammen for paneldebatten.
Send allerede i dag dit spørgsmål om jura og klima til Michael Øllgaard,
michael.ollgaard@egekom.dk. Politikerne vil så få stillet dit spørgsmål den 12. november 2015.
Derefter ser vi på Innovation i klimatilpasningen, hvor Afsnit I vil tage os på en tur i
Innovationsmanegen. Måske får vi øjnene op for noget nyt, vi ikke før har set.
Dagen afsluttes med evaluering og mulighed for at komme med ønsker for fremtidens fokus i
KLIKOVAND Jura.
Arrangementet er gratis og retter sig primært mod beslutningstagere og medarbejdere i
kommuner og vandselskaber. (Tilmelding: se bagsiden)
* KLIKOVAND er det unikke og brede samarbejde mellem kommuner og vandselskaber i
Region Hovedstaden. Vores mål er fælles løsninger, der forebygger konsekvenser efter
voldsomme regnskyl (se mere på www.klikovand.dk).
** Afsnit I, der er en international konkurrence for iværksættere, hvori indgår en
innovationscamp for unge, der i år har temaet Rethink Living (Se mere om Afsnit I på
www.afsniti.dk).

Dagens samlede program
Programmet foregår med udgangspunkt i Stenløse Kulturhus (tidligere Stenløse Rådhus)
09:00

Registrering og morgenmad

10:00

Ekskursion til Stenløse Å, Egedal By og Egedal Rådhus på cykel

13:00

Frokost

14:00

Politisk paneldebat om vandsektorloven med Folketingets klimaordførere

16:00

Innovation i klimaprojekter – Afsnit I tager os rundt i innovationsmanegen

17:00

Handlingsplan – Hvad skal KLIKOVAND jura arbejde med fremadrettet?

18:00

Afslutning

Deltagere kan derefter besøge Afsnit I i Stenløse Kulturhus

Tilmelding
Du kan tilmelde dig på teknik-miljo@egekom.dk. Angiv venligst i din mail, hvilke
programpunkter, du vil deltage i af hensyn til bestilling af forplejning. Angiv også om du vil
låne en cykel til ekskursionen.
Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til teknik-miljo@egekom.dk. Inden den 07. oktober 2015
kan Du også kontakte Michael Øllgaard michael.ollgaard@egekom.dk eller på
telefon 72 59 73 40.

