Vintermøde 2019
Temadag 2
Hvad vil vi med vores grundvand?
Tidspunkt
Mandag den 4. marts 2019, kl. 10.00 – 17.00
Sted
Vingsted Hotel og Konferencecenter, Bredsten v/Vejle
Faglig tilrettelæggelse
Chefkonsulent, ph.d. Nina Tuxen, Region Hovedstaden
Chefkonsulent Arne Rokkjær, Region Hovedstaden
Enhedschef Carsten Bagge Jensen, Region Hovedstaden
Sektionsleder, ph.d. Liselotte Clausen, HOFOR
Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand
Emne
Den måde, vi i mange år har set på grundvandsbeskyttelse og forsyningssikkerhed, er under beskydning. De seneste fund af pesticidrester i grundvandet har rejst en debat i medierne om, hvad
vi egentlig vil med vores grundvand: skal grundvandet være rent, skal vi hæve grænseværdierne,
skal vi rense vandet på vandværkerne? Vi skal som branche sørge for, at debatten bliver spækket
med faglige input fra os, der ved noget!
Der har i mange år været konsensus om at beskytte grundvandet, så vi (stort set) kan sende det
urenset ud til forbrugerne som drikkevand. Men dogmet om rent drikkevand efter simpel vandbehandling er på mange måde presset gennem fx: fortidens synder, pesticider, ønske om blødgøring af vandet osv.
Formålet med temadagen er at samle branchen bredt (dvs. forsyninger, kommuner, regioner,
stat, rådgivere, forskere) og diskutere de forskellige retninger, vi kan tage samt argumenterne
for og i mod, også set i et samfundsmæssigt og miljøpolitisk perspektiv.
Program
10.00 – 10.10
10.10 – 10.40

Velkommen og intro til dagens program
v/ Nina Tuxen, Region Hovedstaden
Hvordan ser vi på grundvand og drikkevand i DK?
v/ professor Poul L. Bjerg, DTU Miljø
Hvad gør de forskellige aktører i dag?

10.40 – 11.00

Det danske koncept for sikring af grundvandet
v/ kontorchef Per Schriver, Miljøstyrelsen

11.00 – 11.20

Hvordan overvåger vi kvaliteten?
v/ statsgeolog Claus Kjøller, GEUS

11.20 – 11.40

Pause

11.40 – 12.00

Hvad kan forsyningerne gøre når/hvis de bliver pressede?
v/ chef for vand Bo Lindhardt, NOVAFOS

12.00 – 12.20

Hvad gør kommunerne for at beskytte grundvandet? (foreløbig titel)
v/ planlægger Eike Stubsgaard, Aarhus Kommune

12.20 – 12.40

Regionernes indsats overfor punktkilder
v/ funktionschef Hanne Møller Jensen, Region Sjælland
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12.40 – 13.40

Frokost
Sundhed og Teknik

13.40 – 14.10

Sundhed, grænseværdier og cocktaileffekter
v/ professor Nina Cedergreen, KU

14.10 – 14.40

Kan vi rense os ud af problemerne?
v/professor Hans-Jørgen Albrechtsen, DTU Miljø

14.40 – 15.00

Hvad er den bedste vej fremad?
Aktivitet og diskussion
Samfundsperspektiv

15.00 – 15.35

Samfundsøkonomiske briller
v/ cheføkonom Jakob Rosenberg Nielsen, Rambøll Management

15.35 – 16.05

God, bedre, bedst. Hvad er optimal drikkevandskvalitet?
v/ lektor Martin Rygaard, DTU Miljø
Paneldiskussion

16.05 – 16.15

Forberede spørgsmål til paneldiskussion

16.15 – 16.45

Bred paneldebat om dagens tema

16.45 – 17.00

Opsummering og afslutning

Deltagergebyr

Kr. 2.800 excl. moms

Tilmelding

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside
under Vintermøde 2019 senest 15. februar 2019

Ændringer kan forekomme
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