TM 20003 - Vandløbsregulativer version 2
Målgruppe:

Kommunale vandløbsmedarbejder

Formål:

Dels at formidle erfaringer fra 1. generations regulativer, dels at
formidle viden om igangværende regulativrevisioner.

Sted:

Fredericia Vandrerhjem, Vestre Ringvej 98, 7000 Fredericia

Tidspunkt:

26. oktober 2017

Program:

Se nedenstående

Arrangører:

Stig Per Andersen, Herlev Kommune, stig.per.andersen@herlev.dk
Karina Amdi Sørensen, Viborg Kommune, 8ks@viborg.dk

Deltagerantal:

Minimum 30 deltagere og maks. 50 deltagere

Pris:

Medlemmer kr. 795,-. Ikke medlemmer kr. 1.295,-

Tilmelding:

Senest den 17. september 2017. Tilmeldingen er bindende

Der er indledningsvis to indlæg fra dels en tidligere ansat i Miljøstyrelsen og dels en ansat fra
SEGES. De vil fortælle om erfaringerne med de første regulativrevisioner, hvad vi skal tage os i
agt for og hvordan vi kommer videre med den nye generation af regulativrevisioner.
Herefter er der være et indlæg om vandføringsregulativer fra en mange årige
vandløbsmedarbejder (hydrauliker) på området, herunder Natur- og Miljøklagenævnets
udmeldinger.
Formiddagen rundes af med et indlæg fra NIRAS, der vil komme med gode råd til
regulativrevisionen.
Efter frokostpausen vil der være dels et indlæg fra en spildevandsmedarbejder, der har
udarbejdet et fællesregulativ for et helt vandløbssystem, dels en vandløbsmedarbejder, der er
i gang med regulativrevisionen for en stor vandløbskommune.
Dagen rundes af med emner i dagens indlæg med henblik på diskussion i plenum.

Program for torsdag den 26. Oktober 2017
Regulativrevision v.1 v/Stig Per Andersen Herlev Kommune (tidligere Miljøstyrelsen)
-

Baggrunden for regulativrevision
Hvad fik vi
Hvad kunne vi have ønsket

Regulativrevision v.1 v/Sten W. Laursen (tidligere Videnscenter for Landbrug)
-

Forventninger til regulativrevisionen
Hvad har man kørt af sager
Forskellige udmeldinger fra Miljøstyrelsen/Skov- og Naturstyrelsen/Naturklagenævnet
og nu Miljø- og Fødevareklagenævnet

PAUSE
Vandføringsevneregulativer v/Peter Hyldegaard (Middelfart Kommune)
-

Beskrivelse af vandføringsevnebegrebet
Forskellige vandføringsevneregulativer – fordele og ulemper
Fremtiden for vandføringsevneregulativer

Regulativrevision set fra en rådgivers synsvinkel v/Liane Lohse (NIRAS)
-

Gode råd
Eksempler
Advarsler

FROKOST
Regulativrevision set fra en spildevandsmedarbejders synsvinkel v/Rasmus Kierudsen (Egedal
Kommune)
-

Ligheder og forskelle mellem spildevandsplaner og vandløbsregulativer
Fællesregulativ for ét vandløbsopland – specifikke regulativer
Borgerinddragelse

Midt i regulativrevisionen v/Morten Fischer Jørgensen (Randers Kommune)
-

Opgavens omfang
Kvaliteten af eksisterende regulativer og data
Løsning(er)

PAUSE
Erfaringsudveksling v/Karina Amdi Sørensen
-

Oplæg om dagens emner til diskussion i plenum

AFSLUTNING

Ikke medlemmer kan tilmelde sig via denne blanket
Tilmelding snarest muligt og senest den 17. september 2017
TM 20003 – Vandløbsregulativer version 2
Fra

______________________________________ deltager følgende:

Navn:

Email:

EAN. NR.

Deltagerpris kr. 1.295,Tilmelding er bindende
Tilmeldingen sendes til Lone Mølgaard på: mail@envina.dk

