Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde
Onsdag den 11. maj 2022 kl. 09.30-13.15
via Microsoft Teams
1. Ankomst
Årets plenarforsamling blev afholdt i IDA, Kalvebod Brygge 31, 1560 København.
2. Velkomst og dagsorden
Dagsorden fremgår af Bilag 1.
Da Formand Mads Uggerby var nødsaget til at melde afbud pga. sygdom, var velkomst ved Sophia H. RodeFestersen, sekretær i Forretningsudvalget.
Timm Bochdam blev valgt som ordstyrer.

3. Godkendelse af referat fra forrige plenarmøde 21. april 2021 og fra møder i Forretningsudvalget.
Referaterne er løbende blevet udsendt til Spildevandskomiteens (SVKs) medlemmer. De udsendte referater blev
godkendt på mødet.
4.

Formandens beretning
Formandens beretning blev præsenteret af Forretningsudvalgets medlemmer Sophia H. Rode-Festersen og Timm
Bochdam. Slides fra præsentationen er vedlagt som Bilag 4.

5. Udvalgsformændenes beretninger
a. Det faglige udvalg, v. Birgit Paludan (30 min)
i. Status på arbejdsgrupperne
Præsentation er vedlagt som Bilag 5ai.
ii. Vejledning i håndtering af usikkerheder, v. Toke S. Illeris
Præsentation er vedlagt som Bilag 5aii.
Noter fra præsentationen og efterfølgende diskussion i plenum:
• Midler fra SFT-fonden er givet i støtte til projektet, såvel som finansiering fra SVK samt
flere forsyninger.
• Sikkerhedsprojekt arbejder hen imod en ”bevidst valgt sikkerhedsfaktor og usikkerhedsbidrag” – stor rapport med 160 sider
• Hvad sker der nu:
o Del 1 og 2 ligger til kommentering – derefter høring hos eksterne
o Del 3 er regneark (3 stk.)– ikke kvalitetssikret endnu – men bagefter samme hørings omgang
o Skal vi have en ekstraordinær plenarforsamling om arbejdet inden offentliggørelse
på hjemmesiden?
 Birgit: Det er ikke et skrift, men et hjælpemateriale, så dimensioneringen
bliver bedre – gerne erfaringsopsamling.
 Konklusion: Der afholdes en ekstraordinær plenarforsamling i november,
hvor rapporten og bilag/værktøjer godkendes. Hvis materialet er klar før
(f.eks. i august/september), blev det besluttet at det kan blive lagt på
hjemmesiden inden plenarmødet. Det skal ud i branchen når det er klar og
behøver ikke afvente plenarmødet.
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b. EVA-udvalget, v. Tina Nettelfield (15 min)
Præsentation er vedlagt som Bilag 5b.
Noter fra præsentationen:
EVA-udvalget har haft en krænkelsessag pga. brug af billede med ophavsret (bøde betalt). EVAudvalget arbejder på en løsning, så dette kan undgås i fremtiden. Man overvejer bl.a. at lægge alle
præsentation mv. ind bag ”medlemslogin” på hjemmesiden.

c. Styregruppen for regnmålersystemet, v. Ane L. Mollerup (15 min)
Præsentation er vedlagt som Bilag 5c.
Spørgsmål i plenum:
Spg.: Er der overvejelser om at ændre på nuværende målinger? Ny teknologi, andet setup?
Ane: Vi fastholder vores nuværende målekoncept – men vi er klar over, at der hele tiden sker en udvikling.

d. Værktøjsgruppen, v. Timm Bochdam (15 min)
i. Ny SVK- hjemmeside
Den nye hjemmeside kan findes på https://spildevandskomiteen.dk/
Det er en 1:1 overførsel af den gamle hjemmeside under IDA til Spildevandskomiteens egen
hjemmeside.
Noter fra præsentationen og efterfølgende diskussion i plenum:
Den nye hjemmeside ligger ikke længere under IDA, og derfor står vi selv med drift og vedligeholdelse fremover. Det giver til gengæld mere frihed med eget domæne.
Budget for drift 5-10.000 kr/år.
Baggrunden for skift af hjemmeside:
• Registrering af brugere, herunder kunne udsende nyheder om opdateringer af værktøjer
mv.
• Evt. senere brugerbetaling på SVK's udgivelser.
Næste skridt er at opdatere hjemmesiden, herunder opdateret organistionsdiagram.

ii. Vindere af foto-konkurrencen
Vinderen blev Jesper Bang fra IBF, som modtog en vingave for bedste foto. Foto ligger på den
nye hjemmeside.

6. Pause
7. Til diskussion og beslutning
a. Regnmålersystemet – Kontraktforhandlinger med DMI, v. Ane (ca. 20 min)
Status på kontraktforhandlinger med DMI. Præsentationen er vedlagt som Bilag 7a.i.
Forretningsudvalget og Regnmålerstyregruppen indstiller at der gives prokura til underskrift af ny
kontrakt med DMI, Brugerne og Abonnenterne, under de forudsætninger som er beskrevet i særskilt
notat, i Bilag 7a.ii. Desuden indstilles det, at der allokeres 200.000 kr. til et evt. udbud af drift af regnmålerstyresystemet, i tilfælde af at det ikke lykkes at indgå ny kontrakt med DMI.
Plenarforsamlingen gav Forretningsudvalget og Regnmålersystemet prokura til:
o Indgå ny kontrakt med DMI indenfor de præsenterede rammer
o Udbud af opgaven, hvis forhandlingerne med DMI går i hårdknude.
Noter fra præsentationen og efterfølgende diskussion i plenum:
Diskussion om frikøb af regndata til frie data. Er der en 3. part som er interesseret? MST (finansloven),
KL?, DANVA ?
Spg.: Hvordan igangsættes frie data? Ane: Der er en dialog med KL, DANVA mm., men sat på standby pga. snakken med DMI. Det er usikkert om forsyninger bliver underlagt frie forsyningsdata.
Spg.: Hvem har brugsret til gamle data? Ane: Dårligt beskrevet i gammel kontrakt – der er opmærksomhed på dette i kontraktforhandlingerne.

Spildevandskomiteens plenarforsamling 11.maj 2022 - Side 3

b. Fremlæggelse og diskussion af de nuværende og fremtidige arbejdsopgaver i vores nye faglige udvalg, v. Birgit Paludan (ca. 15 min)
Præsentation vedlagt som Bilag 7b.
Igangværende arbejdsgrupper under Det Faglige Udvalg
• Regn
• Usikkerhed
• Initial- og randbetingelser
• Kalibrering og Validering af modeller
• Vandkvalitet
• Anvendelse af Skrift 31
Der var en bred diskussion om behov for nye arbejdsgrupper og mange faglige emner kom på banen,
herunder:
o Reduktion af CO₂
o Biodiversitet
o Overløb
o Hvilken model hvor/hvornår?
o Beregning af skybrudselementer?
o Anvendelse af LAR og beregningsværktøjer?
o Styring?
o Grundvand?
Generelt var der en holdning til at mange emner er vigtige, men at vores branche ikke er specialister i
en del af disse fagområder. Det blev ikke besluttet at der skulle nedsættes konkrete nye arbejdsgrupper. Det Faglige Udvalg vil løbende vurdere behovet, og udvalget kan kontaktes hvis der er forslag/ønsker til nye emner, som skal behandles i SVK.
c. Rammer for arbejdet i Det Faglige Udvalg, v. Malde Beinthin (ca. 15 min)
Præsentationen er vedlagt som Bilag 7c.
i.
Dialog om arbejdet i arbejdsgrupperne.
Der var enighed i Plenarforsamlingen om at man kan stille krav til de frivillige.
ii.
Diskussion om principper for sammensætning og organisering af det faglige udvalg. Forretningsudvalget og Det Faglige Udvalg ønsker prokura til at kunne formulere et nyt
kommissorium for Det Faglige Udvalg.
Plenarforsamlingen gav Forretningsudvalget og Det Faglige Udvalg prokura til at formulere et nyt kommissorium.
d. Pause
e. Begrebsafklaring – næste skridt? Ny version sendes ud før plenarsamlingen, v. Ditte Reinholdt Jensen (ca. 15 min)
Siden plenarforsamlingen 2021 har begrebsafklaringen været i høring på hjemmesiden, og en opdateret version, med den nye titel ”Begrebsundersøgelse” blev vedlagt indkaldelsen til plenarforsamlingen 2022. Den er også vedlagt nærværende referat som Bilag 7e, og forventes at blive opdateret i en
ny version til efteråret.
Der var enighed i Plenarforsamlingen om at lægge den færdige rapport på SVK's hjemmeside.
Der ønskes at rapporten får sit virke i branchen før det besluttes om der skal arbejdes videre på en
egentlig terminologiafklaring.

8. Regnskab 2021 - budget 2022
Sophia H. Rode-Festersen gennemgik regnskab og budget.
Plenarforsamlingen godkendte FU’s forslag til budget.
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9. Valg i henhold til vedtægterne
Valg af repræsentanter til Forretningsudvalget:

Plenarforsamlingen bifaldt indstillingerne og medlemmerne ovenfor blev valgt ind i Forretningsudvalget.
Øvrige valg i Plenarforsamlingen:
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10. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
11. Eventuelt
Intet.

