
IWA 2020 Water Congress 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Hvert andet år afholder International Water Association (IWA) den internationalt anerkendte og betydningsfulde 
”World Water Congress & Exhibition”. Kongressen tiltrækker normalt ca. 5.000 fagdeltagere fra hele verden. Den 
danske vandbranche har med den danske nationalkomité for IWA i spidsen ansøgt om, at få kongressen til Danmark 
med København som værtsby i 2020. Med afholdelsen af kongressen i København, kan der skabes afsæt for øget 
eksport af produkter og services, og dermed vækst og udvikling for de mange danske virksomheder indenfor 
vandbranchen. Region Hovedstaden har tilkendegivet opbakning via 'letter of support' i april 2015 (se bilag 1). 
  
Den danske nationalkomité for IWA er inviteret til anden budrunde, hvorefter der træffes endelig beslutning om 
kongressens placering. For at København kan komme i betragtning som værtsby for kongressen skal finansieringen 
af kongressen være fastlagt senest i oktober 2015. Blandt de større sponsorer der har givet skriftligt tilsagn 
(>100.000 euro) kan bl.a. nævnes Dansk Vand- og Spildevandsforenning (DANVA), Københavns Kommune, 
CLEAN og Grundfos. 

INDSTILLING 

Miljø- og trafikudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet: 

1. at Region Hovedstaden tilkendegiver sin støtte til afholdensen af "World Water Congress & Exhibition" til 
København i 2020.  

Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler: 

2. at godkende medfinansieringen fra Region Hovedstaden på i alt 3 mio. kr. til projektet. 
Medfinansieringen sker under forudsætning af, at DANVA, Københavns Kommune, CLEAN og Grundfos 
medfinansierer projektet. 

POLITISK BEHANDLING 

Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 8. september 2015: 
  
Indstillingspunkt 1 blev anbefalet. 
  
Bodil Kornbek (A) deltog ikke i sagens behandling. 

SAGSFREMSTILLING 

World Water Congress & Exhibition 
”World Water Congress & Exhibition” arrangeres hvert andet år i et samarbejde mellem International Water 
Association (IWA), værtslandets IWA nationalkomite og værtsbyen. IWA er den internationale sammenslutning af 
nationale brancheorganisationer på vandområdet. Kongressen er en global begivenhed og tiltrækker 
repræsentanter fra forskning, virksomheder og myndigheder fra hele verden med et deltagerantal på ca. 5000 
personer. Kongressen dækker alle emner i vandets kredsløb, herunder alle aspekter fra overordnede politisk 
strategiske emner som opretholdelse af den globale vandressource til videnskabelig og praktisk viden om lokal 
grundvandsbeskyttelse. 
  
Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer, at det vil være en stor gevinst for regionen at kongressen kommer til København i 2020. 
Værtsskabet vil være et nationalt spydspidsinitiativ, der styrker Danmarks i forvejen stærke profil inden for løsninger 
på vandområdet. Som medfinansierende af kongressen vil regionen blive profileret som en af de store aktører inden 
for sikring af rent drikkevand, herunder sikring af grøn vækst, drift og udvikling inden for vandområdet. I 2015 blev 



konferencen AquaConSoil, som er Europas største konference inden for jord og grundvandforurening, med stor 
succes afholdt i København og afholdelsen af ”World Water Congress & Exhibition” vil være en god forlængelse af 
dansk fokus på vandområdet. 
  
Den danske nationalkomite for IWA har fremsendt en projektbeskrivelse til Region Hovedstaden. 
Projektbeskrivelsen er udarbejdet på baggrund af de politisk besluttede kriterier til ansøgning om midler til store 
internationale kultur- og sportsevents (eventvurderingsværktøj) for at sikre, at alle parametre i forbindelse med 
afholdelsen af kongressen er vurderet (se bilag 2). Da dette er en faglig kongres på vandområdet kan det ikke 
betragtes som en kulturevent, der kunne falde under puljen til store, internationale kultur- og sportsevents. 
Eventvurderingsværktøjet betragtes som et grundigt redskab, hvorfor administrationen har valgt at tage 
udgangspunkt i dette i forhold til vurderingen af projektbeskrivelsen til denne kongres. 
  
Ansøgningen fra den danske nationalkomite for IWA, om at få kongressen til København, er vedlagt som bilag 3. 
Denne ansøgning ligger til grund for inviationen til anden budrunde. 
  
Afholdelse af IWA 2020 kongressen i København vil understøtte flere af målsætningerne i den regionale vækst- og 
udviklingsstrategi (ReVUS), herunder kan fremhæves:  

l Kongressen vil være et udstillingsvindue for Greater Copenhagen som miljømetropol med stærke 
virksomheds- og forskningsmiljøer indenfor vand- og miljøteknolgi, effektiv offentlig transport, god livskvalitet i 
grønne omgivelser med rent vand - fra drikkevandet i hanerne til havnebad og strandparker. 

l Internationale præsentations- og netværksaktiviteter skaber enestående mulighed for profilering af de førende 
danske kompetencer omkring vand og miljø, herunder profilering af regionens viden og indsats, særligt med 
henblik på at udvikle ny viden, samt nye metoder og teknologier inden for jord og grundvandsområdet. 

l Kongressen vil skabe en platform for danske virksomheder, forskningsmiljøer, myndigheder mv. der kan 
understøtte regionens målsætninger om vækst gennem eksport af dansk viden, know-how og teknologi 
indenfor vand- og miljøsektoren. 

l De turistmæssige muligheder, der er forbundet med afholdelsen af kongressen i København, såsom 
hotelophold mv. 

For at København kan komme i betragtning som værtsby for kongressen skal finansieringen af kongressen være 
fastlagt senest i oktober 2015. 
  
Risikovurdering: 
Hvis København vælges som værtsby udarbejdes en rammeaftale indeholdene overskuds/risikofordeling mellem 
parterne. Som sponsor stilles regionen ikke til økonomisk ansvar for afholdelsen af kongressen. Administrationen 
vurderer at rammerne, beskrevet på nuværende tidspunkt, for den endelige risikovurdering og vurdering af de 
økonomiske risici, der udføres 24 måneder før kongressen afholdes, er grundig. Den endelige risikovurdering 
udarbejdes inden midlerne fra Region Hovedstaden udbetales. 
  
Det fremgår af den danske nationalkomite for IWAs projektbeskrivelse, at Region Hovedstaden optræder som mulig 
tilskudsgiver til kongressen. Regionens risiko er begrænset til det ansøgte støttebeløb på 3 mio kr. Der er en solid 
organisation (IWA) bag afholdelsen af kongressen, hvilket ses i at kongressen er afholdt stabilt hvert 2. år siden 
opstarten af kongressen i år 2000. Desuden er DANVA, der varetager formandsskabet for den danske 
nationalkomite for IWA, en pålidelig organisation med et godt renome i og uden for Danmark. Sandsynligheden for 
at kongressen ikke bliver afholdt ved indgåelse om aftale herom vurderes derfor minimal. 
  
Det meddeles den danske nationalkomite for IWA, at det ikke er muligt at ansøge om supplerende tilskud til 
afholdelsen af IWA2020 hos Region Hovedstaden. Det vil ligeledes fremgå af aftalen, at Region Hovedstaden ved 
bevilling af tilskud ikke har påtaget sig et økonomisk ansvar for afholdelsen af kongressen. Såfremt kongressen ikke 
afholdes i Danmark i 2020 er den danske nationalkomite for IWA orienteret om at medfinansieringen skal 
tilbagebetales til Region Hovedstaden. 



ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

Den samlede udgift til medfinansieringen af kongressen på 3 mio. kr. afholdes indenfor det regionale 
udviklingsområde. Midlerne afholdes med en 50/50 fordeling fra bevillingsområderne øvrig regional udvikling (1,5 
mio. kr.) og miljø (1,5 mio. kr.). Midlerne skal udmøntes med halvdelen (1,5 mio. kr.) den 1. januar 2019 og næste 
halvdel (1,5 mio. kr.) den 1. januar 2020. 

KOMMUNIKATION 

Den planlægges en presseindsats. 
  
Region Hovedstadens bliver profileret ved at regionens logo vil fremgå på kongressens hjemmeside, 
kongresmateriale og under kongressen på præsentationer, div. informationstavler, apps osv. Derudover vil Region 
Hovedstaden få mulighed for at påvirke indholdet på selve kongressen gennem f.eks. tilrettelæggelse af 
programmet. Der vil endvidere være mulighed for at regionens projekter kan præsenteres på kongressen, hvor der 
forventes pressedækning. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. september 2015 og regionsrådet den 15. september 2015. 
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