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Indledning
Som vandværk vil I formentlig på et tidspunkt komme ud for
en situation, hvor I har brug for faglig sparring med ligesindede. Det er her, hvor vandrådet kommer ind i billedet.
Vandrådet er nemlig vandværkernes samarbejdsforum for
interessevaretagelse, videndeling, netværksdannelse og et
fælles talerør over for kommunen.
Det kan dermed give mange gevinster for vandværket at
engagere sig i vandrådet, da der er mange samarbejdsområder, hvor det kan gavne at være med, og hvor udkommet kan være med til at styrke vandværkets driftsvilkår og
økonomi.

Som medlem af vandrådet kan
I styrke vandværkets:

✓
✓
✓

adgang til viden om tekniske og
administrative forbedringer
gennemslagskraft over for
kommunen og leverandører
netværk og samarbejde med
ligesindede

I vandrådet kan du:
Dele dine erfaringer

Få råd om store
og små problemer
Hente hurtig hjælp, hvis
der opstår et akut behov
Hente inspiration hos dine
vandværkskolleger
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Indgå i et meningsfyldt
netværk for vandværksfolk

Få ny viden
Gå sammen om
løsning af
udfordringer
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Eksempler på opgaver:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Beredskabsplaner
Koordinationsforum ifm. grundvandsbeskyttelse i kommunen
Vandforsyningsplaner
Regulativer
Kildepladsbeskyttelse
Vandindvinding
Andre fælles opgaver
Tekniske, økonomiske og
administrative spørgsmål
Fælles indkøbsaftaler
Vandforsyning i det åbne land
Lokalplanshøringer

Arbejdet i
vandrådet
Vandrådene afholder normalt mellem ét og fire møder om
året med forskellige temaer på dagsordenen. Ofte inviterer
vandrådene eksterne oplægsholdere til at komme og fortælle om disse temaer. I mange vandråd fordeler man arbejdet
ved at nedsætte forskellige arbejdsgrupper, hvor medlemmerne kan gå i dybden med bestemte områder.
Alle medlemmer i vandrådet kan give deres bidrag til vandrådets arbejde og løsning af opgaver. Aktiv deltagelse i
vandrådsarbejdet giver ejerskab til opgaverne. På den måde
kommer vandrådet til at stå stærkere, og man opnår en stor
videndeling. Når medlemmer bidrager til vandrådets arbejde, får man et velfungerende vandråd, hvor den samlede
viden deles til gavn for alle vandværker.
Der er mange typer opgaver, man kan arbejde med i vandrådet, og som har relevans for de forbrugerejede vandværker i kommunen.
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Samarbejdsformer
Der er flere måder at samarbejde om opgaverne i vandrådet på. De enkelte samarbejdsformer har hver deres fordele, som kan bruges aktivt i opgaveløsningen.
Ved at samarbejde om tingene i vandrådet
kan vandværkerne agere som en helhed og
på den måde påvirke beslutninger med gode
argumenter, underbyggende dokumentation
samt dialog og meningstilkendegivelser.

De forskellige typer samarbejdsformer kan
resultere i bedre priser, erfaringsudveksling,
indflydelse på politiske beslutninger, deling
af investeringer, højere forsyningssikkerhed,
bedre vandkvalitet, aflastning af bestyrelse
og driftsleder og meget mere.
Derfor er der for det enkelte vandværk store
gevinster at hente ved at engagere sig i vandrådet.

Der er tre hovedområder, hvor
der er gode muligheder for at
etablere et samarbejde.

✓
✓
✓

Samarbejde med kommunen
Samarbejde mellem vandværkerne
Videndeling og inspiration
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”

Vi arbejder mod det samme mål
– at sikre at borgerne også i fremtiden har en
god og sikker vandforsyning. Den gode dialog er
grundlaget for den tillid, som er så vigtig for, at
vi kan komme i mål. Når der er tillid, er der
også rum til at stille spørgsmål, som ellers
ikke ville blive stillet.”

”

Det er af afgørende betydning for stort set
alle vores og vandværkernes opgaver indenfor
vandforsyning og grundvandsbeskyttelse, at vi
har en god dialog og dermed et godt samarbejde.
En god dialog er en forudsætning for et godt
samarbejde. Et godt og inddragende samarbejde
medvirker til, at vi får et fælles ejerskab til
det at sikre rent drikkevand til alle borgere og
virksomheder i kommunen.”

Vejle Kommune

Sønderborg Kommune

Samarbejde med kommunen
En god dialog med de kommunale medarbejdere og kommunalpolitikere kan være nøglen til, at både vandværkernes og kommunens interesser bliver varetaget bedst muligt. I flere kommuner deltager kommunale medarbejdere
i vandrådets møder og har en løbende dialog til stor gavn
for begge parter, da interesserne om at bevare adgangen
til det rene og gode drikkevand går begge veje. Vandrådets
erfaringer med praktisk drift kan gå hånd i hånd med de
kommunale medarbejderes specialviden inden for regler
og vejledninger.
De kommunale medarbejdere er de fleste steder åbne for
dialog – også selvom interesserne nødvendigvis ikke er
sammenfaldende. Det er en god idé at udpege en talsmand
fra vandrådet, når der skal samarbejdes med kommunen.
Som vandværker ligger I inde med værdifuld viden, som
kan fremføres effektfuldt overfor kommunen før og under
en høringsfase.
Det fungerer bedre, når vandrådet står sammen i en sag,
fremfor hvis hvert enkelt vandværk står hver for sig. Det
giver større mulighed for at få indflydelse på principper
og indhold af takstblad/regulativ, tilsyn, tidspunkt for
måleraflæsning, beredskabsplaner, lokalplanshøringer,
afledningsafgift for skyllevand, dialog med kommunen om
prioritering af de specifikke indsatser i indsatsplanen, som
er udarbejdet med baggrund i en bekendtgørelse og meget
andet.
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Det er også vigtigt, at vandrådet er repræsenteret i kommunens koordinationsforum, hvor andre berørte myndigheder som for eksempel jordbruget, industrien, lokale
natur- og miljøorganisationer og lignende parter også
deltager. Koordinationsforummet arbejder med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i kommunen.

Vandforsyningsplan
Vandrådet kan give sit besyv med, når kommunen skal
udarbejde vandforsyningsplaner. Det giver en nemmere
og mere strømlinet kommunikation, end hvis kommunen
skal kontakte hver enkelt vandforsyning. Desuden har
vandrådet en mulighed for at påvirke den overordnede
forsyningsstrategi i kommunen – en mulighed det enkelte
vandværk ikke har. Et vigtigt spørgsmål at forholde sig til i
mange kommuner er, hvilken politik der skal føres i forhold til muligheden for som f.eks. landmand at frakoble sig
vandforsyningen.
Det er kommunalbestyrelsen, der udarbejder planerne
for, hvordan en vandforsyning skal tilrettelægges, herunder hvilke anlæg forsyningerne skal bygge på, og hvilke
forsyningsområder de enkelte anlæg skal have. Vandforsyningsplanerne må ikke stride imod vandplanen, regionsplanlægningen eller indsatsplanen, og det er kommunalbestyrelsens ansvar, at det bliver overholdt.

”

”

Hillerød Kommune
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Vandrådet er et godt forum at formidle
nye tiltag i. Samtidig får vi som kommune
mulighed for at drøfte væsentlige forhold og
få input fra vandværkerne, inden beslutninger
træffes. Vores deltagelse bidrager desuden
til, at afstanden mellem myndighed og
vandforsyning mindskes, så vi ser hinanden som
samarbejdspartnere.”

Vi bliver inviteret til møder i Foreningen af
Vandværker i Hillerød Kommune (vandrådet). Det er
nemlig en fordel for alle parter, når det kommer til
formidling af viden og opbygning af relationer.
Desuden får vi som kommune en fornemmelse af,
hvilke udfordringer vandværkerne står over for i
dagligdagen. Endelig formidler vi som kommune meget
information gennem vandrådet.”

Norddjurs Kommune

Vandindvindingstilladelser
Vandrådet er en naturlig sparrings- og høringspart i forbindelse med nye indvindingstilladelser, så de tilladelser, der
bliver udarbejdet, indeholder vilkår, som vandværkerne i
størst muligt omfang kan tilslutte sig.
Der er set eksempler på, at der er givet indvindingstilladelser med irrelevant indhold og med vilkår, som kommunen
ikke selv kendte den praktiske betydning af. Der er også eksempler, hvor kommuner skriver én ting, men mener noget
andet. En god dialog mellem vandværkerne/vandrådet og
kommunen bidrager til indvindingstilladelser med veldefinerede og tydelige vilkår.

Boringsnære beskyttelsesområder

Vandanalyser (kontrolprogrammer)

Det er kommunerne rundt om i landet, der udarbejder
planer for beskyttelse af grundvandet i de boringsnære
beskyttelsesområder (BNBO). I den sammenhæng kan
vandrådet gå i dialog med kommunen om for eksempel at
vælge de bedste virkemidler til beskyttelsen af grundvandet i de udlagte BNBO’er.

Som vandværk skal man løbende teste sit vand for indhold
af en række forskellige stoffer for at finde ud af, om det
overholder kravene til grænseværdierne for de stoffer, der
er på listen over farlige stoffer.

Derudover skal kommunerne også indgå aftaler med de berørte lodsejere om erstatning og kompensation. Igennem
vandrådet er der også mulighed for at fremme anvendelsen af kommunale grundvandsamarbejder. Find desuden
mere information på vores hjemmeside.

Det vil være et naturligt område for vandrådet at søge
indflydelse på de analyseprogrammer, som kommunerne
laver. Det kan herunder drøftes, hvilke metoder der med
fordel kan anvendes ved fastlæggelse af risikoanalyser.
Desuden kan det drøftes, hvilke stoffer der eventuelt kan
ses bort fra i hele kommunens område.

Vandråd
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Samarbejde mellem vandværkerne
Noget af det, som mange vandværker i vandrådene ser
som det vigtigste ved at være med, er det samarbejde og
den erfaringsudveksling, der opstår, når vandværksfolk er
samlet. Der er mange ildsjæle rundt omkring på vandværkerne, som ligger inde med en masse viden og erfaringer
om, hvordan man kan løse forskellige udfordringer. Al denne viden er noget, som vandværkskollegerne i vandrådet
kan drage nytte af.

Fælles vandmålere/netværk

Her følger nogle eksempler på, hvilke ting man i vandrådet
kan samarbejde om, og hvor vandrådet kan være en værdifuld sparringspartner.

Ledningsregistrering

Flere og flere vandværker vælger at udskifte deres vandmålere til elektroniske fjernaflæste modeller. Ved at lave
fælles indkøb gennem vandrådet vil der muligvis kunne
opnås en bedre pris, og man har mulighed for enten at dele
udstyr til drive-by eller etablere fælles netværk til daglig
aflæsning.

Der er mange eksempler på, at vandrådet har lavet en rammeaftale med et akkrediteret laboratorium på vandanalyser og dermed sikret sig en skarp pris.

Niveauerne af samarbejde indenfor ledningsregistrering
er mange. Det kan være lige fra, at flere vandværker deler
en medarbejder til at forestå vedligehold af ledningsregistreringerne, til at man ”blot” får lavet ”fælles” indmåling
af nye anlæg. Ved fælles indmåling vil enhedsprisen for det
udførte ofte kunne nedsættes. Drøftelser og aftaler om
måder at registrere på kan tage afsæt i et vandrådsmøde.

Ringforbindelser

Fælles lager

Mange vandværker har eller overvejer at etablere en
forbindelsesledning til ét eller flere nabovandværker for at
sikre forsyning til forbrugerne i tilfælde af driftsforstyrrelser (for eksempel strømsvigt eller vedligehold på anlæg).
En sådan opgave kan være svær at komme i gang med, og
her kan dialogen i vandrådet hjælpe vandværkerne på vej
med gode råd.

Mange vandværker har et mindre antal komponenter på
lager for at kunne udbedre et akut opstået problem, for
eksempel et ledningsbrud. I stedet for at flere vandværker
har samme produkter på lager, kan man i vandrådet indgå
en aftale om at have et fælles lager og på den måde reducere mængden af komponenter og/eller øge bredden af
komponenter, så er man dækket bedre ind ved eventuelle
uheld.

Vandanalyser

Nødstrømsanlæg
Flere har samarbejdsmodeller omkring nødstrømsanlæg.
Det kan være et mobilt anlæg eller vandværker, der har
forbundne ledningsnet, som vælger at placere en nødstrømsgenerator på ét af de største vandværker. De store
vandværker kan så forsyne alle i tilfælde af strømsvigt. Der
kan i vandrådet være god mulighed for at hente viden om
fordele og ulemper ved forskellige modeller.
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Fælles vandværkspasser/driftsleder
Kravene til drift af en vandforsyning stiger fortsat. Hvis flere vandværker går sammen om at ansætte én vandværkspasser/driftsleder, vil der kunne opnås synergieffekter
både økonomisk og videnmæssigt. Her kan der være viden
at hente i vandrådet.

Fælles administration

Generationsskifte

De administrative opgaver udgør en væsentlig del af de
opgaver, som skal udføres i en vandforsyning. Kravene til
indholdet og detaljeringsgraden af dokumentation, rapportering til myndigheder med videre har været stigende de
seneste år. Der kan opnås synergieffekter både økonomisk
og videnmæssigt, hvis flere går sammen. Erfaringer kan
deles på møder i vandrådet.

Udfordringer i forbindelse med et generationsskifte kan
skyldes manglende forberedelse. I vandrådet kan man
udveksle viden om, hvordan man får rekrutteret nye til
bestyrelsen. Man kan også drøfte og udarbejde en plan for,
hvordan man gør opmærksom på sig selv i lokalsamfundet,
og hvordan man kan involvere og kommunikere til forbrugerne i forbindelse med en ledig bestyrelsespost.

Beredskabsplaner

Manglende vedligeholdelse

Det giver god mening, at vandrådet samarbejder om at
udarbejde en fælles beredskabsplan (og f.eks. med individuelle bilag), da vandværkerne spiller op mod samme
kommune. På den måde får alle gavn af de erfaringer, som
fællesskabet bidrager med. Beredskabsplanen er en del af
det kommunale beredskab. Derfor bør planen udarbejdes i
samarbejde med kommunen. Tag eventuelt udgangspunkt i
skabelon til beredskabsplan på vores hjemmeside.

Manglende vedligeholdelse kan skyldes, at kravene stiger,
at prisen har været holdt kunstigt lav, eller at nødvendige
investeringer i anlægget ikke er foretaget i tide. Vandrådet
kan i fællesskab udarbejde vedligeholdelsesplaner og andre brugbare skabeloner, som vandværkerne kan benytte
for at få et overblik over økonomien.

Regulativer
Det kan være en fordel at have fælles leveringsbetingelser i
en kommune, og det kan et fælles regulativ for alle forbrugerejede vandværker i kommunen sikre. Vandrådet kan
hjælpe med udarbejdelsen. Da det er kommunen, der skal
godkende regulativet, er det også en god ide at udforme
regulativet i samarbejde med kommunen. Tag eventuelt
udgangspunkt i normalregulativet og Danske Vandværkers
standardregulativ, som kan findes på vores hjemmeside.

Stigende krav udefra
De stigende krav kommer ofte udefra i form af lovgivning
og krav fra kommunen. Her kan løbende uddannelse og
inddragelse af faglig ekspertise være nødvendig. Det kan
vandrådet være med til at imødekomme ved at invitere
oplægsholdere, der kan formidle de nyeste regler og viden.

Fælles arrangementer
Et møde i vandrådet uden tunge og behandlingskrævende
sager har også værdi. Her er der mulighed for at skabe personlige relationer og dyrke netværksdannelsen. Samtidig
kan fælles arrangementer være grundstenen til, at vandrådet kommer til at fungere rigtig godt. Det kan også overvejes at invitere alle bestyrelsesmedlemmer fra de enkelte
vandværker ved større arrangementer.

Tilstandsrapporter (for vandværket)
Ved at lave et fælles udbud af tilstandsrapporter i vandrådet vil der både være mulighed for at opnå en bedre pris,
men også mulighed for at vandværkerne kan dele deres
viden om udfordringer og løsninger på disse. Dermed opnås en øget videndeling blandt vandværkerne.

Vandråd
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Videndeling og inspiration
Udover at repræsentere vandværkerne overfor kommunen
og andre myndigheder bruges vandrådet også til udveksling af faglig viden vandværkerne imellem.

eksterne oplægsholdere fra relevante firmaer, eller man
kan besøge et medlemsvandværk eller en relevant virksomhed.

Det kan være, at et vandværk har gjort sig nogle erfaringer
ved løsningen af en opgave eller ved køb af et bestemt produkt, som det er værd at dele med de øvrige vandværker i
kommunen. Det kan også give mening at have en videndeling på tværs af vandråd for eksempel fra nabokommunen.

Herudover stiller myndigheder og brancheorganisationer (for eksempel Danske Vandværker) også gerne op til
arrangementer i vandrådene. I nogle tilfælde kan det give
mening at gå sammen flere vandråd om at afholde et arrangement, som kan være i alles interesse.

En anden måde at få inspiration på er ved at holde forskellige arrangementer og temamøder. Her kan man invitere

Her er nogle ideer til arrangementer og aktører, man
kunne få besøg af i vandrådet.
Besøg fra geolog eller brøndborer evt. krydret med fotos fra boringer
Inviter formanden for regionsbestyrelsen til at fortælle om sidste
nyt i Danske Vandværker
Inviter formanden fra nabovandrådet til at fortælle om deres oplevelser
og udfordringer
Inviter lokalpolitikere
Fælles besøg hos firmaer eller rundtur til hinandens vandværker
Lokalt afholdte kurser
Besøg af f.eks. en lokal Christiansborg politiker
Besøg fra vandværkskolleger, som med succes har sammenlagt vandværker.
Besøg fra erhvervsledere med noget på hjerte
Indlæg fra kommunens sagsbehandler
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Et værdifuldt netværk
Det kan normalt godt tage noget tid, før et
netværk bliver rigtig velfungerende, da det
kræver, at der er opbygget et godt kendskab
og tillid til kollegerne i netværket. Det kan et
inspirerende og imødekommende forum med
plads til alle bidrage til.
De personlige relationer er en gevinst både
for vandværkerne men også som drivkraft
til et velfungerende vandråd. Det kan derfor
være en god idé at hjælpe netværksdannelsen
på vej med sociale arrangementer.

Bidrag til det velfungerende netværk
Vandværkerne kan selv bidrage til, at vandrådet bliver et
velfungerende netværk. En forudsætning er, at man deltager
aktivt. Det vil sige, at man møder op til møderne i vandrådet,
deler ud af sin viden og erfaringer, foreslår temaer man kan
arbejde med samt melder sig til at indgå i eventuelle arbejdsgrupper.

Det velfungerende netværk styrker vandrådet og de enkelte
vandværker, samtidig med at det letter vandværkets adgang
til hurtig og værdifuld viden og giver mulighed for kvalificeret
hjælp og bistand i akutte situationer.

Vandråd
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Vandrådets
organisering
Vandrådet er en sammenslutning af kommunens vandværker, som består af én til to repræsentanter fra hvert vandværk. De udgør
tilsammen repræsentantskabet, som vælger
en bestyrelse.
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Organiseringen af vandrådet vil afhænge af
antallet af vandværker i kommunen. Nogle
kommuner har kun et enkelt eller få vandværker, mens andre kommuner har over 100
vandværker.

Interessent

Interessent

Vandråd

Interessent

Vandværk

Interessent

Vandværk

Vandværk

Vandrådet og dets interessenter
Vandrådets medlemmer består af repræsentanter fra vandværkerne, men vandrådet har også nogle eksterne interessenter, som for eksempel kan være kommunen, leverandører,
Danske Vandværker eller andre vandråd. Interessenterne er
på hver deres måde en gevinst for vandrådet, da de både kan

fungere som bidragsyder, medspiller og samarbejdspartner,
når vandrådet skal have løst forskellige opgaver. Det kan derfor
svare sig for vandrådets medlemmer at gå sammen om samarbejder med interessenterne.

Regionsvandråd

Regionsvandråd
For at bidrage til erfaringsudveksling på tværs af vandrådene er der etableret fem regionsvandråd. De består af ét til to
medlemmer fra vandrådene i hver kommune. Opgaverne vedr.
planlægning af møderne, indkaldelse, dagsorden, mødeledelse
og referater varetages af regionsbestyrelsen.
Formålet med regionsvandrådet er at sikre erfaringsudveksling imellem de enkelte vandråd i regionen. På den måde
hjælper regionsvandrådet de enkelte vandråd med at hjælpe
de enkelte vandværker.
Ud over erfaringsudveksling fungerer regionsvandrådene
også som et samlingspunkt for vandrådene med indlæg fra
formænd og andre relevante oplægsholdere. Regionerne
afholder også mindst ét årligt møde, hvor der bliver orienteret
om aktuelle sager.

Vandråd

Vandråd

Vandråd

Eksempel
I Region Syd er der vandråd i alle 12 kommuner. Hvert
vandråd er repræsenteret med ét til to medlemmer i regionsvandrådet. Regionsvandrådet består altså af 12-24
personer. Udover repræsentanter fra vandrådene deltager også sagsbehandlerne fra regionens kommuner.

Vandråd
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Vandrådets
vedtægter
Populært sagt er vedtægterne vandrådets spilleregler, som
definerer vandrådets formål, og hvilke rettigheder og pligter
medlemmerne har. Når der er økonomi indblandet i en forening
eller i en sammenslutning, som vandrådet er, er det nødvendigt
med vedtægter for at fastlægge rammer og ansvar for økonomien. Men også uden økonomi i samarbejdet er det nødvendigt
med vedtægter, da disse fastlægger, hvem der har ansvaret, og
hvem der kan tegne foreningen og samarbejdet.

Skabelon til vedtægter
Danske Vandværker har udarbejdet et
forslag til vedtægter for vandråd. Det kan
anvendes direkte eller tilpasses til lokale
forhold.
Find det på Danske Vandværkers
hjemmeside.

Vidste du...
At det på Danske Vandværkers hjemmeside
er muligt at dele referater og andre dokumenter fra vandrådets arbejde og møder?
Det kan gøres ved at logge ind på Min Side
via Danske Vandværkers hjemmeside.

Økonomi
Nogle vandråd starter med erfaringsudveksling, uden at der
er noget økonomisk bidrag fra de enkelte vandværker. Det
kan være et stort vandværk eller en kommune, der afholder
mødeudgifterne.
I de fleste tilfælde vil det dog hurtigt være nødvendigt med
en vis økonomi til betaling af mødeudgifter og fælles initiativer, for at samarbejdet kan fungere hensigtsmæssigt og på
vandværkernes egne præmisser.
Danske Vandværker anbefaler, at vandrådet etableres som
et formelt samarbejde med vedtægter og økonomi. Det vil
være nødvendigt for at afholde udgifter til møder i vandrådet og til bestyrelsesmedlemmer fra vandrådet, som
deltager i andre møder på vegne af vandrådet for eksempel
med kommunen og i kommunens koordinationsforum. Der
kan blandt andet være tale om kørselsgodtgørelse, tabt
arbejdsfortjeneste med videre.
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Ved levering af vand fra et alment vandforsyningsanlæg
kan udgifter til deltagelse i vandværkssamarbejde indregnes i vandprisen.

Bestyrelsens og formandens
opgaver i vandrådet
Bestyrelsens opgaver
Vandrådets bestyrelse skal i samarbejde med vandrådsformanden drive vandrådet samt arrangere og følge op på
møderne. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og referent/sekretær. Det vil være hensigtsmæssigt,
at opgaverne fordeles mellem medlemmerne.
Bestyrelsen planlægger i samarbejde med formanden
vandrådets aktivitetsniveau.

Formanden sørger sammen med bestyrelsen for, at der
indkaldes til generalforsamling i vandrådet i henhold til
vedtægterne. Formanden tager initiativ til at udarbejde
bestyrelsens beretning, det reviderede regnskab og budgettet, som alle fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.
Formanden deltager på vandrådets vegne i forhandlinger
med kommunen og andre eksterne parter eller sørger for,
at én fra bestyrelsen eller vandrådet gør det.

Formandens opgaver
Vandrådet tegnes af formanden i samarbejde med et
bestyrelsesmedlem. Sammen sørger de for, at der bliver
ført forhandlingsprotokol eller beslutningsreferat, og at
dette udsendes til medlemsvandværkerne. Det er normalt
formanden, der leder møderne i vandrådet og sikrer, at alle
i god ro og orden kommer til orde.
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Vandrådsforum
Danske Vandværker er inddelt i fem regioner, og i hver af dem er der en
vandrådsansvarlig. De udgør tilsammen Vandrådsforum, som har til
opgave at sikre erfaringsudveksling mellem Danske Vandværker og
regionernes vandrådsansvarlige med henblik på at effektivisere
arbejdet i det enkelte vandråd. Desuden drøfter og foreslår Vandrådsforum tiltag, som kan styrke og udvikle vandrådene.
Find den vandrådsansvarlige i din region på Danske Vandværkers
hjemmeside.

Kontakt vandrådet i din kommune
Få mere information om vandrådsarbejdet i din kommune ved at kontakte den vandrådsansvarlige i din region. Find den vandrådsansvarlige på
Danske Vandværkers hjemmeside.
Hvis du er medlem af Danske Vandværker, kan du logge ind på Min Side
via Danske Vandværkers hjemmeside og finde kontaktoplysninger til
vandrådet i din kommune.

Solrød Center 20 C
2680 Solrød Strand
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