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Når et nyt medlem træder ind i Danske 
Vandværkers politiske organisation, er 
det vigtigt at få kendskab til de regler 
og rammer, der gælder for arbejdet. Det 
gælder uanset, om det er som medlem af 
regionsbestyrelsen, repræsentantskabet 
eller landsbestyrelsen. 

Denne pjece beskriver opgaverne i 
foreningens forskellige politiske organer 
og udvalg både i forhold til den daglige 
drift, men også i forhold til snitflader 
mellem landsbestyrelsen/repræsentant-
skabet, landsformanden, direktøren og 
sekretariatet. 

Formålet er at sikre, at hele landsbesty-
relsen og repræsentantskabet har en 
fælles opfattelse af, hvad der er ”det 
gode foreningsarbejde”.
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Danske Vandværker er brancheorganisa-
tion for landets vandforsyninger, der ud-
over vandværksmedlemmer også tæller 
virksomheder fra branchens industri og 
leverandører.

Foreningen tilbyder rådgivning, kurser, 
netværk og politisk interessevaretagelse 
til medlemmerne. Vores kommunikation 
om branchen retter sig både mod med-
lemmer og forbrugere. Vi arbejder for en 
sikker og effektiv vandforsyning til gavn 
for forbrugerne.

Mission 
– Hvorfor er vi her?
Vi uddanner og rådgiver medlemsvand-
værkerne og varetager deres interesser 
både politisk og fagligt. Vi skaber de 
bedste betingelser for, at vores vandvær-
ker kan levere godt drikkevand til deres 
forbrugere nu og i fremtiden.

Vision  
– Hvor vil vi gerne hen?
• Vi vil være kendt som Danmarks 

medlemsdemokratiske drikkevands-
forening. 

• Vi vil sætte aftryk på den grønne 
omstilling, innovation og digitale 
løsninger gennem nationale partner-
skaber og lokale netværk.

• Vi vil medvirke til at sætte høje kva-
litetskrav for drikkevandet og fortsat 
styrke kompetencerne i branchen.

• Vi vil gøre det attraktivt at engagere 
sig i den lokale drikkevandsforsy-
ning.

Strategi 2021-2025 ”Fælles-
skab om drikkevandet”
Foreningens arbejde tager udgangspunkt i 
strategi 2021-2025 ”Fællesskab om drikke-
vandet” og dets fire strategiske spor, som 
alle hægtes op på FN’s verdensmål:

• Opbakning til forbrugerejerskab

• Kvalitetsbevidst og kompetent  
drikkevandsforsyning

• Digitalisering skal styrke drift og 
dialog

• Grøn omstilling – nu og i fremtiden 

Kort om Danske Vandværker

Find strategien på vores hjemmeside
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Datagrundlag: Tal er beregnet på baggrund af indberetninger fra 92,5% af foreningens medlemmer. 
Note: Regionsgrænser er forskellige fra Danmarks regionsopdeling, jf. regionernes vedtægter.

I 2021 blev der udpumet 
166.985.066 m3 vand.  
Fordelt i procenter på regionerne:

Medlemmerne leverede  
i 2021 vand til 1.156.297  
forbrugssteder. 
Fordelt i procenter på regionerne:

I 2021 blev der leveret 
156.799.242 m3 vand.
Fordelt i procenter på regionerne:

Danske Vandværkers medlemmer 2022

315 
Virksomheder

1.743 
Vandværker

Øst

30%

Midt

26%

Nord

17%

Syd

16%

Fyn

10%

Samlet udpumpet vandmængde fordelt på regioner 
Q4

Note; Af de 1679 der har indberettet i 2020 har 62 tastet 0 i leveret vandmængde

Øst

30%

Midt

27%

Nord

17%

Syd

17%

Fyn

9%

Samlet antal leveret mængde vand fordelt på regioner 
2021

Datagrundlag: Indberetning 2021: 92,5% af vores medlemmer

Øst

35%

Midt

26%

Nord

16%

Syd

13%

Fyn

9%

Samlet antal forbrugssteder fordelt på regioner
Q4

 Nord
14 kommuner
13 vandråd
357 vandværker

 Midt
16 kommuner
14 vandråd
481 vandværker

 Syd
12 kommuner
12 vandråd
250 vandværker

 Fyn
10 kommuner
10 vandråd
147 vandværker

 Øst
34 kommuner
26 vandråd
508 vandværker

Gennemsnitlig vandspild i procent  
fordelt på udpumpet mængde

Gennemsnitlig elforbrug (inkl. varme) pr.  
leveret m3 fordelt på udpumpet mængde

Gns. elforbrug
0,80 kWh

Gns. vandspild 
5,78%
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SekretariatLandsbestyrelse

Repræsentation (juridisk ansvarlig)

Udvalg

Vandråd Netværks-
fora

Teknisk
Forum

UdførendeOverordnede ledelse

Danske Vandværkers
foreningsstruktur 2020 Deltagende / observatør 

Medlemsvandværker

Direktør

Består af formand og næstformand fra hver 
region.

Formål: Har den overordnede ledelse af 
foreningen under ansvar overfor repræsentant-
skabet og udøver denne ved beslutninger på 
bestyrelsesmøderne. 

Opgave: Træffer de overordnede politiske og 
administrative beslutninger. Landsbestyrelsen 
ansætter og afskediger direktøren.   

Landsbestyrelsens beslutninger effektueres 
via sekretariatet. 

Medarbejdere
Personale
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Består af bestyrelsesmedlemmerne fra foreningens 
fem regionsbestyrelser og leverer medlemmer til 
ad hoc-udvalg, vandrådsforum og kursusudvalg.

Formål: Godkender budget og regnskab,
foreningens politiske organisation og 
overordnede politik og strategi samt vedtægter 
efter indstilling fra landsbestyrelsen.

Regioner 
Regionens formål er repræsentation i de 
offentlige myndigheders råd og udvalg på 
regionalt og lokalt niveau og herved styrke 
den decentrale vandforsyning. Afholder diverse 
kurser, virksomhedsbesøg m.v. såvel regionalt 
som kommunalt og står for kontakt til vandråd.

28

5 5 5 5 8

Kursus
udvalg

Ad hoc
udvalg

6 5

Vandråds-
forum

Direktøren har ansvaret for foreningens 
daglige drift med ansvar umiddelbart 
overfor landsformanden. Direktøren ansætter 
og afskediger sekretariatets medarbejdere.

Organisationsdiagram
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Repræsentantskabet er foreningens 
højeste myndighed. Foreningens øvrige 
organer har fuld transparens overfor re-
præsentantskabet. Landsbestyrelsen har 
den overordnede ledelse af foreningen 
under ansvar overfor repræsentantskabet. 

De fem regioner i Danske Vandværker har 
til formål på regionsniveau at styrke den 
decentrale vandforsyning og koordinere 
arbejdet i generelle spørgsmål på vand-
forsyningsområdet samt repræsentere 
medlemmerne over for overordnede 
myndigheder.

Regionen har som hovedopgave at sikre, 
at den er repræsenteret i de offentlige 
myndigheders råd og udvalg på regionalt 
og lokalt niveau. Desuden skal regio-
nen opretholde kontakt til og mellem 
medlemmerne samt løbende informere 
vandrådene i de enkelte kommuner.

Regionen bistår også med input til 
foreningens kurser og afholder diverse 
arrangementer og virksomhedsbesøg.

Rollefordeling mellem repræsentant-
skab, landsbestyrelse og regioner
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Som medlem af enten repræsentant-
skabet eller landsbestyrelsen har man 
et ansvar for foreningen. Det er derfor 
vigtigt, at der hele tiden er bevidsthed 
om den rolle og opgave, der følger med 
hvervet. Det betyder, at alle medlemmer 
har de samme rettigheder og det samme 
ansvar, uanset hvilken baggrund de har 
for at træde ind. Alle medlemmer har 
det samme overordnede mål: at sikre for-
eningens drift og sørge for foreningens 
udvikling. Medlemmerne skal arbejde ud 
fra foreningens bedste, hvilket kan bety-
de, at man må fravige lokale/regionale 
interesser.

Tydelig skelnen mellem 
det foreningspolitiske ar-
bejde og lokale udfordrin-
ger i eget vandværk
Hvis et medlem af repræsentantskabet/
landsbestyrelsen har et spørgsmål eller 
dilemma, der vedrører ens politiske virke 
i foreningen, skal henvendelsen gå gen-
nem enten regionsformanden, landsfor-
manden eller direktøren. 

Hvis der til gengæld er 
spørgsmål, der er relateret 
til ens eget vandværk, skal 
henvendelsen ske til den 
relevante medarbejder i 
sekretariatet.

Ny i repræsentantskabet/ 
landsbestyrelsen
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Ny i repræsentantskabet
Som nyvalgt til repræsentantskabet får 
man udleveret en ”pakke” med de vig-
tigste dokumenter, der gør medlemmet i 
stand til at udføre sin rolle.

Pakken indeholder:

• Foreningens vedtægter

• Forretningsorden

• Direktørinstruks

• Årshjul

• Oversigt over honorar og tilskud

• Kommissorie for kursusudvalget og 
Teknisk Forum

• Mødekalender

• Skema til refusion af kørsel og udlæg

• Information om GDPR og samtykke-
erklæring

• Værd at vide som politisk valgt 

Vedtægter
Vedtægter for Danske Vandværker er 
senest revideret og godkendt på repræ-
sentantskabets møde den 12. juni 2022. 
De gældende vedtægter kan findes på 
foreningens hjemmeside. 

Tavshedspligt
Alle oplysninger, som et medlem i 
repræsentantskabet/landsbestyrelsen 
modtager i sin egenskab af politisk valgt 
i foreningen, er underlagt tavshedspligt 
og skal behandles fortroligt, medmindre 

andet konkret aftales. Tavshedspligten 
ophører ikke ved udtrædelse af repræ-
sentantskabet/landsbestyrelsen.

Inhabilitet
Et medlem af repræsentantskabet/
landsbestyrelsen skal loyalt varetage 
foreningens interesser. Et medlem eller 
direktør må ikke deltage i behandlingen 
af spørgsmål, hvor medlemmet eller 
direktøren er inhabil. Det kan for eksem-
pel være behandling af aftaler mellem 
foreningen og medlemmet/direktøren selv 
eller søgsmål mod den pågældende selv. 
Repræsentantskabet/landsbestyrelsen 
afgør selv, om et medlem er inhabil i den 
konkrete sag, men bør i tvivlstilfælde rådfø-
re sig med landsformand, regionsformand 
og/eller direktør.

Udtalelser til  
eksterne/pressen
Hvis foreningen vil frem med sine 
budskaber omkring sine mærkesager, 
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er det vigtigt at være synlige i pressen. 
I forlængelse af det er det vigtigt med 
klare retningslinjer for, hvem der må og 
kan udtale sig om hvad. 

Alle bør, inden de lader sig interviewe af 
en journalist, drøfte sagen med forenin-
gens pressemedarbejder for at blive 
klædt på til interviewet.

Landsformanden
Landsformanden er den eneste i bestyrel-
sen, der udtaler sig på vegne af Dan-
ske Vandværker, og er den eneste, der 
udtaler sig om sager vedrørende Danske 
Vandværkers vedtægter og bestyrelses-
forhold.

Direktør
Direktøren kan i princippet udtale sig om 
alt, der vedrører Danske Vandværker, dog 
ikke om vedtægter og bestyrelsesforhold. 
Direktøren kan uddelegere rammer til 
sekretariatets medarbejdere.

Regionsformænd og repræsentant-
skabsmedlemmer
Medlemmer af repræsentantskabet og 
regionsformænd kan udtale sig om sager 
på regionalt og lokalt niveau. Handler 
henvendelsen sig om foreningens politik 
henvises til landsformanden eller direk-
tøren. 

Regnskab- og  
budgetansvar
Budgetudkastet udarbejdes af sekreta-
riatet og forelægges landsbestyrelsen i 
oktober. Det endelige budget forelæg-
ges repræsentantskabet til godkendelse i 
november.

Det er landsbestyrelsens ansvar at aflæg-
ge årsrapporten. Det gøres i praksis ved, 
at sekretariatet i samarbejde med revisor 
opstiller et udkast til årsrapporten, som 
revisor har revideret. Revisorens primære 
opgave er at bistå landsbestyrelsen med 
at aflægge en retvisende årsrapport samt 
gøre opmærksom på eventuelle mangler 
i de interne kontroller i bogholderiet. 

Herefter har landsbestyrelsen mulighed 
for at godkende årsrapporten, hvis den 
findes retvisende. Det er i sidste ende 
landsbestyrelsen, der bestemmer, hvad 
der står i årsrapporten, og dermed har 
det endelige ansvar for denne. Års-
rapporten skal hvert år forelægges og 
godkendes på repræsentantskabsmødet 
i 2. kvartal.  
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Forsikringer
Som medlem af foreningens repræsen-
tantskab/landsbestyrelse er man omfattet 
af en bestyrelsesansvarsforsikring, der 
dækker den erstatning, som medlemmet 
kan blive pålagt i forbindelse med besty-
relsesarbejdet for Danske Vandværker.

Bemærk, at bestyrelsesansvarsforsikringen 
ikke omfatter rådgiveransvar, da dette 
ikke ligger inden for opgaveområdet 
som medlem af repræsentantskabet/
landsbestyrelsen, men alene hører under 
sekretariatet. Herudover er repræsentant-
skabet/landsbestyrelsen ved rejseaktiviteter 
i Europa medforsikret af sekretariatets 
rejseforsikring.

Medlemmer af repræsentantskabet/
landsbestyrelsen er desuden dækket af 
en ulykkesforsikring, der omfatter alle 
aktiviteter et medlem af repræsentantska-
bet/landsbestyrelsen måtte have - herun-
der kørsel til og fra møder.

Refundering af udgifter og 
kørselsgodtgørelse
Medlemmer af repræsentantskabet/lands-
bestyrelsen får dækket diverse udgifter 
i lighed med statens regler. Det vil sige, 
at for eksempel kørsel til møder afregnes 
efter statens takster. Alle køresedler skal 
sendes til bogholderi@danskevv.dk senest 
den 15. i hver måned. 

Mail og it-sikkerhed
Som medlem af repræsentantskabet/
landsbestyrelsen får man en Danske 
Vandværker-mail, som kan tilgås enten 
via webadgang på www.office.com eller 
få den indlæst i Outlook, hvis man har 
det på sin computer. Foreningens it-sup-
port SolidIT kan hjælpe med at opsætte 
mailen ud fra ens behov. De kan kontak-
tes på tlf.: 70 25 60 05 eller 
support@solidit.dk. 

En mailboks udgør en særlig risiko for 
it-sikkerheden, da angreb fra it-kriminelle 
ofte begynder med et klik på et farligt link i 
en mail, eller at der åbnes en vedhæftet fil. 
Alle med en Danske Vandværker-mail har 
ekstra beskyttelse af links og vedhæftede 
filer, idet alle mails bliver skannet, inden de 
lander i indbakken. Skanningen kan forsinke 
mailen en smule, og et link kan være læn-
gere tid om at åbne. Hvis der modtages 

Log ind på bestyrelsesportalen BetterBoard  
og find relevante dokumenter 
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en mail, hvor der er mistanke om spam, 
eller hvis man får klikket på et skadeligt link, 
så kontakt support@solidit.dk – hellere én 
gang for meget.

Det anbefales at udskifte adgangskoden  
hver tredje måned.

Digital bestyrelsesportal  
til materiale
Danske Vandværker benytter den digitale 
bestyrelsesportal BetterBoard, hvor alt 
materiale til både landsbestyrelsesmøder 
og repræsentantskabsmøder kan findes. 
Nye medlemmer i landsbestyrelse/repræ-
sentantskab får tilsendt mail om adgang. 

Portalen rummer udover mødemateriale 
også andre relevante dokumenter. 

Besøg sekretariatet
Som nyt medlem i landsbestyrelsen/
repræsentantskabet inviteres man på 
besøg i sekretariatet for at hilse på med-
arbejderne og samtidig få en introduktion 
til de forskellige arbejdsopgaver, der 
løses af sekretariatets medarbejdere. 

Hvis et besøg ikke er muligt, kan det 
eventuelt ske digitalt eller telefonisk. 
Besøg i sekretariatet aftales med direktø-
ren eller ledelseskonsulenten.
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Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er foreningens 
højeste myndighed og består af besty-
relsesmedlemmerne fra foreningens fem 
regionsbestyrelser. Repræsentantskabs-
medlemmerne er således også juridisk 
set øverst ansvarlig for foreningens virke.

Repræsentantskabets hovedopgave er 
godkendelse af budget og regnskab for 
foreningen samt foreningens politiske 
organisation og overordnede politik og 
strategi. Repræsentantskabet godkender 
desuden foreningens vedtægter efter 
indstilling fra landsbestyrelsen.

Ind- og udtræden
Der er ikke tale om en bestemt valgperio-
de for medlemmer i repræsentantskabet. 
Ved nyvalg af medlemmer i de respek-
tive regionsbestyrelser tiltræder disse 
umiddelbart derefter som medlemmer af 
repræsentantskabet.

Medlemmer udtræder af repræsentant-
skabet, hvis der ikke opnås genvalg til de 
respektive regionsbestyrelser, eller hvis 
medlemmet fratræder sin funktion i sit 
eget vandværk. 

Møder
Repræsentantskabet afholder årligt to 
møder. I 2. kvartal afholdes ordinært 
repræsentantskabsmøde med godken-
delse af den reviderede årsrapport for det 

seneste regnskabsår, mens der i 4. kvartal 
afholdes repræsentantskabsmøde med 
henblik på godkendelse af budget og 
kontingent for det kommende år. 

Dirigentrollen går hvert år på skift mellem 
regionerne. Den region, der har dirigent- 
rollen, er således dirigent for begge de 
to årlige møder. 

Repræsentantskabet kan afholde et årligt 
seminar i forlængelse af det ordinære 
repræsentantskabsmøde i 2. kvartal, hvor 
aktuelle emner tages op f.eks. emner af 
strategisk karakter og risikodrøftelse. 

Der kan holdes ekstraordinære møder, 
hvis landsbestyrelsen finder anledning 
hertil, eller hvis to regioner fremsætter 
ønske herom med angivelse af dagsorden.

Honorar
Den enkelte region får årligt tildelt et 
beløb til honorering, som herefter for-
deles mellem bestyrelsesmedlemmerne 
i regionen. Det samlede beløb justeres 
i henhold til nettoprisindekset samt 
eventuelle konkrete ændringsforslag, der 
stilles fra landsbestyrelsen. 

Desuden tildeles hver region et årligt til-
skud, som blandt andet går til afholdelse 
af regionens bestyrelsesmøder, gene-
ralforsamling, temaarrangementer og 
lignende samt kørsel til regionens kurser.
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Landsbestyrelsen

Landsbestyrelsen består af formand og 
næstformand fra hver region. I henhold 
til foreningens vedtægter konstituerer 
landsbestyrelsen sig ved førstkommende 
møde efter de regionale generalforsam-
linger, hvor landsformand og næstfor-
mand vælges af og blandt medlemmer i 
landsbestyrelsen. 

Landsbestyrelsen har den overordnede 
ledelse af foreningen under ansvar over-
for repræsentantskabet og udøver denne 
ved beslutninger på bestyrelsesmøderne. 
Landsbestyrelsens opgave er således at 
træffe de overordnede politiske og ad-
ministrative beslutninger. Beslutningerne 
effektueres via foreningens sekretariat. 

Landsbestyrelsen evaluerer sit arbejde én 
gang årligt med udgangspunkt i forenin-
gens ”Kodeks for godt bestyrelsesarbej-
de” med det formål løbende at forbedre 
og udvikle bestyrelsens arbejde. Den 
seneste evaluering kan findes på hjem-
mesiden. 

Ind- og udtræden
Der er ikke tale om en bestemt valgpe-
riode for medlemmer i landsbestyrelsen. 
Ved nyvalg af formand og næstformand i 
de respektive regionsbestyrelser tiltræder 
disse umiddelbart derefter som medlem-
mer af landsbestyrelsen.

Medlemmer udtræder af landsbestyrel-
sen, hvis der ikke opnås genvalg som 
enten formand eller næstformand i de 
respektive regionsbestyrelser, eller hvis 
medlemmet fratræder sin funktion i sit 
eget vandværk.  

Møder
Landsbestyrelsen afholder årligt mindst 
fire ordinære bestyrelsesmøder. Der 
kan indkaldes til ekstraordinære møder 
i landsbestyrelsen af landsformanden, 
eller hvis der er fremsat ønske fra mindst 
to regioner med angivelse af sager, der 
ønskes behandlet. Desuden har landsbe-
styrelsen også et årligt seminar.

Honorar
Medlemmer af landsbestyrelsen hono-
reres direkte af foreningen. Honoraret 
justeres hvert år i henhold til netto- 
prisindekset. 
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Direktøren

Politikpapir

I foreningen er der udarbejdet et samlet 
politikpapir for at sikre, at der er det 
rette politiske fokus i foreningen, og at 
foreningen taler med én stemme i poli-
tiske spørgsmål. De forskellige politiske 
problemstillinger og initiativer er skitseret 
inden for tre hovedemner.

I henhold til Danske Vandværkers ved-
tægter ansætter landsbestyrelsen en 
direktør for foreningen. Direktøren har 
ansvaret for foreningens daglige drift 
med ansvar umiddelbart overfor landsfor-
manden.

Direktøren ansætter og afskediger sekre-
tariatets medarbejdere.

Den gældende forretningsorden, direktørinstruks og  
politikpapir kan findes i bestyrelsesportalen BetterBoard

Hovedemner
1) Styrket grundvandsbeskyttelse
2) Bevar den decentrale model
3) Skub i den grønne omstilling
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Kursusudvalg

Kursusudvalgets, Teknisk Forums og Vandrådsforums  
kommissorium kan findes i bestyrelsesportalen BetterBoard

Kursusudvalget er oprettet af Danske 
Vandværkers landsbestyrelse til vareta-
gelse og koordinering af kursus- og ud-
dannelsesrelaterede opgaver og refererer 
til landsbestyrelsen. Udvalgets udmel-
dinger, råd og vejledninger forelægges 
landsbestyrelsen til endelig godkendelse 
før iværksættelse af trufne beslutninger 
i foreningens sekretariat og i de enkelte 
regioner. 

Kursusudvalget består af den kursus- 
ansvarlige fra hver af foreningens fem 
regioner samt foreningens direktør eller 
faglig chef. Udvalget mødes minimum tre 
gange om året.

Honorar
Medlemmer af kursusudvalget får ud-
betalt et honorar, der hvert år justeres i 
henhold til nettoprisindekset. 

Kursusudvalget har til opgave at:
• varetage og kommunikere  
 medlemmernes behov og  
 ønsker om uddannelse og  
 kurser.

• komme med forslag til nye  
 kurser og justering af  
 eksisterende.

• sikre erfaringsudveksling og  
 koordinering af kursaktivite- 
 terne mellem regionerne.
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Teknisk Forum

Vandrådsforum

Teknisk Forum er oprettet af Danske 
Vandværkers landsbestyrelse og har til 
formål at involvere det tekniske driftsper-
sonale i Danske Vandværkers organisati-
on og samle og dele viden og erfaringer 
om tekniske aspekter af vandværksdrift. 
Teknisk Forum refererer til landsbestyrel-
sen. 

Foreningens direktør og landsformand 
holder årligt et møde med formand og 
næstformand fra Teknisk Forum om, hvilke 
emner Teknisk Forum skal se nærmere på.

Teknisk Forum består af 10 medlemmer 
plus fem suppleanter, som alle vælges på 
generalforsamlingerne i Danske Vandvær-
kers regioner. 

Teknisk Forum afholder årligt fire møder.

Honorar
Medlemmer af Teknisk Forum får udbetalt 
et honorar, der hvert år justeres i henhold 
til nettoprisindekset.

Vandrådsforum er en erfagruppe, som 
sikrer erfaringsudveksling mellem vand- 
rådene og regionerne med henblik på at 
effektivisere arbejdet i det enkelte vand-
råd. Vandrådsforum drøfter og foreslår 
tiltag, som kan styrke og udvikle vandrå-
dene til gavn for de enkelte vandværker 
og deres forbrugere.

Vandrådsforum består af den/de vandråds-
ansvarlige fra hver af foreningens fem 
regioner. Vandrådsforum mødes to gange 
om året.
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Log ind på Min Side og find relevante dokumenter 

Vandråd
I mange af landets kommuner er der 
oprettet et vandråd, der består af én til 
to repræsentanter fra hver af kommunens 
vandforsyninger. Vandrådets formål er at 
være vandværkernes samarbejdsforum 
for interessevaretagelse, videndeling, 
netværksdannelse og et fælles talerør 
over for kommunen. 

Hvert vandråd vælger en bestyrelse 
blandt repræsentanterne i vandrådet.
Ved at logge ind på Min Side på Danske 
Vandværkers hjemmeside kan man tilgå 
ens lokale vandrådsside, hvor det er 
muligt for administrator at uploade doku-
menter vedrørende vandrådets arbejde.

Regionsvandråd
I hver af Danske Vandværkers fem 
regioner findes der et regionsvandråd, 
som ledes af regionens bestyrelse, og 
består af én til to fra hvert vandråd i 
regionen. Regionsvandrådet er et forum 
for erfaringsudveksling, information om 
ny lovgivning, målsætning og tiltag med 
henblik på at støtte vandrådene ude i 
kommunerne. Regionsvandrådet mø-
des mindst én gang om året – ofte med 
deltagelse af relevante medarbejdere fra 
sekretariatet.

Vandråd og regionsvandråd
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