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Medlemsfordele

Vær en del af fællesskabet,  
som giver viden og rådgivning 
skræddersyet til vandværker
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Det får I for  
kontingentet
Vær en del af fællesskabet, som giver jer viden og 
rådgivning skræddersyet til vandværker

Et medlemskab er indgangen til et fællesskab, der  
leverer et livsvigtigt produkt – drikkevand. I kan  
bruge os som den sparringspartner, der hjælper med 
at styrke jeres beslutninger og gøre hverdagen på 
vandværket nemmere. I behøver ikke tænke over hvor 
ofte, I kontakter os.

Gennem jeres medlemskab får I rådgivning om grund-
vandsbeskyttelse, boringer, vandbehandling på vand-
værket og distributionen af drikkevandet. I får rådgiv-
ning om de administrative sider af vandværksdriften og 
vandsektorlovens økonomiske regulering. Og så får I en 
række kontante rabatter på kurser, forsikringer m.m. 

Sidst men ikke mindst nyder I godt af vores arbejde
med politisk interessevaretagelse, hvor vi er vandvær-
kernes samlede stemme over for lovgiver og myndig-
heder. 

Kontingent 
Gå ind på danskevv.dk og se, hvor meget jeres  
vandværk skal betale i kontingent.   
danskevv.dk > Medlem > Kontingent 

Medlemsservice
I er altid velkommen til at kontakte os,  
hvis I har:

• Spørgsmål om jeres medlemskab

• Brug for hjælp til login til Min side på danskevv.dk

• Spørgsmål om medlemsfordele og -rabatter

• Spørgsmål til fakturaer

• Brug for andre informationer.

Ring 56 14 42 42 eller send en mail til info@danskevv.dk
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Søg støtte hos  
jeres region
Jeres region er ofte forbindelsen mellem jer på 
vandværket og foreningens landsbestyrelse og 
sekretariat.

I kan altid kontakte jeres regionsbestyrelse og 
få råd. Typisk vil regionen bære jeres spørgsmål, 
synspunkt eller forslag videre til landsbestyrel-
sen og sekretariatet. 

Danske Vandværker er organiseret i fem regio-
ner. I kan se hvem, der er valgt til jeres regions-
bestyrelse på: danskevv.dk > Om os > Organisation.

Vandråd  
– et fagligt netværk
Et vandråd består af vandværker i en kommune 
og er et forum for samarbejde og videndeling 
mellem vandværker. Det fungerer også ofte som 
et fælles talerør over for jeres kommune.

I vandrådet får I:
• Netværk af vandværksfolk

• Fælles løsninger på fælles udfordringer

• Ny inspiration og viden.

Hvis I vil være med i vandrådet, kan I få mere  
viden hos den vandrådsansvarlige i jeres region. 
Se: danskevv.dk > Om os > Organisation.

 
 
 

Interessevaretagelse og 
politisk indflydelse
Hvis en sag er vigtig for jer, er den vigtig for os. 
Gennem Danske Vandværker kan drikkevandet 
tale med én stemme over for politikerne

Grundvandet
Vi arbejder for, at grundvandet  
beskyttes optimalt. 

Grøn omstilling
Vi arbejder for en bæredygtig  
drikkevandsforsyning. 

Mindre unødigt bøvl og administration
Vi arbejder for, at reguleringen i vandsektoren er 
logisk og tilstrækkelig - uanset om vandværket 
er lille eller stort. 

Politisk indsats på flere niveauer
Vi arbejder for jeres vandværk over for politikere 
i Folketinget og embedsmændene i ministerier. 

Vi er i dialog med politikere i kommuner og regi-
oner og samarbejder også med deres organisa-
tioner Kommunernes Landsforening og Danske 
Regioner.  

Læs om vores politiske mærkesager på  
danskevv.dk > Aktuelt > Vi mener

Læs mere på: danskevv.dk > Medlem
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Rådgiverteamet i sekretariatet kan hjælpe jer 
med råd og vejledning, der er skræddersyet til 
jeres udfordringer. 

Teknik
• Praktiske spørgsmål om vandværksdrift
• Beredskabsplan og håndtering af forurenings-

sager
• Samarbejde og sammenlægninger – praktiske 

spørgsmål.

Jura
• Takster, regulativ og vedtægter
• Kodeks og bestyrelsesarbejde
• Ledningsregistrering og ansvar ved graveska-

der og ledningsarbejde.

Grundvand
• Grundvandsbeskyttelse 
• BNBO-arbejde
• Punktkilder
• Udfordringer med pesticider.

Økonomi
• Takstblade
• Regnskabslovens betydning for dit vandværk
• Regnskab, kontoplaner, investeringsplaner
• Vandsektorlovens særlige regulering.

Rådgivning om kommunikation
Få hjælp med at håndtere sagen, hvis jeres vand-
værk kommer i mediernes søgelys eller kommer i 
modvind på de sociale medier. 

Viden om på hjemmesiden
På danskevv.dk > Viden om finder I hjælp til at 
drive jeres vandværk effektivt og sikkert. I finder 
også værktøjer til at få styr på de administrative 
og økonomiske sager. 

Ring eller send en mail til os:
Mandag til torsdag kl. 9.00-15.00
Fredag kl. 9.00-14.00.

Find medarbejdere og deres kontaktoplysninger 
på danskevv.dk > Om os > Sekretariatet 

Aftenrådgivning
I kan også få rådgivning om aftenen, hvis det pas-
ser jer bedre. Aftenrådgivning aftales med råd- 
giverne. 

Rådgivning 
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Få information om, hvad der sker i vandsektoren. 
Og i foreningen. Vi skriver langt, og vi skriver kort 
alt efter mediet, men jeres medlemskab giver jer:

Medlemsmagasinet Vandposten  
Bladet udkommer fem gange om året og er fyldt 
med ny viden og tips til vandværksdrift, og I finder 
masser af inspiration fra andre vandværksfolk. I 
kan også læse nyheder om politik og meget andet.

Nyhedsbrev  
En gang om ugen sætter vi spot på aktuelle histo-
rier og nyheder om drikkevand. 

Hjemmeside  
Jeres store drikkevandsbibliotek. Her finder I 
blandt andet faglig viden og værktøjer, informati-
on om love og regler, tilmelding til kurser og arran-
gementer. I kan også læse, hvad pressen skriver 
om vandbranchen, og så finder I en masse info-
grafikker, som kan bruges i kommunikationen med 
jeres forbrugere.

Selvbetjening - Min Side  
Her kan I opdatere vandværkets stamdata, indbe-
rette nøgletal, se forsikringer, læse referater fra 
regionerne og meget mere. 

Sociale medier 
Vi sætter løbende spot på drikkevand fra forskel-
lige vinkler. I kan følge os på Facebook, LinkedIn, 
Twitter og Instagram.
 
Brug meget gerne infografikkerne vi deler på 
sociale medier i jeres kommunikation med forbru-
gerne. 

Rådgivning om kommunikation 
Hvis I har en god historie, som I gerne vil dele med 
jeres forbrugere eller have i den lokale avis, kan vi 
hjælpe dig. 
 
Send en mail til kom@danskevv.dk og få råd og 
hjælp.

Følg os på:

Information

Læs mere på: danskevv.dk > Medlem
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Kurser og  
uddannelsesforløb
Deltag i vores kurser og uddannelsesforløb og bliv 
opdateret om gældende love og regler. Som med-
lem får I kurser til en særdeles fordelagtig med-
lemspris.

Kurser og uddannelse er målrettet bestyrelse og 
ansatte på vandværket samt håndværkere og 
andre, der har tilknytning til vandværker. Under-
visningen er niveauinddelt, så der er noget for alle, 
uanset om I er nye i vandbranchen eller har mange 
års erfaring. 

Kurser og uddannelse afvikles både som webinarer, 
e-learning og med fysisk fremmøde. 

Vi kan også tilbyde lokale kurser og foredrag, der er 
skræddersyet til jeres behov. Vi kommer og un-
derviser og har undervisningsmaterialer med, og I 
søger for et lokale og forplejning.

Messer
Tre gange om året skaber vi de perfekte rammer 
for, at vandværker og leverandører kan mødes for 
at tale om det seneste nye inden for vandværks- 
teknologi. 

Riv en dag ud af kalenderen og få ny viden med 
hjem. Samtidig kan I udvide jeres netværk. 

Det er gratis at deltage i messerne, som finder sted 
i Roskilde, Aars og Fredericia. 

Netværk 
– faglig sparring lokalt og regionalt  
Vi faciliterer netværk for vandværkernes ledere og 
administrative medarbejdere. Netværkene mødes 
to gange om året, og deltagerne i netværket er 
involveret i planlægning af møderne. 

Tjek det samlede udbud ud på  
danskevv.dk > Arrangementer
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Rabatter, der batter 
Som medlem af Danske Vandværker får vandværket 
en række rabatter
 

Forsikringer
Når vandværket er forsikret optimalt, giver det ro 
i maven.
Tegn vandværksforsikringer gennem TRYG/RTM til 
en fordelagtig medlemspris. 

Prisen på vandværksforsikringerne er i bund, og 
dækningsgraden er i top. Det tør vi godt sige, for vi 
har nøje undersøgt området. 

I kan læse mere om forsikringerne eller bede om et 
forsikringstilbud på danskevv.dk > Medlem > For-
sikringer skræddersyet til vandværker.

Indkøbsaftaler 
Få kontante rabatter på blandt andet telefonabon-
nementer, it-udstyr og kontormøbler gennem for-
eningens aftale med SKI (Staten og Kommunernes 
Indkøbsservice). 

Medlemsfordele 
I kan også få en fordelagtig pris på en bestyrelses-
portal, et ledelsessystem, en sikker mail og meget 
mere. Og I kan leje vores ferielejlighed i Solrød, 
hvor der er plads til fem overnattende personer. 

Butik
I butikken kan I købe fagmaterialer, hygiejneartikler 
og kampagnematerialer. 

Tjek udvalget på: danskevv.dk > Butik
 
Se hele fordelsudvalget på danskevv.dk  
> Medlem > Vandværk – dine fordele og rabatter. 

Læs mere på: danskevv.dk > Medlem



Solrød Center 20 C
2680 Solrød Strand

www.danskevv.dk
info@danskevv.dk

Vi står sammen om vores gode og sunde drikkevand

Danske Vandværker baner vejen for godt vand i hanen nu 
og i fremtiden. Vi hjælper vores medlemsvandværker i hele 
Danmark med at skabe sikker og effektiv drift. Det gør vi ved 
at skabe rammerne for, at vores vandværker leverer godt og 
sundt drikkevand til forbrugerne.

Hvor der er vand, er der liv. Du ejer dit vand, og sammen sikrer 
vi godt drikkevand både i dag og for kommende generationer.
Vi har fokus på natur og klima. Derfor arbejder vi gennem  
FN’s Bæredygtighedsmål med at skabe grøn omstilling lokalt 
og nationalt. 

Danske Vandværker er brancheorganisation for landets vand-
forsyninger, og medlemsskaren tæller også flere hundrede 
virksomheder fra branchens industri og leverandører.
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