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Vandværket deltager i netværket som A-medlem og får følgende fordele: 
 

• Gratis hotline - du kan kontakte os om Vand & Teknik. Se under KONTAKT 

 

• Gratis svar på dine spørgsmål – gerne via KONTAKT.  
Udvalgte spørgsmål/svar gemmes under Vandguiden, så andre også kan få gavn af dem. 

 

• Gratis vidensdeling - du kan deltage i lukket Facebook gruppe tilknyttet Grundvandets Venner.  
Egnede spørgsmål og svar kommer på den lukkede Facebook gruppe, så andre deltagere i 
netværket også kan få gavn af dem.  
 
Det bliver her en del af vidensdelingen foregår direkte mellem vandværker, firmaer m.fl. - 
det er en meget vigtig del af projektet, at vi får aktiveret viden på tværs - og direkte. 
Vidensdeling foregår også gennem de erfaringer, som vi opnår i de praktiske forsøg om at ”redde boringer 
og kildepladser”, hvor de gode resultater kan bruges og inspirere andre.  
 
Dette er selve kernen i projektet, som du kan deltage i.  
Hertil kommer de resultater, som vi opnår via samarbejder mellem landmænd og vandværker om frivil-
lige BNBO/indsatsplaner, som vi kalder Behovsstyret Indsatsplaner, og som er individuelle ”hele” pla-
ner.  
Udover juridiske holdbare aftaler mellem landmænd og vandværker - finder vi også løsninger på mulige 
”fortidens synder”. Det er ”uønskede stoffer”, som allerede er kommet ud i miljøet, før disse stoffer 
blev forbudt.  
Få evt. inddraget samarbejder med ”forbrugerne og byen” – alt efter behov.  
På den måde kan forbrugerne (private) også inddrages i sikkerhed for fremtidens rene grundvand og 
øget interesse om deres lokale vandværk. 

 

• 30 pct. rabat på assistance til udarbejdelse af risikovurdering og kontrolprogram. 
Analysebudgettet er steget meget de seneste år, og som deltager i netværket 
får du assistance til en bedre forståelse af dine analyser og muligheden for at 
få uvildig rådgivning om et mere målrettet og muligvis billigere kontrolpro-
gram, som drikkevandsbekendtgørelsen åbner mulighed for. 

DVN kan vurdere dine data statistisk samt vurdere vandværkets behov og mu-
lighed for besparelser. 

 

• 30 pct. rabat på assistance til vurderinger af data og løsningsforslag på særlige udfordringer som 
f.eks. Kildepladsvurdering, BNBO 
Vi vil typiske have brug for data og oplysninger til indledende vurderinger for løsningsforslag og handlings-
plan. Vi vurderer i hvert tilfælde, hvad der skal til.  
Du modtager et tilbud/budget, som du godkender, inden vi går i gang.  
Rabatten bliver synlig i forhold til vores i øvrigt meget rimelige timepriser og betingelser. 
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• 30 pct. rabat på ”udrykning” ved akut hjælp 
Vi står klar med en faglig indsatsgruppe, når det gælder vurdering af dit vand-
værk, boringer/kildeplads samt i tilfælde af både kemisk og mikrobiologiske 
udfordringer.  

 

• Andre opgaver efter budget/tilbud.  
Ønsker vandværket andre opgaver, som DVN skal udføre – fx ny hjemmeside, mitdrikkevand.dk, Behovs-
styret Indsatsplan, tilstandsrapport, m.m. aftales i hver tilfælde en rabat på 10 pct. eller mere.  
Læs mere i vores idekatalog (*).  
Vi har flere eksempler på, at en vandværksbestyrelse har gavn af et ”par ekstra uvildige øjne” på ideer til 
projekter og fremtidsplaner. Måske kan vi bidrage med gode ideer, ud fra kendskab til jeres data. 

 

• Benchmarking via mitdrikkevand.dk og vidensdeling på tekniske nøgletal m.m. (under udvikling). 
Direkte kontakt mellem vandværker, som er medlem af Grundvandets Venner. 
Du kan kontakte andre vandværker og dele din viden om fx særlige udfordrin-
ger, økonomi. Det betyder, at vandværker af forskellige størrelser godt kan 
sammenligne hinanden og drøfte erfaringsudveksling på data og informationer. 
Her kommer oplysning om rabat, når dette projekt er udviklet færdig. 

 

 

 

 

• 10 pct. rabat på vores Tema kurser (se idekatalog m.m. (*) – på eget vandværk, på Vadskærgård eller i 
luksussommerhus i Marielyst med mulighed for at kombinere faglighed og hygge samt evt. udflugt/ferie.  
 
Læs mere via link herunder. Hvis vandværket har vores hjemmeside eller bestiller ny hjemmeside hos 
os, kan tilbuddet om leje af sommerhus m.m. udvides til at gælde alle jeres forbrugere. 

 

Har du spørgsmål kan du altid ringe. 

 

(*)   

link til DVN idekatalog på dvn.dk 

link til ophold på Vadskærgård eller sommerhus i Marielyst  
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https://dvn.dk/
http://ferieinaturen.dk/
https://www.novasol.dk/feriehuse/danmark/falster/marielyst/feriehuse-marielyst-k12400

