
Vandrådets organisering
Vandrådet udgøres af alle vandværker i kommunen. De vælger en besty-
relse for vandrådet, som konstituerer sig med formand og næstformand. 

Organiseringen af vandrådet vil afhænge af antallet af vandværker i kom-
munen. Det kan svinge fra meget få til over 100 vandværker i én kommune.

Erfaringsudveksling med andre vandråd
I din region er der etableret et regionsvandråd, som skal bidrage til at ud-
veksle erfaringer på tværs af vandrådene. Et regionsvandråd består typisk 
af én til to medlemmer fra vandrådene i hver kommune.

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 under Om os > Udvalg.

Solrød Center 20 C
2680 Solrød Strand

www.danskevv.dk
info@danskevv.dk
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Fagligt netværk  
for vandværker

Vi har også 
brug for dig!

Vandrådet i din kommune



Vi har brug for dig
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…
vandværkernes samarbejdsforum 
for interessevaretagelse, vidensde-
ling, netværksdannelse og et fælles 
talerør over for kommunen.

Dele dine erfaringerI vandrådet 
kan du:

Hente inspiration hos 
dine vandværkskolleger

Indgå i et menings-
fyldt netværk for 
vandværksfolk

Vandrådets arbejde
Indsatsplaner

Vandforsyningsplaner

Kildepladsbeskyttelse

Vandindvinding

Vandforsyning i det åbne land

Regulativer

Beredskabsplaner

Koordinationsforum ifm. grund-
vandsbeskyttelse i kommunen



Som medlem af vandrådet kan du 
styrke dit vandværks:
• driftsvilkår og økonomi
• adgang til viden om tekniske og  
 administrative forbedringer
• gennemslagskraft over for 
 kommunen og leverandører
• netværk

Vi glæder os til at 
møde dig i vandrådet
Få mere information om vandråds-
arbejdet ved enten at kontakte den 

vandrådsansvarlige i din region – se 
Danske Vandværkers hjemmeside 
under Om os > Udvalg.

Hvis du er medlem af Danske Vand-
værker, kan du logge ind på Min Side 
på Danske Vandværkers hjemmeside 
og se kontaktoplysninger på besty-
relsen i vandrådet i din kommune.

Få ny viden

Gå sammen om 
løsning af  
udfordringer

Hente hurtig hjælp, 
hvis der opstår et 
akut behov

Få råd om store 
og små problemer
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