
Ingen forsyningssikkerhed  
uden it-sikkerhed 

I takt med at vi bliver mere og mere digitale, 
stiger risikoen for, at dine it-systemer kan blive 
hacket.  

Det seneste år har vi set mange eksempler på, at 
det er sket for forsyninger og mange andre virk-
somheder.  

For en vandforsyning hænger forsyningssikkerhed, 
digitalisering og it-sikkerhed utroligt tæt sammen.  

It-sikkerhed er i dagens Danmark en central op-
gave på lige fod med for eksempel aflæsning af 
vandmålere og vandanalyser.   

En ansvarlig bestyrelse vil derfor prioritere it-sik-
kerhed højt for at opretholde en så høj grad af 
forsyningssikerhed som muligt.  

Det betyder også, at der skal sættes penge af 
til at sikre vandværkets it-systemer for eksempel 
SRO-systemer og computere mod hackerangreb.  

Tjek af it-sikkerheden hos dig  

Et tjek af it-sikkerheden i dine it-systemer er en 
god start. Det afslører, om du har udfrodringer, og 
giver anbefalinger til at højne it-sikkerhden – så du 
kan føle dig tryg.  

Anbefalingerne er et godt værktøj, når du skal tale 
med din it-leverandør om indsaterne for at højne 
it-sikkerheden.   

It-sikkerhed koster penge og skal prioriteres. Du 
har ikke råd til at lade være.  

 Det skal bestyrelsen have styr på 

• Uddannelse i god it-adfærd og it-sikkerhed 
• Løsninger, der kan opdage hackerangreb 
• It-beredskab, så alle ved, hvad de skal gøre, 

hvis uheldet er ude 
• Risikoanalyse, årshjul og it-politik 
• Opfølgning og dokumentation efter  

en sikkerhedshændelse 

 

Kontakt og rådgivning 

Derant er Danske Vandværkers it-sikkerhedspart-
ner i Samarbejdende Cybersikkerhed. Hør mere 
eller har du brug for hjælp til at vælge den rette 
løsning for dit vandværk.  

Kontakt Derant på telefon 91 52 66 88 eller mail 
danskevv@derant.com 

Ser du også it-sikkerhed som en 
del af forsyningssikkerheden? 
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SPAR EKSTRA  - gå med i et cyberfællesskab Særlige fordele

• Øget forsyningssikkerhed 

• Få tjekket din sikkerhed 

• Luk hullerne og opdag hackeren 
hurtigt 

It-sikkerhed koster fra 1.542 kr./mdr. 

*Et hackerangreb koster typisk  
fra 100.000 kr. 

 

 

 

Har du styr på it-sikkerheden?   
Tag ansvar som bestyrelse og tilslut 
jer Danske Vandværkers it-sikkerheds-
pakke.



Tilslut dig Danske Vandværkers  
it-sikkerhedspakke 
It-sikkerhed er afgørende for, at dit vandværk kører 
med fuld forsyningssikkerhed. Nu kan du føle dig 
helt tryg, for vi har sammensat fire it-sikkerhedspakker. 

Sikkerhedspakkerne gør det sværere for it-kriminelle 
at hacke dit vandværks it-systemer. 

Du skal blot vælge én af pakkerne  
– alt efter dit behov.

Vi hjælper dig hele vejen rundt om it-sikkerhed inkl.: 
Opdagelse af hackere, risikovurdering, beredskabs-
plan, it-sikkerhedspolitik, træning i god it-adfærd. 
Der vil være et opstartsgebyr afhængigt af løsningen 
(fra 3.500 kr.)

 Sensor, der leder  
efter hackere

 SMS-alarm og instrukser 
ved hackerangreb

 
Træning i it-sikkerhed

 
Sikkerhedsstatusrapporter

 
Årshjul og skabeloner (tjekliste)

Eksperter overvåger og 
vurderer alarmer for jer

Telefonkontakt  
ved hackerangreb

Vælg mellem: 
A: Hjælp med beredskabplan  
B: Ekspertanalyse af data, tjek 
af it-sikkerhed, personlig 
rådgivning.

Bronze
Holder selv øje med tingene 

1.542 kr.  
pr. mdr. et vandværk

Fra 492 kr. pr. mdr.  
i cyberfællesskab

 Sensor, der leder  
efter hackere

 SMS-alarm og instrukser 
ved hackerangreb

 
Træning i it-sikkerhed

 
Sikkerhedsstatusrapporter

 
Årshjul og skabeloner (tjekliste)

 Eksperter overvåger og 
vurderer alarmer for jer

 Telefonkontakt  
ved hackerangreb

 Vælg mellem: 
A: Hjælp med beredskabplan  
B: Ekspertanalyse af data, tjek 
af it-sikkerhed, personlig 
rådgivning.

Guld
Få hjælp til it-politik,  
beredskabsplan m.m.

3.208 kr.  
pr. mdr. et vandværk

 Sensor, der leder  
efter hackere

 SMS-alarm og instrukser 
ved hackerangreb

 
Træning i it-sikkerhed

 
Sikkerhedsstatusrapporter

 
Årshjul og skabeloner (tjekliste)

 Eksperter overvåger og 
vurderer alarmer for jer

 Telefonkontakt  
ved hackerangreb

 
Hjælp med beredskabplan og 
ekspertanalyse af data, tjek af 
it-sikkerhed, personlig 
rådgivning.

Platin
Få hjælp til it-politik,  
beredskabsplan m.m.

Beregnes  
pr. mdr. et vandværk

 Sensor, der leder  
efter hackere

 SMS-alarm og instrukser 
ved hackerangreb

 
Træning i it-sikkerhed

 
Sikkerhedsstatusrapporter

 
Årshjul og skabeloner (tjekliste)

 Eksperter overvåger og 
vurderer alarmer for jer

 Telefonkontakt  
ved hackerangreb

Vælg mellem: 
A: Hjælp med beredskabplan  
B: Ekspertanalyse af data, tjek 
af it-sikkerhed, personlig 
rådgivning.

Sølv
Informeres, når der sker noget 

  

2.375 kr.  
pr. mdr. et vandværk

Fra 695 kr. pr. mdr.  
i cyberfællesskab

Mest populær

Cyberfællesskab  
for de mindre  
vandværker 
Skab et cyberfællesskab med  
flere mindre vandværker og  
få it-sikkerhed til en fordelagtig pris. 

Cyberfællesskabet er udelukkende for vand-
værker, der leverer under 200.000 kubikmeter 
vand om året. Et cyberfællesskab består af en 
it/SRO-partner og op til 10 vandværker.

* Hvert vandværk i cyberfællesskabet får opsat en sensor, 
der overvåger vandværkets it-systemer. It-partneren står for 
det centrale med it-softwaren, der samler al overvågning og 
rapporterer, hvad der sker i det enkelte vandværks it-system. 

 

Bevar din it-ekspert
It-sikkerhedspakkerne er supplement til din 
firewall. Vi anbefaler, at du har en it-ekspert 
tilknyttet vandværket, som også kan få gavn af 
systemet. 

Bestil et  
sikkerhedstjek
Sikkerhedstjek af vandværkets it-løsning. Du 
får en rapport med anbefalinger til, hvad der 
skal til, for at vandværket har det rette sikker-
hedsniveau. 

Det er et godt redskab til bestyrelsen, så I kan  
beslutte, hvilken sikkerhed I skal investere i. 

Danske Vandværkers løsning 
til it-sikkerhed skræddersyet til 
vandværker. 
Løsningen er udviklet i samarbejde med 15 
vandværker og it-specialister - løsningen  
tilgodeser vandværkernes behov. 

Bestil allerede i dag en it-sikkerhedspakke  
og få tryghed. 

Kontakt it-sikkerhedsfirmaet Derant på telefon 
91 52 66 88 eller mail danskevv@derant.com

SPAR EKSTRA  - gå med i et cyberfællesskab 

Kontakt os for 
cyberfællesskab

Kontakt os for 
cyberfællesskab


