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Rent drikkevand
– enkelt og sikkert

Bürkerts online analysesystem til vand 

reducerer antallet af måleinstrumenter og 

giver dig samlet overblik over processen.

• Modulopbygget sensor- og elektroniksystem.

•   Konstant måling af vandkvalitet med 

mulighed for hurtig og enkel udskiftning af 

sensorer under drift (hot swap).

•    Kan overvåge � ere parametre samtidigt og  

kræver minimal mængde prøvevand.

•   Indbygget rensesystem sikrer minimal 

vedligeholdelse.

Type 8906: 

Komplet system i rust-

fast skab til opgaver med

mange måleparametre.

Type 8905: 

Kompakt plug-and-play 

løsning i plastskab for 

enkle målinger.

WE MAKE IDEAS FLOW

www.burkert.dk · Telefon 4450 7500

Online analysesystemer 
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Fund af PFAS behøver ikke betyde lukning af en boring
Kemic Vandrens har Best Available Technology (BAT) til rensning for 
PFAS, og med vores mobile anlæg kan vi komme hurtigt i gang, så 
forbrugerne fortsat kan være trygge ved deres drikkevandsforsyning.

Omfanget af forurening med PFAS er sandsynligvis så stort, at nye boringer ikke 
kan stå alene som løsning – for de kan også være eller blive forurenede. Det er 
nødvendigt at rense det forurenede vand. Venter vi, kan det være på bekostning 
af forbrugernes tillid og sundhed.

Kontakt Kemic Vandrens, hvis I har mistanke om eller konstaterer PFAS-
forurening i en boring. Vi kan hjælpe fra dag til dag med vores mobile anlæg, 
eller udbygge vandbehandlingen på jeres vandværk med rensning for PFAS, 
begge dele med vores veldokumenterede Best Available Technology som vi har 
benyttet og videreudviklet over flere år. 

Kontakt os og hør om sikre løsninger til drikkevand. 
Ring 76 73 37 50

PFAS KAN renses væk  

Læs mere på www.kemic.dk
eller følg os på LinkedIn

Her og nu-løsningen
Mobilt behandlingsanlæg opstilles ved vandværket.

Den fremtidssikre løsning
Vandværket udvides med integreret rensning.



Dialog og mere  
samhørighed

Leder

Kære medlemmer!  
Som foreningens nye landsformand vil 
jeg slå fast, at dét, at kunne give noget 
værdifuldt til fællesskabet på frivillig 
basis, er meget vigtigt for mig.   

Her i vores brancheforening er vi et fæl-
lesskab på 1.750 vandværksbestyrelser 
med gennemsnitligt fem medlemmer i 
hver. Det bliver omkring 9.000 personer - 
hvis vi også tæller de ansatte med på de 
større vandværker. Hver dag sørger vi for 
at levere knapt hvert andet glas vand, der 
drikkes her i landet. Og vi understøtter 
også produktionen i mange virksomheder 
og landbrug.    

Styrket og tættere dialog   
En af mine store kæpheste er at styrke 
dialogen i foreningen: Mellem dig og 
regioner, landsbestyrelse og repræsen-
tantskab og naturligvis den anden vej 
retur. Hvilke udfordringer og muligheder 
oplever I på jeres vandværk, og hvilke 
trusler, muligheder eller nye regler skal I 
forholde jer til på et tidspunkt?   

En brancheforening  
skal være visionær 
En brancheforening er forpligtet til at være 
visionær og ambitiøs og skal træffe be-
slutninger på vegne af branchen. Af og til 
også beslutninger, som umiddelbart ikke 
er lige interessante for alle medlemmer.    

En af den slags foreningspolitiske beslut-
ninger, som landsbestyrelsen traf for et 
par år siden, var, at Danske Vandværker 
skulle indgå aktivt i udviklingen af en 
it-sikkerhedsløsning målrettet branchen.   

Der er lagt et stort arbejde i at tilbyde en 
it-sikkerhedsløsning, men modtagelsen 
blandt jer medlemmer har været knapt så 
storslået. Derfor skal vi overveje, hvad vi 
gør nu, for trusselsbilledet hvad angår cy-
berangreb er absolut ikke blevet mindre.   

Et andet eksempel på en foreningspoli-
tisk beslutning, som har vundet stor ud-
bredelse, er de brancherettede forsikrin-
ger, der giver en ganske pæn økonomisk 
fordel til det enkelte vandværk. 

Så hvad er det, der afgør, om I på vand-
værkerne køber ind på de løsninger, som 
vi gør alt forarbejdet til?   

Der er mere end én bundlinje på et 
vandværk  
Vi kender alle den økonomisk bundlinje 
og de værdier, der er via driften i vand-
værket. Men på flere og flere vandværker 
arbejdes der også med den bundlinje, 

der gennem samarbejde, skaber værdier 
for miljøet, naturen, lokalsamfundet og 
det rene drikkevand de næste 50-100 år. 
Der er mange muligheder og løsninger, 
så lad os finde inspiration via dialogen 
med hinanden på tværs af vandværker.  

Kaffe, dialog og nærhed  
Dem af jer, der allerede kender mig, 
ved, at jeg er stor fan af at invitere til 
kaffemøder, for jeg er optaget af den 
demokratiske samtale. En dialog, hvor vi 
kan udveksle meninger og ideer og på 
den måde finde de bedste løsninger og 
muligheder til gavn for os alle i fællesska-
bet.     

Kom og tal med os på messen   
På den kommende messe i Fredericia – 
og de andre messelokationer – er vi en 
masse vandværksfolk forsamlet. Jeg og 
den nye næstformand Jens Ejnar Kristen-
sen vil benytte muligheden til at tale med 
så mange som muligt. Vi inviterer derfor 
til en uformel dialog med os i et lounge-
hjørne på foreningens stand.  

Kom og del, hvad du har på hjerte, 
hvordan vi kan blive bedre til at fremme 
nærheden i foreningen og drage fordel af 
alle vores erfaringer, holdninger og ideer.     

Vi søger for en kop kaffe.  
Jeg glæder mig til at møde dig.

Foto: Frank Cilius

Jan Andersen
Landsformand 
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Mykolaiv er en havneby 
med 470.000 indbyggere i 
det sydlige Ukraine.

Lasten bestod især af pumper, frekvens-
omformere, PE-svejseudstyr, mobilgene-
ratorer, rør og fittings, som har stået højt 
på den ukrainske ønskeliste. Knap 40 
vandværker og en række leverandører til 
branchen har doneret materiel, og DSV 
donerede transporten.

“Vi har efter bedste evne forsøgt at 
levere materiel, som kan bruges. Og 
takket været Grundfos i Bjerringbro er 85 
procent af alle pumper blevet testet og 
serviceret. Nogle pumper er også blevet 
dømt ude, da de var for slidte. Vi har 

heldigvis en god kontakt på ambassaden 
i Ukraine, som dels har kæmpet en brav 
kamp for at få alt papirarbejdet i orden, 
dels har fortalt os hvilke vandværkskom-
ponenter, der er brug for”, fortæller 
Benny Nybroe, som er koordinator på 
vandbranchens indsamling.

Brug for materiel
“Mykolaiv er en by med cirka 500.000 
indbyggere, og den er uden en egentlig 
vandforsyning. De har adgang til brakvand 
fra floden Dnipro, så de har stort behov for 
hjælp. Heldigvis er et andet NGO-projekt 

i gang med at lave grundvandsboringer”, 
forklarer koordinatoren.
Benny Nybroe er tidligere chef for Greve 
Vandværk. Hans kone var lige blevet 
udstationeret til Ukraine, og han havde 
egentlig sagt sit job op for at kunne rejse 
med, men så kom krigen.

Indsamlingen har modtaget et helt vand-
værk og har givet det videre til Ingeniører 
Uden Grænser, som vil sørge for, at det 
kommer til at gøre gavn i Ukraine. 

Benny Nybroe kan ikke sige noget om, 
der kommer endnu en indsamling.   

Vandbranchen sender 
hjælp til Ukraine

I begyndelsen af august satte en lastbil fra Bjerringbro med 
materiel til drikkevand næsen mod Ukraine. Og med den danske 

ambassades hjælp ankom grejet til havnebyen 
Mykolaiv i det sydlige Ukraine. 

 
Benny Nybroe 
tidligere chef for  
Greve Vandværk.
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Af Dorthe G. Rasmussen, pressemedarbejder 
Foto: PrivatHjælp til Ukraine
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Hvad er PFAS? 
PFAS er en forkortelse for perfluorerede 
alkylsyrer. De mest kendte forbindelser 
er PFOA, PFOS og PFOSA. Der findes 
flere tusinde forskellige forbindelser, og 
stofferne bruges bredt i industrien som 
smudsafvisende overfladebehandling 
af for eksempel tæpper og regntøj, 
imprægnering af papir og pap samt i 
belægning på teflonpander. 

PFAS-forbindelser er giftige for menne-
sker og miljø, og de er både kræftfrem-
kaldende og hormonforstyrrende. Men 
stofferne er også svært nedbrydelige 
og ophobes i miljøet og i mennesker 
og dyr, hvilket betyder, at PFAS-stoffer 
i drikkevandet er en stor risikofaktor. 

Desuden er det både svært og dyrt at 
oprense de PFAS-forurenede områder. 

Skal jeg være bekymret for at drikke 
vand fra vandhanen?  
Medmindre du specifikt får information 
fra enten vandforsyningen eller kommu-
nen om, at du ikke må drikke det lokale 
vand, kan du fortsat drikke vand fra 
hanen i Danmark. 

Du kan også tjekke vandværkets hjem-
meside for de seneste analyserapporter.  

Hvem holder øje med drikkevandets 
kvalitet? 
Alle vandværker i Danmark skal tage 
prøver for PFAS både i deres vandbo-

ringer og i det vand, som sendes ud til 
borgernes vandhaner – og det har de 
skullet siden 2015. Den 1. januar 2022 
blev grænseværdien for fire PFAS-stof-
fer ændret til to nanogram per liter. 

Kommunen udarbejder specifikke 
prøvetagningsprogrammer for hvert 
vandværk, som beskriver, hvilke stoffer 
der skal tages prøver af – og hvor 
ofte. Det sker med udgangspunkt i 
drikkevandsbekendtgørelsen. Det er et 
analysefirma, som tager vandprøverne, 
og resultaterne indrapporteres efterføl-
gende til den statslige Jupiterdatabase 
– efter at kommunen har kontrolleret 
resultaterne. 

De nyeste opgørelser viser, at der er 
taget prøver for PFAS fra omkring tre 
fjerdedele af landets vandværker det 
seneste år.  

PFAS-forureningerne fylder i øjeblikket meget i medierne – og 
helt sikkert også hos jeres forbrugere. Vi har samlet en række

 spørgsmål og svar, som I kan dele med forbrugerne.

PFAS i drikkevandet: 

Kontakt til forbrugerne 
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Af Christian Flyvbjerg, kommunikationsmedarbejder  
Foto: Adobe StockPFAS

Fra rå data  
til reel viden
Forsyningsselskaberne spiller en vigtig rolle i  
den grønne omstilling. Hos Kamstrup tror vi på,  
at løsningen er nem adgang til flere og bedre  
data. Men data får først værdi, når de omdannes  
til reel og brugbar viden.  
Derfor udvikler Kamstrup intelligente løsninger, 
der giver vandforsyninger præcise data og 
indblik i forsyningsnetværkets tilstand lige 
nu og her. Det hjælper forsyninger med øge 
forsyningssikkerheden, optimere vedligehold 
af netværket og sikre præcise afregninger 
til forbrugerne – og samtidig skabe en mere 
bæredygtig produktion til glæde for alle.

Mød os på                        messen i Fredericia 7. oktober 2022
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• Placeres længst frem-
me - gerne højre side

Fra rå data  
til reel viden
Forsyningsselskaberne spiller en vigtig rolle i  
den grønne omstilling. Hos Kamstrup tror vi på,  
at løsningen er nem adgang til flere og bedre  
data. Men data får først værdi, når de omdannes  
til reel og brugbar viden.  
Derfor udvikler Kamstrup intelligente løsninger, 
der giver vandforsyninger præcise data og 
indblik i forsyningsnetværkets tilstand lige 
nu og her. Det hjælper forsyninger med øge 
forsyningssikkerheden, optimere vedligehold 
af netværket og sikre præcise afregninger 
til forbrugerne – og samtidig skabe en mere 
bæredygtig produktion til glæde for alle.

Mød os på                        messen i Fredericia 7. oktober 2022



Forbrugerne skal kunne have tillid til 
drikkevandet. Også i fremtiden. Det var 
udgangspunktet for mødet med Lea Wer-
melin om udfordringerne med PFAS. 

Direktør Susan Münster siger: 
”Det var et godt møde, og vi er glade 
for ministerens lydhørhed. Af hensyn til 
forbrugernes tillid er det vigtigt, at vi 
hurtigst muligt kommer i mål med prøve-
tagningen. Og man er heldigvis godt i 
gang på vandværkerne”. 

”Danske Vandværker er tilfredse med, 
at Miljøstyrelsen, som opfølgning på de 
nyeste tal for fund af PFAS i grundvand, 

fortsætter med at undersøge for PFAS i 
grundvandet med nye analysemetoder, 
der kan spore lavere koncentrationer. For-
eningen er også meget positiv over for, 
at PFAS i fremtiden vil indgå i de årlige 
GRUMO-rapporter”. 

”Jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen, når 
jeg tillader mig at kalde Jupiterdatabasen 
for lidt af et kludetæppe. Derfor er jeg 
glad for, at der i forbindelse med rege-
ringens digitaliseringsstrategi er igangsat 
et arbejde med at reformere Jupiterda-
tabasen, som ikke for alvor er blevet op-
dateret siden 2007. På den måde kan vi 
se frem til at få bedre styr på vores data, 

herunder PFAS. Det er meget vigtigt, at 
vi har opdateret viden i forhold til vores 
drikkevand. Og vi ser frem til at indgå i 
arbejdet med at reformere Jupiterdata-
basen og drøfte politiske løsninger på de 
generelle udfordringer i forbindelse med 
PFAS”, fastslår direktør Susan Münster. 

Glædelig nyhed for det danske  
drikkevand  
”PFAS-forureningerne skal tages alvorligt, 
og derfor glæder vi os i Danske Vandvær-
ker over, at regeringen nu vil udarbejde 
en national strategi for håndteringen af 
de hårdføre fluorstoffer”. 

”Vi præsenterede miljøministeren for 
vores løsningsforslag til håndteringen af 
PFAS-forureningerne og håber at se dem i 
regeringens nationale strategi”, siger Su-
san Münster, direktør Danske Vandværker.

På baggrund af debatten om de hårdføre fluorstoffer har Danske 
Vandværker i august været til møde med miljøminister 

Lea Wermelin, hvor foreningen fremlagde en 
række løsningsforslag til at håndtere 

udfordringerne med PFAS. 

PFAS i drikkevandet: 

National plan på vej   
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Af Dorthe G. Rasmussen, pressemedarbejder  
Foto: Adobe StockPFAS



Drikkevandsboringer skal beskyttes mod PFAS. Vores 
drikkevandsboringer skal naturligvis beskyttes mod PFAS, 
særligt i områder, hvor det kan være svært at finde 
alternativ drikkevandsforsyning. Der skal derfor være 
ekstra fokus på alle PFAS-forureninger, som kan true 
indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Og der 
bør afsættes flere midler til regionerne til at afværge og 
oprense PFAS-forureninger.   

Udfasning af PFAS i industrien. Der skal være skærpet 
fokus på udfasning af PFAS i industrien. Vi bakker derfor 
stærkt op om den danske indsats for at forbyde alle 
ikke-kritiske anvendelser af PFAS på EU-niveau, et forslag 
der forventes sendt til behandling i Det Europæiske 
Kemikalieagentur i januar 2023. 

Forbud mod spildevandsslam i OSD-områder. Der skal 
være forbud mod udbringning af spildevandsslam i 
områder med særlige drikkevandsinteresser. Ofte vil 
spildevandsslam indeholde rester af PFAS, som ved at 
blive spredt på markerne risikerer at havne i grundvandet 
– og i sidste ende i drikkevandet. Det bør vi sætte en 
stopper for. 

Vandværker skal ikke stå alene med det økonomiske 
ansvar. Eftersom vandværkerne er uden skyld i PFAS-for-
urening, og forureningen ofte rammer forbrugerne skævt, 
bør det være et statsligt anliggende at medfinansiere 
oprydning og rensning efter PFAS-forurening. Vandvær-
kerne skal ikke stå alene med problemstillingen i de 
tilfælde, hvor der ikke kan udpeges en forurener, og 

ingen myndighed har økonomisk eller juridisk mulighed 
for at tage ansvar herfor. Konkret foreslår vi en pulje 
målrettet mindre almene vandforsyninger, der er ramt af 
PFAS-forurening, og som ikke har alternative måder at 
håndtere problemet end rensning. Puljen bør være i 
størrelsesordenen 5 mio. kr. årligt.   

Fremme af forsøgsprojekter i forhold til rensning. Man 
bør fremme forskning og udvikling, herunder forsøgspro-
jekter, ift. rensemetoder for PFAS på vandværkerne. For 
eksempel brug af aktivt kul eller oxidation. 

Samlet overblik over fund. Der bør skabes et samlet 
overblik over fund af PFAS i Miljøministeriets digitale 
datasamling, MiljøGis, hvor data indsamles i samarbejde 
med kommuner og regioner. Det vil sige, at PFAS skal 
indgå som et særskilt temalag på linje med for eksempel 
grundvandskortlægningen. På den måde vil det være 
nemmere at følge udviklingen.

En fælles handleplan for PFAS – Danske Regioner/KL/
vandforsyningerne. Vi opfordrer til, at der udarbejdes en 
handleplan for PFAS i samarbejde mellem Danske 
Regioner, KL, DANVA og Danske Vandværker, så det 
sikres, at ressourcerne ift. oprensning, afværgning og 
rensning for PFAS udnyttes bedst muligt. Fokus bør være, 
hvordan vi kobler overblik over fund med mulige indsat-
ser. Forsvaret bør involveres efter behov, idet en del PFAS 
stammer fra Forsvarets brandøvelsespladser.   

Danske Vandværkers  
løsningsforslag
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Annonce

- Vi kunne se på vores besøg på andre 
vandværker at anlæggene fra Kemic 
var enkle og så godt ud, fortæller Jens 
Martin Thomsen, som er driftsleder 
på Bylderup-Bov Vandværk. Det var en 
af hovedårsagerne til at valget faldt 
på Kemic. 

Det nye vandværk har været i drift 
siden slutningen af 2020 og leverer 
årligt 100.000 kubikmeter vand til 
ca. 540 forbrugere. Nogle få er dog 
storforbrugere – mere end halvdelen 
af det årlige forbrug går til områdets 
store landbrug, hvilket kræver høj 
driftssikkerhed.

Nysgerrighed skaber viden
Jens Martin Thomsen og bestyrelsen 
for Bylderup-Bov Vandværk er vide-

B Y L D E R U P - B O V
V A N D V Æ R K

Trods flere udvidelser og moderniseringer var det tid til 
udskiftning af det gamle Bylderup-Bov Vandværk fra 1936. Valget 
faldt på et fremtidssikret vandværk med lukket filteranlæg med 

Kemic Vandrens som totalentreprenør. 

tænkt sammen, og der er ikke hånd-
værkere der peger fingre af hinanden - 
tingene bliver bare løst, fortæller Jens 
Martin Thomsen. 

Jan Thomsen fra Kemic supplerer:
- Det kan måske lyde dyrt at vælge en 
totalentreprenør, men man skal huske 
at sætte det op imod de ressourcer, 
det kræver selv at styre hele proces-
sen. Et nyt vandværk er et stort projekt 
som kræver meget koordinering – det 
kræver tid, som de dygtige folk ude 
på vandværkerne ikke nødvendigvis 
har, fordi de fleste også har et fuld-
tidsjob ved siden af. Vi har prøvet det 

Fakta om 
B Y L D E R U P - B O V  V A N D V Æ R K

• Etableret i 2020.

• Én linje, ét filtersæt, én rentvandstank. Med ekstra 
tilslutning for evt. senere udvidelse af kapacitet.

• Bygget med bypass forbi rentvandstanken for mulighed 
for inspektion. 

• Kapacitet: 100.000 kubikmeter årligt. 

• Vandbehandling: lukket filtersystem, forberedt til udvidet 
vandbehandling. 

• Indvinding: tre boringer med frekvensstyring og direkte 
fiberforbindelse. 

begærlige typer med stor interesse 
for vandværkets opbygning, drift og 
optimering. De har gennem hele 
projektet udvist stor interesse for 
den tekniske del, for resultatet og for 
vandbehandlingen. Det giver en dialog 
på et højt fagligt niveau, fortæller 
Jan Thomsen, som har været Kemics 
projektleder for det nye Bylderup-Bov 
Vandværk:
- Nogle kunder stiller ikke så mange 
spørgsmål og vil bare gerne have at vi 
sørger for det hele. Andre er nysgerrige 
og vil gerne vide mere om hvordan 
det hele hænger sammen, så de også 
selv kan løse eventuelle udfordringer 
efterfølgende. Her bliver tonen hurtigt 
lidt nørdet, og det smitter af på projek-
tet at alle er så entusiastiske omkring 
det. Hos Kemic har vi plads til begge 
typer kunder og dem midt i mellem. 
Vi møder kunderne der hvor de er og 
leverer den service der er behov for i 
det enkelte tilfælde. 

For Jens Martin i Bylderup-Bov handler 
det om at sikre den bedste og mest 
effektive løsning, hvis han støder på 
problemer i hverdagen:
- Med mindre noget er helt galt, ringer 
jeg jo ikke med det samme. Jeg un-
dersøger først så meget jeg kan selv, 
så jeg kan give de rigtige oplysninger. 
Måske vi kan spare et servicebesøg og 
løse det over telefonen, eller jeg kan 
lære noget af det og løse det selv en 
anden gang. Men det er rart at de altid 
tager telefonen, og alle Kemic-folkene 
er flinke og servicemindede at snakke 
med. 
Det gode samarbejde fra byggepro-
cessen fortsætter i den efterfølgende 
service og vedligehold, hvor Kemic 
fortsat er partner. For at sikre en 
god overgang fra projekt til drift og 
service, har Kemics servicechef, Anja 
Pedersen været involveret i afslut- 
ningen af projektet. 
- Det er vigtigt for os at kunden oplever 
en smidig overgang når vandværket 
står færdigt. Der kommer nogle andre 
folk på, fordi montage og drift/ser-
vice er to forskellige ting, der kræver 
forskellige kompetencer, men vi skal 
jo gøre brug af den viden vi har om 
projektet internt i huset. Derfor har jeg 
selv og servicefolkene været involveret 
i indkøringen, så vi kan give en god 
service efterfølgende, fortæller 
Kemics servicechef Anja Pedersen.

Totalentreprise sparer kunden  
for projektledelse
Skal Jens Martin Thomsen give andre, 
der står over for udskiftning af vand-
værk et godt råd, er det at overveje 
grundigt om opgaven skal udbydes 
som totalentreprise eller flere mindre 
opgaver til forskellige leverandører:
- For os har det været den rigtige 
løsning at vælge Kemic som totalen-
treprenør. Det team, Kemic har sat 
sammen fungerer bare. Det hele bliver 

rigtig mange gange før, så vi ved hvor 
udfordringerne kan opstå og tage dem 
i opløbet. 

Skal vandværket falde ind i omgiv-
elserne eller være et nyt vartegn?
Det nye Bylderup-Bov vandværk er 
arkitektonisk holdt i klassisk stil for 
at det passer godt ind i området. 
I andre tilfælde ønsker man at det 
lokale vandværk skiller sig ud og 
nærmest bliver et vartegn for byen 
eller området. 
- Ligesom den tekniske del af vand-
værket skal tilpasses de lokale 
forhold, designer vi også bygningen 

efter kundens ønsker, fortæller Jan 
Thomsen – som udover at være 
projektleder også selv har tegnet det 
nye Bylderup-Bov Vandværk. 

Jans gode råd til andre, der er på vej 
til at bygge nyt vandværk er at søge 
inspiration:
- Besøg andre vandværker – ikke 
bare naboerne, men kom rundt i 
landet hvis I har mulighed for det. Hør 
om andres erfaringer, se forskellige 
løsningsmuligheder. Find ud af hvad I 
kan lide og hvad I ikke synes om, og 
tag dialogen med leverandøren ud
fra det. 

Jens Martin Thomsen, Driftleder 
og Henrik Thomsen, Formand

ANNONCE
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tænkt sammen, og der er ikke hånd-
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- Det kan måske lyde dyrt at vælge en 
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at sætte det op imod de ressourcer, 
det kræver selv at styre hele proces-
sen. Et nyt vandværk er et stort projekt 
som kræver meget koordinering – det 
kræver tid, som de dygtige folk ude 
på vandværkerne ikke nødvendigvis 
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Jan Thomsen, som har været Kemics 
projektleder for det nye Bylderup-Bov 
Vandværk:
- Nogle kunder stiller ikke så mange 
spørgsmål og vil bare gerne have at vi 
sørger for det hele. Andre er nysgerrige 
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det hele hænger sammen, så de også 
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elserne eller være et nyt vartegn?
Det nye Bylderup-Bov vandværk er 
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nye Bylderup-Bov Vandværk. 

Jans gode råd til andre, der er på vej 
til at bygge nyt vandværk er at søge 
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✔ Tilstandsrapporter
✔ Nybygning af vandværker
✔ Renovering af vandværker
✔	Montage og service
✔	El og SRO
✔	Energioptimering
✔	Blødgøring
✔	Udlejning af UV-anlæg og  
 containervandværk
✔	Pesticidfjernelse
✔	Procesgaranti

Hovedkontor: Rosbjergvej 26 · Brabrand 
Sjællandskontor: Fruebjergvej 3 · København Ø 
Tlf.:  8744 1055 · mail: info@vandogteknik.dk  

Nyt vandværk?

• Vand og Teknik A/S har for nylig etableret det nye Ishøj 
Vandværk i totalentreprise. Vandværket er bygget med 
to behandlingslinjer med en behandlingskapacitet på 
2x75 m3/t samt med 2 stk. rustfrie rentvandstanke på 
hver 275 m3.

• Går I med tanker om et nyt vandværk, så giv os et kald 
og hør mere om muligheder og anlægsløsninger.

[Skriv tekst] 

 Vandværket i Lem indvinder 600.000 m3/år.
Vandbehandlingsanlægget er opbygget med
en kapacitet på 2x70 m3/h med i alt 4 stk. filtre
og 2 stk. rustfrie rentvandstanke på 350 m3

 Se videoen af det færdige
vandværk ved at scanne
QR-coden med mobilkameraet.

Tilstandsrapporter
Nybygning af vandværker
Renovering af vandværker
Montage og service
El og SRO
Energioptimering
Blødgøring uden kemi
Udlejning af UV-anlæg og

containervandværk
Pesticidfjernelse

Fra kilde til hane Det nye vandværk i Lem

Hovedkontor: Michael Drewsens Vej 23 · Højbjerg
Sjællandskontor: Fruebjergvej 3 · København Ø

Tlf.:  8744 1055 · mail: info@vandogteknik.dk

Tlf.:  8744 1055 · mail: info@vandogteknik.dk

De data, du har 
brug for – når du 
har brug for dem
Læs mere på ramboll.dk/vandtotal

Bright ideas. 
Sustainable change.



ForeningenAf Christian Flyvbjerg, kommunikationsmedarbejder  
Foto: Frank Cilius

Ny formandsduo i spidsen 
for Danske Vandværker 

Jan Andersen, der allerede er formand 
for Region Nord, skal nu også være 
landsformand. Han afløser Ole Wiil, der i 
hele 12 år har siddet på posten.  
 
”Jeg er glad og ydmyg over at overtage 
formandskabet i Danske Vandværker. Det 
er en opgave og et ansvar, som jeg har 
meget respekt for, og jeg vil gerne sende 
en stor tak til Ole Wiil, for det er en 
velfungerende forening, jeg overtager. 
Det skyldes i høj grad hans utrættelige 
indsats for foreningen og vores dejlige 
drikkevand”, siger Jan Andersen.  

Et godt makkerskab 
Landsformand Jan Andersen kommer til 
at danne formandsduo med Jens Ejnar 
Kristensen, der er ny næstformand i 
foreningen. Han afløser Søren Hvilshøj fra 
Region Øst.  

Til dagligt er Jens Ejnar Kristensen 
driftschef på Birkerød Vandforsyning, og 
derfor supplerer det nye formandskab 
hinanden særdeles godt, mener Jan 
Andersen.  

”Jeg glæder mig over at skulle arbejde 
tæt sammen med Jens Ejnar, der er 

driftsmand til fingerspidserne. Det er jeg 
ikke. Jeg er bestyrelsesmand og facilita-
tor. I formandskabet skal vi udfylde to 
forskellige roller, og jeg er overbevist om, 
at vi kommer til at supplere hinanden 
rigtig godt, fordi vi netop bringer 
forskellige ting med til bordet”, siger Jan 
Andersen.  

Også Jens Ejnar Kristensen ser frem til et 
samarbejde, hvor de kan trække på 
hinandens erfaringer og kompetencer. 

”Vi har begge mange års erfaring i 
vandsektoren, men kan bidrage med 
forskellige ting. Jan har stor erfaring 
indenfor det politiske liv. Han ved, 
hvordan det er at være formand for større 
organisationer og har evnen til at 
navigere i det. Derfor ser jeg det som et 
rigtig godt makkerskab”, siger Jens Ejnar 
Kristensen.  

Foreningens mere end 1.700 vandværker fik 11. juni en  
ny formandsduo, da landsbestyrelsen pegede på Jan Andersen 

og Jens Ejnar Kristensen som henholdsvis  
landsformand og næstformand i Danske Vandværker.
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Her i efteråret starter Miljøstyrelsen 
evalueringen af, hvordan arbejdet med 
frivillige BNBO-aftaler skrider frem.  

Miljøstyrelsen vil tage udgangspunkt i 
indberetninger fra kommunerne om, hvor 
der er indgået frivillige BNBO-aftaler, og 
hvor kommunerne har meddelt et påbud. 
Miljøstyrelsen vil også kigge på de 
BNBO’er, hvor kommunerne har vurderet, 
at der ikke skal ske en indsats.  

I foråret kom Miljøministeriet med en 
midtvejsevaluering af BNBO-arbejdet, og 
konklusionen var, at arbejdet ikke var nået 
langt nok. Det medførte, at Miljøministe-
ren opfordrede kommunerne til at med-
dele påbud. Ifølge den politiske aftale vil 
der blive indført et generelt forbud mod 
brug af bekæmpelsesmidler i BNBO, hvis 
det ikke er lykkedes af indgå frivillige 
aftaler inden udgangen af 2022.  

Sæt ikke arbejdet i stå 
Selv om Miljøministeriet begynder at 
evaluere allerede i oktober, betyder det 
ikke, at I skal stoppe jeres igangværende 
arbejde med frivillige aftaler i BNBO. 

De aftaler, der indgås i løbet af 2022, vil 
ikke blive berørt at det generelle forbud 
mod brug af bekæmpelsesmidler. 

Det er snart slut  
med at indgå  
frivillige BNBO-aftaler
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Gitte Nielsen, faglig rådgiver
Foto: Adobe StockBoringsnære beskyttelsesområder 



Drop in-møder
Du kommer bare – dropper ind – på 
en af lokationerne. Du kan stille korte 
konkrete spørgsmål om BNBO til en af 
Danske Vandværkers rådgivere. 

Det er en god ide at medbringe et 
oversigtskort over jeres BNBO og den 
risikovurdering, som I har modtaget af 
kommunen samt eventuelt andet rele-
vant materiale. 

Vi ønsker at hjælpe jer helt i mål og har  
planlagt et par nye koncepter.  

Hjælp til BNBO

Online 
BNBO- 

spørgetimer    
Få svar på dine  

BNBO-spørgsmål  

Konceptet er, at du sender dit 
spørgsmål om BNBO til sekretari-
atets rådgivere minimum to dage 
før BNBO-spørgetimen. Så kan  
rådgiverne nå at forberede et 
svar til dig.     

Du er naturligvis velkommen til 
at deltage i BNBO-spørgetimen, 
selvom om du ikke har indsendt 
et spørgsmål.  

Det er gratis at deltage i online 
BNBO-spørgetimer.

Gå ind på danskevv.dk 
> Arrangementer  
Her er der link til spørgetimerne.  

Tue Kofod 
tko@danskevv.dk 
56 13 03 38

Robert Jensen 
rj@danskevv.dk  
56 13 02 01 

Gitte Nielsen 
gni@danskevv.dk 
56 13 02 04  

 

Her er der  
drop in-møder 

Region Nord:  
Torsdag 26. september  
Klarup Vandværk, kl. 14.00-19.00

Torsdag 27. september  
Fjerritslev Vandværk, kl. 14.00-19.00 

Region Midt:  
Onsdag 28. september  
Pejsegården Brædstrup,  
kl. 14.00-19.00

Torsdag 29. september  
Hotel Nilles Kro, kl. 14.00-19.00

Der har været afhold drop in-møder i Region 
Fyn, Øst og Syd tidligere i september. 

Online BNBO 
-spørgetime 

Mandag 3. oktober  
Kl.15-16.30 

Torsdag 13. oktober  
Kl.15-16.30 

Du kan altid ringe til rådgiverne 
og få hjælp. Du finder også infor-
mation, gode råd og skabeloner 
på danskevv.dk > Grundvands- 
beskyttelse > BNBO. 
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Britta E. Nielsen
E: bhn@agrovi.dk
T: 24 75 39 83

Få hjælp til bogføing, indberetninger til skat, 
årsregnskab, aconto- og årsafregninger, flytte-
opgørelser, kontrol af indbetalinger, udsendelse 
af rykkere og betaling af regninger.

Dora Hansen
E: doh@agrovi.dk
T: 21 18 92 14 

Læs mere om os på agrovi.dk/oekonomi-revision

Samme gode kvalitet i 
både vand og regnskab
Hjælp til administration af private vandværker

Agrovi | 48 22 52 00 | agrovi.dk | agrovi@agrovi.dk

Få tilbud på jeres regnskab i dag

Kontorhjælpen’s 
Vandværksadministration

Lad os klare administrationen

Alle former for bogføring
 

Flytteopgørelser
 

Kontrol af indbetalinger
 

Udsendelse af opkrævninger
 

Årsregnskaber
 

Betaling af fakturaer
 

Varetagelse af forbrugerkontakt

Joan Lindbjerg Hansen 
Knastvej 3, Oddense 
7860 Spøttrup
E-mail: post@kvva.dk 
Telefon: 97 74 12 00 
www.kvva.dk

af dit vandværk
- Du kan sikkert bruge tiden på noget andet!



Husk, at informere  
kommunen om  
jeres BNBO-proces
Her i slutspurten, hvor I arbejder med at indgå frivillige BNBO-aftaler, er det 
vigtigt, at I informerer kommunen om jeres beslutninger i forhold til BNBO, 
og hvor langt I er i-BNBO-arbejdet. Kommunen skal indberette til Miljøsty-
relsens evaluering, der starter her i efteråret. 

Det vil sige, at I skal informere kommunen, hvis: 

• I har indgået aftale og har fået tinglyst en deklaration.

• I ikke har mulighed for at indgå en frivillig aftale med lodsejer eller 
virksomhedsejer. 

• I ikke ønsker, at indgå frivillige aftaler med lodsejer eller virksomheds-
ejer. I den situation skal kommunen tage stilling til, om der skal medde-
les et påbud til lodsejer eller virksomhedsejer.

• I har planer om at lægge jer sammen med andre vandværker. Det kan 
betyde, at en eller flere boringer skal sløjfes, og at en BNBO-aftale 
måske ikke er nødvendig. 

• I allerede har besluttet, at sløjfe en boring i nær fremtid. I så fald  
er det måske ikke relevant at indgå en BNBO-aftale. 

• I har planer om, at finde en ny kildeplads eller ønsker at  
ændre på indvindingstilladelsen. 
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Brugervenlig og driftsikker SRO
- mere end 250 gange

Rådgivning

Tavler og tavledesign

Netværksopsætning

PLC programmering

Problemløsning

Døgnvagt

Rapportering

Vedligehold

Supportaftale

Projektering

Idriftsætning

Kabelinstallation

SRO

Udpumpning

Kvalitetssikring

Mobil app

Vi kan tilbyde:

xaut.dk

Vores AQA-løsninger er bestykket med komponenter, som sikrer 
høj forsyningssikkerhed. Det betyder, at alle komponenter er 
leveret af anerkendte leverandører. Herudover er der monteret 
manuelle omskiftere i tavlen, så der kan produceres og leveres 
vand, uanset hvilke udfordringer ,der kan opstå.

Fjernovervågning

Kom og få en snak 
på Vandmessen i 
Fredericia 
d. 7. oktober 2022



“Generelt synes jeg, at det flerårige 
screeningsprojekt er godt, fordi det giver 
os helt nødvendig viden, som vi ikke 
havde tidligere. Nu ved vi, at der er 12 
nye stoffer, som vi på vandværkerne skal 
forholde os til, fordi deres udbredelse 
og koncentrationer i grundvandet kan 
udgøre en trussel mod mennesker, dyr og 
natur”, siger Susan Münster.  

”Massescreeningernes fund viser også, 
at jo mere man leder, jo mere finder man. 
Så set på den måde virker massescreenin-
gen godt. Men de nye fund understreger 
nødvendigheden af at få udvidet beskyt-
telsen af vores grundvand”, siger Susan 
Münster, direktør i Danske Vandværker. 

Massescreeningerne er gennemført i 
2020 og 2021, og der gennemføres en ny 
omgang i 2022.  

Screening af 578 stoffer 
I 2020 og 2021-screeningerne er der 
er tjekket for 578 stoffer, som der ikke 
tidligere er blevet screenet for. Stofferne 
er valgt ud fra, hvor meget de har været 
brugt, så der har været en vis risiko for at 
finde dem i vandprøverne. 

Hvis stofferne findes i mindst 1 procent af 
prøverne, ser man nærmere på dem. Hvis 
de overstiger 0,2 procent af kravværdien, 
går man også videre med dem.  

I 534 ud af de 578 stoffer, der i alt er 
screenet, har man ikke fundet stoffer over 
kravværdierne. 

Dermed er der 44 stoffer, som er blevet 
fundet få gange, og 12 stoffer, der var så 
udbredte i grundvandet, at de er tilføjet 
listen over de stoffer, som vandværkerne 
skal analysere deres vand for. 

”Det er vigtigt, at forbrugerne kan bevare 
tilliden til drikkevandet, og derfor skal 
vi ikke indstille jagten på farlige stoffer 
i vores grundvand. Det er viden, der er 
afgørende, og vi støtter op om forskning, 
så vi kan blive endnu bedre til at screene 
og analysere grundvandet for uønskede 
stoffer”, siger Susan Münster.   

Listen over obligatoriske stoffer, som 
vandværkerne skal analysere for, er ud-
videt som følge af massescreeningernes 
resultater. 

Stort tjek af vandet  
giver os ny viden 
Miljøstyrelsen har de seneste tre år massescreenet grundvandet 

for sprøjtemiddelrester. Vi har fået ny viden og overblik over  
hvilke nye stoffer, det er vigtigt at analysere for.   
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Robert Jensen, juridisk rådgiver
Foto: Adobe Stock Massescreening



André Doni
Sales Engineer

T: 2498 4582
 doni@grundfos.com

Jens Erik Treldal
Senior Sales Engineer

T: 2328 3040
 jtreldal@grundfos.com

Poul Bøgelund Johansen
Senior Sales Engineer

T: 4010 8022
pboegelundj@grundfos.com

Har du/I checket jeres kWh-
pris for 2022?

KUNNE DET GIVE ANLEDNING TIL EN SNAK MED 
GRUNDFOS OM ENERGIOPTIMERING?
Grundfos har udviklet permanentmagnet motorer med markedets højeste 
virkningsgrad til både tørtopstillede og dykkede pumper. Kom forbi på en af 
Danske Vandværkers messer eller kontakt os for et møde på jeres Vandværk for 
en snak om, hvilke muligheder der er for at optimere jeres pumpebestykning.

www.grundfos.dk

80-90 % 
AF VANDVÆRKETS 
EL-FORBRUG GÅR 
TIL PUMPEDRIFT!
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GrundvandsbeskyttelseAf Ida Ruge-Andersen Friis, politisk chef 
Foto: Adobe Stock

 

Så mange penge er der afsat 
I pulje 1 - beskyttelse af grundvandet - 
er der afsat 30 millioner kroner hvert år 
i 2022-2024 og knap 15 mio. kroner i 
2025.   

I pulje 2 - sløjfning af ubenyttede borin-
ger og brønde - er der afsat 2 millioner 
kroner hvert år i perioden 2022-2024. Der 
kan søges tilskud på maksimalt 15.000 
kroner pr. brønd eller boring, der skal 
sløjfes.  

Det er Miljøstyrelsen, der administrerer 
ordningerne. 

Prioritering af pengene i puljerne  
Der er opstillet nogle prioriteringskriterier 
til puljen for beskyttelse af grundvandet, 
hvis der kommer flere ansøgninger, end 
der er penge til i puljen. For hvert kriteri-
um kan der gives 0,4 eller 8 point.  

Kriterierne er: 
Placering af alternativ vandforsyning 
dvs. længde af potentiel forbindelsesled-
ning til nabovandværk (jo længere, desto 
flere point).
 
Behov for havledning. Hvis ja, gives 8 
point. 

Volumen. Forventet indvindingsmængde 
fra kildeplads omfattet af projektarealet 
(jo større, desto flere point).

Projektudgift. Ansøgt projektudgift i 
forhold til tilladt indvindingsmængde (jo 
større, desto flere point).

Planlægning. Hvorvidt projektet indgår 
som element i en vedtaget indsatsplan 
eller lignende – hvis ja, gives 8 point.

Synergi. Sammenhæng med andre 
klima-, natur- eller friluftsprojekter, der 
ligger i forbindelse med projektarealet. 

Ansøgningsfrist  
Deadline for at søge om penge i de to 
puljer er 14. oktober 2022.  

Vejledninger hjælper på vej
Du kan læse mere i vejledningen for de 
to drikkevandspuljer på Miljøstyrelsens 
hjemmeside:  

mst.dk > Natur & Vand > Natur > 
Tilskud til skov og naturprojekter > To 
drikkevandspuljer 

Hvad er strategisk vigtige drikke-
vandsområder? 
De seneste år har vi sammen med 
DANVA og Danmarks Naturfrednings-
forening sat fokus på grundvandsparker 
som en glimrende metode til at beskytte 
grundvandet yderligere – og især i de 
strategisk vigtige drikkevandsområder.  

Det er for eksempel indvindingsoplande 
eller indsatsområder, der er vedtaget i en 
indsatsplan eller i områder, hvor der er 
få eller ingen alternative muligheder for 
vandindvinding. Der kan også være tale 
om steder, hvor mange forbrugere i dag 
eller i fremtiden er afhængige af vand-
ressourcen. Endelig kan det også være 
et areal, hvor der i dag ikke indvindes 
drikkevand, men som vurderes at kunne 
være en nødvendig grundvandsressource 
til brug for fremtidig forsyning af drikke-
vand. 

Tilskudspuljen skal medfinansiere beskyt-
telse af strategisk vigtige drikkevandsom-
råder - både nuværende og fremtidige. 
Det kan være områder, hvor der er få eller 
ingen alternative muligheder for vandind-
vinding, og hvor ressourcen er udfordret 
af forurening. Tilskudspuljen er som 
udgangspunkt fokuseret på indvindings-
oplande og dermed ikke på områder lige 
omkring boringer – BNBO’er.  

 

Søg penge til at  
beskytte grundvandet

Den 1. september åbnede to nye drikkevandspuljer, hvor dit 
vandværk kan søge om økonomisk tilskud til at beskytte grund-
vandet. Den ene pulje giver til støtte til beskyttelse af grundvan-

det i strategisk vigtige drikkevandsområder og den anden til sløjf-
ning af ubenyttede brønde og boringer. Puljerne er del af aftalen 

om finansloven for 2022.
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Forpligtende  
samarbejder 
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Tema

TEMA



Medlemsudvikling

Af Mette Kingod, kommunikationsmedarbejder Tema

Samarbejde mellem  
vandværkerne er  
alfa og omega 

Tal for medlemsudviklingen viser, at 
der i 2025 bliver lidt længere mellem 
vandværkerne på fremtidens danmarks-
kort over forbrugerejede, demokratiske 
vandværker. Fra 2018 til 2025 vil cirka 
300 vandværker være forsvundet.  

“Det fortæller mig, at mange sammen-
lægninger mellem vandværker vil ske 

inden for den forbrugerejede kreds af 
værker. Det er glædeligt, men samtidig 
vil jeg understrege, at det ofte har været 
et samarbejde i en eller anden form, 
der har ført vandværkerne sammen i en 
sammenlægning”, siger Susan Münster, 
direktør i Danske Vandværker.  

Stor lyst til at samarbejde 
“Vi ser heldigvis stor lyst til at vandvær-
kerne samarbejder om administrative og 
driftstekniske opgaver, og hvor et større 
forbrugerejet vandværk udfører opgaver 
for et mindre vandværk mod betaling. 
Samarbejder kan også ske omkring 
nødforsyning og distribution”, fortsætter 
Susan Münster og opfordrer medlems-
vandværkerne til at fortsætte med at 
indgå i samarbejder. 

Fordelene står efter Susan Münsters 
opfattelse i kø, for jo tættere vandvær-
kerne kommer på hinanden, når de sam-
arbejder, desto mere lærer de hinanden 
at kende, og værdien ved at organisere 
opgaveløsningen anderledes 
bliver tydelig.  

Vandværkernes evne og vilje til at samarbejde og organisere sig 
på nye måder bliver afgørende for den fremtidige demokratiske 

vandforsynings beståen. Fremskrivninger af tal viser, at der vil  
blive færre forbrugerejede vandværker, til gengæld vil den  

samlede udpumpede vandmængde fra forbrugerejede  
vandværker være nogenlunde konstant.  
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Find din lokale afdeling på:
www.broendboring.dk

Vand Gruppen er specialister i brøndboring og totalløsninger til vandværker. 
Vi sikrer rent vand året rundt igennem vores moderne udstyr og højt 
specialiserede medarbejdere.

• Vandværksboringer
• Sløjfning af gamle boringer
• Renovering af boringer
• Rørføringer i rustfri

• Eftersyn af pumper
• Rensning / Desinfi cering
• Råvandsstationer
• Hydropuls

Landsdækkende specialister  
i brøndboring og totalløsninger

• TV-inspektion
• SRO styretavler 
• Renovering & nybygning 

af værker

Kontakt os

Hammel . . . . . . . 86 96 42 61
Herning  . . . . . . . 97 12 02 22
Kolding  . . . . . . . 74 56 11 11

Frederikshavn  . 98 42 33 51
Næstved  . . . . . . 55 72 02 34



Sammenlægning

Råvand

Indvinding

Nødforsyning

Leveringsaftale

Driftteknisk
samarbejde

Administrativt
samarbejde

Fælles  
selskabsdannelse

“Og så er der ikke langt til at tænke 
tanken til ende og forberede et fælles 
selskab eller gå linen ud i en egentlig 
sammenlægning”, siger Susan Münster.  

”I takt med at et vandværk får en vis stør-
relse, kan der blive plads i budgettet til at 
ansætte personale. Det kan også være en 
mulighed at ansætte i samarbejde med 
et andet vandværk. På den måde kan 
bestyrelsen fokusere på de strategiske 
aspekter af vandværkets drift og fremtids-
planer”, siger Susan Münster. 

Generationsskifte  
Susan Münster peger på, at når samar-
bejdet bliver tæt og forpligtende, vokser 
oplandet, hvorfra vandværkerne kan re-
kruttere nye medlemmer til bestyrelserne.  

“Det får mig til at se positivt på de gene-
rationsskifter, som mange bestyrelser 
står overfor. Ved at indgå i samarbejde 
om administration og drift, bliver det 
tydeligt for forbrugerne, at vandværket 
er en velsmurt maskine. Det faktum vil alt 
andet lige appellere mere til kommen-
de bestyrelsesmedlemmers lyst til at gå 
ind i bestyrelsesarbejdet ”, siger Susan 
Münster.  

Tal sammen - hjælp hinanden  
“Vi hører af og til om vandværker, der 
bliver afvist, når de rækker hånden frem 
mod andre forbrugerejede vandværker 
og spørger om samarbejde eller sam-
menlægning. Afvisningen går ofte på, 
at vandværket er nedslidt, kubikmeter-
prisen for lav, og at det derfor vil være 

ressourcekrævende at få produktions-
apparat eller ledningsnet renoveret. I 
sådanne situationer kan jeg kun opfordre 
til, at det velfungerende vandværk tager 
udfordringen op og arbejder hen mod en 
sammenlægning for at sikre forbrugernes 
vandleverancer fra et lokalt og demokra-
tisk vandværk”, siger Susan Münster.  

Tema
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THVILUM A/S ∙ AABYGADE 10 ∙ 8300 ODDER ∙ TLF. 86546233 · THVILUM.DK

hvor alle værker skal have en 
ledningsregistrering der lever op til kravene 
i LER 2.0.

En ordentlig ledningsregistrering skaber et godt 
fundament mange år frem i tiden.
Vi udfører opgaven med stor præcision og grundighed 
– i samarbejde med jer.

Vores stærke team står klar. Kontakt os allerede i dag og 
hør hvordan jeres ledningsregistrering bliver klar til LER 2.0.

Ring på 86 54 62 33 eller send en mail på kontor@thvilum.dk

Nu nærmer tiden sig...

Massive besparelser på 
reduktion af skylletiden
Nyt studie viser at Trefor A/S sparer massivt i ny udskylnings- 
procedure ved anvendelse af BactiQuant

Konklusionen er fra et studie udført af Syddansk Universitet i 
samarbejde med Trefor A/S og viste at Trefor i en udskylning 
sparede mere end 30.000 kr. ved anvendelse af BactiQuant.

bactiquant.com

Tlf: 6988 4008 
Email: cla@bactiquant.com

Kontakt Christian og hør hvordan BactiQuant kan reducere 
jeres omkostninger og øge jeres drikkevandssikkerhed. 



TemaAf Christian Flyvbjerg, kommunikationsmedarbejder  
Foto: Privat

Hos Gelsted Vandværk har de gode erfa-
ringer med forskellighed i bestyrelsen.  

”Vi kommer med vidt forskellige kom-
petencer. Derfor har vi også en meget 
klar arbejdsfordeling, og der er mulighed 
for at fokusere på de ting, som man 
selv synes er spændende. Jeg har for 
eksempel ikke den store interesse i det 
tekniske på vandværket. For mig er det 
organisatoriske og ledelsesmæssige mere 
interessant. Men så har vi heldigvis også 
et bestyrelsesmedlem, som ved sindssygt 
meget om ledninger, entreprenørarbejde 
og alle de ting. Det interesserer ham, og 
derfor giver det mening, at han er enga-
geret i det”, siger Neel Ploug Olsen, der 
er formand på Gelsted Vandværk.  

Plads til forskellighederne 
”Den klare arbejdsfordeling giver en ro 
i vores arbejde. Vi er meget bevidste 
om, at vi hver især bidrager med noget 
forskelligt. Man bliver hørt på baggrund 
af sine kompetencer, og derfor synes jeg 
også, at vi er gode til at give hinanden 
plads. Vi ved, at alle i bestyrelsen har sat 
sig rigtig godt ind i de emner, som de har 
ansvaret for”, fortæller Neel Ploug Olsen.  

Forskellighederne er en fordel. Men det 
er selvfølgelig ikke altid en dans på roser, 
pointerer formanden.  

”Vi ser tingene med forskellige briller, og 
det kan godt give nogle gnidninger. Som 
formand er det vigtigt for mig, at vi har 
ro på og giver hinanden plads. Særligt 
når vi er uenige. Vi er nødt til at tale om 
uenighederne og være grundige, inden 
vi går videre. Ellers vil det påvirke næste 
emne, og så sidder folk bare med arme-
ne over kors”, siger Neel Ploug Olsen og 
fortsætter:

”Det tror jeg egentlig er en generel ting i 
alle former for samarbejde, men vi er nok 
bare særligt opmærksomme på det, fordi 
vi har så meget fokus på forskellighed i 
bestyrelsen”, siger hun.  

Det kræver bedre organisering 
Med den klare arbejdsfordeling er det 
ekstra vigtigt, at bestyrelsesmedlemmer-
ne er gode til at inddrage hinanden.  

”Vi bruger BetterBoard til at styre doku-
menter og indkalde til møder. På den 
måde har alle adgang til alting, og der 

er ikke noget, som kun er på min lokale 
harddisk. Det er nødvendigt for at undgå 
silotænkning, hvor vi slet ikke inddrager 
hinanden og bringer hinandens kompe-
tencer i spil”, siger Neel Ploug Olsen.  

Rekruttering kan være svært 
Men hvordan tager man første skridt mod 
større forskellighed i bestyrelsen? Det 
kan i sig selv godt være en udfordring at 
finde en afløser, når der er en ledig stol i 
bestyrelseslokalet.  

Den opgave bliver kun større, hvis man 
også har en ambition om at indtænke 
forskellighed i rekrutteringen.  

”Det er en god ide at starte med at 
beskrive bestyrelsesmedlemmernes kom-
petencer. Når man kender bestyrelsens 
styrker og svagheder, bliver det nemmere 
at arbejde målrettet med rekrutteringen. 
Da vi senest manglede et nyt bestyrelses-
medlem, kiggede vi på hinanden og blev 
enige om, at vi manglede en, der var helt 
grøn. En der ikke vidste noget 
om vandværksdrift og som 
kunne give os forbrugernes 
perspektiv. En som kunne hol-

Forskellighed i  
bestyrelsen er en styrke 

Lige børn leger bedst, men det er ikke altid en fordel at  
ligne hinanden. I bestyrelsesarbejdet kan det være en rigtig god 

ide med en mangfoldig bestyrelse, fordi man bedre kan  
udfordre og supplere hinanden.  

Men rekrutteringen kan volde problemer, og det fik  
Gelsted Vandværk til at gå nye veje. 

Gelsted Vandværk

Kommune: Næstved 
Forbrugere: 637
Udpumpet mængde: 
54.212 kubikmeter 
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de os i ørerne og se tingene lidt 
udefra. De tekniske, økonomiske 

og ledelsesmæssige kompetencer havde 
vi, men vi savnede en, der kunne se på 
det hele med friske øjne”, fortæller Neel 
Ploug Olsen.  

”Når man arbejder målrettet med rekrut-
teringen, indsnævrer det mulighederne, 
men omvendt vil det for udenforstående 
være nemmere at se sig selv i bestyrel-
sen, fordi vedkommende allerede fra 
starten kan se, hvilke kompetencer vi 
efterspørger”, fortæller hun.  

Tog nyt værktøj i brug 
På Gelsted Vandværk var det en Face-
book-kampagne, der gav pote, da de 
søgte et nyt bestyrelsesmedlem. 

”Normalt reklamerer vi på hjemmesi-
den og med et opslag i ugeavisen, men 
denne gang supplerede vi med et opslag 
i byens Facebook-gruppe. Vi ville gerne 
nå ud til flere end de sædvanlige 10, der 
kommer til vores generalforsamlinger, og 
der er byens Facebook-gruppe en god 
måde at nå en større målgruppe. Vores 
Facebook-opslag betød faktisk, at der 
kom 32 til næste generalforsamling, og 
allerede inden generalforsamlingen hav-
de vi fået kontakt med Inge, der gerne 
ville stille op til bestyrelsen”, fortæller 
Neel Ploug Olsen begejstret. 

Neel Ploug Olsen
Formand  for Gelsted Vandværk) 
Medlem af landsbestyrelsen
Næstformand og kasserer i Region Øst
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Tema

DIT VAND VORES VIDENDANWATEC.DK

VI FREMTIDSSIKRER DIT VANDVÆRK

SERVICEAFTALE TIL  
DIT VANDVÆRK
RING 20 62 73 50

RÅDGIVNING / RENOVERING OG RENSNING 
FILTERANLÆG / ILTNINGSSYSTEMER  
RENTVANDSTANKE / RØRFØRING  



“Grundvandssamarbejdet i Slangerup 
blev etableret i 2000 på initiativ fra HO-
FOR (Hovedstadsområdets Forsynings-
selskab), som indvinder vand fra to kilde-
pladser i vores område. Derudover er fire 
små og mindre vandværker, der forsyner 
lokalbefolkningen i den gamle Slangerup 
Kommune, med i samarbejdet”, fortæller 
Hans Sørensen, formand i Slangerup 
Grundvandssamarbejde. Hans Sørensen 
er også formand i det lille Jørlunde Østre 
Vandværk.  

Sløjfning af ubenyttede brønde  
“Samarbejdet foregår på den koopera-
tive facon - ét hoved, én stemme. Og 
heldigvis bliver vi let enige om de initia-
tiver, vi vil satse på. Det skyldes, at vi alle 
har en fælles interesse i at passe på det 
grundvandsmagasin, som vi alle henter 
vandet fra. I de første år prioriterede vi at 
sløjfe ubrugte brønde og boringer. De, 
der ville, kunne på grundvandssamar-
bejdets regning få sløjfet deres brønde 
og boringer. For nylig er denne ordning 
blevet revurderet, og nu betaler vi kun, 
hvis der er en forureningsrisiko for den 
aktuelle indvinding i forbindelse med en 
ubrugt brønd eller boring. Hvis det ikke 
er tilfældet, er sløjfning af brønde og 
boringer ikke så højt på prioriteringslisten 
længere”, siger Hans Sørensen.    

Overvågning og risikovurderinger   
De seneste år har grundvandssamarbej-
dets fokuseret på at lokalisere hvor, der 
kan opstå forureninger.   

“I 2019 screenede ingeniørvirksomheden 
Rambøll området, og nu bygger vi oven-
på den viden. Vi har gransket gamle kort 
for at lokalisere, hvor der har været grus-

grave og erhvervsvirksomheder, og vi har 
interviewet de ældre borgere for at høre, 
om de husker noget, der kan bidrage til 
at kortlægge mulige forureningskilder. I 
gamle dage var det kutyme, at man gra-
vede kemikalier ned, og vi vil gerne have 
overblikket, hvis det er muligt, så vi kan 
være på forkant”, siger Hans Sørensen og 
fortsætter:   

“Vi har for eksempel fokus på en for-
urening, der stammer fra en nedlagt 
metalvarefabrik. Dengang affedtede man 
metallet med opløsningsmidler, som blev 
ledt ud i undergrunden. Vi 
overvåger og vurderer, hvor 
hurtigt forureningen breder 
sig mod vores boringer og er 
i dialog med Region Hoved-

Af Mette Kingod, kommunikationsmedarbejder  
Foto: Privat Tema

Slangerup: 

Grundvandssamarbejdet  
er værdifuldt   

Hans Sørensen
formand i Slangerup  
Grundvandssamarbejde og formand 
i Jørlunde Østre Vandværk.  

Samarbejdet i Slangerup Grundvandssamarbejde, som består 
af fem vandværker, fungerer meget fint. Alle er interesserede i 
at passe på det fælles grundvandsmagasin, de henter vandet i. 

Siden starten i 2000 er der gennemført mange grundvandsbeskyt-
tende initiativer, som finansieres gennem et kontingent på 

7 øre pr. kubikmeter oppumpet vand. 
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staden. Vi har prioriteret at bruge 
en stor del af vores budget på at 

få forståelse og viden, og vi har Rambøll 
og Niras på opgaven”.   

Tilskud til nødforbindelser en nøgle-
opgave  
“Grundvandssamarbejdet medfinan-
sierer også nødforbindelse mellem de 
små vandværker, ligesom vandværkerne 
kan koble sig på HOFORs ledninger, 
hvis uheldet skulle være ude. Vi har fuld 
dækning nu, så forsyningssikkerheden 
er i orden. Via grundvandssamarbejdet 
er der givet et ensartet tilskud til hvert 
vandværk på 60.000 kroner til at etablere 
nødforbindelsen. Hos os i Jørlunde Østre 
kostede forbindelsen cirka 450.000 
kroner, så det var fint at få et tilskud”, 
fortæller Hans Sørensen.  

Skovrejsning   
Grundvandssamarbejdet arbejder også 
sammen med kommunen og Natursty-
relsen om skovrejsning i et område syd 
for Slangerup. Det er en udvidelse af et 
større skovrejsningsområde, som Natur-
styrelsen, Frederikssund Kommune og 
HOFOR allerede arbejder på. 
“Området er sårbart, fordi lerlaget 

over grundvandsmagasinet er meget 
begrænset. Derfor er det vigtigt at sikre 
boringerne mod nedsivning af nitrat og 
pesticider – og i skoven bruges der hver-
ken sprøjtemidler eller gødning”, siger 
Hans Sørensen.  

Fokuser på det nære og få succes  
Grundvandssamarbejdet i Slangerup 
fokuserer udelukkende på det område, 
der før kommunalreformen var Slangerup 
Kommune. I dag er Slangerup en del af 
Frederikssund Kommune.   

“Det er det nære, der har betydning for 
os i Grundvandssamarbejdet, fordi vi 
deler det samme indvindingsområde. I 
princippet har vi ikke noget til fælles med 
vandværkerne i den anden del af kommu-
nen, der henter deres vand andre steder. 
Mit råd til andre, der overvejer at danne 
et grundvandssamarbejde, er, at de skal 
finde sammen i mindre enheder og foku-
sere på de umiddelbare fælles interesser. 
Ellers kan man risikere, at samarbejdet 
bliver tungt og bureaukratisk, og det 
er der jo ikke nogen, der ønsker”, siger 
Hans Sørensen og pointerer, at kommuni-
kationen med kommunen, fungerer rigtig 
godt.  

“Vi har et vandråd i Frederikssund Kom-
mune, som vi naturligvis er medlem af. Vi 
deler gerne vores viden, og vi vil gerne 
arbejde samme om fælles kommunale 
opgaver så som risikovurderinger i forbin-
delse med BNBO”, siger Hans Sørensen.   

Forbrugerinformation  
Slangerup Grundvandssamarbejde arbej-
der også meget aktivt med information 
til forbrugerne - både de private og 
erhvervsdrivende.   

“Vi synes, det er vigtigt at gøre folk 
opmærksomme på, at rent vand ikke 
kommer af sig selv. Vi har udarbejdet 
pjecen “Du bor på dit drikkevand - hjælp 
os med at holde det rent”, som ligger på 
biblioteket, og vi sørger for, at der altid er 
en god stak at tage af. På Vandets Dag i 
marts kørte vi en stort anlagt kampagne 
på TV2 og på busser sammen med regio-
nens øvrige vandværker. HOFOR og No-
vafos koordinerede kampagnearbejdet, 
som havde en stor gennemslagskraft”, 
slutter Hans Sørensen.   

Kilde: Grundvandssamarbejdet i Slangerup
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Guide om grundvandssamarbejder 

I guiden finder I gode råd til, hvordan I kan etablere 
et grundvandssamarbejde, og råd til hvordan arealer 
kan beskyttes mod forurening.   

I en overskuelig tjekliste får I overblik over, hvad I skal 
huske i tre forskellige faser:  

• Forberedelse 
• Forhandling  
• Beskyttelsesindsatser

Guide om  vandsamarbejder 

2020

Hent guiden på danskevv.dk 
> Grundvandsbeskyttelse > BNBO 
> Guide om vandsamarbejder 
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“Et samarbejde skal give værdi for begge 
parter, og her i Furesø Vandforsyning 
hjælper vi fire vandværker på forskellig 
vis. Den største samarbejdspartner er 
Stenløse Vandværk, som vi indgik sam-
arbejdsaftale med i 2019. Det kunne vi 
gøre fordi, vi havde ledige ressourcer til 
at tage flere opgaver ind”, fortæller Tina 
Chawes, chef for Furesø Vandforsyning. 

Klaus Andersen, formand på Stenløse 
Vandværk, fortæller: 
“For mange år siden besluttede vi, at vi 
ville være en professionel organisation, 
hvor det daglige arbejde udføres af fag-
folk. Vi havde ansat en driftsassistent og 
en freelance kontordame, men budgettet 
rakte ikke til at udvide med det nødven-
dige personale. I valget mellem at købe 
ydelser ude i byen eller at indgå et for-
pligtende samarbejde med Furesø Vand-
forsyning var vi ikke tvivl. Samarbejdet 
vandt, fordi det er en kæmpestor fordel 
at komme ind under en stor organisation 
med mange relevante kompetencer”.  

Stenløse Vandværk er stadig et lokalt 
vandværk med egen bestyrelse og gene-

ralforsamling, hvor der træffes selvstæn-
dige beslutninger.   

“Den største forskel for vores forbrugere 
er, at der bliver sagt Furesø Vandforsy-
ning, når de ringer. Ligesom al skriftlig 
kommunikation sendes afsted fra Furesø 
Vandforsyning. Efterhånden har forbru-
gerne vænnet sig til det, og vi får meget 
sjældent spørgsmål om, hvorvidt Stenløse 
Vandværker er lukket og fusioneret med 
Furesø”, fortæller Klaus Andersen. 

Stenløse Vandværks driftsassistent indgår 
i den fælles vagtordning med Furesø 
Vandforsyning, så driftsfolkene kun behø-
ver have vagt hver syvende uge.  

Hvorfor ikke en sammenlægning? 
“Nej, en sammenlægning bliver der ikke 
tale om. Vi lægger vægt på at have et 
lokalt vandværk i Stenløse. Desuden er 
vi ejet af distributionsselskabet Stenlien 
Vandværk, og ejerkonstruktionen for 
dette selskab kan ikke sådan uden videre 
ændres. Men samarbejdet er en rigtig 
god løsning, og vores forbrugere oplever, 
at servicen og kvaliteten er blevet højnet, 

Furesø og Stenløse  
samarbejder og begge 
oplever gevinster 

Samarbejdet mellem Furesø Vandforsyning og Stenløse 
Vandværk fungerer rigtig godt og kom i stand, fordi beg-
ge parter kunne se, at det ville blive værdifuldt. Det har 
taget tid at sammenkøre it-systemer og processer, men 
nu er vandværkerne så langt, at de kigger fremad mod 

nye renovering- og udviklingsprojekter.

Samarbejdsaftalen mellem 
Furesø vandforsyning og 
Stenløse Vandværk trådte i 
kraft 1. januar 2019. 

Furesø Vandforsyning 
A.M.B.A. 
Forbrugere: 11.500 
Udpumpet vand: 1,9 mio. 
kubikmeter 
Kommune: Furesø 

Furesø er Danmarks stør-
ste forbrugerejede vand-
forsyning. 

Vandforsyningen har ind-
gået samarbejde med tre 
vandværker, som spænder 
mellem at være samar-
bejde om drift, vagt og 
administration.  

Stenløse Vandværk 
Forbrugere: 2.500 
Udpumpet vand: 245.000 
Kommune: Egedal  
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fordi der nu er tilstrækkelige ressourcer 
til at løfte både opgaver og besvare 
de mange spørgsmål, der kan opstå i 
dagligdagen”, siger Klaus Andersen og 
fortsætter: 

“Lidt af den personlige kontakt og det 
nære går tabt, når man trækker det admi-
nistrative arbejde lidt væk fra det lokale 
område. Men man vinder på så mange 
andre områder, så det er bestemt værdi-
fuldt. Jeg kan godt lide, at alle bliver 
behandlet ens – det skal ikke være sådan, 
at den, der råber højest, får ret, og det er 
det er lettere, når man ikke er personligt 
involveret og måske naboer.” 

”Et samarbejde er ikke kun en fordel 
i forhold til økonomiske besparelser. 
Branchen har udviklet sig, så det ikke 
er nok at sikre en stabil drift. Med flere 
og nye regler og krav er der brug for 
forskelligartede kompetencer for at drive 
et vandselskab i dag, hvor man skal tage 
hånd om benchmarking, indberetninger, 
cybersikkerhed, BNBO, LER 2.0, grøn 
omstilling m.m. Ligeså forventer forbru-
gerne klar og god kommunikation”, siger 
Tina Chawes, der oplever, at der helt ge-
nerelt kommer flere og flere henvendel-
ser fra forbrugerne – både Furesøs egne 
og fra de vandværker, som vandforsynin-
gen samarbejder med. 

It-systemer skulle køres sammen for 
at opnå effektivitet 
“Det har været en stor opgave at 
sammenkøre Stenløse Vandværks forbru-
gerkartotek, økonomisystem og andre 
it-systemer med vores. Men det er en 
nødvendighed, at vi har ensrettet vores 
data og systemer, hvis samarbejdet skal 
være effektivt. I samkøringen af it-sy-
stemerne opstod der nogle uforudsete 
tekniske problemer, som skulle løses, 
ligesom det har været nødvendigt at ryd-
de op i data. Opgaver, som har krævet 
flere ressourcer, end vi havde forudset”, 
siger Tina Chawes. 

“Ja, det er rigtigt, at vi stødte på nogle 
overraskelser, som har været nødvendi-
ge at løse. Og derfor har vi ikke kunnet 
høste gevinster ved samarbejdet fra dag 

1. Men nu efter nogle år er vi der, hvor vi 
har ønsket at være, så alt er godt”, siger 
Klaus Andersen.  

Alt kan ikke defineres i en samar-
bejdsaftale   
Man kan ikke definere eller forudsige alt i 
en samarbejdsaftale, derfor er det vigtigt 
at have et godt samarbejdsklima, hvor 
man taler om tingene, når der opstår 
udfordringer. 

“Eksemplet med samkøring af it-syste-
merne, er en af de opgaver, som vi på 
Furesø Vandforsyning brugte flere timer 
på, end vi havde forventet. Men vi har 
heldigvis haft en god dialog med Sten-
løse Vandværk, og vi har talt om tingene 
efterhånden, som vi stødte på udfordrin-
gerne. Stenløse Vandværk har ikke tvivlet 
på os - og har betalt for de ekstraom-
kostninger, der har været”, fortæller Tina 
Chawes.  

Klaus Andersen nikker: ”Når vi taler om 
tingene, når de opstår, undgår vi knas i 
maskineriet”.  

Tina Chawes fortsætter: “Det, jeg har 
lært i denne proces, er, at det er en god 
ide lave en større undersøgelse af de 
forskellige data og arbejdsprocedurer i 
forhold til eksempelvis forbrugerafreg-
ning og ledningsdatabasen, inden man 
laver en samarbejdsaftale”.  

Samarbejdsaftalen og ekstra aftaler 
Den skriftlige aftale mellem de to vand-
forsyninger definerer, hvilke opgaver, der 
ligger i samarbejdsaftalen og hvilke, der 
ligger udenfor. Det, der f.eks. er en del 
af aftalen, er, at Furesø Vandforsyning 
tager telefonen 24-7, besvarer spørgsmål, 
sender regninger, vedligeholder databa-
se og fører regelmæssige tilsyn. Mens 
ekstraopgaver f.eks. er at reparere brud 
og udarbejde sektioneringsplan.   

“Det en god ide at skrive ekstra aftaler 
ned. En mail eller et kort referat er 
tilstrækkeligt. Vi har blandt andet også 
opdateret Stenløse Vandværks lednings-
database for at blive klar til LER 2.0. 
Gamle lokalplaner er gransket for at finde 

ud af, hvornår der er bygget, og der er 
gættet på de materialer, som ledninger 
er lavet af. Det er et vigtigt stykke 
ekstraarbejde, der ligger uden for sam-
arbejdsaftalen. Men nu er vi i stand til at 
iværksætte en ledningsrenoveringsplan”, 
siger Tina Chawes.  

Begge parter er enige om, at samarbej-
det er velfungerende, og nu er de prak-
tiske samkøringsopgaver løst. Nu kan de 
bruge kræfterne på at lave langsigtede 
strategiske planer.    

Gode råd fra  
Tina og Klaus 
• Lav grundige analyser af ar-

bejdsprocesser og indholdet i 
it-systemer. 

• Udarbejd et godt aftalegrund-
lag. 

• Vær forberedt på, at I ikke spa-
rer penge fra dag 1. 

• Vær åben og tydelig i kommuni-
kationen om, at der vil være en 
indkøringsperiode, hvor der kan 
opstå uforudsete udfordringer. 

• Evaluer samarbejdet løbende: 
Hvad går godt, hvad kan blive 
bedre?  

• Skriv referater og send dem 
rundt til alle involverede for at 
sikre, at alle er enige om det 
aftalte. 

• Deltag i hinandens bestyrelses-
møder og/eller formandsmøder.  

• Hav respekt for hinanden.  

• Hav ens gebyrer og om muligt 
enslydende regulativer – det 
giver ensartet service til forbru-
gerne. 
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Nu kan I hente værktøjet, der giver jer en færdig, langsigtet renoveringsplan for lednings-
nettet. Værktøjet giver et godt grafisk overblik til drøftelse af investeringsniveau i bestyrel-
sen. 

Den færdige plan for renovering tager udgangspunkt i jeres egne data, som I skal trække 
ud i en Excelfil fra jeres ledningsregistreringssystem (GIS).  

Værktøjet består af to Excelfiler:  
Tryk på ikonet ”Graf” og få vist en investeringsplan med økonomi og årstal. 

Værktøj, der giver jer en 
langsigtet  
renoveringsplan  

1: Vandledningsudtræk 
Download  Excelfilen ”Vandledningsudtræk” og gem den på din PC. 
Udtræk data fra jeres ledningsregistreringssystem (GIS) og indlæs 
dem i  Excelfilen med navnet ”Vandledningsudtræk”.  

Kravene til data er:  
knude1navn (startpunkt)  
knude2navn (slutpunkt)  

Hvis der ikke er start- og slutpunkt, men et vejnavn, sættes det 
ind i kolonne ”knude1navn”. 
Kolonnen ”knude2navn” står tom. 
 
Længde (i meter)  
IndvendigDim (f.eks. Ø63)  
DatoEtableret  
Ledningstype (Stikledning, Forsyningsledning mm.) 
 
Materialetype – (PE, PVC osv. se mere i tabellen til højre) 

VIGTIGT 
Vær obs på, at kolonneoverskrifterne IKKE må ændres. 
Data skal indlæses i skabelonens kolonner. 
Sker det ikke, virker værktøjets automatik ikke.
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Grafen er et godt udgangspunkt til besty-
relsens planlægning af budget, langsigtet 
investeringsniveau og input til takster.  

Data og graf kan opdateres årligt, når 
bestyrelsen skal have en ny drøftelse af 
investeringsniveauet. 

Værktøjet kan også bruges ved sammen-
lægninger, for at sammenligne vandvær-
kernes investeringer. 

 

 

2: GIS data 
Download  Excelfilen ”Styring af aktiver” og gem den på din PC. 
Åben Excelarket og tryk på ikonet ”GIS data” og vælg  Excelfilen 
”Vandledningsudtræk” med dine GIS-data (der hvor du har gemt den 
på din PC).  

Hent værktøjet danskevv.dk > Økonomi 
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Andre vandværker
• Import/eksport af vand

• Nødforsyning

• Samarbejde om grundvands- 
beskyttelse, administrativt,  
erfaringsudveksling m.v.

Danske Regioner
• Punktkildeundersøgelser (historiske)

• Kortlægning af forurenede ejendom-
me (fra punktkildeundersøgelser)

• Underrette berørt vandværk, hvis en 
forurening konstateres

• Indberette boredata, grundvands-
analyser m.v. til Jupiterdatabasen

En velfungerende drikkevandsforsyning 
bygger på samarbejde mellem en række 
parter med hver deres roller.   

Vandværkerne sørger for den daglige 
forsyning af vand til forbrugerne og for at 
vedligeholde boringer og ledningsnettet. 
Vandværket kontrollerer løbende drikke-
vandets kvalitet.   

Sammen er vi bedst. 
Det er vigtigt, at vi samarbejder om at 
beskytte grundvandet og vores drikke-
vandsressource, så vandværkerne kan 
forsyne den danske befolkning med drik-
kevand, der er rent og smager godt.  

Derudover er kommuner, forbrugere, Mil-
jøstyrelsen, Miljøministeriet, laboratorier, 
Danske Regioner, Styrelsen for Patientsik-
kerhed vigtige medspillere. 

Se grafikken til højre. 

Forskellige roller – et fælles ønske  
Alle parter har hver deres opgave og 
ansvar og deler ønsket om at sikre godt 
drikkevand, som lever op til de gældende 
krav. 

Det er vigtigt, at der bliver delt viden og 
erfaringer til gensidig inspiration mellem 
parterne.  

Viden og data skal deles 
Et godt datagrundlag spiller en afgøren-
de rolle i en optimal grundvandsbeskyt-
telse. 

Derfor er det vigtigt, at alle parter løben-
de indberetter data til f.eks. Jupiterdata-
basen. 

Godt drikkevand 
- et vigtigt  
samarbejde 

Jupiterdatabasen  
Jupiterdatabasen giver overblik 
over drikkevandsressourcens 
tilstand bl.a.:

• Grundvandets og drikke-
vandets kvalitet  

• Vandsstanden i et grund-
vandsmagasin 

• Tilgængelige grundvands-
mængder 

• Tilladte indvindingsmæng-
der   

Jupiterdatabasens viden bidra-
ger til at udpege indvindings-
oplande, grundvandsdannen-
de oplande, nitratfølsomme 
områder, og hvor der er behov 
for at beskytte drikkevandsres-
sourcen. 
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Laboratorie
• Udtage vandanalyser på ledningsnet, 

boringer og vandværk

• Indberette analyser til kommunens 
godkendelse

• Orientere vandværk og kommune 
ved overskridelse

Vandværk
• Administrative opgaver

• Daglig drift, produktion  
og vedligeholdelse

Forbrugere
Følge regulativ (forhold mellem  
vandværk og forbruger)

• Orientere vandværk f.eks. ved 
lækager

• Undlade at bruge sprøjtegifte 
i haven

• Deltage i generalforsamling 

Kommuner 
• Tilsynsmyndighed på drikkevands-

området f.eks. godkender takster, 
godkender kontrolprogrammer, 
teknisk tilsyn

• Lokal grundvandsbeskyttelse bl.a. 
indsatsplaner og BNBO

• Indberetter data om vandforsyning 
til Jupiterdatabasen

Miljøministeriet 
• Lovgivning på vandforsyning  

og grundvandsbeskyttelse m.v.  

• Grundvandsovervågning 

• Formidling af viden - miljørapporter

• Bruger oplysninger i Jupiterdatabasen 
til at sikre grundvandsbeskyttelse

• Det er vigtigt, at vandværkerne  
indberetter til Jupiterdatabasen

Styrelsen for 
Patientsikkerhed

 
Vurderer sundhedsrisici ved  
forurening af drikkevandet

Jupiterdatabasen
GEUS landsdækkende database for 
grundvands-, drikkevands-, råstof-, 
miljø- og geotekniske data
Vigtig database bl.a. med information 
om: 

Vandværker 
(Anlægs-ID, tilladt indvindingsmængde, tilknyttede 
boringer, drikkevands- og råvandsanalyser, prøvetag-
ningssteder m.v.)

Vandforsyningsboringer 
(DGU-nr., placering, boredybde, geologi, boringsop-
bygning, filtersætning, råvand- og grundvandsanalyser 
m.v.)

Øvrige boringer               
Geotekniske boringer, undersøgelsesboringer, 
historiske boringer, sløjfede boringer. 

Analysedata 
vandværk

Status for 
boringer

indberettes i
Virk.dk

Indvundne 
vandmængder.

Pejlinger.
Oplysning om 

vandværk, CVR-nr. 
boringer m.v.

Data

Samarbejde

Forklaring
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Tendenser i vand 
Fokus for formiddagen var europæiske 
tendenser i vand, så som fremtidens 
vandressourcer, klimaforandringer og 
digitalisering. 
  
Bjørn Kaare Jensen, chefkonsulent hos 
GEUS og præsident for European Water 
Association fremhævede blandt andet:
 

• “Water footprint” med fokus på hvor 
meget vand, der forbruges i fødeva-
reproduktionen. 

• Fremtidens drikkevandsforsyning vil 
globalt set blive højteknologisk og 
mere decentral. 

• Besparelse og beskyttelse af 
vandressourcen ved at danne “reser-
vater” i særlige områder reserveret til 
drikkevand. 

Rasmus Boe-Hansen, Innovation Manager 
hos Krüger, satte fokus på digitalisering, 
som vil ændre forsyningernes hverdag i 
fremtiden. Datamængder vil stige, det 
vil kompleksiteten også, og derfor skal 
vandforsyningerne beslutte, hvad de vil 
bruge data til. 
 
Ole Hejn Pjengaard, Commercial Product 
Manager hos Kamstrup, fortalte om, hvor-
dan vandmålerdata kan bidrage til at opti-
mere driften, mindske vandtab og forbedre 
kommunikationen med forbrugerne. 
 
Svært at sætte ord på smagen af vand 
Mandagen sluttede med vandsmag-
ning af forskellige typer vand fra blandt 
andet Danmark, Australien, Portugal og 
Slovenien. Eventen var velbesøgt, og 
vandsommelier Milian Patel fra England 
guidede deltagerne gennem de forskel-
lige smagsnuancer. Aquaporin A/S og 
Danske Vandværker var vært ved den 
fælles vandsmagning. 

Dansk og europæisk 
vandforsyning i Bella Center  
IWA - verdens største internationale vandkongres - har gæstet Bella 
Center i København. Danske Vandværkers Region Øst tiltrak mere 

end 100 medlemmer og folk fra industrien til en spændende  
formiddagskonference om fremtidens vandforsyning i  

Danmark og Europa. 
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På Klimafolkemødet i Middelfart i begyn-
delsen af september deltog foreningens 
direktør, Susan Münster, i debatten “Kam-
pen om Danmarks arealer”.  

Det er ikke altid, at kampen om pladsen 
i det åbne land udfolder sig hensigts-
mæssigt. Den foregår tit i en blanding 
af EU-direktiver, national lovgivning, 
kommunal planlægning samt privat 
ejendomsret og interesser. Og udfor-
dringerne ser kun ud til at blive større og 
mere presserende, for det er et faktum, 
at vi skal bruge 1,4 gange Danmark, hvis 
vi skal indfri alle de interesser, der er til 
vores arealer. Vi vil have fødevarepro-
duktion, biodiversitet, drikkevand af høj 

kvalitet, men også rekreative områder og 
energianlæg med fokus på sol og vind. 
Det kræver alt sammen plads, og hvor-
dan vi får det til at gå op, diskuterede tre 
debattører på Hvid Scene i Middelfart. 

De tre debattører på scenen
Søren Møller er formand for Fremtidens 
bæredygtige landskaber og arbejder 
gennem Collective Impact med Multi-
funktionel jordfordeling. Susan Münster 
er direktør i Danske Vandværker og hav-
de sit fokus på sikring af drikkevand og 
vandforsyning, mens Per Alex Sørensen 
fra PlanEnergi belyste etablering af ved-
varende energianlæg med sol og vind. 

Respekt og demokratisk proces en 
nødvendighed
I sit indlæg fastslog Søren Møller, at vi har 
en række udfordringer, som vi forsøger 
at løse med ikke-sammenhængende 
værktøjer. Et af de store problemer er, at 
tre styrelser forsøger at tage landbrugs-
jord ud af produktion, og det komplicerer 
tingene gevaldigt. Når vi taler om 
omfordeling, så er der rent faktisk tale 
om et af tidens helt store demokratisk 
projekter, hvor politikerne reelt ikke 
ændrer så meget. Men det gør derimod 
organisationer, der kan tale sammen på 
tværs af interesser. Søren Møller sagde 
ganske præcist: “Beskat eller erstat”, 
hvilket betyder, at vi skal vælge det rigti-

Indviklet lovgivning  
står i vejen for omfordeling 
af jorden
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ge værktøj for at få taget landbrugsjord 
ud af produktionen, og at det er helt 
nødvendigt, at det sker i en atmosfære 
af gensidig respekt. Der har været byfor-
nyelse i de store byer – nu skal vi i gang 
med landfornyelsen, mener formanden 
for Fremtidens bæredygtige landskaber.

Vi har brug for grundvandsbeskyttelse
Fra Danske Vandværker fortalte Susan 
Münster, at mange vandværker gerne vil 
optimere og bruge naturens ressourcer 
til at producere drikkevand. Men organi-
sationen oplever også, at flere og flere 
vandværker får problemer med at finde 
nye kildepladser, og nogle steder i landet 
må man helt opgive at udstykke nye bo-
ligområder på grund af mangel på vand. I 
Danske Vandværker har man helt konkret 
oplevet udfordringer med udtagelse 
af jord i forbindelse med beskyttelsen 
i de boringsnære boringer (BNBO), og 
afslutningsvis fastslog direktøren, at det 
er Danske Vandværkers mål, at vi får be-
skyttet fire til seks procent af landets areal 
til strategisk vigtige drikkevandsområder 
– de såkaldte grundvandsparker.

Vi kan godt producere mad og energi 
på samme sted
Per Alex Sørensen fra PlanEnergi havde 
sit fokus på, at man politisk ønsker bety-
delig mere vedvarende energi, og at der 
er sat fuld fart på processen. Men mere 
vedvarende energi kræver jord, og derfor 
bør vi i højere grad have sol og vind på 
samme sted, hvor det er en mulighed.
 
Han mener også, at det kan lade sig gøre 
at kombinere fødevareproduktion med 
solceller og vindenergi. Men også han 
langede ud mod lovgivningen, der er for 
mange myndigheder, som skal ind over 
projekter om vedvarende energi, og vi 
har brug for, at lovgivningen bliver lettere 
at gå til, fastslog Per Alex Sørensen.  

I guiden finder I gode råd til, hvordan I kan etab-
lere et grundvandssamarbejde, og råd til hvordan 
arealer kan beskyttes mod forurening.   

I en overskuelig tjekliste får I overblik over, hvad I 
skal huske i de forskellige faser:  

• Forberedelse 
• 
• Forhandling  
• 
• Beskyttelsesindsatser. 

Erik Steen Kristensen, der er ansat i Landbrugs-
styrelsen, var med på Klimafolkemødet som 
privatperson, men som embedsmand oplever 
han i høj grad, at det kan være svært at arbejde 
med jordomfordeling. Han bakker op om, at tre 
styrelser og en indviklet lovgivning i høj grad 
komplicerer arbejdet.
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WATER TECHNOLOGIES

Læs mere på www.kruger.dk/brancher/vandforsyning        

Tlf: 3969 0222

Hør med, når Vibeke Dorf Nørgaard fra Krüger 
fortæller om dybdefiltrering på vandværket  
– og få tips til: 

•	 god praksis omkring  
dimensionering

•	 bedre at kunne vurdere  
driftsstilstand 

•	 at spare på skyllevandet
•	 at vedligeholde god mikro- 

biologi i filtret

Dybdefiltrering  
på vandværket
– bliv klogere på  
 optimering, drift 
og omkostninger

Foredrag 
kl. 13:25 fredag  

den 7. oktober på  
Danske Vandværkers  

messe i Fredericia



På Sabro Vandværk havde de indtil for 
fire år siden et gammelt alarmsystem, 
som gav en del falske alarmer. Dag og 
nat måtte driftslederen reagere, når 
alarmen gik, for at finde ud af, hvad der 
var galt. Derfor besluttede bestyrelsen at 
installere ny og moderne videoovervåg-
ning.  

Torben Nørbjerg Jensen, formand på 
vandværket fortæller:   

“Vi er glade for videoovervågning og 
oplever, at det hele er blevet meget 
nemmere. Vi har stadig falske alarmer, for 
eksempel når et insekt bevæger sig i bo-
rehuset, og bevægelsessensoren sætter 
alarmen i gang. Sådan en lille fyr kan lave 
stor ravage, og sjovt nok sker det ofte om 
natten. For os er det unægtelig meget 
mere bekvemt at kunne tjekke videoopta-
gelserne hjemmefra i stedet for at starte 
bilen og køre afsted i nattens mulm og 
mørke. Det er også mere trygt”.   

Høj sikkerhed et must  
En anden fordel for formanden og drifts-
lederen er, at videooptagelserne nemt 

kan dokumentere, hvis der skulle ske 
forsøg på indbrud eller hærværk.  
“Selv om vi heldigvis ikke har haft 
indbrud, så har vi en alarm koblet på 
borehusene og bygningen. Så hvis det 
skulle ske, vil indpumpningen af vand helt 
automatiske stoppe. Vi er ret godt sikret 
i forvejen i og med, at vi har lukkede 
vandbehandlingssystemer, men sammen 
med videoovervågningen kommer vi hele 
vejen rundt og kan se på optagelserne, 
hvad eventuelt uvedkommende besø-
gende foretager sig”, fortsætter Torben 
Nørbjerg Jensen.   

“I dag er alarmer og overvågning et 
must. Der kan jo gå lang tid, før man op-
dager, at der har været ubudne gæster, 
fordi driftslederen ikke kommer fysisk på 
vandværket hver eneste dag. Men med 
videodelen får vi dagligt syn for sagen”, 
siger Torben Nørbjerg Jensen.   

Insekter og betjeningsfejl   
Torben fortæller, at de i gennemsnit har 
en alarm en gang om måneden - altså 
falske alarmer. Det kan skyldes betje-
ningsfejl, hvis de glemmer at slå alarmen 

fra, når de arbejder på vandværket, men 
typisk er det nok en flue, der lander på 
en bevægelsessensor i borehuset og får 
alarmen til at gå i gang.   

“Det næste skridt bliver nok, at vi in-
stallerer insektfangere med UV-lys, som 
er mere effektive end i de selvklæben-
de insektfangere, der hænger i vores 
borehuse i dag. UV-fangerne er der lidt 
mere arbejde med, men vi overvejer, om 
det er indsatsen værd”, fortæller Torben 
Nørbjerg Jensen.   

Hvad skal man overveje?  
“Jeg har to råd til andre vandværker, 
der overvejer noget lignende. Undersøg 
jeres behov, så I får videoovervågning, 
der dækker det nødvendige område. Og 
lad være med at spare en servicekon-
trakt væk. Den giver ekstra tryghed, når 
alarmer går, for hvis vi ikke selv reagerer, 
sendes der en vægter ud til området. Det 
er en god investering og betyder også, at 
vi kan tage på ferie med fuld-
stændig ro i maven”, siger 
Torben Nørbjerg Jensen, og 
siger, at hvis vandværket har 

Sabro Vandværk: 

Videoovervågning  
giver tryghed   

Af Mette Kingod, kommunikationsmedarbejder  
Foto: Adobe Stock Sikkerhed 

På fjerde år kører vandværket i Sabro med videoovervågning af 
boringer og vandværksbygning. Videoovervågningen kan nemt 

tjekkes hjemmefra, og for formand og driftsansvarlig betyder det 
både tryghed og bekvemmelighed, at de ikke skal køre ud 

om natten, når alarmen går.   

Sabro Vandværk

Kommune: Århus 
Forbrugere:  ca. 1.500
Udpumpet mængde: 
160.000 kubikmeter 
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råd og prioriterer friheden, så er videoovervågning 
en ok investering.  

“Vi havde pengene og valgte at bestille overvågningssy-
stemet hos firmaet Supervision Alarmteknik”, siger Torben 
Nørbjerg Jensen. 
  
Bevægelsessensorer   
Bevægelsessensorer er et must både ved bygningen og 
ude ved boringerne.   

“Et par af vores boringer ligger ude i terræn, der er be-
plantet med buske og træer - det er gode skjulesteder. Det 
oplevede vi for år tilbage, da nogle tyve forsøgte at skjule 
tyvekoster ved en af boringerne. Havde vi haft videoover-
vågning med bevægelsessensor dengang, var de blevet 
opdaget hurtigt, men nu var det en nabo, der opdagede 
de skjulte genstande”, siger Torben Nørbjerg Jensen.  

Nu er adgangen spærret med en kæde ved indkørslen til 
boringen, og der er monteret “gadelys”, der tænder ved 
alarm, eller hvis vi tænder det fra alarm-appen på mobilte-
lefonen. 

46  |  Danske Vandværker   Vandposten #4 september 2022

Sikkerhed



Vandposten #4 september 2022 Danske Vandværker  | 47

Reliable solutions since 1956

Head Office:  
Aquagain Folding Smed A/S · Vælding Bjergvej 4 · DK-6650 Brørup
www.aquagain.dk

SALG +45 7538 1330 / SERVICE +45 2323 3368

EN STÆRK PARTNER  
TIL VANDVÆRKER
Aquagain har stor viden og erfaring med design, projektering, fabrikation 
og installation af komplekse anlægsløsninger af vandværker,  
samt efterfølgende services.

Kontakt os - vi tager meget gerne en snak om de forskellige muligheder.



ULTRASONISK NIVEAUMÅLING

Wow! Kender du den 
troværdige og nøjagtige 
ultralydsfamilie.

Du kan registrer alt af betydning med Siemens procesinstrumentering.

Ultralydfamilien har en lang og succesfuld historie, hvor produkterne har sikret troværdige og 
nøjagtige resultater, selv under de mere ekstreme forhold. Vi kan nævne: HydroRanger 200 i 
forbedret udgave, MultiRanger 200 med de mange features eller SITRANS LUT400, som er den mest 
præcise niveautransmitter i verden! Alle kan indstilles på få minutter. Uanset om kravet er tårnhøj 
nøjagtighed eller applikation i hårde miljøer, så kan siemens levere et ultralydsprodukt til din 
applikation.

Alle komponenter i familien kan på en enkel og nem måde integreres i et automatiseringssystem  
– på samme måde som den øvrige del af flow, tryk-, temperatur-, niveau-, vejning- og ventilstryring-
skomponenter fra Siemens procesinstrumentering.

Fordi vi tror på, at enhver succes starter med en troværdig og pålidelig måling.

siemens.com/ultrasonic



I Danmark har vi ikke nogen tradition 
for at indsamle og udnytte tekniske 
data om vandbehandlingsprocessen. 
Derfor kan helt simple spørgsmål som 
”Er filterhastigheden optimal?” eller ”Er 
returskyllet effektivt?” ikke altid besvares 
tilfredsstillende.

Selv om man kan have mere eller mindre 
erfaring, er det være lettere at få overblik, 
hvis man har konkrete data fra vandvær-
ker på tværs af landet.

Det svarer til, at en læge kan trække data 
om en bestemt behandlings helbredende 
effekt fra et meget stort antal patienter 
fra hele landet, i stedet for at lægen kun 
kender til behandlingseffekten på en 
håndfuld af egne patienter.

Merkur – database med vandbehand-
lingsdata 
En ny, landsdækkende database med 
vandbehandlingsdata er netop blevet 
lanceret under navnet ”Merkur”. Tanken 

er, at et stort antal vandværker bidrager 
med deres egne vandbehandlingsdata 
til gavn for hele vandbranchen. Alle har 
adgang til Merkur, ligesom Jupiterdata-
basen.

Merkur indeholder data om anlæg og 
drift. Eksempler af data inkluderer filter-
areal, filtrenes flowhastighed, årsprodukti-
on, skylleproceduren og filtermediets 
kornstørrelse.

Desuden beregner Merkur en række nøg-
leparametre, der kan sammenlignes med 
andre vandværker samt med fastlagte 
referenceværdier. På den måde kan man 
på vandværkerne få øje på, hvad man 
bør fokusere på. Og i processen kan man 
ikke undgå at få en ret god forståelse for, 
hvordan vandbehandlings-
processen fungerer.

Vil du vide mere om din 
vandbehandling?

ForskningAf Loren Ramsay & Henriette Buch Lauersen, VIA University College

Vil man forstå et vandværks vandbehandlingsproces i  
dybden, skal man vide, hvad man skal kigge efter.  

Lige nu kan du – uden beregning – indsende udvalgte  
anlægs- og driftsdata om dit vandværk og få et overblik. 

Samtidig gør du en god gerning.

Skyller du filtrene for ofte? 
På denne figur kan man se, hvad andre 
vandværker gør.

En tommelfingerregel er, at man sigter 
efter at behandle mindst 200-400 m3 
vand (pr. m2 filterareal), før der retur-
skylles.
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Et eksempel
På et vandværk er der lidt usikkerhed om, 
hvorvidt de bør fylde mere sand i deres 
filter for at få et tykkere lag og opnå 
bedre rensning.

Merkur beregner to nøgleparametre, der 
er særlige relevante i forhold til problem-
stillingen:

1: EBCT (vandets opholdstid i filtret - den 
såkaldte Empty Bed Contact Time)

2: Overfladefaktoren (forholdet mellem 
filtermediets lagtykkelse og filtermediets 
kornstørrelse).

Først ved beregning af disse parametre 
kan man se, om filtret afviger meget fra 
referenceværdier eller fra andre lignende 
vandværker. Herefter kan vandværket på 
et oplyst grundlag beslutte, om der skal 
fyldes mere sand i filtret.

Mulighed for eget vandværk
Med afsæt i to tidligere projekter, er Mer-
kurdatabasen nu lanceret med tusindvis 
af data fra 25 vandværker. Med penge fra 
EU (REACT-pakken) er en ny runde netop 

påbegyndt. I den forbindelse efterlyses 
data fra yderligere 50 vandværker.

Vil I være med?
Det koster jer ikke noget, fordi projektet 
er støttet af fondsmidler. Efter en ind-
ledende dialog, indsender I blot data 
til Merkur. I får tilsendt en kort rapport, 
og på sigt får I adgang til en lang række 
grafer med data fra hele landet, men 
hvor jeres eget vandværk er fremhævet. 
Samtidig gør I en god gerning, fordi 
Merkurdatabasen bliver mere retvisende, 
jo flere data, den indeholder.

Fordele for jer
Der er mange fordele ved at have en 
dybere forståelse for vandbehandlings-
processen - blandt andet driftsoptime-
ring. For eksempel kan vandkvalitetsud-
fordringer med ammonium mindskes, og 
der kan spares på skyllevandet. Hermed 
opnås bedre vandkvalitet og større bære-
dygtighed.

Ligeså kan data fra Merkur bruges, hvis I 
planlægger at bygge nyt eller renovere et 
eksisterende anlæg. Data kan blandt an-
det bruges til at få et bedre designgrund-

lag, så I for eksempel undgår at investere 
i dyre anlæg, der er overdimensionerede.

Ved at deltage i Merkurdatabasen bliver 
I en del af et fællesskab med andre 
vandforsyninger, hvor vandbehandling er 
i fokus. En gang om året afholdes Merkur 
Forum - en faglig dag, hvor indsigt i 
vandbehandling præsenteres og disku-
teres.

Den allerstørste fordel ved Merkurdata-
basen er nok, at I kan kickstarte en konti-
nuerlig læringsproces, hvor I ved hjælp af 
vandbehandlingsdata kan sammenligne 
jer med andre og hele tiden bliver kloge-
re på jeres egen vandbehandling. 

Vil du vide 
mere?
Hvis du vil høre mere, er 
du mere end velkommen 
til at skrive eller ringe for 
en uforpligtende snak.

Henriette Buch Lauersen, 
mail: henl@via.dk, 

tlf.: 87 55 42 18

Loren Ramsay, 
mail: lora@via.dk, 

tlf.: 87 55 41 69
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Ja, og det er en bæredygtig løsning
med økonomisk gevinst!

Kan filterskyllevand
genbruges?

Udvidet indvinding

Fuld udnyttelse af det 
indvundne råvand i 
situationer, hvor det 
ikke er muligt at udvide 
indvindingstilladelsen.

Økonomisk besparelse

Undgå afled nings  afgift 
ved at lede mindre 
skyllevand til afløb.

Bæredygtig profil

En vand behandlings
løsning med reduceret 
vandspild medvirker til 
en bæredygtig profil.

silhorko.dk

silhorko.dk/genbrug

Mød os 
på fagmessen 

i Fredericia 
den 7. oktober, 

og hør om dine 

muligheder for 

genfiltrering.
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www.rskn.dk | Tlf. 9639 9100

Regnskab - administration - forbrugeropkrævninger - det er os!
Kontakt Regnskabskontor Nord

Vi brænder for at hjælpe vandværker  
med det administative

Lene Damgaard
Mail: ldk@rskn.dk
Gisselfeldvej 109, 
7400 Herning

Erik Jensen
Mail: erj@rskn.dk
Hellebækvej 30, 
9270 Klarup

Frank Damgaard 
Mail: fdk@rskn.dk
Gisselfeldvej 109, 
7400 Herning

Dorthe Kragskov 
Mail: dor@rskn.dk
Musvitvej 1, 
3200 Helsinge

Skal du renovere eller 
have ny rentvandstank? 
Få høj sikkerhed med en fremtidssikret 
løsning fra Dansk Plast, hvad enten det er 
en ny rentvandstank eller renovering af en 
eksisterende.  

  Anerkendt løsning i lande som Tyskland,  
 Østrig, Schweiz og Sverige.

  Drikkevandsgodkendt plast, der   
 overholder de skærpede krav til  
 hygiejne 

  Høj sikkerhed for jeres vand med visuel  
 lækageindikator 

  Lang levetid på minimum 30 år

  Mindskede driftsomkostninger

Vi er landsdækkende! Find mere information her:  
www.danskplast.dk • info@danskplast.dk • +45 72163000



Mikrochips sidder i biler, hårde hvidevarer 
og i en stor del af vandværkets elektro-
niske komponenter. De bittesmå mikro-
chips er kort fortalt uhyre vigtige. 

Derfor skaber den globale mangel på 
mikrochips også store problemer. I 
øjeblikket er der længere ventetid på 
en lang række ting, herunder udstyr til 
landets mange vandværker. 

Branchen oplever blandt andet mangel 
på LCD-paneler, integrerede kredsløb og 
CPU’er. Der kan også være problemer 
med at skaffe vandmålere og visse kom-
ponenter til SRO-anlæg til vandforsynin-
gerne. 

Bestil i god tid 
Konsekvenserne kan være store, hvis 
der er længere tids forsinkelse på kom-
ponenter til vandværkernes styringer. 
Derfor anbefaler Willy Tang, medlem af 
landsbestyrelsen og formand for Mårslet 
Vandværk, at man i vandværksbestyrel-
serne tænker langsigtet. 

”I en situation som denne giver det god 
mening at tænke et år frem i tiden og få 
et overblik over, hvad man får brug for på 
vandværket. Bestil i god tid, men kontakt 

også jeres leverandører for at høre om, 
de kan levere de nødvendige komponen-
ter i tilfælde af fejl”, lyder anbefalingen 
fra Willy Tang. 

”Går vitale komponenter som CPU’en, 
strømforsyningen eller drivere i stykker, er 
man virkelig på den i disse tider. På Mår-
slet Vandværk gik vi det hele igennem og 
sørgede for at bestille en reserve af de 
komponenter, som vandværket ikke kan 
fungere uden”, fortæller han.  

Alting med måde 
”Den globale mangel på mikrochips 
har skabt en ubalance i udbud og efter-
spørgsel. Og den skal vi tage alvorligt. 
Vi skal tænke langsigtet, men vi skal 
også være påpasselige. Det er en hårfin 
grænse mellem at udvise rettidig omhu 
og at hamstre. Vi skal passe på, for det 
forværrer mikrochips-krisen, hvis alle 
køber unødvendigt store mængder ind”, 
advarer Susan Münster, direktør for Dan-
ske Vandværker.  

Står man pludselig i en situation, hvor 
man mangler en komponent, som leve-
randørerne ikke kan skaffe, kan man for 
eksempel overveje at kontakte nabovand-
værket for at søge hjælp.  

Næsten alle brancher bliver i disse tider berørt af den globale 
mangel på mikrochips. Vandsektoren er ingen undtagelse, og 

udover stigende priser betyder det også, at leverandørerne har 
 længere leveringstid end normalt.  

Mangel på mikrochips  
kan give lang ventetid  
for vandværkerne 

Hvad er skyld i den lange ventetid? 

Der er mange faktorer, der har været 
med til at skabe den globale mangel 
på mikrochips. Peter Thagesen, 
underdirektør i Dansk Industri med 
ansvar for global handel giver tre 
forklaringer på, hvorfor produkti-
onen af de vigtige mikrochips er 
under hårdt pres. 

1. En tørke i Taiwan skabte i første 
halvår 2021 udfordringer for 
verdens største producent 
af mikrochips, TSMC, da der 
bruges enorme mængder vand 
i forbindelse med produktionen 
af mikrochips. 

2. Efterspørgslen på elektronik 
steg kraftigt under pandemien. 
Samtidig forsinkede nedluknin-
ger og hjemsendelser produkti-
onen.  

3. Invasionen af Ukraine har 
forværret produktionskrisen. 
Nationen stod inden krigens 
start for omkring halvdelen af 
verdensproduktionen af neon-
gas, som er en vigtig ingrediens 
i fremstillingen af mikrochips. 

Ifølge en undersøgelse foretaget af 
Dansk Industri mangler tre ud af fire 
virksomheder stadig mikrochips, og 
Peter Thagesen vurderer derfor, at 
manglen på mikrochips vil være et 
problem en rum tid endnu. 

FAKTA
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Råstoffer
Af Christian Flyvbjerg, kommunikationsmedarbejder  
Foto: Adobe Stock
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Arrangementer

Kom med til Danmarks første erhvervsdemokratiske 
festival, som finder sted på to af landets højskoler til 
efteråret. Folkeeje 2022 er for dig, der søger efter 
medindflydelse, interesserer dig for virksomheders 
ledelse og en bæredygtig fremtid. Det bliver en fe-
stival spækket med dialog, debat og underholdning 
for både store og små.  
 
På festivalen mødes borgere, politikere, menings-
dannere og virksomheder på tværs af livssyn for 
sammen at styrke demokratiet og demokratisk 
ejerskab.  
 
På festivalen vil du blive opmærksom på, hvordan 
du som medlem og lokal borger kan bruge din 
stemme og få indflydelse. Det er gratis at deltage, 
og alle er velkomne. 

Tid og sted: 
29. oktober 2022 kl. 11-17 på Rødding Højskole 
12. november 2022 kl. 11-17 på Vallekilde Højskole  

Om festivalen: 
Bag festivalen står Tænketanken Demokratisk Er-
hverv, der arbejder for at styrke erhvervsdemokrati i 
Danmark. Festivalen er støttet af Dansk Fjernvarme, 
Danske Vandværker, GF Forsikring, Lån og Spar 
Fonden og Landbrugets Kulturelle Fond og holdes i 
samarbejde med Rødding og Vallekilde Højskole. 

Følg programmet 
Du kan følge programmet for begge arrangementer 
på Demokratisk Erhvervs Facebook. 



Connie Valbjørn, kursuskoordinator
Foto: Privat Arrangementer

Skal I holde åbent hus, deltage i byfesten eller andet? 
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Gratis: Lån kuffert  
til jeres event 

I kan nu – gratis - låne en eventkuffert, 
som indeholder roll-up med budskaber, 
som passer til netop jeres event. Kuffer-
ten kan også laves om til et bord. 

Vi har tre kufferter med  
forskellige budskaber:  

1: Sprøjtefri have 

2: Forbrugereje:  
Du ejer dit vand – Vidste du det? 

3: Danske Vandværker  
Her kan du vælge budskaberne, der skal 
i kufferten:  

3a: Bak op om dit lokale drikkevand  

3b: Drikkevandets kredsløb  

3c: De bæredygtige vandværker.  
Vi arbejder med FN’s verdensmål  
(dansk eller engelsk udgave) 

Max to roll-ups i kuffert
Der er plads til to roll-up i en kuffert, 
men der er god plads til ekstra 
materiale, såsom flyers, drikkedunke, 
bolcher, balloner m.m., som 
understøtter jeres budskab. 

Materialerne kan tilkøbes i butikken. 

Vi har også beachflag med  
Danske Vandværks logo, som  
I kan låne. 

Kuffert, flag og roll up er gratis  
at låne. I skal blot betale fragt  
tur/retur. I kan også vælge, at hente og 
aflevere eventkufferterne i sekretariatet 
i Solrød og spare transportudgiften. 

Yderligere information eller  
reservation kontakt  
info@danskevv.dk eller  
tlf. 56 14 42 42. 
 

Se dem på 
messen



Trine Lindhardt, ledelses- og projektkonsulent
Foto: Danske Vandværker

Mød sekretariatet på  
messen i Fredericia
Til fagmessen i Fredericia 7. oktober kan du møde alle 
medarbejdere fra foreningens sekretariat. Kom og få en 
kop kaffe og få svar på jeres spørgsmål. Du kan også få 
råd og vejledning til netop din udfordring. 
Vi glæder os til at møde dig. Få gode tips til 

hvordan I bliver synlige 
i lokalområdet.

Få en snak om 
vandværkets  

kommunikation med 
forbrugerne. 

Vil du på kursus? 
Vi har noget for 

enhver smag.
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Mød det nye 
formandsskab. 

 
De glæder sig til en 
god foreningssnak 
med engagerede 

vandfolk.

Tiden er ved at løbe 
ud for frivillige 
BNBO-aftaler. 

Få svar på jeres 
spørgsmål.

Har du juridiske 
spørgsmål? 

 
Mød foreningens  

rådgivere og få svar.

Få sparring til,  
hvordan 
I øger  

beredskabet på 
vandværket.

Få svar på  
spørgsmål om  

vedtægter, regulativ og 
takstblade.
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Få viden, netværk  
og inspiration
danskevv.dk > Arrangementer

Er I forberedte, hvis der opstår en krisesituation på vandvær-
ket? Er jeres beredskabsplan opdateret? Kom og få viden 
om de vigtigste elementer i beredskabsplanlægningen, og 
hvordan I håndterer konkrete krisesituationer. 

Kursus  
Beredskabsplan  
- sådan håndterer  
I en krise 

Kom på 
kursus
Vi tilbyder kurser både til dig, der ny i 
vandbranchen, og dig, der har flere års 
erfaring – uanset om du sidder i vand-
værkets bestyrelse, står for driften, er 
håndværker eller mere generelt arbejder 
med vandforsyning.

Vores udbud af kurser er alsidigt og 
spænder fra grundlæggende viden om 
vandforsyning til mere specifik viden 
om udvalgte emner, og vi tilbyder både 
fysiske og online kurser.

Bestyrelsen

Bestyrelsen Drift Håndværker Kommunal Administration

Drift Administration

Sted

RegionVirksomheds 
besøg

tema

Webinar

Webinar

Online 
møder

online 
kursus

General
besty-
relsesmød
er

Netværk
Messer

HeldagsDatoVidergåendeLovpligtige Anbefalet Aften

  Dato

1.  november, Ringsted

7. december, Herning
8. december, Fredericia 

Tilbydes også som fjernundervisning
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Lovpligtigt Supplerende Videregående Anbefalet 

Kursus 
Hydrogeologi  
– geologi og 
grundvand   

Grundlæggende kursus  
Boringer  

Har du nogensinde tænkt over, hvorfor vandet nogle steder 
i undergrunden naturligt strømmer opad? Eller hvorfor der 
enkelte steder midt i landet er risiko for at støde på saltet 
grundvand? 

På kurset bliver du klogere på sammenhængen mellem geo-
logi og grundvand, og hvilken betydning geologien har for 
grundvandets tilgængelighed og sammensætning. 

Få mere viden om vandværksboringer og hvad der skal til 
inden selve borearbejdet går i gang?  

Love og regler om grundvandsboringer bliver grundigt be-
lyst, og du får viden om, hvordan geofysikken påvirker grund-
vandet og grundvandsboringer. Du kommer rundt om en 
boring fra A til Z blandt andet udførelsen af selve boringen 
og efterfølgende vedligeholdelse og eventuelle reparationer. 

Undervisningen er krydret med en masse konkrete eksempler 
med billeder og video fra boringer rundt om i landet. Efter 
kurset er du godt rustet til dialog med brøndboringsfirmaet 
og til at træffe de rigtige beslutninger. 

Bestyrelsen

Bestyrelsen Drift Håndværker Kommunal Administration

Drift Administration

Sted

RegionVirksomheds 
besøg

tema

Webinar

Webinar

Online 
møder

online 
kursus

General
besty-
relsesmød
er

Netværk
Messer

HeldagsDatoVidergåendeLovpligtige Anbefalet Aften

Bestyrelsen

Bestyrelsen Drift Håndværker Kommunal Administration

Drift Administration

Sted

RegionVirksomheds 
besøg

tema

Webinar

Webinar

Online 
møder

online 
kursus

General
besty-
relsesmød
er

Netværk
Messer

HeldagsDatoVidergåendeLovpligtige Anbefalet Aften

  Dato

26. oktober, Nykøbing Falster 

10. november, Horsens  
  

  Dato

1. november, Ringsted

7. december, Herning
8. december, Fredericia 

Tilbydes også som fjernundervisning
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Heidi Pedersen er startet 8. august som 
administrativ koordinator med it-tovhol-
derfunktion. Hun er oprindeligt uddannet 
speditør og kommer fra et job som 
teamleder og teamkoordinator i DB Cargo 
Scandinavia og har tidligere arbejdet hos 
DHL. Heidi har erfaring med at arbejde 
med blandt andet kvalitets- og proces-
forbedringer, nøgletal, LEAN, facilitering, 
kundesystemer/CRM og marketing, og 
hvor fokus har været på at levere og 
forbedre service og produkter overfor 
kunderne. Heidi er 44 år og bor i Havdrup 
med sine to børn. 
 

Nyt om navne

Velkommen til  
Danske Vandværker

Nye virksomheder
Apator Miitors Aps 

Blue Idea ApS 

Mølbak Landinspektører A/S

K. Krogsgaard 

Split Water Nordic

Upworth Solutions ApS

Prima Plast ApS

e-Boks Nordic A/S

Mickey Kjærsgaard Nielsen er startet i 
sekretariatet 1. juli 2022. Han er uddannet 
jurist i 2018 og kommer fra tidligere jobs 
på Professionshøjskolen Absalon og Dan-
ske Bank. Han har desuden erfaring fra et 
vikariat og som studerende hos E-mærket, 
FDM og ParkZone, så han er ret vant til 
medlemsrådgivning.  Mickey er 29 år og 
bor i Slagelse med sin kone, der har en 
fysioterapiklinik. 
 

Mickey Kjærs-
gaard Nielsen 
Jurist  

Heidi Pedersen 
Administrativ 
koordinator 
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Foreningen

Foreningens repræsentantskab afholdt 
det halvårlige ordinære møde 12. juni 
2022. Dagen inden var der afholdt 
seminar for repræsentantskabet, hvor 
foreningens politiske retning, digita-
lisering og bestyrelsesarbejde var på 
dagsordenen. 

Godkendt revideret regnskab 
Repræsentantskabet fik fremlagt forenin-
gens reviderede regnskab, som viser et 
overskud på cirka 800.000 kr. mod et 
budget på cirka -1 mio. kr. Ændringen 
til den positive side skyldes primært, at 
det lykkedes at afholde to messer, at 
regionerne fraskrev sig noget af deres 

regionstilskud og honorar, og at der ge-
nerelt er tænkt i besparelser. Ingen havde 
indsigelser imod regnskabet, og det blev 
dermed godkendt. 

De overordnede regnskabstal kan ses i 
foreningens årsberetning for 2021 – find 
den på danskevv.dk > Om os > Årsbe-
retning 

De fulde regnskaber for Danske Vand-
værker er kun tilgængelige for medlem-
mer og kan findes her danskevv.dk > Om 
os > Foreningen i tal > Årsrapporter og 
budget 

Vedtægtsændring – ændring af frist 
for udmeldelse 
Der blev fremlagt et forslag til en æn-
dring af foreningens vedtægter, §3, stk. 
6, om at ændre fristen for udmeldelse af 
foreningen fra en til tre måneder. Dette 
blev fremlagt med en begrundelse om 
at kunne udarbejde et mere retvisende 
budget for det kommende år. Vedtægts-
ændringen blev enstemmigt godkendt. 

Se foreningens vedtægter på danskevv.
dk > Om os > Vedtægter Danske Vand-
værker 

Orientering fra  
repræsentantskabet 



Leverandøroversigt
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Fugtkontrol ApS
Teknikvej 2C, 4200 Slagelse
Tlf.: 5885 1008
www.fugtkontrol.dk
info@fugtkontrol.dk

Softværket
Merkurvej 7, 6000 Kolding
Info@softvaerket.dk
Tlf.: 7632 1250
www.softvaerket.dk

Rambøll Danmark A/S 
Projektchef Jan Nielsen, 
Tlf. 51 61 59 12
jnn@ramboll.dk

Brunata A/S
Vesterlundvej 14
2730 Herlev
Tlf.: 77 77 70 00
kundeservice@brunata.dk
www.brunata.dk

Advokat Birgit Gylling Andersen
Ny Vestergade 17
1471 København K
Tlf. 51 99 85 40

Specialist i personalejura

Microwa  
Sverigesvej 1, 8450 Hammel, 
Tlf. 70 25 99 22, 
microwa@microwa.dk

Administrative  
it-systemer Advokat

Affugtere

Analyseværktøjer

Bürkert Danmark
Hørkær 24, 2730 Herlev
Tlf. 44 50 75 00
info.dk@burkert.com, www.burkert.dk

Glentevej 1, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 76 13 43 00
info-dmdk@diehl.com
www.diehl.com/metering

Leverandøroversigt



Leverandøroversigt
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Brøndboringsfirmaet Brøker 
Spånnebæk 7, 4300 Holbæk, 
Tlf. 59 44 04 06
thomas@broeker.dk

Brøndboring | Geoenergi | Service 
Ellevej 7 | DK-3670 Veksø | www.awell.dk 

+45 9389 8960 | jjf@awell.dk

Lagur ApS
Attrupvej 4 | 8550 Ryomgård 
+45 70 60 56 00 | post@lagur.dk | 
www.lagur.dk

Lagur Kemifri vandbehandling løser dine  
kalkproblemer. Vi garantere effekten.

A. Højfeldt A/S
Mads Eg Damsgaards Vej 52,  
7400 Herning, tlf 97 12 02 22
info@a-hoejfeldt.dk,  
www.a-hoejfeldt.dk

Tlf 39690222
kruger@kruger.dk

Både stor viden og de fleste 
teknologier til at reducere 
kalkudfældningerne

Danwatec
Energivej 3, 4180 Sorø
Tlf. 20 62 73 50, info@danwatec.dk 
www.danwatec.dk

HASBO DRILLING &  
WATER ENGINEERING A/S 
Holmetoften 5 • 2970 Hørsholm  •
45 76 33 88 • www.hasbo.dk •
hasbo@hasbo.dk

Silhorko-Eurowater A/S
Jylland/Fyn (Stilling): 87 93 83 00
Sjælland (Hillerød): 48 20 10 00
sales-dw.dk@silhorko.dk
www.silhorko.dk

Blødgøring

Brøndboring

Danske Vandværker
Solrød Center 20C 
2680 Solrød Strand
Tlf: 5614 4242
info@danskevv.dk, www.danskevv.dk

BNBO Rådgivning

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12, 2860 Søborg
Tlf.: 70 131 132
info.dk.sc@endress.com
www.dk.endress.com

Kamstrup A/S
Industrivej 28, Stilling
DK-8660 Skanderborg
T: +45 89 93 10 00
info@kamstrup.com
kamstrup.com
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Glentevej 1, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 76 13 43 00
info-dmdk@diehl.com
www.diehl.com/metering

Brunata A/S
Vesterlundvej 14
2730 Herlev
Tlf.: 77 77 70 00
kundeservice@brunata.dk
www.brunata.dk

Fjernaflæste målere og 
kontraventiler

Vand-Schmidt A/S
Platinvej 59, 6000 Kolding,
Tlf. 74 56 11 11, info@vand-schmidt.dk
www.vand-schmidt.dk

Søren Pedersen Brøndboring A/S
Haurum byvej 7
8450 Hammel
www.godtvand.dk 

Næstved Brøndboring & 
Vandværkservice A/S   
Transportbuen 5 G       
4700 Næstved, tlf. 55 72 02 34      
info@nbvand.dk, www.nbvand.dk 

K. Sørensen & Søn A/S
Sjællandsvej 10
9000 Frederikshavn, tlf. 98 42 33 51
info@k-sorensen.dk,  
www.k-sorensen.dk 

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12, 2860 Søborg
Tlf.: 70 131 132
info.dk.sc@endress.com
www.dk.endress.com

Glentevej 1, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 76 13 43 00
info-dmdk@diehl.com
www.diehl.com/metering

Brunata A/S
Vesterlundvej 14
2730 Herlev
Tlf.: 77 77 70 00
kundeservice@brunata.dk
www.brunata.dk

Fjernaflæsning

Kamstrup A/S
Industrivej 28, Stilling
DK-8660 Skanderborg
T: +45 89 93 10 00
info@kamstrup.com
kamstrup.com

Kamstrup A/S
Industrivej 28, Stilling
DK-8660 Skanderborg
T: +45 89 93 10 00
info@kamstrup.com
kamstrup.com

V. Løwener A/S
Smedeland 2 · 2600 Glostrup
Tlf: 43 200 300 · vl@loewener.dk
www.loewener.dk
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Softværket
Merkurvej 7, 6000 Kolding
Info@softvaerket.dk
Tlf.: 7632 1250
www.softvaerket.dk

Østrøjel 5, 2670 Greve,
Tlf.: 43 90 28 12, kb@winko.dk
Web-baseret forbrugsafregning
se www.Foreningscentralen.dk

Winko Software

Rambøll Danmark A/S 
Projektchef Jan Nielsen, 
Tlf. 51 61 59 12
jnn@ramboll.dk

Firmaet her eksisteret i mere en 45 år
Vi servicerer udelukkende vandværker 
Tlf. 75 39 32 55, www.vand-edb.dk
Mail: post@vand-edb.dk

 

 






Vandværksadministration og 
bogholderi

Vandcenter Djurs
Teknologivej 2, 8500 Grenå
Tlf. 87582150 / info@vandcenterdjurs.dk

Skræddersyede 
vandværksforsikringer
Tlf. 43 57 51 03
Mail: danskevv@rtm.dk

Softværket
Merkurvej 7, 6000 Kolding
Info@softvaerket.dk
Tlf.: 7632 1250
www.softvaerket.dk

Rambøll Danmark A/S 
Projektchef Jan Nielsen, 
Tlf. 51 61 59 12
jnn@ramboll.dk Forsikring

Hjemmeside

Microwa  
Sverigesvej 1, 8450 Hammel, 
Tlf. 70 25 99 22, 
microwa@microwa.dk

Kontorhjælpens  
Vandværksadministration 
- Få styr på administrationen 
Tlf. 97 74 12 00

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12, 2860 Søborg
Tlf.: 70 131 132
info.dk.sc@endress.com
www.dk.endress.com

Brunata A/S
Vesterlundvej 14
2730 Herlev
Tlf.: 77 77 70 00
kundeservice@brunata.dk
www.brunata.dk

Forbrugsafregning
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Rambøll Danmark A/S 
Projektchef Jan Nielsen, 
Tlf. 51 61 59 12
jnn@ramboll.dk

mal-tek 
GPS-opmåling og digital lednings- 
registrering. Gratis program til at se 
og printe digitale kort på PC, IPad  
eller smartphone.  
Malene Enevold, tlf. 86 55 00 72, 
Mail. info@mal-tek.dk

Web-baseret ledningsregistrering. 
Opmåling med nyeste GPS-udstyr, 
Tlf. 87 92 55 11, 
ledning.entreprise@aura.dk

THVILUM A/S · Åbygade 10 · 8300 Odder
86 54 62 33 · kontor@thvilum.dk · www.thvilum.dk

Digital ledningsregistrering, 
GPS opmåling samt udvikling af 

professionelle brugervenlige 
GIS programmer

Softværket
Merkurvej 7, 6000 Kolding
Info@softvaerket.dk
Tlf.: 7632 1250
www.softvaerket.dk

Tethys 
Digitale ledelsessystem 
til vandværker,  
Tlf. 72 30 10 79, Mail: info@tethys.dk 
www.tethys.dk

Ledningsregistrering

Tlf 39690222
kruger@kruger.dk

WaterManager - Digitalt værktøj til 
drift, vedligehold og dokumentation

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12, 2860 Søborg
Tlf.: 70 131 132
info.dk.sc@endress.com
www.dk.endress.com

Instrumentering

Ledelsessystem

Vandværkernes webredaktør,  
Tlf. 60 21 55 88, www.videnporten.dk 
Mail: kontakt@videnporten.dk

Cibicom A/S
Industriparken 35-37
2750 Ballerup
+45 70 11 80 11
sales@cibicom.dk

Kom godt og hurtigt i gang med IoT 
i samarbejde med Cibicom ?

IoT (Internet of Things)
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Regnskabskontor Nord 
-nøglen til et godt regnskab 
Tlf. 96 39 91 00

Midt Regnskab - Til rådighed & til 
regnskab. Tlf. 40 26 68 93, marie@
midtregnskab.dk

Microwa  
Sverigesvej 1, 8450 Hammel, 
Tlf. 70 25 99 22, 
microwa@microwa.dk

Kontorhjælpens  
Vandværksadministration 
- Få styr på administrationen 
Tlf. 97 74 12 00

Softværket
Merkurvej 7, 6000 Kolding
Info@softvaerket.dk
Tlf.: 7632 1250
www.softvaerket.dkRevision

Renovering og  
opgradering  
af eksisterende tanke

Grundfos DK A/S
Professionelle pumpeløsninger til  
professionelle brugere!
Martin Bachs Vej 3 · 8850 Bjerringbro
87 50 50 50 · www.grundfos.dk

Pumper

Renovering af eksisterende og opbygning 
af nye drikkevandsgodkendte tanke.

Dansk Plast
+45 7216 3000
info@danskplast.dk

AC Mejerimaskiner Aps
Egevej 46, DK-9480 Løkken

Tlf. +45 98838040
info@acmm.dk – www.acmm.dk

Nye og brugte 
rustfrie rentvandstanke  

i alle størrelser

JYDSK 
TERMOGRAFI 
CENTER
+30 års erfaring med:
• Lækagesporing,
• Ledningssøgning 
• Termografi 

www.jydsktermograficenter.dk 
Tlf.: 86 42 94 08 • jydsktermo@gmail.com

Leif Koch A/S
Rugvænget 31,2630 Taastrup
70239898
info@leifkoch.dk 
www.leifkoch.dk

Brunata A/S
Vesterlundvej 14
2730 Herlev
Tlf.: 77 77 70 00
kundeservice@brunata.dk
www.brunata.dk

Lækagesøgning
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En målrettet revision
med kompetence

- En del af 2+ Revision

Bygnaf 15, 6100 Haderslev
Telefon 74532299

info@2plus-revision.dk
www.2plus-revision.dk

Statsautoriserede Revisorer

Firmaet her eksisteret i mere en 45 år
Vi servicerer udelukkende vandværker 
Tlf. 75 39 32 55, www.vand-edb.dk
Mail: post@vand-edb.dk

 

 






Brøndboringsfirmaet Brøker 
Spånnebæk 7, 4300 Holbæk, 
Tlf. 59 44 04 06
thomas@broeker.dk

Bürkert Danmark
Hørkær 24, 2730 Herlev
Tlf. 44 50 75 00
info.dk@burkert.com, www.burkert.dk

Vandværkets Digitale Platform og SRO 
med markedets nemmeste brugerflade. 

Landsdækkende service fra  
Birkerød og Stilling til alle størrelser 

vandværker.
 

Se mere på www.bluecontrol.dk
Telefon 70278766

PA Underboring 
– Entreprenørfirmaet Per Andersen 
A/S, Lærkedalsvej 1, 4270 Høng, 
tlf.: 40429438, 
mail: pa@pa-underboring.dk
https://pa-underboring.dk

VANDVÆRKET/ 
SIKRING 

• Stop indbruddet.
• Hurtigt overblik. 
• Undgå nedlukning.

SUPERVISION ALARMTEKNIK ApS
Tlf. 70239310

Se videoen: supervisionalarm.dk/erhverv

Styret underboring

Sikring & Alarm

Styring, 
regulering, 
overvågning (SRO)

A. Højfeldt A/S
Mads Eg Damsgaards Vej 52,  
7400 Herning, tlf 97 12 02 22
info@a-hoejfeldt.dk,  
www.a-hoejfeldt.dk

• Alle typer borehulslogs
• Alle typer pumpeforsøg og tolkninger
• Kildepladsvurderinger
København +45 4588 4444
Aarhus    +45 8627 3111
www.geo.dk • geo@geo.dk

Råvandsstation

Dj&Co
Ingeniørrådgivning  
fra boring til forbruger.
Kirsebæralle 9-11, 3400 Hillerød
Tlf. 48 26 06 66 www.dj-co.dk

Rådgivende Ingeniører
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Seatek Aps – Dykkerservice
Jens Erik Eriksen
Jernbanevej 2 , 8500 Grenaa
Tlf 4032 2471
jee@seatek.dk

Eksperter i oxygen- og nitrogenanlæg, 
kompressorer og trykluft til industrien. 
Landsdækkende service og vedligehold 
af alle mærker hele døgnet, alle ugens 
7 dage, hele året.

Tlf.: 5556 5615 · di-trykluft.dk

Vandværksfirmaer 
- udførende

Trykluft

JH DYK ApS 
DYKKER- OG INSPEKTIONSFIRMA
Clausholmvej 27G, 8960 Randers
Tlf.:40823000, Jh@jh-dyk.dk
jh-dyk.dk

DK Vandservice A/S
Mads Eg Damgaardsvej 52
7400 Herning, tlf. 72 30 10 80,
Mail: info@dk-vandservice.dk
www.dk-vandservice.dk

Tankinspektion & 
-rensning

Danwatec
Energivej 3, 4180 Sorø
Tlf. 20 62 73 50, info@danwatec.dk 
www.danwatec.dk

Tankinspektion

BL termografi 
Gl. Landevej 80, 
7000 Fredericia,
Tlf. 76 20 75 15

Termografi

X Automation
Hagensvej 4 - 9530 Støvring
Tlf. 99 35 16 10 - mail@xaut.dk
www.xaut.dk

Silhorko-Eurowater A/S
Jylland/Fyn (Stilling): 87 93 83 00
Sjælland (Hillerød): 48 20 10 00
sales-dw.dk@silhorko.dk
www.silhorko.dk

Tlf 39690222
kruger@kruger.dk

Brugervenlig SRO med bred maskin-/ 
proceserfaring til store og små 
vandværker

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12,2860 Søborg 
Tlf.: 70 131 132
Mail: info.dk.sc@endress.com
www.dk.endress.com
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Fr. Dahlgaard A/S
Spånnebæk 3B
DK-4300 Holbæk
Tlf.: 5943 0230
post@dahlgaard.dk
dahlgaard.dk

Danwatec
Energivej 3, 4180 Sorø
Tlf. 20 62 73 50, info@danwatec.dk 
www.danwatec.dk

A. Højfeldt A/S
Mads Eg Damsgaards Vej 52,  
7400 Herning, tlf 97 12 02 22
info@a-hoejfeldt.dk,  
www.a-hoejfeldt.dk

JH DYK ApS 
DYKKER- OG INSPEKTIONSFIRMA
Clausholmvej 27G, 8960 Randers
Tlf.:40823000, Jh@jh-dyk.dk
jh-dyk.dk

Hovedkontor og værksted:
Rosbjergvej 26, 8220 Brabrand
Tlf. +45 8744 1055

Sjællandsafdeling:
Fruebjergvej 3, 2100 København Ø
www.vandogteknik.dk

Vandposten udgives af Danske Vandværker, Solrød Center 20C, 1., 2680 Solrød Strand, info@danskevv.dk, tlf. 56 14 42 42, www.danskevv.dk.
Redaktionen afsluttet 12.09.2022. Ansvarshavende redaktør Susan Münster. Redaktion Mette Kingod (redaktør), Dorthe G. Rasmussen, Christian 
Flyvbjerg. Layout Irene Blak Villadsen. Forsidefoto Frank Cilius. Tryk Sangill Grafisk. Trykt på Circleoffset White 115 gram med miljø venlige vege-
tabilske farver. Distribueret oplag pr. udgivelse: 6.500 eksemplarer. Medlem af Danske Medier. Senest kontrolleret: Perioden 1. juli 2020 – 30. juni 
2021. Artikler kan citeres med kildeangivelse. Adresseændring og abonnement Susanne Bom, tlf. 56 14 42 42, info@danskevv.dk eller på Min side 
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SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0411

Næstved Brøndboring & 
Vandværkservice A/S   
Transportbuen 5 G       
4700 Næstved, tlf. 55 72 02 34      
info@nbvand.dk, www.nbvand.dk 

Silhorko-Eurowater A/S
Jylland/Fyn (Stilling): 87 93 83 00
Sjælland (Hillerød): 48 20 10 00
sales-dw.dk@silhorko.dk
www.silhorko.dk

Vand-Schmidt A/S
Platinvej 59, 6000 Kolding,
Tlf. 74 56 11 11, info@vand-schmidt.dk
www.vand-schmidt.dk

Søren Pedersen Brøndboring A/S
Haurum byvej 7
8450 Hammel
www.godtvand.dk 

Tlf 39690222
kruger@kruger.dk

Sikkert fra ide til idriftsat vandværk 
med stor viden og et tæt samarbejde

Vandværksløsninger
Kontakt os – vi står klar

Tlf. 76 73 37 50 
www.kemic.dk      •      kemic@kemic.dk

K. Sørensen & Søn A/S
Sjællandsvej 10
9000 Frederikshavn, tlf. 98 42 33 51
info@k-sorensen.dk,  
www.k-sorensen.dk 
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Ole Wiil
Granvej 16
6840 Oksbøl
Tlf. 21 75 72 44
ow@danskevv.dk

Christian Greve Hansen 
Haderslevvej 7, Maugstrup 
6500 Vojens 
Tlf. 20 23 66 30 
cgh@danskevv.dk 

Jens Peder Pedersen
Ørvigvej 1
6040 Egtved
Tlf. 27 14 05 16
jpp@danskevv.dk

Steen Thomsen
Ahornvej 8, Abild
6270 Tønder
Tlf. 28 99 30 17
st@danskevv.dk

Thorkild Jensen 
Nagbølvej 40
6640 Lunderskov
Tlf. 40 26 86 22 
tj@danskevv.dk

Jens Ejnar Kristensen
Biskop Svanesvej 16
3460 Birkerød
Tlf. 45 90 24 85
jek@danskevv.dk 

Dorte Bøge Sørensen 
Fjordvej 8 
4534 Hørve 
Tlf. 61 66 89 24 
dbs@danskevv.dk 

Hans Erik Pedersen 
Holebyvej 6 
4894 Øster Ulslev  
Tlf. 40 60 40 80 
he@danskevv.dk 

Jens Andreasen
Mosevænget 7, Snoldelev  
4621 Gadstrup
Tlf. 40 47 55 73
ja@danskevv.dk 

Bent Lollesgaard
Birkevej 91
5672 Broby
Tlf. 51 79 58 98 
bl@danskevv.dk 

Helge Rosendahl
Saugstedlund 103 
5600 Faaborg
Tlf. 40 11 16 00
her@danskevv.dk

Jan Larsen
Røjlemosevej 34
5500 Middelfart
Tlf. 64 40 18 64
jal@danskevv.dk

Lars Pihl Fly 
Helleløkken 10 
5250 Odense SV 
Tlf. 60 37 39 81 
lpf@danskevv.dk

Thaya Sinnathurai
Åbredden 8
5462 Morud
Tlf. 20 27 45 99
ths@danskevv.dk

Niels Christian Ravn
Ribesvej 4
7470 Karup
Tlf. 20 73 48 85
ncr@danskevv.dk

Morten Bugge
Serridslevvej 17
8700 Horsens
Tlf. 22 98 50 60
mbu@danskevv.dk

René Kvist 
Hørsøvej 10 
8830 Tjele 
Tlf. 51 52 09 63 
rkv@danskevv.dk 

Torben Nielsen
Vestervang 2, Ølholm
7160 Tørring
Tlf. 23 62 20 39
tni@danskevv.dk

Willy Tang
Frøkærparken 102
8320 Mårslet
Tlf. 23 49 97 99
wt@danskevv.dk

Jens Haagensen
Fyrrevej 6
3730 Nexø
Tlf. 51 83 58 80
jha@danskevv.dk 

Jørgen Bruun 
Rugvænget 26 
4270 Høng 
Tlf. 60 49 42 27
jb@danskevv.dk

Neel Ploug Olsen
Slettevej 1D, Gelsted
4160 Herlufmagle
Tlf. 40 33 33 15
nol@danskevv.dk

Vicki Wellendorph Winsløv 
Hårbøllevej 98 
4790 Askeby 
Tlf. 23 90 08 14 
vww@danskevv.dk  
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Jan Andersen
Hedegårdevej 23
Øster Hurup 
9560 Hadsund 
Tlf. 61 37 29 80
jan@danskevv.dk

Erik Jensen 
Hellebækvej 30 
9270 Klarup 
Tlf. 40 28 13 00 
erj@danskevv.dk   

Jan Olesen 
Hadsundvej 343 
9260 Gistrup 
Tlf. 40 38 09 44
jol@danskevv.dk 

Kjeld Andersen
Sankelmarksvej 9
9700 Brønderslev
Tlf. 40 48 10 87
ka@danskevv.dk 

Palle L. Nielsen
Havremarken 14 
9690 Fjerritslev
Tlf. 22 96 19 70
pln@danskevv.dk



  

Få mere tid 

til forsyning

LAD BRUNATA TAGE BESVÆRET
Med fjernaflæst måling og en omfattende servicepakke får I frigjort ressourcer til det praktiske 
arbejde på vandværket og at optimere forsyningen til brugerne. Ud over fjernaflæste målere i 
højeste kvalitet tilbyder vi også komplet lokal netværksdækning, forbrugsopgørelser, lækage-
alarmer og andre tidskrævende, men vigtige, services. I vælger selv pakken, og vi leverer den 
samlede løsning til en særdeles konkurrencedygtig pris.
Læs mere på brunata.dk/vandværk 
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GLADE
FORBRUGERE

LAGUR.DK

KOM KALKGENER TIL LIVS
HELT KEMIFRIT

70 60 56 00

*

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESFRIT

PRO

PRO

LEJ

KØB

fra kr. 977

fra kr. 46.900

pr. md. ex. moms

ex. moms

*


