DANSK VAND- OG NATURCENTER

DVN (Danske Vandværkers Netværk):
DVN har eksisteret siden 1999 og har hjulpet flere hundrede vandværker med små som store opgaver. Med
tiden er der sket ændringer i behovet for opgaver, og det er blevet mere og mere elektronisk orienteret. DVN
følger med udviklingen og udfører flere opgaver via internettet.
Med den nye Vandguiden.dk pr. 1. jan 2017 har DVN fået en helt ny opgave:
Vi deltager i expertpanelet, hvor vi formidler svar på vandværksspørgsmål og derigennem gode faglige
løsninger eller forslag til løsning af problemer, sammen med en række andre eksperter indenfor vandværksbranchen.
Hjemmesiden vandarkiv.dk nedlægges og vi holder 100 pct. fokus på vandguiden.dk.
Vi anbefaler derfor, at vandværkerne erstatter linket til vandarkiv.dk med vandguiden.dk eller blot opretter
dette link.
Hermed får I – og jeres forbrugere - en helt gratis mulighed for at søge i den nye hjemmesides indhold –
lige fra opslag i ordbøger, emner og artikler - finde leverandører samt søge i register for typisk stillede
spørgsmål og svar. Som abonnent på Vandguiden – også kaldet Lommebog for Vandmænd (udkommet siden
1994) - får man en række ekstra fordele, hvilket fremgår af hjemmesiden.
Andre DVN opgaver:
Projekt ”Behovsstyret Indsatsplan” og ”Vandværket i skole”:
Grundvand, boringer og indvindingsstrategi samt forebyggelse mod forurening af eget grundvand:
Risikovurdering og nye metoder til overvågning af udviklingen.
Hjælp til at få et aktivt samarbejde med egne forbrugere via lokale skoler. Et projekt til stor gavn for forbrugernes børn og børnebørn og udviklingen i egen bestyrelse, vandværkspasser.
Drikkevand, vandværksdrift og tilstandskontrol med teknisk hjemmeside – mitdrikkevand.dk:
Vi hjælper med at følge udviklingen i eget drikkevand/ grundvand samt udvalgte tekniske nøgletal via informationer og grafer, som er let at forstå via hjemmesiden mitdrikkevand.dk
Vi tilbyder årlige statusrapporter, evt. forslag til handlinger og naturligvis løbende dialog om udfordringer
og løsninger heraf.
KUV Ledelses- & Vandværkspasser system – herunder kursus i eget vandværk, med kursusbevis:
Alle beskrivelser og dokumentationer som kræves udarbejdet - i fællesskab og evt. med ny vandværkspasser.
Afholder kursus, i det der kræves, ifølge lovgivningen.
Handlingsplan for ny boring m.m. – renoveringer og evt. udbudsmateriale:
Hjælp til formulering af bestyrelsens ønsker og forslag til ønsker/opgaver, som udvalgte leverandører så
kan afgive tilbud på. Ofte en vigtig proces for at få de rette tilbud og det bedst mulige projekt gennemført.
Nyt hjemmeside system – meget brugervenligt.
Helt nyt brugervenligt system for Hjemmesider målrettet egne forbrugere, med et ”døgnåbent kontor”.
Vi tilbyder opsætning ud fra jeres evt. nuværende hjemmeside og forbedringer både på indhold og design.
Vi tilstræber, at have Danmarks billigste og samtidig bedste og mest brugervenlige hjemmeside for private
vandværker.
Administration:
Vi tilbyder også hjælp med administration til fx Vandråd.
Til private vandværker der skal søge om fornyet indvindingstilladelser, ny boring eller finde ny kildeplads
samt rådgivning mht. påbud fra kommunen.
Kursus i og/eller indføre egenkontrol om mikrobiologi eller handlingsplan for egenkontrol for bakterier.
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