
Sidedokument: DANVAs medlemsydelser 
 

Kommentarer: Ændring af sidedokumentet kræver en generalforsamlingsbeslutning jf. vedtægterne. Derfor bør 

sidedokumentet kun indeholder de overordnede elementer i medlemsydelserne. For samtidig at tilgodese en 

større synlighed af foreningens ydelser til medlemmerne, er der lavet et samspil med foreningens hjemmeside. 

 

I henhold til DANVAs vedtægter § 13 reguleres de ydelser og services, som DANVA leverer til sine medlemmer 

efter nærværende sidedokument. 

Basisydelser for medlemmer omfattet af vedtægternes § 8 

Medlemmer omfattet af vedtægterne har adgang til følgende ydelser fra DANVA: 

1. Foreningen yder rådgivning til medlemmer indenfor emner relateret til varetagelsen af indvinding, 

behandling og distribution af vand samt transport og behandling af spildevand på et overordnet niveau, 

der ikke har karakter af sagsbehandling.  

2. Oplysninger om de emner, der falder under punkt 1, skal som en del af medlemsservicen kunne findes 

på foreningens hjemmeside. Offentliggørelsen er ikke rettighedsskabelse, hvorfor ændringer af de 

angivne emner kan besluttes af bestyrelsen, ligesom nicher indenfor de angivne emner kan undtages 

efter en konkret sekretariatsvurdering.  

3. Undtaget fra punkt 1 er rådgivning som medfører betydelige udgifter eller kræver betydelige eller 

usædvanlige sekretariatsmæssige ressourcer. Denne begrænsning gælder uanset et emnes 

offentliggørelse.  

4. Vurderingen af, om en henvendelse har en sådan karakter, at den kan behandles som en basisydelse, 

foretages af sekretariatet. Såfremt en anmodning efter sekretariatets skøn ikke kan behandles som en 

del af basisydelsen til medlemmet, har medlemmet mulighed for at tilkøbe ydelsen hos DANVAs 

konsulenttjeneste efter reglerne herfor.  

5. Medlemmet har ret til at sende ansatte til foreningens kurser og andre arrangementer til en særlig 

medlemspris.  Undtaget fra denne generelle adgang er særlige arrangementer, der kun henvender sig til 

særlige medlemskategorier.  

6. Medlemmet har adgang til den for medlemmer reserverede del af foreningens hjemmeside. 

7. Medlemmer modtager foreningens tidsskrift.  

Basisydelser for ikke-stemmeberettigede medlemmer efter § 9 

Basisydelserne for ikke-stemmeberettigede medlemmer afhænger af medlemmets type (medlemmes litra jf. 

vedtægterne).  

Litra a: Enkeltpersoner med interesse for vand- og/ eller spildevandsforsyning  

1. Medlemmet modtager foreningens tidsskrift  

2. Medlemmet kan deltage personligt i foreningens kurser og andre arrangementer til en særlig 

medlemspris.  Undtaget fra denne generelle adgang er særlige arrangementer, som henvender sig til 

særlige medlemskategorier.  



3. Medlemmet har adgang til den for medlemmer reserverede del af foreningens hjemmeside. 

Litra b: Selskaber med interessemedlemsskab  

1. Medlemmet modtager foreningens tidsskrift  

2. Medlemmet har ret til at sende deltagere til foreningens kurser og andre arrangementer til en særlig 

medlemspris.  Undtaget fra denne generelle adgang er særlige arrangementer, der kun henvender sig til 

særlige medlemskategorier. 

3. Medlemmet har adgang til den for medlemmer reserverede del af foreningens hjemmeside. 

4. Medlemmet har mulighed for at købe ydelser hos DANVAs konsulenttjeneste efter reglerne herom. 

Litra c: Firmaer, kommuner og institutioner med interesse for vand- og/eller spildevandsforsyning  

1. Medlemmet modtager foreningens tidsskrift  

2. Medlemmet har ret til at sende deltagere til foreningens kurser og andre arrangementer til en særlig 

medlemspris.  Undtaget fra denne generelle adgang er særlige arrangementer, der kun henvender sig til 

særlige medlemskategorier. 

3. Medlemmet har adgang til den for medlemmer reserverede del af foreningens hjemmeside. 

Litra d: Æresmedlemmer  

1. Æresmedlemmer modtager foreningens tidskrift i 1 eksemplar og har ret til at deltage i foreningens 

møder, kurser, og andre arrangementer uden deltagerafgift. Foreningen betaler ikke rejse- og 

opholdsomkostninger. 

Supplerende ydelser for medlemmer omfattet af vedtægternes § 8 og § 9 litra b 

Medlemmer efter vedtægternes § 8 og § 9 litra b har mulighed for at købe rådgivning og ydelser, der ikke er 

omfattet af basisydelserne fra DANVAs konsulenttjeneste. Købet sker i henhold til en særskilt aftale, samt 

standardvilkårene for DANVAs konsulenttjeneste.  

 

Gyldighed. 

Nærværende er gældende fra den xx/xx/xx 

Godkendt af DANVAs generalforsamling den xx/xx 

 


