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– Dit og DANVAs mAgAsiN

MEDICINRESTER UD AF SPILDEVANDET 

Nyt projekt får 3,6 millioner af Miljøstyrelsens 

fond. SIDE 34

NU ER DEN HER: SKRIFT 31 

Læs blandt andet om serviceniveauet 

for regnvand på terræ
n. SIDE 52

GENANVEND KLOAKSYSTEMET 

Det er effektivt og miljøvenligt at  

bruge eksisterende anlæg. SIDE 46

TEMA

#6 DECEMBER 2017

DANSKVAND

– DIT OG DANVAS MAGASIN

KLIMATILPASNING 

I KOKKEDAL

ØKONOMI

Vi ser på udviklingen  

i prise
n på vand

DANVA og Realdania uddeler klimapris  

til n
ytænkende projekt

FOKUS PÅ OVERVÅGNING 

OG MONITERING

I Danmark ønsker vi både at indvinde rent grundvand til d
rikkevand 

og have en mangfoldig natur. O
vervågning og monitering af 

grundvandet både i fo
rhold til k

valitet og kvantitet udgør derfor en 

større og større opgave for vandforsyningsselskaberne.

COWI har stor ekspertise og erfaring med grundvandsovervågning 

og hjælper i d
ag forsyningsselskaber både med monitering af 

grundvandsressourcen i fo
rhold til fo

rureningsrisiko af grundvandet 

og overvågning i fo
rhold til u

ønsket påvirkning af naturen.

Kontakt Markedsleder Marianne Jeppesen eller grundvandsspecialist 

Niels Peter Arildskov for yderligere oplysninger omkring, hvordan 

COWI kan hjælpe jer med overvågning og monitering.

MARIANNE – tlf.:
 22 99 51 71, mrjp@cowi.com

NIELS PETER – tlf.:
 41 76 89 01, npa@cowi.com

www.cowi.dk

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS

COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360°-løsninger. 

Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, m
iljø og samfundsøkonomi angriber vi udfordringerne fra mange forskellige vinkler, 

så vi skaber mere sammenhængende løsninger for vores kunder - o
g derved en mere bæredygtig og sammenhængende verden. 
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#1 FEBRUAR 2018

DANSKVAND
– DIT OG DANVAS MAGASIN

FOKUS PÅ OVERVÅGNING 

OG MONITERING

I Danmark ønsker vi både at indvinde rent grundvand til drikkevand 

og have en mangfoldig natur. Overvågning og monitering af 

grundvandet både i forhold til kvalitet og kvantitet udgør derfor en 

større og større opgave for vandforsyningsselskaberne.

COWI har stor ekspertise og erfaring med grundvandsovervågning 

og hjælper i dag forsyningsselskaber både med monitering af 

grundvandsressourcen i forhold til forureningsrisiko af grundvandet 

og overvågning i forhold til uønsket påvirkning af naturen.

Kontakt Markedsleder Marianne Jeppesen eller grundvandsspecialist 

Niels Peter Arildskov for yderligere oplysninger omkring, hvordan 

COWI kan hjælpe jer med overvågning og monitering.

MARIANNE – tlf.: 2
2 99 51 71, mrjp@cowi.com

NIELS PETER – tlf.: 4
1 76 89 01, npa@cowi.com

www.cowi.dk

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS

COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360°-løsninger. 

Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber vi udfordringerne fra mange forskellige vinkler, 

så vi skaber mere sammenhængende løsninger for vores kunder - og derved en mere bæredygtig og sammenhængende verden. 

AFGØRELSE I STOR SKATTESAG 

Læs om nederlaget i Østre Landsret, som kan 

betyde øgede priser til vandkunderne. SIDE 56

RENOVERING AF REGNVANDSBASSINER 

Få overblik over drift og vedligeholdelse af  

regnvandsbassiner i din forsyning. SIDE 48

VANDPROJEKT I ZAMBIA 

Når vandbranchen engagerer sig  

i udlandet, giver det værdi. SIDE 58

VTU-FONDEN

Forskning og innovation 

i vandsektoren

MIKROPLAST I 

SPILDEVANDET 

Nye metoder skal afsløre de uvelkomne 

partikler i vores vand
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DANSKVAND
– DIT OG DANVAS MAGASIN

DANMARKS STØRSTE ROTTEJAGT 

Livet er blevet ekstra surt for rotterne  

i Gribskov Kommune. SIDE 34

REKRUTTERING 

Ny kampagne skal åbne unges øjne for 

mulighederne i vandselskaberne. SIDE 38

BOMBE UNDER VANDFORSYNINGEN 

Dybt alvorlige problemer med desphenyl-

chloridazon i grundvandet. SIDE 46

KUNDER
Vandsektoren  

arbejder med at  

sætte kunderne  

i centrum.

HØJERE  

VANDTAKSTER
SVÆKKER  

KONKURRENCEEVNEN

Vandselskaberne og erhvervslivet er frustrerede  

over konsekvenserne af skattesagen.

#2 APRIL 2018

Aquosus® hovedledningsventil

–  det lønsomme valg

•   Innovativt princip for hovedledningsventiler

•   Modulopbygget ventil - montér eller demontér ventiler, 

T-rør og ventilkryds direkte i brønden 

•   Anvendes til drikkevand

•   Aquosus® muliggør utraditionelle VA-løsninger

Underdel med bolte

Skrues sammen med

ventilhus og trækker

alle komponenter

sammen.

Armeret tætningsindsats

Optimal geometri giver 

maksimal tætning og 

styrke, øget kavitations-

bestandighed og minimal

vibration.

Spindelmøtrik

Afzinkningsfri messing.

Ventiltop

Pakninger i ventiltoppen 

kan skiftes under tryk.

Ventilhus

Moderne design og 

god ID-mærkning.

Tilslutningsspor

Aquosus® tilslutninger er 

designet efter

“not og fjer”-princippet. 

Tætningsindsatsen tætner 

og beskytter epoxydelene.

Skyder

AISI 316 syrefast stål med 

glidebrikker.

Korrosionsfri tætning og 

minimal friktion.

Tilslutninger

Mange varianter.

Færdigmonteret - klar til svejsning

• PE-kapperør PE100 SDR17 

• Færdigmonteret - klar til svejsning

• Robust spindel i rustfrit stål

• Skyder i syrefast stål

• Fiberarmeret tætningsindsats (TPR)

• Dobbelt O-ring i pakdåse

• Trækfast
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DANSKVAND
– DIT OG DANVAS MAGASIN

DANVA ÅRSMØDE 2018 

Ny bestyrelse og vellykket årsmøde-

program i Kolding. SIDE 8

SIKKERT AT BADE I SØEN 

Projekt har arbejdet med at sikre god badevands-

kvalitet i Skanderborg sø. SIDE 44

UVEDKOMMENDE VAND 

Fuldt hus til DANVAs konference 

om uvedkommende vand. SIDE 52

#3 JUNI 2018

TILLID TIL  
DRIKKEVAND
Hvordan sikrer vi bedst 
danskerne rent drikke-

vand nu og i fremtiden?

’VI SKAL IKKE 
GENTAGE 
FORTIDENS 
SYNDER’
Interview med Walter Brüsch,  

Danmarks Naturfredningsforening,  

og Rasmus Moes, Miljøstyrelsen.

team spirit

sustainable
ambitious

Nordisk styrke

Engagerede medarbejdere og løbende 

produktudvikling har sikret Ulefos en 

position som markedets førende 

leverandør til VA-branchen. Med fokus på 

kvalitet, sikkerhed og miljø sikrer vi 

bæredygtige løsninger med lang levetid. 

Hos Ulefos køber du ikke bare et produkt. 

Du køber innovative løsninger med høje 

krav til optimal kvalitet og høj service. 

Vi er stærke på vand! Når dette er vigtigt for 

dig bør du vælge Ulefos.

Michael Aunsbjerg Ankersen

Salgschef VA

michael.ankersen@ulefos.com

Mobil: 3085 8198

Søren Lykke Andersen

Salgskonsulent

soren.andersen@ulefos.com

Mobil: 3085 8197
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#4 AUGUST 2018

FOLKEMØDET 2018 
Reportage fra Forsyningsteltet på Folkemødet på Bornholm. SIDE 8

REGNVANDSBASSINER Ny designguide fra DANVA samler viden om regnvandsbassiner. SIDE 44

UNIKT SAMARBEJDE I BILLUND Billund Vand i ny forretningsmodel for rensning af spildevand. SIDE 46

– DIT OG DANVAS MAGASIN

DANSKVAND
team spirit

sustainable
ambitious

Nordisk styrke

Engagerede medarbejdere og løbende produktudvikling har sikret Ulefos en position som markedets førende leverandør til VA-branchen. Med fokus på kvalitet, sikkerhed og miljø sikrer vi bæredygtige løsninger med lang levetid. 
Hos Ulefos køber du ikke bare et produkt. Du køber innovative løsninger med høje krav til optimal kvalitet og høj service. 

Vi er stærke på vand! Når dette er vigtigt for 
dig bør du vælge Ulefos.

Michael Aunsbjerg Ankersen
Salgschef VAmichael.ankersen@ulefos.com

Mobil: 3085 8198

Søren Lykke Andersen
Salgskonsulentsoren.andersen@ulefos.com

Mobil: 3085 8197

Vi ser på, hvor det giver bedst mening at fjerne medicinrester fra spildevand.

MEDICINRESTER

MEST MILJØ FOR PENGENEI et nyt storskalaprojekt fjerner Herning Vand medicinrester fra spildevandet ved hjælp af ny teknologi.
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#5 OKTOBER 2018

– DIT OG DANVAS MAGASIN

DANSKVAND

Portræt af miljø- og fødevareminister 
Jakob Ellemann-Jensen.

EN MINISTER  
MED FORNEMMELSE FOR VAND

VAND SKABER VÆRDIVandsektoren har stor 
 betydning for samfunds-økonomien og for  
danskernes livskvalitet.

REGIONALMØDER Stort fremmøde på DANVAs regionalmøder. 

SIDE 10

MUSKETÉRÅNDEN LEVER 
SamAqua-fællesskabet giver fordele.  

SIDE 32

MODSTÅ CYBERANGREB 
7 gode råd til styrket IT-sikkerhed.

SIDE 51

Hos Ulefos køber du ikke bare et 

produkt.

Du køber innovative løsninger 

med høje krav til optimal kvalitet 

og høj service.
Vi er stærke på vand! 

Når dette er vigtigt for dig bør du 

vælge Ulefos.

Kontakt os for rådgivning og en 

snak om dit næste VA projekt! 

Industriholmen 3-5, 2650 Hvidovre

Tlf: 3649 6111  -  post@ulefos.dk151927 DANSK VAND Nr. 5 OMSLAG.indd   1

25/09/2018   15.15
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UDgiVELsE mAtEriALEDEADLiNE UDgiVELsE

nr. 1 14. januar 4. februar

nr. 2 11. marts 31. marts

nr. 3 12. maj

nr. 4 1. juli 11. august

nr. 5 16. september 7. oktober

nr. 6 11. november 2. december

DANSKVAND
– Dit og DANVAs mAgAsiN

Få beslutningstagerne inden for vand, 
spildevand og klimatilpasning i tale.

Som annoncør i DANSKVAND opnår din virksomhed 
synlighed over for beslutningstagerne i den danske 
vandsektor.

DANSKVAND har i mere end 80 år været vandsek
torens foretrukne kilde til troværdig, aktuel og rele
vant information, ny viden og dybdegående indsigt 
i emner, der vedrører hele branchen. Bladet sætter 
dagsordenen og følger udviklingen med nyheder, 
debat, viden og erfaringer inden for vand, spilde
vand og klimatilpasning.

DANSKVAND læses af medarbejdere og ledere 
i vandselskaber, leverandører til vandsektoren, 
 poli tikere og pressen.

DANSKVAND udgives af DANVA, der er interesse
organisationen for alle, der arbejder professionelt 
med vand og spildevandsforsyning.

UDgIvElSESplAN  
FOR DANSKVAND 2021

Troværdig og faglig journalistik
DANSKVAND udkommer i et moderne, læsevenligt 
layout, og hvert nummer indeholder en lang række 
spændende artikler med fokus på aktuelle temaer 
i nden for vandsektoren. Bladet prioriteres efter journa
listiske principper, herunder bl.a. aktualitet, væsent
lighed og med klare krav til en høj troværdighed.

Målret din annoncering efter temaer
Hvert af DANSKVANDs seks årlige udgivelser har et 
overordnet tema, som foldes ud gennem  artikler 
med baggrundsviden, casehistorier, nyheder 
m.m. Temaerne gør det muligt at målrette din 
 annoncering. Læs mere om temaerne for 2019 på 
danva.dk/danskvand

læserne er meget tilfredse 
En undersøgelse fra 2018 blandt DANVAs medlemmer 
viser, at:

• 85 % af medlemmerne er meget tilfredse eller
tilfredse med DANSKVAND.

Den seneste undersøgelse blandt DANSKVANDs 
læsere er fra 2017. Den viser, at:
• 94 % mener, at bladet er relevant og

vedkommende.
• 70 % mener, at bladet er en vigtig kilde til

information og ny viden.
• 69 % bruger en halv time eller mere på at læse i

bladet.
• 80 % læser i magasinet 1-3 gange.

rEDAktør

3. juni

Temaoversigt 
• Februar: Overløb
 
• April: Sundt liv
 
• Juni: Den klima- og energineutrale vandsektor
 
• August: IWA 2021
 
• Oktober: Innovation og eksport
 
• December: Foreningens sammenhængskraft

Mads Volquartz
T: 2498 2456
M: mv@danva.dk

Oplag
• +2.000

Forsyningsselskaber: 44%
Rådgivningsselskaber: 22%
Offentlige myndigheder: 16%
Enkeltpersoner med interesse for vand: 17%
Interesseorganisationer: 1%
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alle priser er ekskl. moms. 
gældende fra 1. november 2020.  
der tages forbehold for trykfejl.

1/1 side (til kant)
B: 220 x H: 285 mm
Pris: 10.999 kr.

OPSLAG (til kant) 
B: 440 x H: 285 mm 
Pris: 18.299 kr.

OPSLAG (ikke til kant) 
B: 410 x H: 246 mm 
Pris: 18.299 kr.

1/1 side (ikke til kant) 
B: 183 x H: 246 mm 
Pris: 10.999 kr. 

1/2 side
B: 183 x H: 118 mm 
Pris: 6.599 kr.

1/2 side
B: 88 x H: 246 mm 
Pris: 6.599 kr.

1/4 side
B: 88 x H: 118 mm 
Pris: 3.959 kr.

OBS: Tilføj skæremærker + min. 3 mm  
langs formatet til beskæring.

OBS: Tilføj skære-
mærker + min. 3 mm  
langs formatet til 
beskæring.

Placeringstillæg:
• Bagside kr.  2.000,00
• Side 2 kr.  1.000,00
• Side 4 kr.  500,00

Rabatstruktur:
• 2 årlige indrykninger  5% rabat
•  3 årlige indrykninger  10% rabat
•  4 årlige indrykninger  15% rabat
•  5 årlige indrykninger  20% rabat
•  6 Årlige indrykninger  25% rabat
 
Indstik:
• Efter aftale baseret på format og gramvægt.
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lEvErANDørrEgISTEr 
I DANSKVAND
Leverandørregistret trykkes i alle udgaver 
af DANSKVAND, og links i den elektroniske 
udgave af bladet på www.danva.dk leder 
læserne direkte videre til din virksomheds 
hjemmeside.

www.DANvA.DK
Nyheder, artikler, nyhedsbreve,  
stillingsannoncer, e-dANSKVANd 
– find det hele på nettet

Banner med stillingsannoncer ligger på  
www.danva.dk i én måned.  
Pris: 2.700 kr.
materiale: Banner som jpg.  
Format: 185x46 pixels.
Færdigt bannermateriale og annoncetekst 
(wordfil, pdf eller link til annonce) sendes  
til bs@danva.dk

ANNoNcEsALg
NDER VANDFORSYNINGEN

rlige problemer med desphenyl-

zon i grundvandet. SIDE 46

UNDER
Vandsektoren

arbejder med at

sætte kunderne

i centrum.

ØJERE
KSTER

ÆKKER
EVNEN

slivet er frustrerede

erne af skattesagen.

PRIL 2018

Aquosus® hovedledningsventil

–  det lønsomme valg

•   Innovativt princip for hovedledningsventiler

•   Modulopbygget ventil - montér eller demontér ventiler, 

T-rør og ventilkryds direkte i brønden 

•   Anvendes til drikkevand

•   Aquosus® muliggør utraditionelle VA-løsninger

Underdel med bolte

Skrues sammen med

ventilhus og trækker

alle komponenter

sammen.

Armeret tætningsindsats

Optimal geometri giver 

maksimal tætning og 

styrke, øget kavitations-

bestandighed og minimal

vibration.

Spindelmøtrik

Afzinkningsfri messing.

Ventiltop

Pakninger i ventiltoppen 

kan skiftes under tryk.

Ventilhus

Moderne design og 

god ID-mærkning.

Tilslutningsspor

Aquosus® tilslutninger er 

designet efter

“not og fjer”-princippet. 

Tætningsindsatsen tætner 

og beskytter epoxydelene.

Skyder

AISI 316 syrefast stål med 

glidebrikker.

Korrosionsfri tætning og 

minimal friktion.

Tilslutninger

Mange varianter.

Færdigmonteret - klar til svejsning

• PE-kapperør PE100 SDR17 

• Færdigmonteret - klar til svejsning

• Robust spindel i rustfrit stål

• Skyder i syrefast stål

• Fiberarmeret tætningsindsats (TPR)

• Dobbelt O-ring i pakdåse

• Trækfast
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#5 OKTOBER 2018

ljø- og fødevareministerJakob Ellemann-Jensen.

MINISTEREMMELSEFOR VAND

VAND SKABER
VÆRDIVandsektoren har stor betydning for samfunds-økonomien og fordanskernes livskvalitet.

STÅ CYBERANGREBe råd til styrket IT-sikkerhed.1

Hos Ulefos køber du ikke bare et 
produkt.

Du køber innovative løsninger 
med høje krav til optimal kvalitet 
og høj service.

Vi er stærke på vand! Når dette er vigtigt for dig bør du 
vælge Ulefos.

Kontakt os for rådgivning og en 
snak om dit næste VA projekt! 

Industriholmen 3-5, 2650 HvidovreTlf: 3649 6111  -  post@ulefos.dk
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Priser pr. kategori:

Logo med virksomhedsbeskrivelse op til 5 linjer 
- kr. 3.000 pr. år. 

Logo med virksomhedsbeskrivelse op til 10 linjer 
- kr. 4.500 pr. år.

Send logo som jpg-, tif- eller eps-fil til 
annonce@vendemus.dk.

Tekniske data – DANSKVAND
Format: 220 mm bred x 285 mm høj
Trykteknik: Offset
Raster: Indhold/omslag 70 linjer
Annoncerne: Alt materiale leveres som high resolu-
tion pdf-filer i CMYK-format (300 dpi) med alle skrifter 
embedded.
Billeder og logoer: Afleveres som jpg-, tif- eller eps-
filer i 300 dpi – eller som high resolution pdf-filer i 
CMYK-format (300 dpi) med alle skrifter embedded. 
Papirkvalitet indhold/omslag: FSC og Svanemærket, 
80 gr. Terraprint silkemat / Svanemærket, 150 g Multi-Art 
Silk.

- dedikeret til nichemedier

- dedikeret til nichemedier

- dedikeret til nichemedier

7222 7080   ·   kontakt@vendemus.dk
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 Hos Dansk Kvarts 
Industri annoncerer vi stort 
set ikke andre steder end 
i DANSKVAND. Her ram
mer vi præcist ind i vores 
kundegruppe og når ud til 
både små og store vand
værker i hele landet. Vi har 

annonceret i DANSKVAND nærmest lige siden, min 
far startede virksomheden i 1953, og den praksis 
fortsatte jeg, da jeg kom ind i firmaet i 1989, for 
bladet er det førende medie på vandområdet. 
Hovedmålet med vores annoncering er at forblive 
kendte og anerkendte som den førende på mar
kedet for filtersand i Danmark. Jeg er overbevist 
om, at vores løbende annoncering i bladet har en 
effekt, fx når der kommer en ny, ung vandværks
ingeniør ind i branchen, som gennem annoncerne 
bliver mindet om, at vi eksisterer. DANSKVAND er 
et meget seriøst blad med et fagligt højt niveau. 
Det er også et flot blad - det sætter jeg også pris 
på som annoncør.

claus Hove sørensen
Fabrikant/cEo i Dansk kvarts industri A/s

 Kamstrup annoncerer 
i DANSKVAND, fordi bladet 
spiller en vigtig rolle i 
vandsektoren i Danmark 
og fordi vi ved, at bladets 
læsere er den helt rigtige 
målgruppe for os. Som 
annoncør ønsker vi at få en 

stemme i debatten og dele ud af den viden, vi har 
i forhold til aktuelle emner som for eksempel digi
talisering og værdien af hyppigere og øget brug 
af data til optimering af driften og identifikation 
af uregelmæssigheder. DANSKVAND har en rigtig 
høj kvalitet. Det er vigtigt for os, at det er en faglig 
spiller som DANVA, der står som afsender af bladet, 
så der ikke er tale om et medie, der udelukkende 
er båret af annoncekroner. Det betyder noget for 
objektiviteten, og det er vigtigt for os, at det er 
specialisterne og branchen selv, der bliver hørt i 
bladet.

Line Laugesen Udengaard
Head of global market communication i kamstrup A/s

DET SIgEr vOrES ANNONcørEr

EnviDan annoncerer i DANSKVAND, fordi bladets læsere er vores kunder. Så 
enkelt er det. DANSKVAND er et seriøst og troværdigt fagmedie med gode artikler, 
der er relevante for vores kernemålgruppe, som er forsyningerne og kommunerne. 
Vores primære mål med at annoncere i bladet er derfor at skabe opmærksomhed ved 
disse målgrupper. Vi bruger også annoncerne til at fortælle om fx en ny løsning eller 
en ny teknologi. En af fordelene ved DANSKVAND er, at vi taler direkte ind i en fælles 
reference ramme med læsergruppen.

gitte svarre Nabe kristensen, marketingchef i EnviDan A/s

Som annoncør i DANSKVAND får din virksomhed direkte adgang til beslutningstagerne i 
den danske vandsektor. Så hvis du ønsker målrettet markedsføring, der bidrager til at få dit 
budskab igennem til hele vandbranchen, er DANSKVAND det rette medie.

Læs, hvad nogle af bladets annoncører synes om samarbejdet:

DANSK KVArTS INDuSTrI KAMSTruP

ENVIDAN


