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DANVAs arbejde med strategien 

 



DANVAs arbejde med strategien - Bestyrelsen 

Bestyrelse drøfter det 

kommende års 

handleplaner i 

november/december møde 

Inden budgetgodkendelse 

drøfter bestyrelsen det 

kommende års handleplaner.  

Bestyrelsen orienteres om 

fremdrift på handleplaner i 

marts 

I forbindelse med 

regnskabsgodkendelse bliver 

bestyrelsen orienteret om 

fremdriften på 

handleplanerne  

 



DANVAs arbejde med strategien - Sekretariatet 

Inspiration 

Branche
-viden 

Alliancer 
Medlems-
loyalitet 

Indflydelse 

Rent vand 

til Danmark  

og verden 



DANVAs arbejde med strategien - Sekretariatet 
DANVA sekretariatet laver opfølgning på projekter. 

 

Projekter måles på fem kriterier:  

• Budget 

• Tidsplan 

• Relevans 

• Udvikling 

• Værdiskabelse  

 

Opfølgning præsenteres grafisk for bestyrelse som 

edderkoppespind.  
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Værdiskabelse

Budget Tidsplan Relevans Udvikling Værdi

Vandrammedirektiv / miljømålslov 5 2 3 2 2

Klimatilpasning 5 5 5 5 5

Task force ”snitflader mellem kommune og vandselskab”

Europæisk lovgivning 5 5 5 5 5

Task force forenkling af lovgivningen på natur- og miljøområdet 5 5 5 5 5

Modernisering af vandforsyningsloven 1 1 1 1 1

Revision af vandsektorloven m.v. 5 5 5 5 5

Betalingsregler for spildevand 5 5 5 5 5

Det gode danske drikkevand

Videregående vandbehandling

Task force ny drikkevandspolitik 5 2 5 5 5

Nordisk projekt om vandtab

Grundvandsressourcen 5 3 5 5 5

Energiproduktion 5 2 5 5 5

Energireduktion 5 2 5 5 5

Regeringens ressourcestrategi - Task Force 5 1 2 2 2

Genbrugsvand

Evaluering af valg af forbrugerrepræsentanter til 

vandselskabernes bestyrelser 5 5 5 5 5

Kunderelationer (takstvejledning) 5 1 5 5 5

Betaling for levering af målerdata 3 3 5 5 5

Kunderelationer (leveringsbetingelser private) 5 2 5 4 5

Forbrugerklagenævn 5 5 5 5 5

EIP Water 5 5 3 3 3

Teknologiudvikling 5 5 3 3 3

WSSTP 5 5 2 2 2

Separatkloakering 5 3 5 5 5

Fotomanual og TV-inspektion 3 3 5 5 5

DANDAS, DAN VAND 3 3 5 5 5

Metodegrundlag for fastsættelse af serviceniveau for vand på 

terræn 5 5 5 5 5

Ledelsessystemer 5 5 5 5 5

Medlemsrådgivning 5 5 5 5 5

Standardisering 5 5 5 5 5

125 98 119 117 118

4,6 3,6 4,4 4,3 4,4



DANVA Strategi 2016-2020 



Ny DANVA strategi 
Hvorfor en ny DANVA-strategi? 

• For at fastlægge en klar retning med enkle handlinger, der 

har opbakning og medejerskab fra alle medlemmer. 

• Med en ny strategi skal DANVA fastholde og forstærke  sit 

arbejde for bedre rammevilkår og udvikling af alle 

medlemmernes forretning.  

 

Hvad indeholder strategien? 

• Aktion: En aktionsplan med DANVAs prioriterede 

indsatsområder og konkrete handlinger. 

• Kommunikation: En corefortælling med DANVAs identitet 

og ambition. 

• Organisation: En klar enkel organisering af de strategiske 

handlinger. 

 

Hvordan 

• Strategien kick startes med et program i fire step, der 

identificerer fælles ambition, formulerer corefortællingen 

og DANVAs fælles handlinger. Strategien lanceres i 2016. 



Strategiproces - Organisering af arbejdet 
DANVA bestyrelse (styregruppe) 

• Kvalificerer og beslutter strategioplæg og 

bærende dokumenter 

• Deltager og bidrager ved strategisk 

vigtige aktiviteter i hele forløbet 

Strategigruppe 

• Producerer dokumenter og oplæg 

• Koordinerer aktiviteter 

• Involverer bestyrelse og stakeholders 

• Faciliterer møder og sessions 

• Kommunikerer løbende om aktiviteter og 

resultater 

Task forces 

• Udvikler og driver aktioner  

• Deltager på topmøde, Kick off sessions 

og redaktionsmøder 

DANVA bestyrelse 

Strategigruppe DANVA og 
Bindslev 

Task force  

Aktion #1 

Task force 

Aktion #2 

Task force 

Aktion #3 

Task force 

Aktion #4 



Begrebshierarkiet er bibeholdt 

Platform 

Vision & 
Strategiske 

mål  

Kan Skal  Vil 

2016 

2017 

2018 

2019 

Oplevet nu-situation Nødvendig forandring 
‘Rejsen’ 

Ønsket fremtid 

Vision & Strategiske mål 

Mission 

Indsatsområder 

Projekter 



Strategiproces – Medlemsinvolvering 



Strategiproces – Medlemsinvolvering - DANVAs 

styrker i dag 

Andet 

• Koordineret presse  

• Bredt landsdækkende kendskab 

til forskellighederne i 

vandforsyningsproblematikker 

• Netværkssamarbejde mellem 

selskaberne. Stort potentiale i 

forhold til at sætte dagsordener. 

• Katalysator til at generere fælles 

viden i branchen (4) 

• Faglig deltagelse I lovstof / 

retssager.  

 

”Hvordan vurderer du DANVAs styrker (skala fra 1-5, hvor 5 er højest)?” 

Gennemsnit 

3 

4 

3 3 

4,0 

3,4 
3,2 3,2 

[Politisk
interessevaretagelse]

[Leverandør af viden
til medlemmerne]

[Lederskab for at
alliere branchen]

[Inspirator for
medlemmer]

Total (n=51) 
 

Leverandør (n=1) 



Strategiproces – Medlemsinvolvering - DANVAs 

værdiskabelse i dag ”Hvad er vigtigst for dig (skala fra 1-5, hvor 5 er vigtigst)?”  

Gennemsnit 

 5 

4 4 4 

4,6 

3,8 3,8 
3,6 

 [Politisk
interessevaretagelse]

[Leverandør af viden
til medlemmerne]

 [Lederskab for at
alliere branchen]

[Inspirator for
medlemmer]

Andet 

• Politisk interessevaretagelse 

varetages bedst af politikere 

• Åbenhed og invitation til 

medlemmer. Ikke glemme 

kompetencer i de små selskaber 

Total (n=51) 
 

Leverandør (n=1) 



Strategiproces – Medlemsinvolvering - DANVAs 

prioriteringer i fremtiden ”Hvad skal DANVA prioritere i fremtiden (skala 

fra 1-5, hvor 5 er vigtigst)?” Gennemsnit 

5 5 

3 

4 

3 3 

4 

5 5 4,8 

3,6 
4,0 

3,6 

2,9 
3,3 

3,8 
3,3 3,3 

Total (n=51) 
 

Leverandør (n=1) 



Strategiproces – Medarbejderinvolvering 

Formål Sikre implementering af Vandrammedirektiv og IWRM (nyt SDG-target) og derigennem sikre en 

vandplanlægning bredt, som tager udgangspunkt i naturlige grænser for vand (Vandoplande)  

Indhold Fremme effektivisering og optimering af ressourcerne ved oplandsplanlægning.  

 2020 (lang bane) -> 2017 (kort bane) 

Handlinger Beskriv handling frem mod 2020 Basisforståelse af koncepterne 

Praktisk betydning for effektivisering og 

ressourceanvendelse – hvad er de danske udfordringer – 

fordele og ulemper 

Finansiering Beskriv finansiering frem mod 2020 Beskriv finansiering frem mod 2017 

Partnere Beskriv nødvendige partnere frem mod 2020 Beskriv nødvendige partnere frem mod 2017 

Ansvar Hvilken rolle spiller medlemmerne i aktiviteten? 

Hvilken rolle spiller DANVA? 

Hvilken rolle spiller medlemmerne i aktiviteten? 

Hvilken rolle spiller DANVA? 



DANVAs formål 

DANVAs formål er defineret i vedtægterne i § 4: 

• Foreningen varetager medlemmernes og den danske vandsektors interesser med 

henblik på at fremme en stabil, effektiv og etisk forsvarlig vand- og kloakforsyning på 

et højt kvalitetsniveau, og hvor forsyningen er baseret på et bæredygtigt miljø og 

hensyn til klimaforandringer.   

 

Foreningen virker for sit formål gennem: 

• En aktiv varetagelse af medlemmernes interesser både politisk og i forhold til nationale 

og internationale myndigheder samt andre aktører med betydning for vandsektoren. 

• Ved at generere og forestå services, der direkte eller indirekte understøtter 

medlemmernes hovedaktiviteter og dertil hørende aktiviteter som f.eks. 

klimaaktiviteter. 

• Ved initiering og fremme af vidensformidling, udvikling og samarbejde i den danske 

vandsektor. 



Vandsektorens udfordringer - Globalt 



Bæredygtighedsmål - delmål 

• Vandselskaber kan bidrage med 

vidensdeling, bl.a. om vandkvalitet 

og vandeffektivitet, bl.a. ved IWA 

kongressen i 2020, i forberedelserne 

til den  og i samarbejde med 

forsyninger internationalt.  

 

• Sikre sammenhæng med 

DANVAs strategi og den danske 

Vandvision for udvikling af 

markeder og øget eksport.   



Vandsektorens udfordringer – EU 

• Beskyttelse af sårbare ressourcer. 

• Bæredygtig økonomisk vækst og skabelse arbejdspladser. 

• Anskueliggøre vandets værdi i sammenhæng med den cirkulære 
økonomi. 

• Kildekontrol for mikroforurening bl.a. mikroplast.  

• The price is right: Transparent og retvisende  vandpris for drikkevands- 
og spildevandsydelser.  

• Voksende klimapåvirkning på vandsektoren.  

• Ressourceeffektivitet i vandsektoren.  

• Styring af langsigtede investeringer og anlæg i en omskiftelig verden.  

• Øge offentlighedens forståelse for vandsektoren. 



Vandsektorens udfordringer – Tendenser i DK 

Danmark er 

verdensførende i at 

levere intelligente, 

bæredygtige og 

effektive vandløsninger.  

• Bedst adgang for alle til rent drikkevand.  

• Danske teknologiløsninger med fokus på 

vandspild. 

• Intelligente klimaløsninger til inspiration. 

• Ambitiøst sektorsamarbejde med udviklings- 

og vækstlande. 

• Implementere FN’s vandmål. 

• Genanvendelse af ressourcer. 

• Energiproducerende og CO2 neutrale 

vandselskaberne. 

• Decentral spildevandsrensning. 

• Udstillingsvinduer og platforme i Danmark for 

salg af samlede løsninger til udlandet. 



Vandsektorens udfordringer – DANVAs 

medlemmers udfordringer 

Vand-behandlingen  

• Hvordan skal vand behandles? Valget står mellem traditionelle og mere moderne metoder.  

 

Operatør-rollen  

• Skal vi holde fast i en veldefineret behandler-rolle, eller skal selskaberne sætte sig på hele vand-kredsløbet og 
sikre kvalitet og ansvar fra start til slut?  

 

Eksport-eventyret  

• De politiske ambitioner ("Grøn omstilling", "Vand er det nye Vind") lægger pres på branchen for at bruge kræfter 
på at skabe eksportindtægter og arbejdspladser i kraft af den viden og erfaring, man har opnået. Spørgsmålet er, 
hvor langt branchen kan og skal følge med - og om reguleringen følger med - eller ender som en spændetrøje. 

 

Globaliseringen 

• Vandsektoren er opdelt i store og små selskaber, som har meget forskelligt fokus, når det handler om 
internationale ambitioner. Skal branchen konsolideres gennem samarbejde og fusioner, eller fortsætte som 
decentral forsyningssektor?  

 



Vision… 

DANVA – rent vand til Danmark 

og verden. 
DANVA vil gøre Danmark til et globalt center for viden om vand og 

klimaløsninger, innovation, teknologiske fremskridt, bæredygtighed, 

ressourceeffektivitet og integreret forvaltning af hele vandkredsløbet. 



…og strategiske mål 

DANVA 2020 mål 

 

• Danmark er et land med verdens bedste forsyning af rent drikkevand, håndtering af 
spildevand og forebyggelse af oversvømmelser gennem klimatilpasning. 

 

• DANVA er centrum for debat, videndeling, innovation og politikudvikling for 
medlemmer og andre aktører i vandsektoren. 

 

• DANVA er kendt og anerkendt både nationalt og internationalt af centrale 
beslutningstagere. 

 

• DANVA leder implementeringen af Vandvison 2015.  

 

• DANVAs fokus på vand som ressource og arbejdet med vands betydning for andre 
sektorer har fået politisk gennembrud, illustreret ved at begrebet "Water footprint" er 
generelt anerkendt. 



DANVA mission – Forene, forstærke, fortælle 

DANVA arbejder for at: 
 

• Forene alle, der hver dag leverer rent drikkevand, håndterer 
spildevand og forebygger oversvømmelser gennem klimatilpasning 
med både traditionelle og innovative metoder. 

 

• Forstærke alle, der udvikler og implementerer vandløsninger til 
Danmark og resten af verden. 

 

• Fortælle alle om værdien og effekten af danske vandløsninger, 
der skaber bedre livsvilkår og vækst i Danmark samt bidrager til 
opfyldelse af FN´s bæredygtighedsmål. 



Indsatsområder 

•Traditionelle forsyningsområder 
og områder udenfor det 
traditionelle forsyningsområde 
ved klimaløsninger, offentlige og 
private kunder på egen grund og 
som underleverandør til 
eksportmarkedet.  
 

•Vandselskaber, små og store 
selskaber, fusionerede 
enheder og selskaber som 
indgår strategiske 
samarbejder eller 
partnerskaber 

 
 

•Services, som 
vandselskaberne leverer til 
deres kunder.  

•Løsninger, som udgør fundamentet for, 
at vandselskaberne kan levere effektiv 
drift, kvalitet, forsyningssikkerhed og 
god service. 
 

Teknologier Ydelser 

Markeder Selskaber 



Medlemsarbejde 



Den videre proces 
Step 1 

Strategi fokus 

Marts – maj 2015 

Bestyrelsesmøde: Fastsættelse af procesplan og igangsættelse af strategiarbejdet. 

Regionalmøder: Medlemsorientering om den forestående strategiproces. 

Step 2 

2020 ambitioner  

Maj 2015 

Årsmøde: Orientering om igangværende strategiarbejde, medlemsundersøgelse af DANVAs 
styrker og medlemmernes ønsker til fremtidige prioriteringer. 

Interessentanalyse, kortlægning af DANVAs public affairs landskab samt kvalitative 
interviews. 

Step 3 

Strategi first draft  

Juni 2015 

Strategi Kick Off bestyrelsens strategiudvalg: Ambitioner for DANVAs strategiarbejde 
herunder fastsættelse af foreløbigt mål og vision for DANVA.  

Step 4 

Input fra 
medlemmer 

Efterår 2015 

Strategi camp: Fastsættelse af indsatsområder samt afdækning af udfordringer og ambitioner  

Bestyrelsesmøde: Drøftelse af strategiproces og fastsættelse af videre proces  

Høring af første udkast til ny strategiplan blandt deltagerne i strategi camp. 

Step 5  

Final Strategi 

Forår 2016 

Seminar for bestyrelsens strategiudvalg, præsentation af strategiudkast til eksterne 
interessenter, høring af udkast til strategiplan i medlemsskredsen, bestyrelsesmøde, 
Årsmøde: Endelig strategi.  



Spørgsmål 


