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SMS-tjenester 

 
Kommunikation til vores kunder 

 
Forsyning Ballerup 

 
DANVA temadag d. 25. september 2014 

Forsyning Ballerup, Michaela Bloch Eiris mbe@forsyningballerup.dk 

Dagsorden 

• Hvilke kommunikationsveje gør vi brug af? 

 

• Et eksempel fra Sverige, Norrkoping Vatten 

 

• Kommunikationsstrategi i Forsyning Ballerup 

 

• Hvordan kan vi bruge data fra SMS - tjenesten  
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Forsyning Ballerup 

• Ca.12.000 målere  

 

• Vandforsyning og afløb 

Information 

• Hvordan informere vi vores kunder: 
– Breve/sedler 

– Sms-beskeder 

– E-mail 

– Forsyningens Hjemmeside 

– Lokal avisen 

– Radio/TV hvis akut situation opstår 

– Sociale medier: Facebook 

– Voice mail 
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Rapport om 

informationskampagne 

• Vandbrud november 2011 

 

• I alt 300 kunder deltog i 

undersøgelsen 

Rapport om 

informationskampagne 

*Kilde: Uppfoljning av informationskampanj, Erik Olsson mf. 30. januar 2012 
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Rapport om 

informationskampagne 

*Kilde: Uppfoljning av informationskampanj, Erik Olsson mf. 30. januar 2012 

Rapport om 

informationskampagne 

*Kilde: Uppfoljning av informationskampanj, Erik Olsson mf. 30. januar 2012 
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Hvem bruger sms-tjenesten 

• Ca. 350 forsyningsvirksomheder bruger en SMS-

tjeneste* 

 

• Det vurderes at max 5 forsyningsvirksomheder  

    ikke bruger tjenesten* 

 

 

 

 

 

*Kilde: Flemming Bøgely, Blue Idea 

Forsyning Ballerup  

SMS-strategi 

• Ikke planlagt driftsforstyrrelser 
– Vandforurening 

– Ledningsbrud 

– Rødt vand 

• Planlagt driftsforstyrrelser 
– Ledningsarbejder 

– (Målerskifte) 

• (Service meddelser) 
– Måleraflæsning 

– Skybrudsvarsling 

– Åbent hus arrangementer 
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Vurdering fra Horten 

Driftsforstyrrelser  
• Praktiske servicemeddelelser på SMS  kan 

sendes til vores kunder uden indhentelse af 

forudgående samtykke.* 

 

• Denne form for meddelelser er ikke omfattet 

af markedsføringslovens § 6, der indeholder 

et forbud mod uanmodet henvendelse (spam).* 

 

• Der må ikke i SMS’en fremgå nogen form for 

information, der kan sidestilles med 

markedsføring. * 
 

• *Kilde: Anne Jacobsen, Horten, 18. juli 2013 

 

 

 *Kilde: Uddrag af vurdering fra Anne Jacobsen, Horten, 18. juli 2013 

 

 
Vurdering fra Horten 

Servicemeddelser 
 

• Der er en risiko for, at meddelelser om f.eks. 

afholdelse af vandets dag, skybrudsvarsling 

mm. vil blive karakteriseret som 

markedsføring. * 

 

• Kundernes forudgående samtykke via 

Forsyning Ballerups hjemmeside vil kunne 

udgøre et tilstrækkeligt grundlag for, at I kan 

sende denne type meddelelser. * 

 

 

 
• *Kilde: Anne Jacobsen, Horten, 18. juli 2013 

 



25-09-2014 

7 

Forsyning Ballerup  

SMS-strategi 

Hvor kan tjenesten 

anvendes 

 

Hvem sendes 

beskeden til 

Bemærkning 

Ikke planlagt 

driftsforstyrrelser 

Alle der er registreret hos 

Blue Idea 

Hurtig og målrettet info til de berørte kunder. 

Dette vil formentlig mindske antallet af 

kundehenvendelser og højne kundernes 

opfattelse af vores serviceniveau. 

 

 

Planlagt driftsforstyrrelser Alle der er registreret hos 

Blue Idea 

 

Ved planlagte forstyrrelser anvendes tjenesten 

som en reminder til selve informationsbrevet 

som omdeles fysisk til de berørte kunder. 

 

 

Service meddelser Kræver tilmelding via 

hjemmesiden med samtykke 

 

Service meddelser kræver tilmelding til 

hjemmesiden, da disse kan have karakter af at 

være markedsføring 

 

 

SMS Strategi 

.dk 

.dk 
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Ledningsbrud i Åkandehaven 

        Ca. 45 % har ikke modtaget besked om ledningsbruddet 

Indvandre 

Kollegier 

Detail 

Hvordan kan vi bruge data fra 

SMS tjenesten 

• Lukkeplaner 

• Hvor mange gange har der 

været afbrudt 

• Hvor lang tid 

• Benchmarking/serviceniveau 

• Renoveringsplaner 
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Fremtidig informationskilder 

Facebook 

Tak! 

Forsyning Ballerup, Michaela Bloch Eiris mbe@forsyningballerup.dk 


