
Tips til din præsentation 
 
Brug ikke din PowerPoint som 
manus. Skriv i stedet manus i 
noterne. 
 
Brug b-tasten, der mørklægger 
præsentationen. Så sikrer du, at 
tilhørerne ser på dig – og dermed 
sikkert også lytter til dig. 
 
 
Gode råd til dine slides 
 
Hvis du bruger bullets, skal de 
være få og præcise. 
 
Max. 5 bullets pr. side 
 
Brug gerne billeder, grafer, 
skemaer frem for endeløse rækker 
af bullets. 
 
Begræns antallet af slides 
 
Benyt gerne slides, der ikke 
forklarer sig selv. Det tvinger 
tilhørerne til at lytte til din 
forklaring. 
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Nøgletal for Nordvand 

• Primære kunder 
– Forsyner 140.000 borgere 

– 27.200 kunder (vandmåler) 

– Debiteret vand 7.0 mio. m3/år  

• Vandproduktion 
– 4 vandværker 

– Indvinder 12 mio. m3/år 

– 580 km vandledning 

– Eksport til Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og 

Fredensborg, 4 mio. m3/år 

• Afløb 
– Ingen rensning 

– Pumper 17 mio. m3/år 

– 620 km afløbsledninger 

• Budget 2014 
– Omsætning 543 mio. kr. 

– Investeringer 382 mio. kr. 

 



Fastsættelse af mål 

• Sektorplaner 

• Ejerstrategi 

• Driftsaftale – årlig 
– Formuleres efter dialogmøder 

med myndighedsafdelingerne 
i kommunerne 

– Godkendes af bestyrelsen og 
forelægges til orientering i 
kommunerne 

– Afrapporteres kvartalvis til 
bestyrelsen og 2 gange årligt 
til de tekniske udvalg i 
kommunerne 

 



Ejerstrategi 

• Krav til at sikre et fortsat tæt samarbejde med Nordvands tilsynsmyndigheder, herunder bidrage 

med faglig kompetence og erfaring til kommunernes planarbejde. 

• Sikre at målsætning og strategier i kommunernes sektorplaner efterleves.  

• Udarbejdelse af årlig driftsaftale mellem Nordvand og de 2 kommuner sikrer konkret udmøntning af 

målsætninger og strategier fra de kommunale sektorplaner.  

 

 



Samarbejde med de to 
ejerkommuner m.fl. 

• 6 årlige møder med deltagelse af de 2 tekniske direktører , hvor der gensidigt 

orienteres og koordineres om igangværende tiltag. 

• Økonomimøder med deltagelse af teknisk direktør og økonomidirektør fra de 2 

kommuner til orientering/koordinering om evt. konsekvenser fra Nordvands planlagte 

investeringer og kommunernes økonomi, samt gensidig forståelse for takstudviklingen 

• Myndighedsmøder, 4 årlige møder mellem Nordvand og kommunerne på 

afdelingschefniveau. 

• Ad hoc koordineringsmøder, eksempelvis i forbindelse med opstart af større projekter 

• Ad hoc deltagelse på udvalgsmøder i kommunerne 

• Deltagelse i møder med grundejerforeninger, handelstandsforeninger m.m. 

• Deltagelse i borgermøder, eksempelvis omkring klimatilpasning 

 



I lange præsentationer kan det  
være en fordel at inddele i  
kapitler.  
 
Det skaber struktur og gør det  
letter for tilhørerne at følge med   
– eller hoppe på igen. 

Servicemål: DANVA vejledning 
nr. 70 fra 2006 
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Eksempler på servicemål: 

• Lokal håndtering af regnvand skal øges – inden udgangen af 2014 skal 
800/1000 boligenheder i kommunerne have afkoblet regnvand fra det 
offentlige afløbssystem. 

 

• Minimere generne for borgerne ved anlægsarbejder – hvilket sker 
gennem koordinering med kommunernes Park & Vejafdelinger samt 
øvrige ledningsejere. 
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Afrapportering af servicemål: 
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Servicemål der indregnes i 
prisloftet: 
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Servicemål som værktøj: 

 

• Del af strategisk indsats 
• Væsentlig del af kommunikation med omgivelserne 
• Sætter vandselskabet på ”landkortet” 
• Grundlag for konstruktiv dialog mellem vandselskab og 

ejer/borgere/virksomheder/myndighed 


