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#Hvad er vigtigst pris eller værdi ?

”Jeg tror, at vi i fremtiden kommer til at 
forholde os til, om vi ”kun” vil ilte 
vandet eller om vi på sigt vil acceptere 
en form for behandling af vandet. Det 
vil på sigt være en afvejning af, hvad 
der er samfundsmæssigt mest optimalt 
– prisen kan blive meget høj.”
(Miljø- og Fødevareministeriet)

”DANVA skal tage eget initiativ 
omkring vandkvalitet. Det er dem, 
der står for vandkvaliteten. DANVA 
skal sætte agendaen.” 
(TÆNK)

”DANVA skal stille krav til 
myndighederne i forhold til pesticider 
osv. Det handler altså om at have de 

tilstrækkelige regler. Det er ikke 
selskaberne, der skal lave reglerne, 
det er myndighederne, der skal gøre 

det – det er dem, der har 
kompetencerne.” 

(Landbrug og Fødevarer) 

”Med større klimaudfordringer
skulle vandselskaberne måske
se kommunerne som deres
største ‘Klimakunde’.” 
(KL)



Afstemning

Kvaliteten af drikke- og spildevands-

håndteringen er vigtigere end prisen
ja nej 



Hvad siger privatkunderne ?

Rimelig pris i forhold til ydelse

Rent drikkevand i hanen

Kompetent håndtering af spildevand

Kvalitet vigtigere end pris



Afstemning

Er det en god idé at Danva fokuserer 
mere på værdien af rent vand? 

ja nej 



#Skal vand som vores fælles eje være 
mere synligt ?

”Kloakselskaberne skal gøre 
mere ud af rottebekæmpelse. 
Man skal gøre mere ud af at 
sikre, at rotterne holdes ude af 
kloakkerne.  Det skal være et 
krav til nye kloakker, at der er 
rottebekæmpelse i dem. Det er 
et stort samfundsproblem.” 
(Parcelhusejernes 
Landsforening) 

“Det kan godt virke som 
om, at man ikke tænker 
så langsigtet, og det er 
man nødt til. 
Der kommer store 
regninger til forbrugerne, 
når man hele tiden 
udskyder.” (TÆNK)

”Vi er meget skeptiske overfor den 
brede forståelse, der ofte er af 
kerneopgaven. 
Vi mener, at det er vigtigt, at de løser 
deres kerneopgaver. Det er vigtigt, at 
selskaberne forstår, hvad de er sat i 
verden for. 
Det skal ikke skiftes for meget ud med 
et fokus på udvikling. 
Kundefokus handler meget om at have 
fokus på kerneopgaven. Vores 
interesser er stabile forsyninger af god 
kvalitet til en konkurrencemæssig 
pris.” (Dansk Erhverv)

”Vandselskaberne 
må meget gerne 
være proaktive på 
miljødagsordenen.” 
(KL)



Afstemning

Er det DANVAs opgave, at gøre 

opmærksom på, at det er en 

samfundsopgave at sikre rent vand?

ja nej 



# Services - udnyt mulighederne for proaktiv 
kundedialog - hvor er potentialet?

”Vandsektoren skal lære det 
samme som energisektoren; 

at de skal opfordre deres 
kunder til at bruge lidt mindre 
af deres produkter. Det er det 

samfundsmæssige behov.” 
(Zetterstrøm, BL)

”Det er centralt, at det er staten og 
kommunerne der som myndigheder
fastsætter serviceniveauet. Det skal
selskaberne så efterleve - hverken

mere eller mindre. Det er ikke
selskaberne selv der definerer

serviceniveauet. Vandselskaber skal
i princippet se sig selv som en
”kontraktpart” i forhold til et 

servicekatalog. Man skal acceptere
styringskæden og være ansvarlig

overfor den politiske styring.”
(Miljø- og Fødevareministeriet)

”På sigt kan det være, 
at vandselskaberne skal 
kunne levere forskellige 
takster for vandet, alt 

efter hvornår på døgnet 
forbruget foregår.” 

(Kamstrup)



Afstemning

Jeg ville gerne betale ekstra for 

kontrol af, om kvaliteten af min egen 

drikkevandsinstallation er i orden

ja nej 



Hvad siger privatkunderne ?

Stabil temperatur

Kun afbrydelser når det passer mig

Kvalitetskontrol af egen kloakledning

Kvalitetskontrol af drikkevandsinstallation

Ekstra kontrol af vandet fra egen vandhane

Højere vandtryk



Afstemning

Oplever vandsektoren at mere 

service er: 

a ) besværligt og dyrt, eller 

b) oplagt mulighed for dialog?b)

a) 
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X,X%
af det samlede ... Dette er et 
eksempel på en farvet “breaker” 
til at bryde de mange hvide sider



”CITAT TEKST.” DETTE ER ET 
EKSEMPEL PÅ EN FARVET “BREAKER” 
TIL AT BRYDE DE MANGE HVIDE SIDER



Tak for opmærksomheden ...

DANVA er brancheorganisation for vandselskaber.

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

DANVA forstærker alle, der udvikler og implementerer nye vandløsninger til Danmark og 
verden.

DANVA fortæller alle om værdien og effekten af danske vandløsninger, der skaber bedre 
livsvilkår og vækst i Danmark. 

www.danva.dk danva@danva.dk
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