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  DANVA strategi 2020 – 2024. Rent vand til 
bæredygtige byer og samfund 
Beslutningsforslag 
DANVAs generalforsamling skal i henhold til foreningens vedtægter § 40 godkende den af 
bestyrelsen udarbejdede strategi for foreningen. 

Bestyrelsen indstiller den foreliggende strategiplan ”DANVA strategi 2020 – 2024, Rent 
vand til bæredygtige byer og samfund” til Generalforsamlingens godkendelse. 

Sagsfremstilling 
DANVAs bestyrelse besluttede ved sit møde i november 2018, at arbejdet med strategien 
2020-2024 skulle blive en proces, hvor DANVAs medlemmer skulle have mulighed for at 
give sin mening til kende.  

Strategiplanen er udarbejdet på baggrund af en meget omfattende inddragelse af repræ-
sentanter fra medlemsvirksomhederne, udkastet til strategien har i flere omgange har væ-
ret udsendt i høring og de indkomne kommentarer er efter bedste evne indarbejdet. Stra-
tegiens kernepunkter er ligeledes drøftet med eksterne interessenter i møder, med delta-
gelse af DANVAs strategiudvalg.  

Strategiudvalgets medlemmer har været:   

• Lars Therkildsen 
• Ango Winther 
• Niels Møller Jensen 
• Lone Loklindt 
• Lasse Frimand Jensen 
• Morten Slotved  
• Jesper Frost Rasmussen 

DANVAs strategiplan 2024 har til formål at sikre, at DANVA som central brancheorganisa-
tion fortsat kan bidrage til udvikling og værdiskabelse blandt medlemsvirksomhederne. 
Strategiplanen skal endvidere understøtte de danske vandselskaber i at levere effektive 
ydelser, høj forsyningssikkerhed og god service til sine kunder. Den skal give mulighed for, 
at vandselskaberne kan indgå i samarbejder, der med udgangspunkt i lokalområderne er 
med til at sikre nye og bedre løsninger til at levere klimaløsninger, rent drikkevand og ren-
set spildevand. Løsninger, som kan være med til at drive den grønne omstilling fremad og 
som også kan kommercialiseres af partnerne. Med strategien 2020-2024 bekræftes det, at 
DANVA fortsat søger dialog og samarbejde med interessenter. Et samarbejde, der også i 
løbet af de næste fire år skal være med til at skabe værdi og udvikling for DANVAs med-
lemsvirksomheder og deres kunder og ejere.  
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Strategiplanen indeholder en ny vision og en opdateret mission for DANVA samt strategi-
ske mål for de kommende fire år. For at nå målene er der formuleret en række strategiske 
indsatsområder, der beskriver områder, vandselskaberne og DANVA vil have sit fokus på i 
den kommende strategiperiode.  

Strategien suppleres med en handleplan, der løbende opdateres årligt, og som kan 
ses/downloades på foreningens hjemmeside. 

Følgende bilag vedlagt: 
DANVA strategi 2020 – 2024, Rent vand til bæredygtige byer og samfund.  
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