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Introduktion 

DANVA igangsatte i 2005 et stort bredt foreningsarbejde vedrørende formulering af servicemål for vand- og 

spildevandssektoren1. En del af dette arbejde skulle munde ud i en vejledning til medlemmerne om, hvordan 

forsyningerne i egen organisation kan arbejde med servicemål. Denne publikation skal give inspiration til 

dette arbejde.  

 

De fælles servicemål med de tilhørende indikatorer og niveauer vil blive indarbejdet i DANVA’s 

benchmarkingsystem2. Herved vil der være mulighed for at forsyningerne kan sammenligne sig med 

hinanden og få et bedre helhedsorienteret benchmarkingsystem.  

 

De faglige komiteer i DANVA har bidraget med det grundlæggende arbejde. Dette er gengivet i det vedlagte 

bilagsmateriale, da det kan give idéer til den enkelte forsyning om at opstille egne supplerende servicemål. 

 

DANVA anbefaler, at forsyningerne tager de fælles servicemål i anvendelse. 

 

                                                      
1 Artikel i DanskVAND, November 2005, Carsten Nystrup og Jens Bastrup, Servicemål et kommende værktøj for vand- og spildevands 

forsyningerne 
2 DANVA’s benchmarkingsystem, www.bessy.dk  
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Læsevejledning 

Denne vejledning indeholder en kort gennemgang af, hvordan en vand- og/eller spildevandsforsyning kan 

arbejde med servicemål i egen organisation, idet der lægges op til at forsyningen selv aktivt sætter en 

proces i gang i egen organisation. 

 

For at støtte denne proces i to niveauer er der bilagt eksempler i form af et praktisk procesrelateret eksempel 

fra Gentofte Kommune samt et overordnet strategisk eksempel (bilag 1-3), som er Virksomhedsplan 2006 for 

Odense Vandselskab as (bilag 4). 

 

DANVA’s servicemålarbejde har mundet ud i en række servicemål for vandsektoren, der fremgår af denne 

vejledning. De er opdelt i fælles servicemål og supplerende servicemål. Det anbefales, at forsyningerne 

tager de fælles servicemål til sig, mens de supplerende servicemål skal ses som en bruttoliste, der kan 

inspirere forsyningerne til at supplere på ønskede områder. 

 

Servicemålene har også internationale relationer. Der har sideløbende med DANVA’s servicemålarbejdet 

været arbejdet på udarbejdelse af service standarder for vand- og spildevandsbranchen3. I bilag 5 er 

resumeret sammenhængen mellem det internationale arbejde og DANVA’s servicemål. Den internationale 

standard vil også indeholde nogle indikatorer. I den indledende fase af servicemålarbejdet kan den enkelte 

forsyning eventuelt vurdere om disse indikatorer kan være relevante for sin organisation. 

 

 

                                                      
3  ISO/TC 2.24: ISO/DIS 24510 – Guidelines for the improvement and for the assessment of the service to users. 

ISO/DIS 24511 – Guidelines for the management of wastewater utilities and for the assessment of wastewater services. 

ISO/DIS 24512 – Guidelines for the management of drinking water utilities and for the assessment of drinking water services. 
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Hvad er servicemål? 

Formålet med servicemål er, at de skal synliggøre ydelser, kvalitet, service og leverancebetingelser. 

Servicemål er fastlagte og definerede mål, som en organisation ønsker at efterleve samt belyse offentligt, at 

man arbejder strategisk og målrettet på at følge. Servicemål er således både et vigtigt teknisk og politisk 

styrings- og formidlingsværktøj i forhold til interessenterne.  

 

Ejerne (kommunale, private eller forbrugerejede) vil med servicemålene få et styringsredskab til at vurdere 

deres egen forsynings ydelser og forpligtelser overfor forbrugere samt ved deltagelse i benchmarking få 

muligheder for at sammenligne sig med andre forsyninger.  

 

Forbrugeren betaler for forsyningsydelser, og er dermed de primære interessenter, som ejeren af 

forsyningen via offentliggjorte servicemål kan vise, hvilke ydelser de forventes at modtage for den vandpris, 

de betaler.  

 

Med servicemålene vil fokus være på ikke-økonomiske nøgletal. Hermed vil forsyningerne få et mere 

nuanceret sammenligningsgrundlag, der supplerer og nuancerer den eksisterende benchmarking. En 

forsyning kan få mulighed for at forklare en dårlig placering på økonomisiden med en evt. god placeringer på 

servicemål, og dermed synliggøre årsagssammenhæng samt prioriteringer. 

 

Internt i sin organisation vil arbejdet med servicemål desuden kunne skabe en fælles forståelse for 

organisationens strategiplaner, og kunne give en operationalisering af det strategiske arbejde bredt i 

organisationen. 
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Vejledning til arbejdet med servicemål 

At arbejde med servicemål er langt hen ad vejen at betragte som det at starte en proces i sin organisation. 

Processen er bredt favnende. Den strækker sig fra dialog mellem medarbejdere og ledelse, mellem 

forsyning og politikere til dialog mellem forsyning/politikere og forbrugere/borgere. 

 

Når man som forsyningsleder første gang går i gang med at arbejde med servicemål, skal man være 

indstillet på at søge at gøre dette i en tæt dialog med medarbejdere og det politiske niveau. 

 

Man vil 1. gang man formulerer disse servicemål typisk opleve, at der kan være nogle udfordringer i at få 

fundet nogle mål og formuleringer af disse, som virker relevante både for det politiske niveau og for 

medarbejderne. Med hjælp fra denne DANVA vejledning vil det være muligt, at den enkelte forsyning tager 

de fælles servicemål til sig og kombinerer disse i tilpas omfang med relevante supplerende servicemål efter 

eget valg. 

 

Det er vigtigt at betragte det at arbejde med servicemål som en proces, hvor det i 1. omgang er meget 

betydningsfuldt at få medarbejderne involveret i at formulere, forstå og arbejde aktivt med disse servicemål. 

Det er jo netop medarbejderne, der i den daglige opgaveløsning gerne skulle finde en relevant kobling 

mellem arbejdet og til de formulerede servicemål.  

 

Når man så gennem tilbagevendende opfølgning på servicemålenes opfyldelse (måske kvartalsvis) får 

engageret medarbejderne i at relatere sit daglige arbejde til servicemålene, har man skabt grobunden for 

også at anvende servicemål til at etablere en forventningsafstemning til det politiske niveau.  

 

Denne forventning vil også kunne ende hos forbrugeren/borgeren, og give et indblik og forståelse for 

forsyningens leverede ydelser og sammenhængen mellem kvalitet og økonomi. Det overordnede 

besluttende niveau i organisationen har hermed skabt muligheden for at få udtrykt prioriteringerne imellem 

økonomi, kvalitet og service overfor forbrugeren, og en god dialog er således muliggjort. 

 

Som følge af dette er det også væsentligt i arbejde med servicemål at have nogle redskaber til at synliggøre 

arbejdet med disse, eksempler på dette er vedlagt som bilag 1-3.  

 

Almindeligvis vil man som forsyning i en virksomhedsplan offentliggøre de servicemål, man det pågældende 

år gerne vil signalere at arbejde efter (jf. eksemplet fra Odense Vandselskab er i bilag 2). Til sikring af, at 

disse servicemål ikke blot bliver nogle flotte udsagn på papir, er det dernæst vigtigt at sikre en løbende 

evaluering af målene. Dette kan eksempelvis udføres, som det ses af eksemplet fra Gentofte 

Forsyningsafdeling, gennem kvartalsvis at gennemføre en afrapportering til det politiske niveau. 

 

Som det fremgår af Gentofte Forsyningsafdelings afrapportering, er den opbygget med en indledende prosa, 

der opsummerer, hvordan forsyningen efter 1. kvartal lever op til den kontrakt, der er indgået mellem 
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forsyningen og det politiske niveau (Teknisk Udvalg). Dernæst er der et kort traditionelt økonomiafsnit opdelt 

på drift og anlæg og afslutningsvis en gennemgang af de i kontrakten formulerede servicemål. 

 

Disse er sat op i skemaform, hvor det med farveangivelse anføres, om målet efter indsatsen i 1. kvartal 

forventes opnået inden årets udgang (grøn), eller om der er grund til særlig opmærksomhed på målet, idet 

det er usikkert, om det nås (gul). Endelig kan det også forekomme, at det allerede efter 1. kvartal kan 

konstateres, at målet ikke nås (rød). Uanset ”farve” er der mulighed for i bemærkningsfelt at knytte en 

kommentar til det enkelte mål. 

 

Udover behandlingen i Teknisk Udvalg benyttes afrapporteringen til drøftelse med medarbejderne på 

personalemøder, der således også kvartalvis får en tilbagemelding på gennemført opgaveløsning indenfor 

de områder, der er sat fokus på gennem servicemålene. 

 

Det beskrevne forløb er en måde at sikre, at ledere, medarbejdere og det politiske niveau aktivt forholder sig 

til servicemålene løbende gennem året, med deraf følgende større sandsynlighed for at arbejdet med 

servicemål vil gennemgå en proces, hvor man får mulighed for at sikre overensstemmelse mellem den 

ønskede ydelse og det ressourceforbrug, det kræver at levere ydelsen til det fastsatte niveau. 

 

Gennem arbejdet med servicemål får man endvidere skabt grundlaget for større gennemsigtighed i 

forsyningens ydelser samt mulighed for på et endnu mere sagligt grundlag at foretage omprioriteringer af 

opgaveløsningerne og deraf følgende konsekvenser i forsyningen, når behovet herfor måtte opstå. 

 

Det er håbet med denne vejledning dels at inspirere forsyningerne til at komme i gang med at arbejde med 

servicemål dels at kunne hjælpe forsyningerne til at udpege relevante arbejdsområder at formulere disse 

servicemål på. 

 

Ved at anvende de fælles servicemål, der er beskrevet i denne vejledning, opnås mulighed for at 

sammenligne sig med andre forsyninger ved deltagelse i benchmarking.  
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DANVA servicemål - strukturen 

Til fastlæggelse af servicemålene er lavet en struktur, der relaterer sig til de enkelte led i ”vandkæden”. 

Vandkæden er en naturlig opdeling af de serviceydelser som vand- og spildevandsforsyningen består af. 

Vandressourcen 

Vandbehandling 

Drikkevand distribution 

Forbrugerled drikkevand 

Forbrugerled spildevand 

Spildevand transport 

Spildevandsrensning 

Recipient 

 

Servicemålmatricen 
Ud fra opdelingen i vandkæden er opstillet en ”Servicemål-matrice”, se nedenstående skema. 

 

Tabel 1. Servicemål matricen - skabelon 

  Servicemål-inddeling 

Kom. Vandkædeled Kundeservice4 Produktkvalitet Miljøforhold Forsynings-sikkerhed 

GVK Ressourcen      

VFK Vandbehandling     

VFK Distribution     

VFK Forbrugerled, 

vandinstallation 

    

AFK Forbrugerled, 

afløbsinstallation 

    

AFK Transport     

SPK Rensning     

AFK 

& 

SPK 

Recipient     

 

Servicemål-inddelingen for de fælles servicemål svarer lidt til DANVA’s Benchmarking5, idet der er tilføjet en 

kolonne ”forsyningssikkerhed” samt slettet en kolonne Økonomi & organisation. Kolonnen er slettet i de 

                                                      
4 Kundeservice er anvendt som kolonneoverskrift, idet det referer til benchmarkingprojekt. I den øvrige af denne rapport bruges 

betegnelsen forbruger. 
5 Mere om DANVA’s benchmarkingprojekt kan ses på www.bessy.dk  
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fælles servicemål, idet der her udelukkende fokuseres på ikke-økonomiske forbrugerforhold. I de 

supplerende servicemål i bilag 4 ses denne kolonne dog. 

 

Det enkelte servicemål er en beskrivelse af et væsentligt forsyningsmål for den enkelte kategori. De enkelte 

servicemål vil skulle beskrives ved indikatorer (nøgletal eller index), der udtrykker servicemålene bedst 

muligt, og som gør det muligt at vurdere og sammenligne målopfyldelsen. 

 

Tabel 2 viser en skabelon for det enkelte servicemål og hvordan de gøres målbare i form af indikatorer samt 

inddeles i niveauer.  

 

Tabel 2. Servicemål, indikator og niveau - skabelon 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 

 

 

.  . 

 

    

 

Ideen er, at der for hver af indikatorerne er fastlagt niveauer, der viser graden af servicemålopfyldelsen. 

Indikatorerne opdeles i 3 intervaller svarende til niveauerne for målopfyldelse.  
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Fælles servicemål 

Servicemålene er opdelt i: 

1. Fælles servicemål 

2. Supplerende servicemål 

 

De fælles servicemål har fokus på forbrugeren, og er gengivet i Tabel 3 og 4. De supplerende servicemål er 

til brug for forsyningernes interne arbejde og fremgår af bilag 4. De fælles servicemål fremgår af 

nedenstående tabel 3 for vandforsyningsdelen og i tabel 4 for spildevandsdelen. 

 

Tabel 3. Fælles servicemål for vandforsyning 

  Fælles servicemål 

Kom. Vandkædeled Kundeservice Produktkvalitet Miljøforhold Forsynings-

sikkerhed 

GVK Ressourcen   1. Drikkevand 

baseres på rent 

grundvand 

 2. Vandforsyningen 

sikrer sin drikke-

vandsindvinding 

VFK Vandbehandling    3. Der er 

tilstrækkelig 

vandbehandlings 

kapacitet til at sikre 

stabil 

vandforsyning  

VFK Distribution   4. Vandforsyningen 

er kendetegnet ved 

mindst mulig 

vandspild 

 

VFK Forbrugerled, 

vandinstallation 

5. I kontakt med 

vandforsyningen 

oplever 

forbrugeren en 

god service 

6. Forbrugeren 

oplever 

drikkevandet som 

værende af en høj 

kvalitet 

 7. Hurtig 

genopretning af 

vandforsyning efter 

akut brud. 

 

 

For de enkelte servicemål er opstillet indikatorer og tilhørende niveauer, jf. Tabel 5 for vandforsyningsdel. 
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Tabel 4. Fælles servicemål for spildevandforsyning 

  Fælles servicemål 

Kom Vandkædeled Kundeservice Produktkvalitet Miljøforhold Forsynings-

sikkerhed 

AFK Forbrugerled, 

afløbsinstallation 

8. I kontakt med 

kloakforsyningen 

oplever forbrugeren 

en god service 

 9. 

Kloakforsyningen 

sikrer færrest 

mulige 

oversvømmelser i 

boliger 

 

AFK Transport    10. Forbrugeren 

oplever ikke 

gener som følge 

af 

driftsforstyrrelser 

i kloaksystemet 

SPK Rensning  11. Renseanlægget 

bidrager til et rent 

vandmiljø 

  

AFK & 

SPK 

Recipient   12. 

Kloakforsyningen 

(renseanlæg  og 

afløbssystem) 

bidrager til et rent 

vandmiljø 

 

 

For de enkelte servicemål er opstillet indikatorer og tilhørende niveauer, jf. Tabel 6 for 

spildevandsforsyningsdel. 
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Tabel 5. Fælles servicemål med tilhørende indikatorer og niveauer for vandforsyningsdelen 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 
1. Drikkevand baseres 

på rent grundvand6. 

Procentandel af den 

samlede 

grundvandsindvinding, 

som er baseret på rent 

grundvand. 

Niveau A: [95:100%] 

Niveau B: [80:95%[ 

Niveau C: [0:80%[ 

Se fodnote. 

2. Vandforsyningen 

sikrer sin drikke-

vandsindvinding7. 

 

 

 

 

Den procentdel af de 

kildepladsnære arealer 

(dvs. op til 300 m fra 

boringen), som er sårbare 

over for forurening og hvor 

der er lavet beskyttelses-

foranstaltninger. 

Niveau A: [75:100%] 

Niveau B: [25:75%[ 

Niveau C: [0:25%[ 

 

Se fodnote. 

3. Der er tilstrækkelig 

vandbehandlingskapacit

et til at sikre stabil 

vandforsyning. 

Den tid vandforbrugerne 

årligt påvirkes af en 

driftsforstyrrelse i 

vandbehandlingsanlægget. 

Niveau A: [0:5 timer[ 

Niveau B: [5:10 timer[ 

Niveau C: [10 timer:∞[ 

 

4. Vandforsyningen er 

kendetegnende mindst 

mulig vandspild.  

Procentvis vandspild i 

forhold til den udpumpede 

vandmængde. 

Niveau A: [0:5%[  

Niveau B: [5:10%[ 

Niveau C: [10: 100%] 

 

5. I kontakt med 

vandforsyningen oplever 

forbrugeren en god 

service. 

Tilfredshedsgrad hos 

kunder der har været i 

kontakt med forsyningen. 

Niveau A: [4:5] 

Niveau B: [3:4[ 

Niveau C: [1:3[ 

Tilfredshedsgrads-

enheder 

Skal foretages via 

kundeinterviewundersøg

else, jf. DANVA’s 

benchmarking. 

6. Forbrugerens oplever 

drikkevandet som 

værende af en høj 

kvalitet. 

Tilfredshedsgrad hos 

kunder med vandkvaliteten 

(smag, lugt, farve). 

Niveau A: [4:5] 

Niveau B: [3:4[ 

Niveau C: [1:3[ 

Tilfredshedsgrads-

enheder 

Skal foretages via 

kundeinterviewundersøg

else. jf. DANVA’s 

benchmarking. 

7. Hurtig genopretning af 

vandforsyning efter akut 

brud. 

 

Andel af forsyningens 

vandforbruger, der inden 

for et år har oplevet at 

være uden vand i mere 

end 5 timer. 

Niveau A: 0% 

Niveau B: ]0:2%] 

Niveau C: ]2:100%] 

Opgørelsen baseres på 

antal tilslutninger, ikke 

antal forbrugere. 

                                                      
6 Rent grundvand defineres som grundvand, der kun skal underkastes simpel vandbehandling, dvs. Iltning og/eller filtrering for at blive 

egnet til drikkevand. 
7 For definering af ”sårbar for forurening” og ”beskyttelsesforanstaltninger” henvises til kommende Vejledning fra Miljøstyrelsen om 

boringsnære beskyttelsesområder 
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Tabel 6. Fælles servicemål med tilhørende indikatorer og niveauer for spildevandforsyningsdelen. 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 
8. I kontakt med 

kloakforsyningen 

oplever forbrugeren 

en god service. 

Tilfredshedsgrad hos 

kunder der har været i 

kontakt med forsyningen. 

Niveau A: [4:5] 

Niveau B: [3:4[ 

Niveau C: [1:3[ 

Tilfredshedsgrads-

enheder 

Tilfredshedsgrad defineres 

ud fra en skala på 1-5, jf. 

Servicemål nr. 6 og 

DANVA’s benchmarking. 

9. Kloakforsyningen 

sikrer færrest mulige 

oversvømmelser i 

boliger. 

Antal berettigede 

henvendelser om 

oversvømmelser/antal 

forbrugertilslutninger. 

 

Niveau A: [0:2[ 

Niveau B: [2:10[ 

Niveau C: [10:∞[ 

Oversvømmelser defineres 

som oversvømmelse af 

såvel kældre som terræn. 

Oversvømmelser kan være 

som følge af stop i 

afløbssystemet, såvel som 

følge af manglende 

kapacitet. Hvis det er som 

følge af manglende 

kapacitet er de berettigede, 

hvis kommunens 

funktionspraksis ikke er 

overholdt. 

Datareliabiliteten overvejes 

anskueliggjort i form af 

vidensniveauer. 

10. Forbrugeren 

oplever ikke gener 

som følge af 

driftsforstyrrelser i 

kloaksystemet. 

Antal afløbsstop i forhold til 

spildevandsførende 

hovedledning, antal pr. 10 

km. Hovedledning. 

 

Niveau A: [0:2[ 

Niveau B: [2:6[ 

Niveau C: [6:∞[ 

Afløbsstop defineres som 

ethvert stop der har været i 

det offentlige 

afløbssystemet, såvel i stik 

som på hovedledninger og 

pumpestationer. 
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Tabel 6b. Fælles servicemål med tilhørende indikatorer og niveauer for spildevandforsyningsdelen. 
11. Renseanlægget 

bidrager til et rent 

vandmiljø8. 

 

Koncentration af kvælstof i 

udløbsvand fra renseanlæg 

(excl. aflastninger) 

 

 

 

Og  

 

Koncentration af fosfor i 

udløbsvand fra renseanlæg 

(excl. aflastninger). 

 

Niveau A: 

[0:4 mg N/l[ 

Niveau B:  

[4:6 mg N/l[ 

Niveau C:  

[6:8 mg N/l[ 

og 

Niveau A:  

[0:0,5 mg P/l[ 

Niveau B:  

[0,5:1 mg P/l[ 

Niveau C:  

[1-1,5 mg P/l[ 

 

Niveauet er den laveste 

niveau af de to (fx A på 

kvælstof og B på fosfor 

giver en samlet B). 

 

Se fodnote. 

12. Kloakforsyningen 

(Renseanlæg og 

afløbssystem) 

bidrager til et rent 

vandmiljø. 

 

Overløbsmængde i % af 

faktureret vandmængde9. 

 

Niveau A: [0:10%[ 

Niveau B: [10:20%[ 

Niveau C: [20:100%] 

Se fodnote. 

 

                                                      
8 Døgnprøver af udløbsvand udtages flowproportionalt og analyseres af akkrediteret laboratorium i henhold til Bekendtgørelse om 

måling af spildevand m.v. Nr. 981 af 18. oktober 2005. De enkelte analyseresultater af koncentrationen af hhv. kvælstof og fosfor 

anvendes sammen med den enkelte målte vandmængde i prøvedøgnet og årsvandmængden til beregning af en vægtet 

gennemsnitskoncentration af hhv. kvælstof og fosfor. Vandmængderne registreres ved hjælp af flowmåler.  

Eksempel: vægtet kvælstofkoncentration = SUM(analyseret kvælstofkonc. x døgnflow) divideret med årsflow 

 
9 Ved overløbsvandmængden fra renseanlægget forstås den samlede overløbsvandmængde fra renseanlæg og kloaksystem til 

vandmiljøet. 

Overløbsvandmængden fra renseanlægget skal måles ved hjælp af flowmåler. 

Faktureret vandmængde (Drikkevandsmængden) i kloakoplandet skal opgøres. I det tilfælde drikkevandsmængden, benyttes ved 

beregning af spildevandsafgiften benyttes denne som faktureret vandmængde. 

Overløbsvandmængden fra afløbssystemet: Overløbsmængde opgøres enten som målt vandmængde, som vandmængde beregnet på 

baggrund af Mouse model eller som skønnet værdi ud fra enhedsnøgletal. Opgørelsesmetode angives 
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Bilag 1 Kvartalsrapport Gentofte Kommune  
18. April 2006 

 

1. Kvartalsrapport Forsyning 

 

Som det fremgår af den efterfølgende gennemgang af mål for Forsyningsafdelingen, er der en forventning til at alle mål opfyldes, enkelte vil der dog først være 

dokumentation for opfyldelse i løbet af 2007, det er for delmål indenfor renovation, hvor mængdeopgørelse m.m. ikke foreligger før. 

 

Omkring økonomien har Forsyningsafdelingen haft en mindreindtægt på vand og spildevand som følge af dels mindre vandforbrug dels som følge af áconto-

reguleringer. I alt forventes der på denne baggrund en netto mindreindtægt/merudgift på 5.475.000 kr. som for Forsyningens formueudvikling på det nærmeste 

modsvares af en tilsvarende merindtægt/mindreudgift for 2005. Udsvinget har også en del at gøre med den omlægning af afregningsperiode, der er gennemført for 

vand- og spildevand i de sidste år. 

 

Som sagt forventes der stort set fuld målopfyldelse på målene i 2006, særligt skal fremhæves indsatsen omkring at minimere tabet i ledningsnettet, som i 2005 

kunne opgøres til 11.5% mod vort mål på under 8% og dermed over grænsen på 10%, som medfører afgift til SKAT. 

 

Gennem ibrugtagning af logningssystemet af det sektionerede ledningsnet er det ved analyse af nattimeforbruget lykkedes at gennemføre succesfuld 

lækagesøgning i de sektioner, som udviste et uforklarligt nattimeforbrug med efterfølgende mulighed for at udbedre lokaliserede brud. Der er derfor begrundet 

forventning til igen at kunne komme under 10% tab i ledningsnettet. 

På spildevandsområdet er en væsentlig opgave startet op omkring ny spildevandsplan, hvor intentioner bag Script 27 (øget belastning af spildevandssystemet som 

følge af klimaforandringer) vil blive søgt indarbejdet. 

 

Endelig er der startet nye entreprenører på alle tre renovationsordninger, en opstart der lover godt for fortsat opfyldelse af målet om overholdelse af kvalitetskrav til 

disse ordninger. 
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Budgetopfølgning 1. kvartal Forsyning 
Drift 

1.000 kr. Budget 2006 Korrigeret Budget 
2006

Forbrug 1. kartal Forventet 
regnskab 2006

Afvigelse korr. 
budget/forv. regn.

Forbrugs procent

Vand, drift U 51.233 52.708 10.550 52.708 0 20,0%
I -53.445 -53.445 -104 -52.270 1.175 0,2%

Spildevand, drift U 50.524 50.524 13.774 51.124 600 27,3%
I -83.173 -83.173 -58 -79.173 4.000 10,0%

Kraftvarme U 110.227 110.227 30.198 110.227 0 27,4%
I -125.547 -116.747 -35.481 -116.747 0 30,4%

Renovation, drift U 69.335 69.335 17.703 69.335 0 25,5%
I -69.845 -69.845 -34.461 -70.145 -300 49,3%

Drift i alt, udgifter U 281.319 282.794 72.225 283.394 600 25,5%
Drift i alt, indtægter I -332.010 -323.210 -70.104 -318.335 4.875 21,7%
I alt (netto) -50.691 -40.416 2.121 -34.941 5.475  
 

 

Anlæg 

1.000 kr. Budget 2006 Korrigeret Budget 
2006

Forbrugt 1. kvartal 
2006

Forventet 
Regnskab 2006

Afvigelse korr. 
budget/forvent

Forbrugsprocent

Vand, anlæg U 12.625 13.071 791 13.071 0 6,1%
Spildevand, anlæg U 64.105 66.713 1.953 66.713 0 2,9%
Kraftvarme, anlæg U 2.215 2.215 0 0 -2.215 0,0%
Anlæg i alt U 78.945 81.999 2.744 79.784 -2.215 3,3%  
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Bemærkninger Drift  

 

Vandforsyningen forventer en mindre indtægt på salg af vand, 1.175 t.kr., som følge af a conto regulering 

Spildevand: En mindreindtægt på 4.000 t.kr. grundet mindre vandsalg samt en merudgift til Lynettefællesskabet på 600 t.kr. 

Renovationssektionen venter en merindtægt på 300 t.kr. ( 770 t.kr. for salg af genanvendelige materialer og en mindreindtægt, 470 t.kr., for kørselsudligning fra I/S 

Vestforbrænding). 

   

 

 

Bemærkninger Anlæg  

 

Kraftvarme: Forventer ikke at benytte det oprindeligt budgetterede rådighedsbeløb til forsyning af kraftvarme i Gentofte Kommune, 2.215 t.kr. 
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1. kvartal 2006 Intern kontraktstyring – Forsyning 1. april 2006 

Resultater Mål Resultatkrav 

1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 

Bemærkninger 

1. Renovering af 

vandledninger. 

1.1 Årligt renovere 10 km 

forsyningsledning (Ø90 

mm). 

ok ok   Der gennemføres 3,5 km renovering via eksterne 

entreprenører, hvilket disponerer den samlede 

anlægsbevilling. Der er tale om ledninger af større 

dimension en Ø90 mm, samt om et meget højt 

prisniveau. Derfor fortolket målet på 6,7 km Ø90 mm 

overholdt. 

Ledningsgruppen arbejder på renovering af en 

råvandsledning og renvandsledning på Bregnegårdsvej 

(760 m dels Ø180 mm og Ø250 mm), her er der tillige 

tale om større dimension end Ø90 mm. Der er planlagt 

yderligere ca. 2 km som Ledningsgruppen forventes at 

renover i 2006. 

2. Lækageovervågning. 2.1 Sikre at tabet i 

ledningsnettet er under 

8 %. 

obs.    Tab af vand fra ledningsnettet i Gentofte Kommuner er 

for 2005 opgjort til 11,5 %. Der er begrundet håb om at 

vi kan få reduceret dette væsentligt i 2006, da 

natovervågningen via sektionsbrøndene, har fungeret 

tilfredsstillende siden medio 2005. I 1. kvartal 2006 har 

der været igangsat lækagesøgning i 2 sektioner, meget 

meget positivt resultat, vurderet ud fra natforbruget.  

3. Sikre en indvinding fra 

alle vores kildepladser. 

 

Sikre at vandspejlet 

3.1 

 

 

Årlig afrapportering til 

Teknisk Udvalg 

indeholdende 

efterfølgende emner: 

Udføres i 4. 

kvartal 
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1. kvartal 2006 Intern kontraktstyring – Forsyning 1. april 2006 

Resultater Mål Resultatkrav 

1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 

Bemærkninger 

3.2 Overholde 

målsætningen i 

Vandsektionens 

indvindingsstrategi mht. 

fordeling af indvinding 

på de enkelte 

kildepladser. 

Afrapportere 

i 4 kvartal 

   Der arbejdes på at udarbejde en strategi, hvilket bl.a. 

afhænger af resultatet af pejlemålingerne. 

 ikke permanent 

reduceres på vores 

kildepladser. 

3.3 Årlig afrapportering af 

status for vandspejl på 

kildepladserne. 

Afrapportere 

i 4 kvartal 

   1. runde pejlemålinger på kildepladserne er planlagt og 

gennemføres i maj. 

4. Udløbsbygværker langs 

Øresund 

vedligeholdes/renovere

s. 

4.1 Alle udløbsklapper 

efterses, og nedslidte 

klapper udskiftes med 

nye mere moderne 

klapper. 

OK    Planlægningen er gennemført og de bygværker der har 

defekte klapper er lokaliseret og arbejdet med 

udskiftning/renovering indgår i arbejdsplanen for 2006. 

5. Spildevandsplanen 

revideres. 

5.1 

 

Ny Spildevandsplan 

godkendes politisk i 

2006. 

OK    Arbejdet forløber planmæssigt og tidsplan m.m. er 

behandlet på TU i maj og udkast til høring vil blive 

forelagt TU i august. 
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1. kvartal 2006 Intern kontraktstyring – Forsyning 1. april 2006 

Resultater Mål Resultatkrav 

1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 

Bemærkninger 

  5.2 Ny funktionspraksis i 

henhold til ”Skrift 27” for 

spildevandssystemet 

godkendes politisk, og 

indarbejdes i 

planlægningen for 2007 

og fremadrettet. ”Skrift 

27” beskriver forhold, 

der i dimensionering af 

spildevandssystemet 

skal tages højde for af 

hensyn til 

klimaforandringer m.m. 

OK    Arbejdet forløber planmæssigt, emnet indgik i 

ovennævnte behandling i TU. 

6.1 

 

Der udføres 50 km TV-

inspektion og ud fra 

denne udarbejdes 

renoveringsplaner i 

samspil med GK´s 

infrastruktur projekt. 

6. Ledningsnettet 

vedligeholdes. 

6.2 Ledninger renoveres i 

henhold til de 

udarbejdede 

renoveringsplaner. 

OK    Der er inspiceret ca. 2 km. med egen tv-vogn og ca. 10 

i infrastrukturområde 6 er udbudt og under udførelse af 

ekstern entreprenør.  På baggrund af erfaring fra 2005 

med udbud af hele tv-inspektionen i en licitation 

gennemføres der i 2006 deludbud. 

 

 

Arbejdet med renoveringen af ledningerne forløber 

planmæssigt. 
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1. kvartal 2006 Intern kontraktstyring – Forsyning 1. april 2006 

Resultater Mål Resultatkrav 

1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 

Bemærkninger 

7. Sikre kvaliteten i 

indsamlingen af 

dagrenovation, 

storskrald og haveaffald 

gennem kvalitetsstyring 

af entreprenørerne. 

7.1 Entreprenørerne 

overholder 98 % af 

kvalitetskravene. 

O.K.    Resultatkravet er overholdt for alle 2 ordninger og en 

mindre overskridelse for dagrenovation 1.1 promille 

mod 1 promille (glemte afhentninger). 

8. Sikre at 

målsætningerne i 

Affaldsplan 2005 – 

2016 udføres indenfor 

tidsrammerne. 

8.1 Dokumentation for 

dette skabes gennem 

udarbejdelse af et 

statusnotat i 2007, der 

belyser opfyldelsen af 

initiativerne fastlagt i 

affaldsplanen. 

    Statusnotat udarbejdes primo 2007, statusskema er 

udarbejdet med udgangen af 1. kvartal. 

9. At sikre at der til 

stadighed er fokus på 

optimal bortskaffelse af 

affald i kommunen.  

9.1 Affaldssorteringen på 

Gentofte Kommunes 

genbrugsstation skal 

ligge i den bedste 3.del 

af sammenlignelige VF 

interessentkommuner. 

    Der foreligger med udgangen af 1. kvartal ikke 

mængdeopgørelser der kan dokumentere dette. 
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1. kvartal 2006 Intern kontraktstyring – Forsyning 1. april 2006 

Resultater Mål Resultatkrav 

1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 

Bemærkninger 

10. Sikre en 

udgiftsfordeling mellem 

borgere og 

virksomheder, der 

afspejler kommunens 

affaldshåndtering på 

genbrugsstationen. 

10.1 Afklaret politisk om der 

skal indføres en 

erhvervsafgift. 

    Forventes gennemført i 4. kvartal. 

11. Skabt større 

gennemsigtighed i 

udgiftsfordelingen på 

affaldsområdet. 

11.1 Opsplitte 

renovationsafgiften på 

entreprisedel, 

genbrugsstation m.m. 

    Forventes gennemført i 3. kvartal. 

12. Ledningssystemet har 

et minimalt 

spædevandsforbrug 

(GKK). 

12.1 Systematisk 

gennemgang af alle 

forsyningsledninger for 

fejl. 

OK    Arbejdet forløber planmæssigt gennem løbende 

målinger i måletråde i ledningsnettet af firmaet Harry 

Kusk.. 

13. Stabil varmeforsyning 

med minimale 

afbrydelser. 

13.1 Ved afbrydelser i 

varmeforsyningen er 

der i 90% af tilfældene 

genetableret forsyning 

efter 60 minutter. 

 

    Opgøres efter varmesæsonen er afsluttet og vil blive 

afarpporteret med 2. kvartal. 
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1. kvartal 2006 Intern kontraktstyring – Forsyning 1. april 2006 

Resultater Mål Resultatkrav 

1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 

Bemærkninger 

14. Gennemføre 

brugerundersøgelser 

på alle områder 

indenfor Forsyning. 

14.1 Driftsstaben planlægger 

i samarbejde med 

driftssektionerne 

hvornår og hvordan 

brugerundersøgelserne 

skal gennemføres med 

henblik på 

afrapportering i 4. 

kvartal 2006. 

OK    Der gennemføres brugerundersøgelse inden for vand- 

og spildevandsområdet i sidste halvdel af året som led i 

DANVA´s benchmarking. 

Brugerundersøgelse for tilfredshed med 

renovationsordningerne gennemføres i 4. kvartal. 

Undersøgelse af brugertilfredshed med 

genbrugsstationen gennemføres i 3. kvartal. 

15.1 

 

Driftsstaben udarbejder 

procesbeskrivelser 

indenfor administrative 

opgaver og bistår efter 

behov driftssektionerne 

med tilsvarende 

indenfor driftsspecifikke 

opgaver. 

OK    Arbejdet med procesbeskrivelser pågår i 

Spildevandssektionen (både hvad angår spildevand og 

fjernvarme). 

15. Forsyningsafdelingen 

har fokus på optimal 

udnyttelse af 

ressourcer. 

15.2 Driftssektionerne 

drøfter løbende 

opgaveløsning med 

personalet og 

gennemfører 

arbejdsgangsanalyser 

efter behov. 

OK    Arbejdet foregår med input fra bl.a. Prisme Resurse og 

Webgraf. 
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1. kvartal 2006 Intern kontraktstyring – Forsyning 1. april 2006 

Resultater Mål Resultatkrav 

1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 

Bemærkninger 

16. Forsyningsafdelingen 

sikrer optimal 

opgaveløsning fra 

eksterne entreprenører 

og rådgivere. 

16.1 Alle entreprenør- og 

rådgiverydelser på 

komplekse 

anlægsopgaver bliver 

evalueret efter KPI. 

OK    Arbejdet forløber planmæssigt. 

17.1 

 

Vand – og 

spildevandssektionerne 

deltager i DANVA´s 

benchmarking og 

dokumenterer 

herigennem at være 

blandt den bedste 3. 

del af deltagende 

forsyninger. 

OK    Arbejdet med indrapporteringen er pågået i 1. kvartal og 

afsluttes i 2. Resultaterne foreligger i 4. kvartal. 

17. Forsyning deltager i 

benchmarking på 

udvalgte områder. 

17.2 Renovationssektionen 

har udvalgt områder til 

benchmarking sammen 

med kommunerne i 

Vestforbrænding. 

O.K.    Affaldssorteringen på genbrugsstationen skal ligge i 

den bedste 3. del af sammenlignelige VF kommuner. 

Opgørelsen kan først foreligge ved årets udgang. 

18. Der skal leveres en 

optimal service til 

borgere og brugere. 

18.1 Mindst 90 % af skriftlige 

og elektroniske 

henvendelser til 

Forsyningsafdelingens 

postkasser besvares 

indenfor 10 dage. 

    Undersøgelsen foretages af sekretariatet senere på 

året. 

På baggrund af kvartalsmæssig opgørelse af 

mailhenvendelser er der forventning til at resultatkravet 

kan opfyldes. 
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1. kvartal 2006 Intern kontraktstyring – Forsyning 1. april 2006 

Resultater Mål Resultatkrav 

1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 

Bemærkninger 

19. Udførelsen af opgaver i 

marken dokumenteres. 

19.1 Der udføres 

systematisk registrering 

af alle markopgaver 

udført af eget personale 

i Vand- og 

Spildevandssektionen 

og resultatet heraf 

præsenteres og drøftes 

kvartalsvis på møder 

med personalet. 

OK    Registreringerne foretages planmæssigt i Prisme og 

Webgraf, og der udtrækkes relevante data til 

præsentation for personalet og analyser. 

20.1 Informationsmateriale 

udsendes i forbindelse 

med alle 

anlægsprojekter til de 

berørte borgere. 

 

OK 

   Informationsmaterialer udsendes i forbindelse med 

udførelsen af de enkelte projekter. 

20. I forbindelse med 

gennemførelse af 

anlægsprojekter 

informeres de berørte 

borgere. 

20.2 Der afholdes 

borgermøder inden 

gennemførelsen af 

større anlægsprojekter. 

OK    Der er afholdt borgermøde, hvor det har været relevant, 

f.eks. i forbindelse med planlægning af arbejderne i 

Studiebyen. 
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Bilag 2 

 

18.april 2006 

1. Kvartalsrapport Vandsektionen 

 

 

Der har været en tilfredsstillende opgavevaretagelse i 1. kvartal 2006. 

Den høje forekomst af brud på ledningsnettet som forekom i 2005 fortsatte i år. Der har været 60 brud i de 3 første måneder af året. Det er ca. halvdelen af de 120 

brud pr. år. som har været gennemsnit i perioden 01/05. Overvågningen af natforbruget, via sektionsbrønde, har fungeret tilfredsstillende. Der har været et markant 

merforbrug i 2 sektioner, hvorfor der har været gennemført en lækagesøgning i disse sektioner. Der er fundet en række brud, som ikke gav anledning til vand på 

jordoverfladen. Efter reparation af disse, er natforbruget igen faldet til et acceptabelt niveau. 

Der er indgået kontrakt på renovering af i alt 3,5 km vandledning. Hermed er anlægsbevillingen til ledningsrenovering disponeret. Målet for renovering af 

vandledninger ved eksterne entreprenører er 6,7 km pr. år (Ø90 mm). Målet bør være opfyldt med indgåelse af disse kontrakter, dels fordi der er tale om ledninger 

af større dimensioner end Ø90 mm, og et markant forøget prisniveau. Ledningsgruppen har arbejdet på at renovere en strækning på Bregnegårdsvej, der er tale om 

både en råvandsledning og en forsyningsledning, i alt 760 m. Her er der tillige tale om en kompliceret opgave, dels fordi der er tale om relative store ledninger, Ø180 

mm og Ø250 mm, og dels skal de under jernbanen. 

Arbejdet med fornyelsen af vores indvindingstilladelse i Frederiksborg Amt har været ressourcekrævende, idet der har været afholdt en række møde med HUR om 

en køreplan for en VVM-vurdering af ansøgningen. Det er en opgave, som må forventes at kræve en del ressourcer resten af år. Det må forventes, at det får 

konsekvenser for en række andre opgaver. 

Efter en nærmere gennemgang af de boringer, som skulle renoveres i år, er det vurderet, at der kun er behov for at renovere 2 af de 5 boringerne det var planlagt at 

renovere, da de 3 har en tilfredsstillende tilstand efter en nærmere gennemgang. Der er indgået kontrakt på renoveringen af de 2 boringer. Hermed er renoveringen 

af alle vores boringer gennemført. Herefter er vi påbegyndt at renovere selve overbygningen på boringerne. Det er en opgave, hvor al teknik placeres over terræn, 

hvor det i dag er placeret i en brønd på ca. 2-3 meters dybde. Samtidig etableres der en udvidet elektronisk styring og overvågning af den enkelte boring. 

 

Budgettet for Vandsektionen forventes overholdt. 
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Budgetopfølgning 1. kvartal Vandsektionen 

 

 

 

1.000 kr. Budget 2006 Korr. budget 
2006

Forbrug Forventet 
forbrug 

Afvigelse fra 
korr. budget

Forbrugsprocent

Fælles udgifter og U 25.456 25.731 6.100 25.731 0 23,7%
indtægter I -37.578 -37.578 -43 -36.403 1.175 0,1%
Ermelundsværket U 9.371 10.571 667 10.571 0 6,3%

I -120 -120 -21 -120 0 17,1%
Sjælsø Vandværk U 16.406 16.406 3.784 16.406 0 23,1%

I -15.747 -15.747 -40 -15.747 0 0,3%
Anlæg U 12.625 13.071 791 13.071 0 6,1%
Drift i alt, udgifter U 51.233 52.708 10.551 52.708 0 20,0%
Drift i alt, indtægter I -53.445 -53.445 -104 -52.270 1.175 0,2%
I alt (netto) -2.212 -737 10.447 438 1.175  
 

Bemærkninger 
 

Der forventes en mindreindtægt på salg af vand som følge af regulering af aconto betaling. 
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1. kvartal 2006 Driftsaftale – Vandsektionen 18.april 2006 

Mål    Resultatkrav Resultater Bemærkninger

  1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal  

1.1  Eksterne entreprenører

skal renovere 6,7 km (Ø 

90 mm) vandledning. 

ok    Der er indgået kontrakt på i alt 3,5 km ledning. Hermed 

er anlægsbevillingen disponeret. Målet bør være opfyldt 

med etablering af disse strækninger, dels fordi der er 

tale om ledninger af større dimensioner end Ø90 mm, 

og et markant forøget prisniveau.   

1. Årligt renoveres 10 km 

forsyningsledning (Ø90 

mm). 

1.2  Ledningsgruppen skal

renovere 3,3 km (Ø 90 

mm) vandledning. 

ok    Ledningsgruppen arbejder pt. med en omlægning af 

råvandsledning og forsyningsledning på Bregnegårdsvej 

(ca. 760 m). 

2.1 Dataopsamlingen fra de 

14 sektionsbrønde må 

maksimalt være ude af 

drift i 5 % af tiden, 

opgjort på dage. 

obs.    I 1. kvartal har en eller flere sektionsbrønde været ude 

af drift i 7 % af tiden, opgjort på dage. Der er en tendens 

til at de kører lidt mere stabilt nu, hvorfor resultatmålet 

for hele året forventes at kunne overholdes. 

2. Sikre at tabet i 

ledningsnettet er under 

8 %. 

2.2  Der gennemføres

lækagesøgninger i hele 

kommunen. 

ok    Opgaven er sendt i udbud, den forventes gennemført 

inden udgangen af juli. 

3.  Overholde

målsætningen i 

Vandsektionens 

indvindingsstrategi mht. 

fordeling af indvinding 

på de enkelte 

kildepladser. 

3.1 Der udarbejdes ved 

årets udgang et notat, 

som giver en status for 

indvindingen pr. 

kildeplads. 

Udføres 4. 

kvartal 
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1. kvartal 2006 Driftsaftale – Vandsektionen 18.april 2006 

Mål Resultatkrav Resultater Bemærkninger 
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4. Årlig afrapportering af 

status for vandspejl på 

kildepladserne. 

 

4.1 Der gennemføres mindst

3 pejlerunder pr. år. 

 ok    Første runde er planlagt og gennemføres i maj. 

5.    Afdække forbrugernes

ønske til service i 

forhold til 

vandforsyningen. 

5.1 Resultaterne af

DANVA´s 

forbrugerundersøgelse 

skal være drøftet i 

sektionen inden 2 mdr. 

efter offentliggørelse. 

Udføres 4. 

kvartal 

   Forventes offentliggjort oktober 2006. 

6. Der foregår en løbende 

evaluering af 

opgaveløsningen og 

herudfra en tilretning. 

 6.1 

 

I løbet af efteråret skal 

konklusionen af 

DANVA´s 

procesbenchmarking af 

ledningsrenovering 

drøftes med 

medarbejderne i 

Ledningsgruppen. 

 

Udføres 4. 

kvartal 

   Forventes offentliggjort oktober 2006. 
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    6.2 Inden udgang af året

foreligger der en 

opgørelsesform, som 

muliggør en løbende 

registrering af, i hvilket 

omfang, V-TODO 

anvendes. 

ok    Konsulent er sat på opgaven med at få tilpasset 

programmet, så det er muligt at registrere anvendelsen 

af programmet. 

7. Alle entreprenør- og 

rådgiverydelser på 

komplekse 

anlægsopgaver bliver 

evalueret efter KPI. 

7.1  Der gennemføres en

evaluering efter KPI -

metoden for 

ledningsrenovering, 

udført af eksterne 

entreprenører. 

Resultatet vil foreligge 2 

mdr. efter, at den 

samlede entreprise er 

afleveret. 

Udføres 4. 

kvartal 

   Anlægsperioden for ledningsrenoveringen udført af 

ekstern entreprenør, er planlagt afsluttet ultimo 

november, hvor- efter der kan gennemføres en 

evaluering. 

8.   Vandsektionen skal

være blandt de bedst 

drevne vandforsyninger 

i Danmark. 

8.1 Vandsektionen deltager i

DANVA´s 

benchmarking. 

Vandsektionen skal 

være blandt den bedste 

3. del af deltagende 

forsyninger. 

 Udføres 4. 

kvartal 

   Forventes offentliggjort oktober 2006. 
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9. En hurtig besvarelse af 

alle skriftlige og 

elektroniske 

henvendelser til 

Vandsektionen. 

9.1 Mindst 90 % af skriftlige 

og elektroniske 

henvendelser til 

Vandsektionen besvares 

indenfor 10 dage. 

ok    På baggrund af opgørelse fra 1. kvartal af 

mailhenvendelser er alle henvendelser besvaret 

indenfor 3 dage. 

10.  Der udføres

systematisk registrering 

af alle markopgaver, 

udført af eget personale 

i Vandsektionen. 

10.1 Timeforbrug på alle 

opgaver udført af eget 

personale registreres i 

Prisme. Resultatet 

præsenteres og drøftes 

kvartalsvis på møder 

med personalet. 

ok    Der var en succesfuld overgang til registrering af 

timeforbrug mm til det nye ressourcestyringsprogram, 

Prisme, pr. 1.01.06. Timeforbruget for 1. kvartal 

fremlægges på medarbejdermøde i maj. 

11.  Borgere informeres

direkte ved alle 

anlægsprojekter. 

11.1 Der udsendes 

informationsmateriale til 

alle borgere på de veje, 

hvor der gennemføres 

anlægsprojekter. 

ok    Der er udsendt informationsskrivelse vedr. projektet på 

Bregnegårdsvej. 

12. Minimere gener for 

forbrugere ved akutte 

ledningsbrud. 

12.1 

 

Fremmøde efter udkald 

inden for 25 min. i 

arbejdstiden og 45 min. 

uden for arbejdstid i 90 

% af udkaldene. 

 

90 %    Der har været 30 udkald inden for arbejdstid, og 

resultatsmålet er overholdt i de 27 tilfælde. 
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12.2 Nødforsyning etableres 

inden for max. 15 min., 

hvis der lukkes for 

vandet. Dog ikke i 

frostvejr. 

100 %    Der har været 5 tilfælde, hvor der er etableret 

nødforsyning. I alle tilfælde er resultatkravet overholdt. 

  

12.3 Forbrugerne er uden 

vand i max. 5 timer i 90 

% af de tilfælde, hvor 

der lukkes for vandet i 

forbindelse med 

reparation af brud på 

forsyningsledninger. 

97 %    Der har været lukket for vandet i 77 tilfælde og, der er 

åbnet for det igen inden 5 timer i de 75 tilfælde. 

13.  Assistance ved

aktivering af stophaner. 

13.1 Hjælp til VVS med at 

lukke for stophaner 

udføres inden for 2 

arbejdsdage i 90 % af 

tilfældene. 

98 %    I én ud af de 52 sager har vi ikke kunnet overholde  

responstiden. 

14.  Reparation af

stikledninger inden for 

28 dage efter 

henvendelse fra 

forbruger. 

14.1 Udskiftning af stikledning 

med stort tryktab ol. 

udføres inden for 28 

dage, i  60 % af 

tilfældene. 

100 %    Responstiden overholdet i alle 29 sager.  
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15.  Brandhaner skal

fungere og fremtræde 

pæne og velholdte. 

15.1 Der renholdes og males 

årligt ca. 160 

brandhaner. 

Udføres i 2. 

og 3. kvartal 

    

16.  Alle større

skydeventiler skal virke.

16.1 Alle skydere på 

ledninger over 175 mm 

lukkes/åbnes en gang 

om året. 

ok    Opgaven er påbegyndt, 10 % af skyderne er 

kontrolleret. 

17.  Afregning overfor

forbrugerne skal ske på 

et retvisende grundlag. 

17.1 Der udskiftes 2.300 

vandmålere i 2006. 

339 stk.    Arbejdet forløber efter årsplanen. 

18.  En optimal

kommunikation i 

dagligdagen. 

18.1 Der arbejdes med 

problemstillingen: 

”Samarbejde og 

kommunikation” gennem 

hele året på 

vandværkerne. Med 

henblik på en tydelig 

fremgang i 

tilfredshedsmålingen i 

den årlige 

holdningsundersøgelse. 

ok    Der er udvalgt en konsulent, og der er planlagt et 2-

dagstema møde den 6. og 7. juni. 
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19.  Indføre dokumenteret

drikkevandssikkerhed 

(DDS) vedrørende 

produktion af 

drikkevand. 

19.1 Inden udgangen af 3. kv. 

foreligger der en 

køreplan for indførelsen 

af DDS på værkerne. 

Udsat til 3. 

kvartal 

    

20.  Strategi for anvendelse

af desinfektion af 

drikkevand ved normal 

drift og i 

beredskabssituationer. 

20.1 Inden udgangen af 3. kv. 

foreligger der en strategi 

for den fremtidige 

anvendelse af 

desinfektion af 

drikkevand. 

Udsat til 3. 

kvartal 

    

21.  Rensning af

råvandsledninger. 

21.1 Der renses årligt 2 

råvandsledninger. 

ok    Opgaven er planlagt til udførelse i 2. kvartal. 

22. Sikre optimal udnyttelse

og arkivering af 

vandkvalitetsdata. 

 22.1 Der anskaffes og 

indkøres et nyt 

databasesystem, til 

håndtering af 

vandkvalitetsdata. 

Starter i 2. 

kvartal 

    

23.  Renovering af

kildepladser. 

23.1 Der gennemføres 

renovering af 5 boringer.

ok    Efter en nærmere gennemgang af de boringer, som 

skulle renoveres, er det vurderet, at der kun er behov for 

renovering af 2 af boringerne, da de 3 har en 

tilfredsstillende tilstand. Der er indgået kontrakt på 

renoveringen af de 2 boringer.   
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24.1 

 

Den årlige 

bygningsgennemgang 

skal være gennemført 

inden den 1. april. 

 

obs.    Udsat på grund af sne og frost, udføres i april/maj. 

24.2 Der skal foreligge et 

udbudsmateriale for 

renovering af 

skyllevandsbassiner på 

Sjælsø. 

ok    Der er valgt rådgiver til opgaven. Det forventes, at der 

foreligger et skitseforslag primo maj. 

24.  Vedligeholdelse af

bygninger, arealer mm..

24.3 Der skal være 

udarbejdet et 

projektforslag til 

renovering af 

beluftningen på Anlæg 

II. 

Starter op 

3.kvartal 

    

25.  Vedligeholdelse af

SRO-anlægget på 

værkerne. 

25.1 

 

Radionettet til de 

nordlige kildepladser 

færdiggøres. 

 

ok    Arbejdet skrider planmæssigt frem. 
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  25.2 Der skal gennemføres 

en modernisering af 

datatransmissionen til 

kildepladserne i Gentofte 

Kommune. 

ok    Arbejdet skrider planmæssigt frem. 
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Bilag 3 

 

18.april 2006 

1. Kvartalsrapport Spildevand 

 

 

I 1. kvartal er ledningsrenoveringen i infrastrukturprojektets område 3, 4 og 5 næsten færdiggjort. Dette vil opfylde mål nummer 4 i driftsaftalen, og muliggør det 

videre arbejde med infrastrukturen i disse områder. 

De planlagte tv-inspektioner af områder der skal renoveres senere i 2006 og 2007 er igangsat dels ved egen tv-vogn og dels ved ekstern entreprenør. Dette er 

begyndelsen på en opfyldelse af driftsaftalens mål nr. 3. Hele målet forventes opfyldt inden udgangen af 2006. 

Der er i 1. kvartal gennemført undervisning i ergonomi for markpersonalet, og der følger en opfølgning i 2. kvartal. Dette opfylder driftsaftalens mål nr. 20 

Et af målene i driftsaftalen (nr. 5), som omhandler separering af et område i Dyssegårdskvarteret, er udsat til 2007, da det viste sig umuligt at opnå 

tilfredsstillende priser for gennemførelsen af arbejdet under de givne betingelser.  

Et enkelt af resultatkravene er udsat to måneder (fra juni til august). Det drejer sig om resultatkrav nr. 2.1 som omhandler at sende spildevandsplanen i høring. 

Det har vist sig mere hensigtsmæssigt i arbejdet med revisionen af spildevandsplanen at sende planforslaget i høring efter politisk behandling i august. Herved 

opnås også en høringsperiode, som ikke falder i sommerferieperioden. 

Arbejdet med de øvrige mål forløber alle planmæssigt lige som de i de tre første afsnit nævnte mål. 
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Budgetopfølgning 1. kvartal Spildevand 

 

 

1.000 kr. Budget 2006 Korr. budget 
2006

Forbrug Forventet forbrug Afvigelse fra 
korr. budget

Forbrugsprocent

Fælles formål U 3.305 3.305 826 3.305 0 25,0%
I -79.912 -79.912 -19 -75.912 4.000 0,0%

Hovedkloakker og U 24.746 24.746 6.468 24.746 0 26,1%
pumpestationer I -2.529 -2.529 -39 -2.529 0 1,5%
Rensningsanlæg   U 22.473 22.473 6.480 23.073 600 28,8%

I -732 -732 0 -732 0 0,0%
Anlæg U 64.105 66.713 1.953 66.713 0 2,9%
Drift i alt, udgifter U 50.524 50.524 13.774 51.124 600 27,3%
Drift i alt, indtægter I -83.173 -83.173 -58 -79.173 4.000 0,1%
I alt drift (netto) -32.649 -32.649 13.716 -28.049 4.600  
 

Bemærkninger 

 
Mindreindtægt, 4.000 t.kr fra salg af vand samt merudgift 600 t.kr. til drift af Lynettefællesskabet forventes i 2006 
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1.  Alle udløbsklapper

efterses, og nedslidte 

klapper udskiftes med 

nye mere moderne 

klapper. 

1.1 Alle defekte klapper er 

udskiftet inden udgangen 

af 2006. 

OK    De bygværker der har defekte klapper er 

lokaliseret, og arbejdet med at udskifte/renovere 

klapperne indgår i planlægningen for arbejderne i 

2006. 

2.1  Spildevandsplanen

sendes i høring senest 

juni 2006. 

    Arbejdet med spildevandsplanen er i fuldgang, men 

det er besluttet at sende planen i høring i august. 

2.2 

 

Spildevandsplanen 

godkendes senest 

december 2006. 

 

OK    Arbejdet forløber planmæssigt. 

2.  Ny Spildevandsplan

godkendes politisk 

inden årets udgang. 

2.3 Som en del af den 

reviderede 

spildevandsplan 

godkendes 

funktionspraksis iht. 

”Skrift 27” og indarbejdes 

i planlægningen for 2007 

og fremadrettet. 

OK    Arbejdet forløber planmæssigt. 

3. Der udføres 50 km TV-

inspektion og ud fra 

denne udarbejdes 

3.1 

 

Der udføres 15 km. TV-

inspektion af egen TV-

vogn inden årets udgang. 

OK    Der er indtil videre inspiceret ca. 2 km. Og de 15 

km. forventes nået inden udgangen af 2006. 
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 denne udarbejdes 

renoveringsplaner i 

samspil med GK´s 

infrastruktur projekt. 

  3.2 TV-inspektionen er

udbudt inden udgangen 

af 1. kvartal, og 

resultaterne fra 

inspektionerne er 

modtaget inden 1. 

oktober 2006. 

OK    De første ca. 10 km. er udbudt og under udførelse i 

infrastruktur område 6. 

4.  Ledninger renoveres i

henhold til de 

udarbejdede planer. 

4.1 Renoveringen i område 3, 

4 og 5 er færdig inden 1. 

juni 2006. 

OK    Arbejdet er forløbet planmæssigt og forventes 

afsluttet ultimo april. 

5. Separerer vejvand fra 

fællessystemet. 

5.1  Projekt for

Dyssegårdskaverteret er 

afsluttet således, at de 

øvrige arbejder i 

infrastrukturprojektet kan 

fortsætte efter 1. august. 

    Projektet er udskudt til 2007, da priserne ved den 

afholdte licitation lå 30-40% over hvad der er 

”rimeligt”. 

6.    Kapaciteten i

afløbssystemet øges. 

6.1 Arbejderne i

Hundesømosebassinet er 

gennemført inden 

udgangen af 2006. 

OK    Arbejdet forløber planmæssigt. 

7. Antallet af målepunkter 

i systemet øges. 

7.1 Der er installeret 

niveaumålere 4 nye 

steder inden udgangen af 

2006. 

2 stk. opsat    Arbejdet forløber planmæssigt. 
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8.  Systematisk

gennemgang af alle 

forsyningsledninger for 

fejl (fjernvarme). 

8.1 Målinger via indlagte 

måletråde udføres en 

gang årligt. 

OK    Arbejdet forløber planmæssigt. 

9. Ved afbrydelser i 

varmeforsyningen er 

der i 90% af tilfældene 

genetableret forsyning 

efter 60 minutter. 

9.1  Efter afslutningen af

varmesæsonen er der 

inden juli 2006 opgjort 

mængden af driftsudfald 

og deres varighed. 

    Opgøres inden juli. 

10.  Varmeforbrugets

størrelse samt afkøling 

følges løbende hos 

kunderne. 

10.1 75% af kunderne har en 

onlineopkobling til deres 

forbrugsmålere inden 1. 

maj 2006. 

    Opgøres i 2. kvartal. 

11.  Institutionernes

tilfredshed med 

serviceordningen der 

udføres af 

Pumpestationerne 

undersøges. 

11.1 90% af kunderne er 

tilfredse. 

    Opgøres ved brugerundersøgelse i 2. og 4. kvartal. 
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12.  Driftssektionerne

drøfter løbende 

opgaveløsning med 

personalet og 

gennemfører 

arbejdsgangsanalyser 

efter behov. 

12.1 2 kerneområder 

gennemgås. 

OK    Arbejdet forløber planmæssigt. 

13. Alle entreprenør- og 

rådgiverydelser på 

anlægsopgaver over en 

1 mio. kr. bliver 

evalueret efter KPI. 

13.1 Resultatet vil foreligge 3 

mdr. efter entrepriserne 

er afleveret. 

OK    Arbejdet forløber planmæssigt. 

14.  Vand – og

spildevandssektionerne 

deltager i DANVA´s 

benchmarking og 

dokumenterer 

herigennem at være 

blandt den bedste 3. 

del af deltagende 

forsyninger. 

14.1 Spildevandssektionen er 

blandt den bedste 3. del 

af de deltagende 

forsyninger. 

    Indberettes i 2. kvartal, og resultaterne foreligger i 

4. kvartal. 
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15. Mindst 90 % af skriftlige 

og elektroniske 

henvendelser til 

Forsyningsafdelingens 

postkasser besvares 

indenfor 10 dage. 

15.1 90% af alle skriftlige 

henvendelser til 

Spildevandssektionen er 

besvaret inden 10 dage. 

    På baggrund af opgørelse fra 1. kvartal af 

mailhenvendelser er alle henvendelser besvaret 

indenfor 3 dage. 

16.  Der udføres

systematisk registrering 

af alle markopgaver 

udført af eget personale 

i Vand- og 

Spildevandssektionen 

og resultatet heraf 

præsenteres og drøftes 

kvartalsvis på møder 

med personalet. 

16.1 Resurseforbruget 

dokumenteres for 

driftspersonalet på 

morgenmøder hvert 

kvartal. 

OK    Arbejdet forløber planmæssigt. 

17.  Informationsmateriale

udsendes i forbindelse 

med alle 

anlægsprojekter til de 

berørte borgere. 

17.1 Informationsmaterialet er 

udsendt inden opstart af 

det enkelte 

anlægsprojekt. 

OK    Arbejdet forløber planmæssigt. 
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18.  Der afholdes

borgermøder inden 

gennemførelsen af 

større anlægsprojekter. 

18.1 Informationsmøderne for 

relevante projekter er 

afholdt inden opstart 

arbejdet. 

OK    Arbejdet forløber planmæssigt. 

19.1 Kurserne er gennemført 

inden for det første år 

efter ansættelsen. 

OK    Planen følges. 

19.2 

 

Alle uddannelsesplaner er 

ajour inden udgangen af 

2006. 

    Udføres i 4. kvartal ifm. MUS. 

19.  Medarbejderne i

Spildevandssektionen 

skal være up to date 

med seneste viden 

inden for fagområdet. 

19.3 Uddannelsen i CTS-

VISTA er gennemført 

inden udgangen af 2006. 

OK    Kursus er gennemført i 1. kvartal, og der vil være 

opfølgning løbende. 

20.  Nedslidningen af

medarbejder forsøges 

mindsket, og der 

fokuseres på den 

helbredsmæssige 

tilstand. 

20.1 Undervisningen er 

gennemført inden 

udgangen af 2006. 

OK    Undervisningen er gennemført, og der er 

opfølgning i 2. kvartal. 

21. Omklædningsfacillitern

e skal være forsvarlige 

for markpersonalet. 

21.1 Planen er udarbejdet 

inden udgangen af 2006. 

    Arbejdet er endnu ikke igangsat. 
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22.  Der fokuseres på

sikkerheden i 

udførelsen af arbejdet. 

22.1 Sikkerhedstjekket 

gennemføres 12 gange i 

løbet af 2006. 

OK    Der er ikke udført sikkerhedstjek i 1. kvartal. 

Sikkerhedstjekkene er planlagt til at blive 

gennemført resten af året, da der ikke har været 

større arbejder i marken i 1. kvartal pga. 

vintervejret. 

23.1 

 

Inden udgangen af 2006 

har markpersonalet 

udskiftet 1000m ledning. 

 

150 m    Forløber planmæssigt. Se ovenstående. 23. Af hensyn til fortsat 

udvikling og dermed 

fastholdelse af 

markpersonalet gives 

opgaver af udfordrende 

karakter, som 

supplement til 

sædvanlig drift og 

vedligehold. 

23.2 Inden udgangen af 2006 

har markpersonalet 

renoveret 2 bygværker. 

OK    Arbejdet planlagt til udførelse. 

24. De offentlige toiletter 

skal fremstå således at 

de kan benyttes af 

borgerne uden gener. 

24.1 Gennemgang og 

udarbejdelse af plan er 

gennemført inden 

udgangen af 2006. 

    Afventer gennemgang af ”Bygop”. 

25.  Sandhåndtering og

pumpedrift 

optimeres(Skovshoved 

Pumpestation). 

25.1 Projekt vedr. sandpumpe 

og sandcontainer er 

udarbejdet inden 

udgangen af 2006. 

 

OK    Forløber planmæssigt. Projektet er under 

udarbejdelse i samarbejde med rådgiver. 
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1. kvartal 2006 Driftsaftale – Spildevand 18.april 2006 

Mål Resultatkrav Resultater Bemærkninger 

  1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal  

  25.2 Renovering og ombytning

af pumpe er foretaget 

inden 1. april 2006. 

 OK    Er gennemført. 

26.  Driften optimeres

(Onsgårdsvej). 

26.1 Gennemgangen af 

pumpestationens drift er 

foretaget inden udgangen 

af 2006 

OK    Arbejdet i 1. kvartal. 

27.  Pumpestyring skal

være up to date. 

(Onsgårdsvej). 

27.1 Pumpestyringen udskiftes 

inden 1. juli 2006. 

OK    Arbejdet i 1. kvartal. 
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Bilag 4 Virksomhedsplan 2006 Odense Vandselskab as 
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Bilag 5 Servicemål, komiteernes baggrundsforklaringer 
Dette bilag er at betragte som inspiration til forsyningerne til at opstille egne supplerende servicemål.  

 

Bilaget er en beskrivelse af baggrunden for komiteernes valg af servicemål. Efterfølgende har 

Servicemåludvalget ud fra komiteernes oplæg udarbejdet de Fælles servicemål, der fremgår af afsnittet om 

Fælles servicemål. 

Grundvandskomiteens begrundelser for valg af servicemål 

Grundvandskomiteen skal i henhold til aftalerne udarbejde servicemål for ressourceleddet i vandkæden. 

 

Ressourceleddet er ikke tæt på forbrugeren, hvilket kan give anledning til diskussion om relevansen for 

opstilling af servicemål direkte i relation til forbrugeren.  

 

For de fleste vandforsyningers vedkommende er grundvandsbeskyttelse relativt nyt. I forhold til lovgivningen 

blev det først med lovændringen i 1998 præciseret, at grundvandsbeskyttelse er en integreret del af 

vandforsyningsdriften.  

 

Grundvandsbeskyttelsen skulle blandt andet præciseres via amternes arbejde med kortlægning og 

indsatsplanlægning i indvindingsområderne, og først nu er gennemførelse af den egentlige indsats ved 

indsatsplanerne ved at være i gang for mange vandforsyninger. Tilsvarende er der flere steder etableret 

lokale vandsamarbejder med henblik på en fælles indsats for grundvandsbeskyttelse. Da der således er tale 

om en relativt ny opgave med implementering af procedurer mv., er datagrundlaget fortsat begrænset og 

uensartet. 

 

Ligeledes gælder, at der er betydelige forskelle i vandværkernes behov for indsats og karakteren heraf. Der 

er således betydelige forskelle i forureningsbilledet for vandindvindinger i henholdsvis by- og landområder, 

ligesom der er forskelle begrundet i den store variation i vandværkernes størrelse. 

 

Disse forhold medfører, at det vil være vanskeligt at opstille indikatorer for servicemål, som på et direkte og 

objektivt grundlag muliggør en sammenligning på tværs. Derfor vil der være behov for til stadighed og i takt 

med det øgede erfaringsgrundlag på området at ”forfine” indikatorerne for servicemålene. Der er derfor i det 

følgende lagt vægt på at opstille nøgletal med det formål at angive en udviklingsretning i aktiviteterne 

gennem mere eller mindre objektive kriterier. 

 

Eksempelvis er det valgt på nuværende tidspunkt at udtrykke aktiviteterne omkring grundvandsbeskyttelse i 

indvindingsområderne gennem et forholdstal, som alene viser en udvikling udtrykt gennem hvor stor en 

procentvis andel af de kildepladsnære arealer (300 meters zonen), der er dækket af en arealanvendelse, der 

kan karakteriseres som grundvandsvenlig, dvs. uden behov for yderligere beskyttelsestiltag, hvad enten der 

så er tale om eksempelvis naturarealer, landbrugsarealer med arealrestriktioner eller eksisterende skovdrift 
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(minus juletræsproduktion). Der er således lagt vægt på, at servicemålet her udtrykker konkrete fysiske 

forhold i umiddelbar nærhed af selve vandindvindingen og ikke eksempelvis eksistensen af indsatsplaner 

eller lokale vandsamarbejder, som omvendt kan være en forudsætning for at gennemføre 

grundvandsbeskyttende arealrestriktioner. 

 

Komiteen har som udgangspunkt for opstilling af servicemål for ressourcen opstillet følgende målsætninger: 

Drikkevandsforsyningen skal baseres på rent grundvand 

Der skal sikres en grundvandsvenlig arealanvendelse i indvindingsoplandet med fokus på arealer i 

umiddelbar nærhed af indvindingsboringer 

Der fastholdes en lav andel af vand som gennemgår avanceret vandbehandling med henblik på fjernelse af 

miljøfremmede stoffer  

Råvand med et indhold af naturlige sundhedsskadelige stoffer over grænseværdien for drikkevand bør 

minimeres 

Indsatsen til beskyttelse af drikkevandsressourcen skal gøres på en økonomisk hensigtsmæssig måde. 

Kunderne/forbrugerne bør være vidende om indsatsen for derigennem at få forståelse for indsatsen, 

herunder i relation til adfærdsregulering.  

 

Ad. 1: Den overordnede politik herhjemme er at basere vandindvindingen på rent grundvand, hvilket også er 

i overensstemmelse med DANVA´s politik på området. Med en vandforsyning, der baseres på rent 

grundvand forstås, at der i det benyttede grundvand ikke er en forekomst (over detektionsgrænsen) af 

miljøfremmede stoffer (pesticider, organiske opløsningsmidler mv.), der betinger en supplerende rensning i 

forhold til den traditionelle simple vandbehandling (iltning og efterfølgende filtrering). 

 

Ad. 2: Med vandforsyningslovens ændring i 1998 blev der lagt vægt på, at vandværkerne skulle spille en 

mere aktiv rolle i beskyttelsen af egne indvindingsområder. Dette indebar bl.a., at vandværker i fælles 

indvindingsområder skulle etablere forpligtende lokale vandsamarbejder med det formål at iværksætte og 

finansiere en fælles indsats for grundvandsbeskyttelse. Lovændringen indebar også udarbejdelsen af såvel 

amtslige som kommunale/vandværkers indsatsplaner med det formål at opstille samlede planer for 

beskyttelsen af indvindingsområdet, som er godkendt af involverede parter. Indsatsen overfor 

grundvandstrusler omfatter principielt hele indvindingsoplandet, men i områder tæt på vandboringer (typisk 

300 meters zonen) og i udpegede særligt følsomme områder er behovet for at sikre en effektiv 

grundvandsvenlig arealanvendelse markant. I lovgivningen opereres med muligheden for 

beskyttelsesinitiativer i nærzoner til kildepladser, og der er iværksat initiativer under Miljøministeriet med det 

formål at sætte særlig fokus på arealreguleringen tæt på kildepladser. Samtidig vil der i relation til 

fastsættelsen af servicemål være behov for at fastsætte et så entydeligt og målbart udtryk for behovet for 

den arealrelaterede indsats som muligt, hvorfor det på nuværende tidspunkt alene er valgt at medtage et 

servicemål omkring behovet for indsats i disse nærområder. Bl.a. ved gennemførelsen af en yderligere 

kortlægning i indvindingsområder, med vedtagelsen af flere indsatsplaner og opfølgende konkrete initiativer 

til grundvandsbeskyttelse, herunder i regi af lokale vandsamarbejder er det vurderingen, at der vil være 

behov for en udbygning af servicemål på dette område i de kommende år.     
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Ad. 3: Som nævnt skal vandindvindingen i videst mulig omfang baseres på uforurenet grundvand. Det kan 

derfor ud fra et kunderelateret synspunkt have interesse at beskrive, hvorvidt og i hvilket omfang der foregår 

avanceret vandbehandling med henblik på fjernelse af miljøfremmede stoffer, som samtidig giver et udtryk 

for, hvordan man arbejder for at reducere denne mængde gennem aktiv indsats for grundvandsbeskyttelse. 

 

Ad. 4: Grundvand indeholder fra naturens hånd større eller mindre koncentrationer af naturligt 

forekommende stoffer, som er uønskede i relation til drikkevandsfremstilling. Vandindvinding kan i sig selv 

medføre en forringet grundvandskvalitet ved mobilisering af naturligt forekommende stoffer i jordlagene som 

eksempelvis nikkel eller optrængende/indtrængende saltvand. Ved bæredygtig vandindvinding forstås en 

indvinding, hvor det gennem et opstillet måleprogram herfor kan dokumenteres, at der ikke sker uacceptable 

påvirkninger af den naturlige grundvandskvalitet gennem vandindvinding således, at kvalitetskriterierne for 

drikkevand ikke længere kan overholdes. . 

 

Det bemærkes, at vandrammedirektivets (og grundvandsdirektivet) følgevirkninger i relation til 

vandindvindingsforhold på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkeligt kendte. Dog vil punkt 4 have relevans i 

forhold til indvindingens påvirkning af grundvandskvaliteten. Derimod er det ikke muligt på nuværende 

tidspunkt at opstille servicemål i relation til vandindvindingens påvirkning af følsom natur. 

 

Ad 5: Indsatsen mod forureningstrusler i vandindvindingsoplandet skal sættes ind de rigtige steder og med 

en tilfredsstillende økonomisk indsats. Dette kan gøres ved brug af forskellige strategier med forskel effekt, 

tidslængde og ved en omkostningsbevidst indsats.  

 

Ad 6: Det er vigtigt for vandforsyningen at få kommunikeret ud, hvorfor indsatsen er gjort, hvor den er gjort, 

hvilke aktiviteter der er sat begrænsninger på, og hvad den enkelte borger evt. selv kan gøre/ikke gøre for at 

få sikre den fremtidige ressource. Det kan være vanskeligt at opstille et entydigt udtryk for denne 

informationsaktivitet. Interviewundersøgelser kan være meget dyre og omfattende, såfremt der er tale om 

større indvindingsområder. Derfor er der i servicemålet valgt at operere med en indikatorparameter udtrykt 

gennem etableringen af en repræsentativ referencegruppe i indvindingsoplandet. 

 

Med ovennævnte målsætninger er der udarbejdet servicemål samt defineret indikatorer til at måle 

servicemålene. Der er som ønsket desuden udarbejdet forslag til niveauer for disse indikatorer.  

 

Skabelonen udarbejdet af DANVA’s Servicemåludvalg har været anvendt, idet de 5 emneområder: Økonomi 

og organisation, Kundeforhold, Miljøforhold, Produktkvalitet og Forsyningssikkerhed er bearbejdet i den 

udstrækning det giver relevans for det pågældende emne. Forslaget fremgår efterfølgende. 
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Vandforsyningskomiteens begrundelser for valg af servicemål 

Vandforsyningskomiteen har i efteråret 2005 udarbejdet servicemål for kategorierne ”Vandbehandling”, 

”Distribution” og ”Forbrugerled, vandinstallationer”. Der er udarbejdet forslag i undergrupperne ”Økonomi & 

Organisation”, ”Kundeservice”, ”Produktkvalitet”, ”Miljøforhold” og ”Forsyningssikkerhed”. 

Vandforsyningskomiteen har udarbejdet i alt 22 servicemål. Servicemålene er behandlet på 

Vandforsyningskomiteens møde den 29.08.05 og den 25.11.05. Forslag til servicemål er fremsendt til 

Servicemålsgruppen primo okt. 2005. 

 

Servicemålene er udarbejdet, således de både kan anvendes internt i vandforsyningerne og eksternt i 

forhold til forbrugerne. 

 

For de tre hovedkategorier er der foretaget en prioritering af de foreslåede servicemål, således det 

tilstræbes, at der i hver af kategorierne ”Vandbehandling”, ”Distribution” og ”Forbrugerled, vandinstallationer” 

er mindst et servicemål. 

 

De anbefalede servicemål i de tre kategorier er følgende. 

Vandbehandling 

Det vurderes, at forbrugernes interesse for vandbehandlingen generelt er begrænset. Det anbefales derfor, 

at der i denne kategori udarbejdes et fælles servicemål, der vedrører ”Forsyningssikkerhed og ”Økonomi & 

Organisation”. 

 

Servicemålet beskrives som reservekapacitet under hensyntagen til de økonomiske konsekvenser af at 

opretholde den ekstra kapacitet.  

Distribution 

Der er generelt stor fokus på vandspildet på ledningsnettet. Det anbefales derfor, at servicemålet i 

kategorien ”Distribution” relaterer til vandspild, d.v.s. et servicemål i undergruppen ”Miljøforhold”. 

Forbrugerled, vandinstallationer 

I denne kategori bør der vælges flere servicemål, idet vandforsyningerne her, er i direkte kontakt med 

forbrugerne. Det anbefales derfor, at der medtages servicemål i undergrupperne ”Kundeservice”, 

”Produktkvalitet” og ”Forsyningsikkerhed”. 

 

Til grund for servicemålet vedr. ”Kundeservice” lægges den brugerundersøgelse, som 

Benchmarkingudvalget gennemførte i 2004. Det anbefales at undersøgelsen gentages en gang om året og 

samtidig gøres mere specifik. Bl.a. bør det sikres, at de forbrugere, der indgår i undersøgelsen også har 
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været i kontakt med vandforsyningen. Der bliver således tale om et generelt servicemål vedr. forbrugernes 

opfattelse af vandforsyningen. 

 

Servicemål for produktkvalitet refererer til ”Tilsynsbekendtgørelsen” (hvor stor en del af den udpumpede 

vandmængde overholder bekendtgørelsen kvalitetskrav). 

 

I forbrugerledet vil der naturligt være stor interesse for forsyningssikkerheden. Det anbefales derfor, at der 

medtages et servicemål, der f.eks. udtrykker forsyningssikkerhed ved angivelse af den gennemsnitlige tid, 

inden vandforsyningen er genoprettet efter brud. 

 

Vandforsyningskomiteen har således i alt udpeget fem servicemål, som vurderes at være de væsentligste for 

forbrugerne og forsyningerne. 
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Afløbskomiteens kommentarer til valg af servicemål 

Afløbskomiteen har på en række møder nøje diskuteret servicemålene. Transport af spildevand fra 

hustande, industrier og institutioner er karakteriseret ved at have flere ”kunder”. Dels de direkte kunder som 

betaler for afledningen af spildevandet og dels ”kunder” i form af borgere, renseanlæg og recipienter, som 

alle påvirkes af denne afledning. 

 

Afløbskomiteen har tilsluttet sig, at det ikke er meningsfyldt at lave servicemål for økonomi og organisation, 

da dette netop er interne processer, som ikke er rettet mod disse kunder. Forskelle i de interne processer vil 

typisk manifestere sig i den økonomiske benchmarking. 

 

Afløbskomiteen har på sit sidste møde diskuteret, hvilke af de tidligere fremsendte servicemål, som er de 

væsentligste, og er kommet frem til de tre servicemål, der er nævnt ovenfor.  

 

Afløbskomiteen vil også påpege nødvendigheden af den efterfølgende fase, hvor servicemåle 

operationaliseres og der udarbejdes fælles retningslinier for opgørelsen af de enkelte indikatorer. 

Spildevandskomiteens baggrundsbeskrivelse for valg af servicemål 

Komiteen for spildevand har udarbejdet forslag til servicemål i løbet af efteråret 2005. Disse forslag er 

fremsendt til servicemåludvalget d. 1. oktober 2005. 

 

Servicemålene blev drøftet igen på næste møde – den 8. december 2005 – i komiteen for spildevand. Her 

blev nedennævnte baggrundsbeskrivelse for valget af servicemål også diskuteret. 

 

Servicemålene afspejler mål der ligger udover minimumskravene i lovgivningen. De enkelte forsyningers 

opfyldelse af servicemålene udgør dermed et supplement til og en uddybning af de økonomiske nøgletal i 

benchmarking. 

Økonomi og organisation 

Der har været stigende opmærksomhed på sundhed og arbejdsmiljø igennem de sidste år. Dette bør 

afspejles i servicemålene. Derfor foreslår vi servicemål for: Sygefravær, arbejdsulykker/-skader, 

arbejdsmiljøcertificering. 

 

Lav pris er væsentlig for borgerne, og derfor bør den også medtages (er måske dækket ind af 

benchmarking). 

 

Vandrammedirektivet udmøntes i nær fremtid i en række konkrete og specifikke mål. Et overordnet mål for 

udledningen fra renseanlæggene til recipienterne kunne være: Statsafgiften. 
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Kundeservice 

Kundetilfredsheden kan f.eks. belyses gennem en tilfredshedsundersøgelse, som DANVA gjorde i 2004. En 

registrering af klager er også udtryk for kundetilfredshed. Et servicemål kunne derfor være: Antal klager. 

 

Ovennævnte kundetilfredshedsundersøgelse viste, at kunderne efterspurgte information. Et servicemål 

kunne derfor være: Informationsniveau. 

 

Vandområderne anvendes meget til rekreative formål, og der er et nyt badevandsdirektiv på vej. I forhold til 

kunden kan et servicemål være: Opfyldelse af krav til badevandskvalitet. 

Produktkvalitet 

Renseanlæggenes primære produkt er renset spildevand, men herudover er der en række supplerendee 

produkter først og fremmest slam. Der foreslås derfor servicemål for: Renseniveau og slamkvalitet. 

 

I forhold til recipienterne foreslås der servicemål for: Udløbskvalitet og badevand. 

Miljøforhold 

For at foretage spildevandsrensning skal der anvendes energi, kemikalier m.v. Forbruget heraf bør af 

miljømæssige grunde være så lille som muligt. Derfor foreslår vi servicemål for: El, polymer og vand. 

 

I forhold til recipienterne foreslår vi servicemål for: Overløbsvandmængde (i alt for både renseanlæg og 

kloak), udledning af N og P. 

Forsyningssikkerhed 

Forsyningssikkerhed har vi defineret som sikkerheden for at renseanlægget altid kan rense spildevandet til 

det krævede niveau. 

 

Vi vil foreslå servicemål for: Reservekapacitet, beredskab, reinvesteringer i renseanlæg og antal driftsuheld/-

nedbrud. 
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Bilag 6 Supplerende Servicemål  

Grundvandskomiteens forslag til servicemål: 

Produktkvalitet 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 
Rent grundvand: 

(ikke påviste 

miljøfremmede stoffer) 

Dette udtrykkes som 

procentandel af den samlede 

grundvandsindvinding, som er 

baseret på rent grundvand. 

 

Niveau A: [95-100%] 

Niveau B: [80-95%[ 

Niveau C: [0-80%[ 

 

Jf. pkt. 1 i 

Grundvandskomite

ens bemærkninger 

til valg af 

servicemål. 

Rensning for 

miljøfremmede stoffer 

 

Dette udtrykkes som 

procentdel af den indvundne 

vandmængde, der renses for 

miljøfremmede stoffer. Det 

bemærkes, at der ofte vil ske 

en sammenblanding mellem 

forurenet og uforurenet 

grundvand før rensning, idet 

rensning ofte skal ske efter 

iltning og filtrering og derfor 

ikke kan ske på råvandssiden. 

Indikatoren udtrykker dog den 

samlede vandmængde, der 

undergår avanceret rensning 

for miljøfremmede stoffer. 

Niveau A: 0% 

Niveau B: ]0-25%[ 

Niveau C: [25-100%] 

 

Jf. pkt. 3 i 

Grundvandskomite

ens bemærkninger 

til valg af 

servicemål. 

Kategori: Miljøforhold 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 
Bæredygtig vandindvinding 

 

Dette udtrykkes som 

procentdel af den samlede 

grundvandsindvinding, hvor 

der begrundet i 

vandindvindingen ikke kan 

konstateres overskridelser af 

de gældende grænseværdier 

for drikkevand (eller 

kommende værdier for 

grundvand). 

Niveau A:[95-100%] 

Niveau B: [75-95%[ 

Niveau C: [0-75%] 

Jf. pkt. 4 i 

Grundvandskomite

ens bemærkninger 

til valg af 

servicemål. 
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Kategori: Økonomi og organisation 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 
Effektiv beskyttelse af 

drikkevandsressourcen 

 

Indikator ikke præciseret 

(Muligvis kan dette udtrykkes 

gennem udgifter til 

grundvandsområdet i relation 

til samlede øvrige udgifter til 

vandforsyningen, da dette med 

en række forbehold giver et 

sammenligningsbillede på 

tværs af vandforsyninger). 

Ikke sat. Jf. pkt. 5 i 

Grundvandskomite

ens bemærkninger 

til valg af 

servicemål. 

Kategori: Kundeservice 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 
Tilstrækkelig information 

om vandbeskyttelses-

områderne 

Gennem etablering af en 

referencegruppe i 

indvindingsoplandet evt. 

statistisk udvalgt anmodning 

om tilbagemelding fra denne 

udfra et fastlagt interval (fx 

hvert andet år) om 

informationsniveauet. 

Niveau A:  

(Godt tilfreds) 

= [80-100%] 

Niveau B: [60-80%[ 

Niveau C: [0-60%[ 

Jf. pkt. 6 i 

Grundvandskomite

ens bemærkninger 

til valg af 

servicemål. 

Kategori: Forsyningssikkerhed 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 
Grundvandsvenlig 

arealanvendelse tæt på 

kildepladser/indvindings-

boringer  

Dette udtrykkes som 

procentdel af de 

kildepladsnære arealer (300 

meter zonen), som er dækket 

af grundvandsvenlig 

arealanvendelse uden behov 

for yderligere 

beskyttelsesinitiativer 

(naturarealer, landbrugsarealer 

med restriktioner, pesticidfri 

skovbrug e.l.). 

Niveau A: [75-100%] 

Niveau B: [25-75%[ 

Niveau C: [0-25%[ 

 

Jf. pkt. 2 i 

Grundvandskomite

ens bemærkninger 

til valg af 

servicemål. 

Sikkerhed for fastholdelse 

af forsyning baseret på 

uforurenet grundvand 

 

Størrelse af tilgængelig 

ressource udtrykt gennem 

råderet over uforurenede 

grundvandsforekomster i (ikke 

A: >125% 

B: [115-125%[ 

C: [0-115%[ 

Jf. pkt. 1 i 

Grundvandskomite

ens bemærkninger 

til valg af 
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påviste miljøfremmede stoffer) 

forhold til faktisk 

forsyningsbehov.   

servicemål. 
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Vandforsyningskomiteens forslag til servicemål for kategorierne: Vandbehandling, 
distribution og forbrugerled vandinstallation 

  Servicemål-inddeling 
Kom. Vandkædeled Økonomi og 

organisation 

Kundeservice Produktkvalitet Miljøforhold Forsynings-

sikkerhed 

VFK Vand-

behandling 

Reserve-

kapacitet 

Lovpligtig 

information af 

kunderne.  

Overholdelse 

af myndig-

hedernes krav. 

 

Ressource-

forbrug. 

Mindst mulige 

energiforbrug. 

Optimering af  

skyllevands-

forbrug. 

Antallet af 

vandforbrugere 

som påvirkes af 

en drifts-

forstyrrelse på 

vandbehandlings-

anlægget. 

VFK Distribution Mindst 

mulige antal 

ledningsbrud 

 

 

Minimering af 

gener 

forårsaget af 

reparation/ 

renoverings-

arbejder 

+ koordineret 

ledningsreno-

vering. 

Passende lav 

vandtempera-

tur. 

Lavt vandspild. 

 

 

Antallet af 

vandforbrugere 

som påvirkes af 

en 

driftsforstyrrelse i 

distributionsnettet.

   Tilstrækkelig 

information 

ved driftsfor-

styrrelser. 

Lavest mulige 

opholdstid i 

ledningsnet. 

  

VFK Forbrugerled, 

vandinstalla-

tion 

Levering af 

vand til en 

fornuftig pris 

 

 

Overholdelse 

af aftaler i 

forbindelse 

med besøg fra 

vandforsyning-

en. 

Vand leveres 

med et 

passende tryk 

– ikke for lavt 

og ikke for højt.

Information om 

vand, ekskl. 

lovpligtig 

information. 

Hurtig 

genopretning af 

forsyningen ved 

uvarslede 

afbrydelser ekskl. 

brud. 

  Regningen 

skal være let 

forståelig 

Forsyningen 

skal levere en 

god kunde-

service. Sags-

behandlingstid 

Tilfreds-

stillende 

kvalitet af 

drikkevand. 

 Hurtig 

genopretning af 

vandforsyningen 

efter brud. 

    

 

  Afbrydelser skal 

påvirke færrest 

mulig kunder. 
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 Servicemål med indikatorer og niveauer for kategorien: Økonomi og organisation 

Servicemål Indikator Niveau for 
målopfyldelse 

Bemærkninger 

Vandbehandling    
Kapaciteten af det 

samlede indvindings 

og behandlingsanlæg 

bestemmes i relation til 

behovet for 

reservekapacitet. 

Beregning af den samlede 

kapacitet. 

Krav til reservekapacitet. 

Niveau A: 

Reservekapacitet som 

ved beregning er 

tilpasset det maximale 

døgnforbrug. 

Niveau B: 

Reservekapacitet ca. 

50% af max. 

døgnforbrug. 

Niveau C: 

Reservekapacitet større 

end 50% af max. 

døgnforbrug. 

Reservekapacitet-en 

afhænger af 

anlæggets størrelse, 

beskaffenhed, 

forbrugsvariation-er 

m.v. 

Distribution    

Mindst mulige antal 

ledningsbrud. 

 

 Niveau A: 

< 0.2 lækage/km. 

ledning/år 

Niveau B: 

0.2 – 0,25 lækage/km. 

ledning/år 

Niveau C: 

>0.25 lækage/km. 

ledning/år 

Antallet af lækager 

afhænger af 

ledningsmateriale, 

ledningernes alder, 

jordbundsforhold og 

ledningsarbejdets 

kvalitet. 

Forbrugerled, 
vandinstallation 

   

Levering af vand til en 

fornuftig pris. 

Vandforsyningens m3 pris 

tillagt abonnement ved et 

årsforbrug på 120 m3. 

Niveau A:  

<landsgennemsnittet 

Niveau B:  

Landsgennemsnittet 

Niveau C:  

>landsgennemsnittet  

Vi opererer kun med 

niveau A og C.  

Niveau B bruges til at 

måle op imod. 

Regningen skal være  

let forståelig. 

Antal forbrugere i 

procenter, der kontakter 

forsyningen i forbindelse 

med afregningen. 

Niveau A: 

0-1% 

Niveau B: 

1-2% 

Niveau C: 

+2% 
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Servicemål med indikatorer og niveauer for kategorien: Kundeservice 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 

Vandbehandling 
 

Lovpligtig information 
om vandkvalitet 

Ja = A 
Nej = B 
 

Ikke relevant. 

Distribution    
Minimering af gener 

forårsaget af 

reparation/ 

renoveringsarbejder 

+ koordineret 

ledningsrenovering. 

 

Anvendelse af en høj grad 

af opgravningsfri 

renoveringsmetoder for 

ledninger.  

Indikator: andel ift. samlet i 

%. 

Niveau A:  

75-100% 

Niveau B:  

40-75% 

Niveau C:  

0-40% 

 

 

Tilstrækkelig 

information om 

driftsforstyrrelser. 

Antal af berørte forbrugere, 

der kontakter forsyningen i 

forbindelse med hver 

enkelt projekt. 

Niveau A:  

0-5% 

Niveau B:  

5-15% 

Niveau C:  

15-100% 

Forholdet skal 

registreres for den 

enkelte sag, for så der 

kan laves den 

nødvendige statistik.  

Forbrugerled, 
vandinstallation 

   

Overholdelse af aftaler 

i forbindelse med 

besøg fra 

vandforsyningen. 

Hvor høj en procentdel får 

besøg inden for rimelig tid 

ift. den aftalte tid. 

Niveau A:  

+/- 15 min 

Niveau B:  

15-60 min 

Niveau C:  

> 60 min 

 

Forsyningen skal 

levere en god 

kundeservice. 

Sagsbehandlingstid. 

Tilfredshedsgrad hos 

kunder der har været i 

kontakt med forsyning. 

Niveau A : 

95-100% 

Niveau B:  

80–95% 

Niveau C:  

0-80% 

Skal foretages via 

kundeservice-

undersøgelser. 
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Servicemål med indikatorer og niveauer for kategorien: Produktkvalitet 

Servicemål Indikator Niveau for 
målopfyldelse 

Bemærkninger 

Vandbehandling    
Overholdelse af 

myndighedernes krav. 

Drikkevandsbekendt-

gørelsen. 

Niveau A:  

100% 

Niveau B:  

Ikke relevant 

Niveau C: 

< 100% 

Vandet skal efter 

behandling opfylde 

Drikkevandsbekendt-

gørelsens krav. 

Distribution    

Minimering af 

opholdstid i 

ledningsnet. 

Antal forbrugere, der får 

leveret vand, som har 

været mere end 3 døgn i 

ledningsnettet. 

Niveau A:  

0 – 5% med opholdstid > 

3 døgn. 

Niveau B:  

5 - 10% med opholdstid 

> 3 døgn. 

Niveau C: 

> 10% med opholdstid > 

3 døgn. 

Vandkvaliteten 

forringes i takt med 

dets opholdstid i 

ledningsnettet. 

Passende lav 

vandtemperatur. 

Antal forbrugere, der får 

leveret vand med forhøjet 

vandtemperatur. 

Niveau A:  

0 – 5% med temperatur 

> 15 Grader C. 

Niveau B:  

5 - 10% med temperatur 

> 15 Grader C. 

Niveau C:  

> 10% med temperatur > 

15 Grader C. 

Vandtemperaturen bør 

holdes så lav som  

muligt af hensyn til 

kvalitet og smag. 

Forbrugerled, 
vandinstallation 

   

Vand leveres med et 

passende tryk – ikke 

for lavt og ikke for højt. 

Antal forbrugere, der har et 

tryk < 2 Bar og > 4,5 Bar. 

Niveau A: 

0-1 pro mille 

Niveau B: 

2-5 pro mille  

Niveau C:  

>5 pro mille  

 

Tilfredsstillende 

kvalitet af drikkevand. 

Hvor stor en procentdel af 

den udpumpede mængde, 

har ikke overholdt bekendt-

gørelsens kvalitetskrav. 

Niveau A 0% 

Niveau B >0%-1% 

Niveau C>1% 

Gælder alle parametre 

– ikke kun sundheds-

mæssige karakter. 
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Servicemål med indikatorer og niveauer for kategorien: Miljøforhold 

Servicemål Indikator Niveau for 
målopfyldelse 

Bemærkninger 

Vandbehandling    
Mindst mulige 

energiforbrug. 

Forholdet mellem elforbrug 

og udpumpet 

vandmængde. 

Niveau A:  

< 10 Wh/kbm/mVs  

Niveau B:  

10 - 15 Wh/kbm/mVs 

Niveau C:  

>15 Wh/kbm/mVs 

Niveauet for 

målopfyldelse er 

usikkert. 

Optimering af 

skyllevandsforbrug. 

Forholdet mellem 

skyllevandsforbrug og 

indvundne vandmængde. 

Niveau A:  

< 1,0 %  

Niveau B:  

1,0 – 2,,0% 

Niveau C:  

> 2,0% 

Niveau A kan normalt 

kun opfyldes ved 

genanvendelse af 

skyllevandet. 

Distribution    

Lavt vandspild. Procent-vis vandspild i 

forhold til den udpumpede 

vandmængde. 

Niveau A:  

0-5%  

Niveau B:  

5-10%  

Niveau C:  

>10%-  

Vandspildet vil være 

afhængig af 

ledningsnettets 

udbredelse, materiale 

m.m. 

Forbrugerled, 
vandinstallation 

   

Information om vand 

ekskl. lovpligtig 

information. 

Hvor stor en procentdel af 

kundegruppen modtager 

information om vand det 

pågældende år. 

Niveau A:  

>50% berøres af 

kampagne 

Niveau B:  

10-50% 

Niveau C:  

0-10% 

Alle medier skal 

medregnes, både 

trykte, internet-

baserede, radiospots 

etc. 
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Servicemål med indikatorer og niveauer for kategorien: Forsyningssikkerhed 

Servicemål Indikator Niveau for 
målopfyldelse 

Bemærkninger 

Vandbehandling    
Antallet af 

vandforbrugere som 

påvirkes af en 

driftsforstyrrelse på 

vandbehandlings-

anlægget. 

Konsekvensen af en tænkt 

driftsforstyrrelse. 

Niveau A: 

Ingen vandkunder 

påvirkes. 

Niveau B: 

10 –20 % af kunderne 

påvirkes. 

Niveau C: 

> mere end 20 % 

påvirkes. 

Andelen af kunder 

som vil blive ramt af en 

driftsforstyrrelse hvis 

f.eks. vandværket 

stoppes.  

Distribution    

Antallet af 

vandforbrugere som 

påvirkes af en 

driftsforstyrrelse i 

distributionen. 

Konsekvensen af en tænkt 

driftsforstyrrelse.  

Niveau A: 

0- 20 % af kunderne 

påvirkes. 

Niveau B: 

20 –40 % af kunderne 

påvirkes. 

Niveau C: 

> mere end 40 % 

påvirkes. 

Andelen af 

vandkunder som vil 

blive ramt af en 

driftsforstyrrelse som 

f.eks. ledningsbrud, 

udfald af 

pumpestation, eller 

aflukning af vandtårn. 

Forbrugerled, 
vandinstallation 

   

Hurtig genopretning af 

forsyningen ved 

uvarslede afbrydelser 

ekskl. brud. 

 

Antal personer, der har 

oplevet afbrydelser af over 

30 minutters varighed i 

forhold til den samlede 

forsynede befolkning. 

Niveau A 0-5 % 

Niveau B 5-15 % 

Niveau C >15 % 

 

Hurtig genopretning af 

vandforsyningen efter 

brud. 

 

Kundernes tillid skal 

opretholdes. 

Gennemsnitlig tid for 

genopretning af 

vandforsyningen. 

Indikator 1: Simpelt 

gennemsnit i timer for 

genopretningen ift. samlet. 

 

Niveau A: 0 - 2 timer 

Niveau B: 2 - 8 timer 

Niveau C: >8 timer 

 

Der skal ikke foretages 

en økonomisk kon-

sekvensvurdering, da 

denne ikke er relevant 

for kunden. Kunden 

finder det relevant hvor 

hurtigt de kan få vand i 

hanerne. 

Afbrydelser skal påvirke 

færrest mulig kunder 

Antal tilslutninger pr. 

Hovedventiler. 

Niveau A 1-10 

Niveau B 11-50 

Niveau C >50 
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Afløbskomiteens forslag for forbrugerled, afløbsinstallation, transport og recipient 

Servicemål fra DANVA’s Afløbskomite – Udkast 12/9-2005 

Område     Økonomi og organisation Kundeservice Produktkvalitet Miljø Forsyningssikkerhed

Forbrugerled 

1.1. Mål: Leverance til ”billig” 

pris. 

 

Indikator: ”forbrugeroplevet 

afledningsbidrag”. 

2.1. Mål: Hurtig 

genopretning ved  

afløbsstop i kloak-

forsyningens ledninger. 

Indikator: Middel tid for 

genopretning af 

forsyningen. 

3.1. Mål: Højt niveau for 

fornyelse af stik. 

Indikator: Antal fornyede stik 

/ antal stik. 

4.1. Mål: Minimere oplevede 

gener ifm. afløbssystemer. 

Indikator: Antal 

henvendelser om 

oversvømmelser/antal 

forbrugertilslutninger. 

5.1. Mål: Minimere antal 

afløbsstop i kloak-

forsyningens stikledninger 

Indikator: Antal afløbsstop i 

stikledning / antal stik. 

Transport 

1.2. Mål: Fornuftig 

investeringspolitik 

Indikator: Drift&Vedligehold + 

(Afskrivning-Investering). 

2.2. Mål: Højt 

informationsniveau 

omkring afløbssystemer 

Indikator: kunder der føler 

sig godt informeret i 

brugerundersøgelse. 

3.2. Mål: Højt vidensniveau 

om afløbssystemets fysiske 

tilstand. 

I 1: TV-inpektioner 

/brøndrapporter ift. samlet 

km  ledningsnet/ antal 

brønde. 

I 2: Gennemsnit af Fysisk 

Indeks. 

4.2. Mål: Afløbssystemet 

skal være tæt. 

Indikator: Indsivning  og 

uvedkommende vand 

/afregnet 

spildevandsmængde. 

5.2. Mål: Minimere antal 

afløbsstop i kloakfor-

syningens hovedledninger. 

Indikator: Antal afløbsstop i 

hovedledning / længde af 

hovedledning. 

Recipient 

1.3. Mål: Minimere udgifter til 

statsafgifter relateret til afløb. 

Indikator: spildevandsafgift til 

staten ift. solgt vandmængde 

(eller tilløbsvandmængde til 

renseanlæg). 

2.3. Mål: Æstetisk renere 

recipient. 

Indikator: Henvendelser 

om overløb / antal 

overløb. 

3.3. Mål: Reduceret 

belastning på recipient. 

Indikator: Antal bygværker 

med rist og skumskærm. 

4.3.Mål: Lav andel af 

transporteret vandmængde i 

overløb. 

Indikator:  Overløbs-

vandmængde / tilløbsvand-

mængde på renseanlæg. 

5.3. Mål: Reducere antallet 

af nødoverløb. 

Indikator: Antal udledninger 

som følge af pumpestop 

/antal pumpestationer. 
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Kategori: 1. Økonomi, Organisation 

Vandkædeled E. Forbrugerled, afløbsinstallatio 

Servicemål Indikator Niveau for 
målopfyldelse 

Bemærkninger 

1.1 
Leverance til ”billig” 
pris 

Forbrugeroplevet 

afledningsbidrag målt som 

prisen for 100 m3 solgt vand. 

Bilag 1.1 

 

 

 

Vandkædeled:F. Transport 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 

1.2 
Fornuftig 
investeringspolitik 

Drift&Vedligehold + 

(Afskrivning-Investering) 

hvor enheden er i kr/m3

Niv. A: < 3 kr/m3

Niv. B: 3-6 kr/m3 

Niv. C: > 6 kr/m3

 

 

 

 

Vandkædeled:H. Recipient 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 

1.3 
Minimere udgifter til 
statsafgifter relateret til 
afløb. 

Spildevandsafgift til staten ift. 

solgt vandmængde (eller 

tilløbsvandmængde til 

renseanlæg) 

???? 

 

 

 

 

 

Kategori: 2. Kundeservice 

Vandkædeled E. Forbrugerled, afløbsinstallation 

Servicemål Indikator Niveau for 
målopfyldelse 

Bemærkninger 

2.1 
Hurtig genopretning af 
forsyningen efter 
afløbsstop i den 
offentlige ledning (akut 
problem) 

Gennemsnitlig tid for 

genopretning af forsyningen. 

 

Simpelt gennemsnit i timer 

for genopretningen. 

 

Niveau A: 0-2 timer 

Niveau B: 2-8 timer 

Niveau C: 8-timer 

 

Der skal ikke 

foretages en 

økonomisk 

konsekvensvurdering, 

da denne ikke er 

relevant for kunden. 

Kunden finder det 

relevant hvor hurtigt 

problemet er afhjulpet. 
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Vandkædeled: F. Transport 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 

2.2 
Generel information 
omkring afløbssystemet 

Antal forbrugere der føler sig 

godt informeret eller føler de 

har god adgang til 

informationer omkring 

afløbssystemet.  

Niveau A 80-100% 

Niveau B 60-80% 

Niveau C < 60% 

 

 

Spørgeskemaund

ersøgelse. Kunden 

skal enten være 

tilfreds (4) eller 

meget tilfreds (5). 

 

Kategori: 2. Kundeservice 

Vandkædeled: H. Recipient 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 

Kategori: 3. Produktkvalitet 

Vandkædeled: E. Forbrugerled, afløbsinstallation 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 

3.1 
Højt niveau for 
fornyelse af stik 

Fornyelse af stik i forhold til 

samlet antal stik set over en 

tiårig periode. 

Se bilag 3.1  

 

Vandkædeled: F. Transport 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 

3.2.1 
Der skal foreligge 
tilstrækkelig viden om 
transportsystemets 
fysiske- og 
driftsmæssige tilstand. 

For hvor stor en del af 

transportsystemet foreligger 

TV-inspektion og 

brøndrapporter. 

 

Der fastsættes ikke en alder 

for, hvor længe en TV-

inspektion er brugbar i denne 

sammenhæng. 

Niveau A 75-100% 

Niveau B 50-75% 

Niveau C < 50% 

 

 

 

Servicemålet er 

afgørende for 

fastlæggelse af 

den aktuelle 

tilstand, men vil 

også kunne 

anvendes under 

”forsynings-

sikkerhed”. 

3.2.2 
Transportsystemets 
fysiske tilstand. 

Gennemsnitligt fysisk indeks 

på baggrund af TV-

inspektion. 

Niveau A <5 

Niveau B 5-8 

Niveau C >8 

Gennemsnit for 

alle inspicerede 

ledningsstræk. 

4.2 
Transportsystemet skal 
være tæt. 

Mængden af uvedkommende 

vand i forhold til den af-

regnede spildevandsmængde

Niveau A <50% 

Niveau B 50-100% 

Niveau C >100% 
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Vandkædeled: H. Recipient 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 

3.3 
Mål: Reduceret 
belastning på recipient. 

Indikator: Antal bygværker 

med rist og skumskærm. 

??? 

 

 

 

 

Kategori: 4. Miljø 

Vandkædeled: E. Forbrugerled, afløbsinstallation 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 

3.1 
Minimere oplevede 
gener ifm. 
afløbssystemer. 

Antal henvendelser om 

oversvømmelser/antal 

forbrugertilslutninger. 

???  

 

Vandkædeled: F. Transport 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 

4.2 
Transportsystemet skal 
være tæt. 

Mængden af uvedkommende 

vand i forhold til den afregn-

ede spildevandsmængde. 

Niveau A <50% 

Niveau B 50-100% 

Niveau C >100% 

 

Kategori: 3. Produktkvalitet 

Vandkædeled: H. Recipient 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 

3.3 
Lav andel af 
transporteret 
vandmængde i overløb. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andel af vandmængden der 

aflastes via 

overløbsbygværker. 

Overløbsmængden i % af 

tilløbsmængden til 

renseanlægget. 

(Overløbsmængden [m3] 

/Renset spildevand [m3]). 

Niveau 1: Mængden, 

der aflastes via 

overløbsbygværker, 

svarer til mindre end 5 

% af den mængde, der 

ledes til 

renseanlægget. 

Niveau 2: Mængden, 

der aflastes via 

overløbsbygværker, 

svarer til mellem 5 og 

10 % af den mængde, 

der ledes til  

Separatkloakering 

og nedlæggelse af 

overløbsbygværk-

er kan i enkelte 

tilfælde betyde, at 

overløbsmængden 

i procent af 

tilløbsmængden til 

renseanlægget 

stiger. Den samme 

konsekvens kan 

tiltag til reduktion 

af uvedkommende 
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renseanlægget. 

Niveau 3: Mængden, 

der aflastes via 

overløbsbygværker, 

svarer til over 10 % af 

den mængde, der 

ledes til 

renseanlægget. 

vand have. 

 

Kategori: 5. Forsyningssikkerhed 

Vandkædeled: E. Forbrugerled, afløbsinstallation 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 

5.1 
Minimere antallet af 
afløbsstop i de 
offentlige stikledninger.  

Antal afløbsstop i forhold til 

spildevandsførende 

stikledninger, antal pr. 1000 

stik. 

Niveau A: 0-2 

Niveau B: 2-6 

Niveau C: 6- 

Alternativt ingen 

afløbsstop eller højst x 

afløbsstop om året målt 

som antal pr. 1000 stik 

 

Vandkædeled: F. Transport 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 

5.2 
Minimere antallet af 
afløbsstop i 
hovedafløbsledninger. 

Antal afløbsstop i forhold til 

spildevandsførende 

hovedledning, antal pr. 10 

km. hovedledning. 

Niveau A: 0-2 

Niveau B: 2-6 

Niveau C: 6- 

Alternativt ingen 

afløbsstop eller højst x 

afløbsstop om året målt 

som antal pr.10 km. 

hovedledning. 

 

Vandkædeled: H. Recipient 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 

5.3 
Reducere antallet af 
nødoverløb. 

Antal udledninger som følge 

af pumpestop /antal 

pumpestationer. 

???  
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Spildevandskomiteens forslag til servicemål for Rensning og recipient 

Kom Vandkæde-

led 

Økonomi og 

organisation 

Kundeservice Produktkvalitet Miljøforhold Forsynings-

sikkerhed 

SPK Rensning Leverance til 

”billig” pris 

 

Arbejdsmiljø- 

certificering 

 

Arbejdsulykker –

skader 

 

Sygefravær 

Klager vedr. 

renseanlæg 

 

Informations-

niveau*** 

Slamkvalitet 

Renseniveau 

 

Energiforbrug* 

Vandforbrug 

Polymerforbrug 

Reserveka-

pacitet  

 

Beredskab 

 

Reinvest i 

renseanlæg 

AFK & 

SPK 

recipient Statsafgifter ??- Informations-

niveau*** 

Badevand 

Udløbskvalitet 

Badevand 

Overløb 

P udledning** 

N udledning** 

Driftsuheld / -

nedbrud  

*El forbrug kan også opstilles som servicemål under økonomi 

** udledning af næringsstoffer er både opstilles som servicemål under produktkvalitet og miljøforhold 

*** informationsniveau er både opstillet som servicemål ift. rensning og recipient 

 

Kategori: økonomi og organisation 

Vandkædeled: rensning 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 
Leverance til ”billig” 

pris. 

 

Forbrugeroplevet 

afledningsbidrag målt som 

prisen for 100 m3 solgt 

vand. 

?? Sammenfaldende med 

AFK. 

Arbejdsmiljø-

certificering. 

Indplacering i 

Arbejdstilsynets 

niveausystem. 

Niveau 1: grøn smiley 

Niveau 2: gul/rød smiley 

 

Antallet af 

arbejdsulykker / 

arbejdsskader. 

Antal registrerede 

arbejdsulykker / -skader. 

?? Evt. registreirng / 

anvendelse af 

nærvedulykker. 

Sygefravær skal 

minimeres. 

 

Registreret sygefravær 

(fraregnet omsorgs-dage 

og barsel). 

??  
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Vandkædeled: recipient 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 
Minimere udgifter til 

statsafgifter.  

 

Spildevandsafgift til staten 

ift. solgt vandmængde 

(eller tilløbsvandmængde til 

renseanlæg). 

??  

Kategori: Kundeservice 

Vandkædeled: rensning 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 
Klager vedr. 

renseanlæg skal 

minimeres. 

 

 

Totale antal berettigede 

klager vedr. Renseanlæg. 

Niveau A: 0 

Niveau B: 1-5 

Niveau C: >5 

”Registrering af 

kundehenvendelser” 

anvendes. 

Højt informations-

niveau om 

renseanlæggets 

funktion og betydning 

for sundhed og 

vandmiljø. 

 

Totale antal besøgende på 

renseanlægget pr. år. målt 

i forhold til 100.000 m3 

debiteret vandforbrug. 

Niveau A:> 5 

Niveau B:2-5 

Niveau C:<2 

 

 

 

Vandkædeled: recipient 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 
Højt informations-

niveau om 

renseanlæggets 

funktion og betydning 

for sundhed og 

vandmiljø. 

Antal klager over æstetiske 

forhold. 

??  

Badevand i bynære 

områder tæt ved 

spildevandsudledning. 

 

Opfylder krav til 

badevandskvalitet. 
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Kategori: Produktkvalitet 

Vandkædeled: rensning 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 
Slamkvalitet. 

 

Anvendelse af slam. Niveau A: 

Genanvendelse på 

landbrugsjord 

Niveau B: Nyttiggørelse 

Niveau C: deponi m.v. 

 

Renseniveau af 

behandlet spildevand 

- kvælstof. 

 

Koncentration af kvælstof i 

udløbsvand fra renseanlæg 

(excl. aflastninger). 

Niveau A: <4 mg/l 

Niveau B: 4-6 mg/l 

Niveau C: 6-8 mg/l 

 

Renseniveau af 

behandlet spildevand 

- fosfor. 

 

Koncentration af fosfor i 

udløbsvand fra renseanlæg 

(excl. aflastninger). 

Niveau A: <0,5 mg/l 

Niveau B: 0,5-1 mg/l 

Niveau C: 1-1,5 mg/l 

 

 

Vandkædeled: recipient 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 
Udløbskoncentration 

- kvælstof. 

 

  Som miljøforhold 

/recipient. 

Udløbskoncentration 

- fosfor. 

  Som miljøforhold 

/recipient. 

Badevand i bynære 

områder tæt ved 

spildevandsudledning. 

  Som kundeforhold/ 

recipient. 

 

Kategori: Miljøforhold 

Vandkædeled: rensning 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 
Mindske 

energiforbruget for 

renseprocessen som 

helhed. 

El-forbrug (E) i kWh pr. 100 

m3 debiteret vandforbrug. 

Niveau A: 0-100 

Niveau B: 100-200 

Niveau C: 200  

 

Mindske energiforbruget 

for renseprocessen som 

helhed. 

Minimere vandforbrug Forbrug af drikkevand 

opgjort som liter drikkevand 

Niveau A: 0-1 

Niveau B: 1-2 
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pr m3 debiteret vandforbrug Niveau C: > 2 

Polymerforbrug Kg aktivt stof/ton TS 

 

Niveau A: 0-5 

Niveau B: 5-10 

Niveau C: > 10 

 

 

Vandkædeled: recipient 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 
Mindske andelen af 

spildevand som ikke 

renses.  

Overløbsmængde i % af 

faktureret vandmængde. 

Niveau A: 0-10 

Niveau B: 10-20 

Niveau C: >20 

 

Evt. i stedet anvende 

varigheden af et overløb. 

Mængden kendes ofte 

ikke. 

Samlet sum for kloak og 

renseanlæg. 

Reducere udledning 

af kvælstof til 

vandmiljøet. 

 

Koncentration af kvælstof i 

udløbsvand fra renseanlæg 

(excl. aflastninger). 

Niveau A: <4 mg/l 

Niveau B: 4-6 mg/l 

Niveau C: 6-8 mg/l 

 

Reducere udledning 

af fosfor til vand-

miljøet.  

 

Koncentration af fosfor i 

udløbsvand fra renseanlæg 

(excl. aflastninger). 

Niveau A: <0,5 mg/l 

Niveau B: 0,5-1 mg/l 

Niveau C: 1-1,5 mg/l 
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Kategori: forsyningssikkerhed 

Vandkædeled: rensning 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 
Reservekapacitet på 

renseanlæg. 

 

Reservekapacitet i 

forhold til belastning. 

  

Beredskab 

 

   

Reinvestering i 

Renseanlæg. 

 

   

 

 

Vandkædeled: recipient 

Servicemål Indikator Niveau  Bemærkninger 
Reducere antal af 

nødoverløb som følge 

af driftsuheld / -

nedbrud. 

 

Antal nødoverløb pr. 

renseanlæg pr. År. 

??  
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Bilag 7 ISO/TC 224 og servicemål 
 

ISO/TC 224 og servicemål har begge forbindelse til gennemsigtighed, kvalitet, forholdet mellem 

forsyninger og forbrugere, ledelsesværktøjer og anvendelse af performance indikatorer. Desuden handler 

de ikke om økonomisk effektivisering og heller ikke forbrugerens brug af egne vandinstallationer og 

afløbsanlæg på egen grund. 

 

Af væsentlige forskelle kan fremføres, at ISO/TC 224 omhandler mange forhold omkring dokumentation 

og synliggørelse af forsyningskvalitet, mens servicemål er mere vidtrækkende, idet de indarbejdes i 

Benchmarkingsystemet, som et overordnet niveau med primær relevans for forbruger, ejere og politikere. 

Desuden er ISO/TC 224 nogle standarder, som forsyninger og interessenter kan vælge at følge på globalt 

plan, mens servicemål udformes og omformes på lokalt/nationalt plan og dermed er mere forskelligartede 

og foranderlige end ISO/TC 224. Dette forhold ses bl.a. ved, at ISO/TC 224 ikke tager stilling til kvaliteten 

af drikkevand og renset spildevand, mens dette kan gøres inden for specifikke servicemål. 

 

 

I hvilket omfang bør der være overensstemmelse mellem ISO/TC 224 og servicemål? 

 

Af forskellige pragmatiske årsager kan der argumenteres for, at der bør være en vis grad af 

overensstemmelse (dvs. ikke fuldstændig overensstemmelse) mellem ISO/TC 224 og servicemål. 

 

Da begge områder har som omdrejningspunkt at synliggøre forskelle og skabe mulighed for at øge 

kvalitet i vandsektoren, vil det være naturligt i videst muligt omfang at bruge en ensartet terminologi, 

således at ISO/TC 224 og servicemål kan relateres til hinanden på de områder, hvor der er klare overlap 

(eksempelvis performance indikatorer). Desuden skaber det klarhed og dermed mere effektive 

arbejdsprocesser, når der arbejdes med samme terminologi indenfor kvalitetsområdet.  

 

ISO/TC 224 giver adskillige eksempler på performance indikatorer. Disse er oplagte som 

inspirationsgrundlag for opstillingen af servicemål af forsyninger og kommuner. (ISO Performance 

indikatorerne har først været indarbejdet i sidste høringsversion, og de har derfor ikke indgået som et 

element i DANVA’s servicemålarbejde).  

Hvis flere forskellige forsyninger vælger at opstille servicemål med afsæt i ISO/TC 224, lettes 

erfaringsudvekslingen om servicemål mellem forsyningerne internationalt, idet ISO/TC 224 så bliver 

”fællesnævner” for afsættet med servicemålarbejdet. Nationalt vil det at følge de fællesservicemål give 

samme mulighed.  

ISO/TC 224 giver i kraft af sin brede tilgang strategiske retningslinjer for, hvorledes servicemål som 

ledelsesværktøj til at synliggøre, og hvis forsyningerne følger ISO 9000 og ISO 14000 standarderne vil 
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det automatisk kunne højne kvaliteten af forsyningens ydelser ved at spille sammen med andre 

kvalitetsområder.  

 

Koblingen af ISO/TC 224 og servicemål er ligeledes en kobling med det øvrige forsyningsrelevante 

kvalitetsarbejde, hvilket medvirker til at gøre kvalitetsarbejdet sammenhængende.  

 

Ligeledes etableres der en kobling mellem det lokale/nationale kvalitetsarbejdet og det internationale 

kvalitetsarbejde.  

 

Omvendt kan det være uhensigtsmæssigt med en fuldstændig overensstemmelse 

 

Forskelle i nationale og internationale servicemål vil sikre, at branchen og enkelte forsyninger ikke direkte 

og konsekvent kan gøres sammenlignelig med andre landes forsyningsydelser. Dermed kan et pres fra 

udenlandske forsyningsvirksomheder dæmpes indirekte.  

 

Grundet servicemåls mere lokale/nationale tilknytning end ISO/TC 224, vil servicemål kunne anvendes på 

emneområder, der ikke er beskrevet i ISO/TC 224 – eksempelvis vandkvalitet.  

 

ISO/TC 224 er karakteriseret ved at være indholdsmæssigt generelt formuleret og statisk over tid. Til 

forskel herfra er servicemål mere foranderlige og procesorienterede. Derved kan der opstå manglende 

fleksibilitet, hvis udformningen af servicemål slavisk skal følge ISO/TC 224.  

DANVA’s servicemål lægger lægt på at den enkelte forsyning selv går aktivt ind i processen med at 

fastlægge de supplerende servicemål, der er relevant for den pågældende forsyning, herigennem sikres 

aktuelle servicemål samt mulighed for involvering af de ansatte i forsyningen svarende til balanced 

scorecard konceptet.  

 

 

Konklusion: 
 

Som det fremgår af ovenstående er formålet med ISO/TC 224 og de i DANVA formulerede eksempler på 

servicemål meget ens, blot giver den proces der lægges op til omkring formulering af servicemål større 

frihed/fleksibilitet for den enkelte forsyning til at arbejde med det serviceområde, der vurderes at være 

mest aktuelt i situationen.  

 

Netop det forhold, at der med servicemålarbejde lægges op til en proces, der sikrer en udvikling mod en 

større gennemskuelighed i de af forsyningen leverede ydelser samt forventningsafstemning mellem 

interessenterne omkring de af forsyningen leverede ydelser, medfører, at på nuværende tidspunkt synes 

der ikke at være et større behov for at binde sig for meget af ISO/TC 224 mere stramme rammer. 
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