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”Rent grundvand er det 
bedste. Der skal gøres en 
stor indsats til bevarelse af 
det danske grundvand!”

Kommentar fra spørgeskemaundersøgelsen



Hovedresultater 
8 indsigter om kundernes syn på drikkevand og deres vandforsyning

1. Opbakning og tillid
778 af Fors’ kunder har bidraget til undersøgelsen. 
Mange udtrykker stor tilfredshed med at blive ind-
draget, og med at Fors overvejer at engagere sig i de 
emner, som undersøgelsen omhandler. Flere pointerer, 
at de har svaret ud fra deres begrænsede viden, og 
efterlyser mere viden om de enkelte tiltag, fx ift. pris, 
fordele og ulemper. Flere kunder bemærker, at de er 
glade for at blive taget med på råd, ser frem til at høre, 
hvad der kommer ud af det, og at de forventer, at Fors 
vælger de bedste og mest langsigtede løsninger på 
deres vegne.

2. Et uundværligt gode, der ofte tages for givet
Kundernes opfatter rent drikkevand som en livs-
nødvendighed med afgørende betydning for deres 
sundhed og samfundet generelt. Det har meget stor 
betydning for kunderne, at der er sikkerhed for 
vandkvaliteten – nu og i fremtiden. Rent grundvand

opfattes som et unikt og værdifuldt gode, der skal gøres 
meget for at værne om. Vand er dog ikke en ting, der 
fylder meget i kundernes hverdag – med mindre de har 
oplevet konkrete problemer. Vandet er således et lidt 
usynligt gode, som kunderne simpelthen tager for givet.

3. Ønske om en bæredygtig & miljøvenlig forsyning
Et flertal af kunder (58%) svarer, at det vigtigste for 
dem er, at forsyningen er bæredygtig og miljøvenlig. 
22 % mener, at det vigtigste er, at forsyningen går 
forrest i udviklingen af fremtidens vandløsninger. Kun 
15 % synes, at det vigtigste er, at forsyningen er billig 
og omkostningseffektiv. Dette afspejler sig også i en 
udbredt opbakning til de bæredygtige tiltag, der blev 
spurgt til i undersøgelsen, fx grundvandsbeskyttelse og 
brug af sekundavand. 
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Hovedresultater
8 indsigter om kundernes syn på drikkevand og deres vandforsyning

4. Grundvandsbeskyttelse – den ultimative løsning
Et overvældende flertal af kunderne (87 %) synes, at 
mere grundvandsbeskyttelse er en god eller meget god 
idé. Hele 76 % er villige til at betale mere for dette, og 
60 % mener, at grundvandsbeskyttelse bør være 
forsyningens førsteprioritet. Dette afspejler en 
bekymring for grundvandet og illustrerer, at grund-
vandsbeskyttelse er kundernes foretrukne løsning på 
problemer med vandkvalitet og -kapacitet.

5. Sekundavand giver rigtig god mening
60 % af kunderne, mener at forsyningen bør gøre en 
indsats for og investere i brug af sekundavand, også 
selvom det gør vandregningen større. Mange oplever 
det som et meningsløst spild at bruge rent grundvand  
til ikke-drikkevandsformål. 

6. Mere vandrensning – blandet opbakning
Kundernes holdning er ikke entydig når det gælder 
vandrensning. 72 % synes, at det er en god eller meget 
god idé, at investere i mere rensning, end lovgivningen

kræver, men kun 37 % vil betale ekstra for det. Flere 
påpeger, at vandrensning kun må være en nødløsning, 
da det – i modsætning til grundvandsbeskyttelse – er 
symptombehandling.

7. Blødgøring – guld værd og et luksusproblem
Næsten 4/3 af kunderne synes, at blødgøring er en god 
eller meget god idé. Kun 36 % mener dog, at der skal 
investeres i blødgøring, hvis det giver højere priser, 
ligesom kun 14 % udpeger blødgøring som deres 
førsteprioritet. Selvom mange er generet af kalk, så 
opfatter mange også kalk som et luksusproblem 
sammenlignet med fx grundvandsudfordringer.

8. Et ensartet billede
Kundeundersøgelsens resultater er relativt konsistente 
på tværs af variable som køn, alder og kommune. Dette 
giver Fors et solidt afsæt for at bruge resultaterne. På 
de punkter, hvor der er forskelle mellem fx alders-
grupper eller kommuner, er det beskrevet nærmere i 
rapporten.
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Introduktion til 
undersøgelsen
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”Godt der bliver 
gjort noget tak” 
Kommentar fra spørgeskemaundersøgelsen



Formål og baggrund for undersøgelsen

Som grundlag for udarbejdelsen af Vandstrategi 
2030 har Fors A/S ønsket at få indblik i deres 
kunders perspektiver på drikkevand og på 
vandforsyningens opgaver og prioriteringer.

Denne rapport præsenterer resultaterne af en 
kundeundersøgelse, som NIRAS har gennemført 
for Fors A/S i foråret 2020. Undersøgelsen bygger 
på en kombination af kvalitative og kvantitative 
data, indsamlet gennem:

• en spørgeskemaundersøgelse, som 778 af Fors 
A/S’ private vandkunder har deltaget i samt

• opfølgende, dybdegående telefoninterview med 
20 privatkunder

Rapporten beskriver, hvad der er vigtigt for Fors 
A/S’ kunder i forhold til drikkevand, og beskriver 
kundernes perspektiver og prioriteringer i forhold 
til fire strategiske tiltag, herunder blødgøring, 
udvidet grundvandsbeskyttelse, udvidet 
vandrensning og sekundavand.

Kundeundersøgelsens konklusioner indgår 
sammen med NIRAS’ tekniske og økonomiske 
analyser i beslutningsgrundlaget for udarbejdelsen 
af Fors A/S’ Vandstrategi 2030. 
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Spørgeskemaundersøgelsen og 
respondenterne

• Spørgeskema udsendt til 5000 kunder via SMS

• Solidt datagrundlag

• 778 besvarelser (svarprocent på 15,5 %) 

• 110 kvalitative kommentarer

• God spredning i respondentgruppen

• Mænd: 54 %, Kvinder: 46 % 

• Roskilde: 51 %, Holbæk: 39 %, Lejre 10 %

• Dog forventelig underrepræsentation af yngre 
respondenter (da færre unge bor i egen bolig):
12 % under 40 år, 88 % over 40 år

• Flest bor i husstande på 2 personer, næstflest i 
husstande på 4 personer

• Undersøgelsens resultater skal dog læses med 
forbehold for, at respondentgruppen kan have en lidt 
større interesse for drikkevand/vandforsyning end den 
gennemsnitlige kunde.

8

Aldersfordeling blandt respondenter

Husstandsstørrelse blandt respondenter

Generel fordeling af aldersgrupper (20-
99 år) i Fors’ tre ejerkommuner (DST)



Interviewundersøgelsen og 
interviewpersonerne

• 20 dybdegående telefoninterview med udvalgte 
Fors kunder (varighed: 40-60 minutter)

• Uddybning af kundernes præferencer, værdier og 
perspektiver ift. vand

• Ca. 100 af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen 
angav, at de gerne ville deltage i et opfølgende 
telefoninterview

• 20 interviewpersoner blev udvalgt, så de 
matchede respondentgruppen fra spørgeskema-
undersøgelsen ift. køn, kommune og holdninger til 
forsyningen

• Ekstra spredning i alder – halvdelen af 
interviewpersonerne er yngre end 50 år og 
halvdelen er ældre 
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Lejre Kommune 4 personer

Holbæk Kommune 6 personer

Roskilde Kommune 10 personer

Mænd 11 personer

Kvinder 9 personer

Under 50 år 10 personer

Over 50 år 10 personer 

En billig og omkostningseffektiv 

forsyning er vigtigst 5 personer

En bæredygtig og miljøvenlig forsyning 

er vigtigst 11 personer

En forsyning, der går forrest i 

udviklingen af fremtidens vandløsninger 

er vigtigst 4 personer



Kundernes reaktioner på undersøgelsen
Stort engagement – og et par forbehold

Positiv respons
Mange kunder udtrykker stor tilfredshed med at blive 
inddraget. De ser undersøgelsen som udtryk for, at Fors 
tager sin opgave og kunderne seriøst. Der har været 
meget få negative reaktioner. 

Tillid til fagligheden
Flere kunder udtrykker lidt bekymring for, om deres 
meninger vil blive tillagt for stor værdi, da de jo ikke 
besidder nogen faglige kompetence ift. vand. Kunderne 
vil gerne informeres og inddrages, men ønsker, at Fors’ 
vandeksperter træffer de rette beslutninger på deres 
vegne.

Behov for mere information
Ikke alle kunder føler sig klædt på til at vurdere og 
prioritere de berørte emner. De efterspørger mere viden 
og information om fx udfordringerne og de konkrete 
teknologier og omkostninger bag tiltagene. 

”God idé at inddrage forbrugerne, tak for det!” 
(spørgeskemakommentar)

”Undersøgelsen er OK, da vi meget gerne vil have rent 
drikkevand” (spørgeskemakommentar)

”Nogle af spørgsmålene har jeg ikke baggrundsviden nok for at 
besvare” (spørgeskemakommentar)

”Jeg er ikke ekspert. Mine svar kan ændres hvis jeg får ny 
viden.” (spørgeskemakommentar)

”Hvis jeg skal prioritere mere nøjagtigt, er det nødvendigt med 
priseksempler på de diverse valgmuligheder” 
(spørgeskemakommentar)

”Men de skal ikke lytte for meget til folk, der ikke ved en dyt 
om, hvad de [vandværkerne] går rundt og laver.” 
(M, 30-39 år, Roskilde)

”Jeg tror noget med inddragelse, og det at I ringer og spørger mig, 
det er vigtigt, men det er også dét, der er svært. Som lægmand ved 
jeg ikke noget om det. Det er enormt svært at svare på den slags 
spørgsmål” (K, 40-49 år, Roskilde)

10



Solid opbakning fra kunderne
Kommentarerne fra spørgeskemaet

11

”Vigtigt at sikre godt og rent 
drikkevand og sikre boringer for 
sprøjtegifte mv”

”Spændende relevant 
undersøgelse:)”

”Det er utroligt vigtigt at der ikke 
kommer kemiske stoffer i vores 
drikkevand. Det er meget vigtigt at 
vi fortsat kan anvende 
grundvandet som drikkevand.”

”Skønt I sender 
sådanne survey!!!”

”bare klø på!”

”Meget relevant 
undersøgelse”

”Vandressourcer er 
livsvigtige. Så gerne tiltag.”

”Godt initiativ vedr. denne 
livsvigtige ressource”

”Jeg drikker meget vand og 
syntes det smager godt”



Vand i hverdagen –
kundernes perspektiver
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”Når jeg har rejst i udlandet tænker 
jeg bare, hvor kan vi være lykkelige 
for, at vi har den vandkvalitet, vi 
har […] Det er fantastisk, at vi har 
den kvalitet og bare kan drikke fra 
hanen. Det skal vi gerne kunne blive 
ved med.” 

(M, 50-59 år, Lejre Kommune)



Et uundværligt gode
Kundernes perspektiver på vand

En livsnødvendighed, som alle har ret til 
Kunderne påpeger, at rent drikkevand er afgørende for 
vores liv, sundhed og samfund. Rent drikkevand uden 
uønskede stoffer er derfor noget alle, uanset indkomst 
og bopæl, har krav på.

Et unikt gode, der skal værnes om
Mange ser grundvandet som et uvurderligt gode, der 
bør værnes om for næsten enhver pris. Flere kunder 
fortæller, at rejser og ophold i lande med dårlig 
vandkvalitet har åbnet deres øjne for, hvor meget vi 
skal sætte pris på og beskytte grundvandet i Danmark.

”Vi har jo alle et krav om, at drikkevandet skal være rent [...] vi 
kan ikke leve uden rent vand jo.” (M, over 70 år, Lejre)

”Jeg synes jo, det er rigtigt vigtigt, at vores drikkevand er sundt. 
Så der ikke er sprøjtegifte og den slags ting i. Det er nok det 
primære.” (M, 30-39 år, Lejre)

”Vi er alle sammen dybt afhængige af vand. Og hvis vand-
forsyningen fucker op, kommer det til at påvirke os alle […] Derfor 
skal vi have en sikker kilde til vand.” (K, 30-39 år, Roskilde)

”Rent vand er noget alle skal have adgang til. Det er helt 
grundlæggende i vores velfærdssamfund. Det må ikke kun 
blive noget for de rige mennesker.” (K, 40-49 år, Roskilde)

”Vi har det dér fantastiske grundvand. Jeg mener virkelig, vi skal 
passe på det. Det er et skatkammer.” (K, 60-69 år, Holbæk)

”Jeg sætter pris på at man kan bare kan tænde for vandet. Når man 
er sydpå og render og fylder flasker hele tiden ... det er en vild 
luksus, vi har gang i herhjemme. Jeg har rejst meget, så jeg ved, 
hvor vigtigt det er, at vi har vores grundvand.” 
(K, 60-69 år, Holbæk)

13



Vand er noget, vi tager for givet
Kundernes perspektiver vand

Vand fylder ikke – med mindre noget er galt
Flere kunder giver udtryk for, at vand er et usynligt 
gode, som de simpelthen tager for givet. Det kan de 
gøre, fordi de forventer, at myndigheder og 
fageksperter tager hånd om at sikre, at vandet er rent. 
Samtidigt har flere kunder, netop ønsket at deltage i 
undersøgelsen, fordi vand – på forskellige måder – har 
fyldt ekstra meget for dem.*

Det har værdi, ikke at skulle bekymre sig
Interviewene viser, at det er en værdifuld kvalitet for 
kunderne, at kunne tage rent vand for givet og undlade 
at bekymre sig. Det forudsætter fortsat tillid til 
vandforsyningen og myndighederne ikke at bekymre sig 
om kvaliteten. 

”Jeg har aldrig interesseret mig for vand. Jeg har tænkt, det 
bare kom ud ad vandhanen, og det tog jeg for givet.” 
(K, 40-49 år, Roskilde)

”Vand er en ting vi tager for givet i Danmark […], det er en ting, 
der bare er der. Jeg føler lidt, det er ude af mine hænder […] Der 
er så mange ting, man skal gå og bekymre sig om til hverdag og 
bruge sin tid på, og det her er bare en ting ... det virker jo 
bare [...] Det er en kæmpekvalitet. Det er derfor, det er så 
vigtigt med miljødelen. Det er nemt at glemme det, fordi det 
netop er så usynligt.” (M, 30-39 år, Lejre) 

”Det er vigtigt for mig, at jeg ikke skal tænke over det. For jeg 
ved ikke noget om vand, og jeg ved ikke noget om 
økosystemer, og hvordan det påvirker. Så det med at vide, at 
Fors tager sig af det med vandet [er vigtigt]. At man kan stole 
på, at de gør dét, der er til gavn for fællesskabet og fremtiden.” 
(K, 30-39 år, Roskilde) 

14 *Nogle har taget stilling til vandløsninger  ifm. nybyggeri, andre har oplevet konkrete problemer med vandkvaliteten, fx i deres
sommerhus, og én er blevet tilbudt kompensation for at omlægge sin landbrugsdrift af hensyn til grundvandsbeskyttelse.



Forbrug og udgifter
Kundernes perspektiver på vand

En lidt usynlig udgift 
Få af interviewpersonerne kender deres vandforbrug 
og/eller -udgift. Vandudgiften opleves som en lidt usynlig 
del af de faste udgifter, godt hjulpet på vej af 
automatiske måleraflæsninger og betalinger. Når 
kunderne skal tage stilling til prisen, svarer flere, at de 
egentligt synes, at vand er billigt, mens enkelte bliver 
overraskede over, at det er så dyrt. 

Vandprisen er svær at gennemskue
Flere oplever, at det er svært at få overblik over hvad 
vandet koster, fordi prisen består af flere elementer og tit 
afregnes sammen med andre forsyningsydelser.

Høj betalingsvilje – hvis nødvendigt
Rent vand opleves som et uundværligt – og derfor 
næsten ubetaleligt – gode. Mange kunder er villige til at 
betale mere for rent vand, men påpeger, at der skal være 
god grund til eventuelle prisstigninger.

”Jeg synes ikke, det lyder af meget. Når man tænker på hvor 
meget vand man bruger. [Interviewer: Fylder udgifter til vand i 
jeres budget?] Nej, overhovedet ikke.” (K, 30-39 år, Holbæk)

”Det er ikke den regning jeg går og tænker mest på. Vores måler 
kan fjernaflæses, og jeg er aldrig blevet bedt om at aflæse den.” 
(M, 30-39 år, Lejre)

”[Interviewer: Ved du hvor meget I betaler for vand?] Øh, vandet 
er jo slået sammen med renovation. Det er lidt bøvlet, det har 
jeg ikke tænkt over at skille det ad.” 

”Det irriterer mig, at jeg både betaler for at få det ind og ud ad 
huset. Hvorfor ikke bare en pris?” (M, 50-59 år, Roskilde)

”Hvad er man villig til at investere i for at bevare det niveau, 
man har? Man opdager det først, når man har mistet det.” 
(K, 40-49 år, Lejre) 

”100% fokus på miljø, bæredygtighed og sundhed. Prisen er det 
værd uanset” (spørgeskemakommentar)

”Synes bare, at vandet er dyrt nok i forvejen, så er bange for, at 
regningen bliver for stor, hvis nogen af disse tiltag skal laves” 
(spørgeskemakommentar)
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Kundernes overordnede 
ønsker til vandforsyningen
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”Jeg vil vælge klimatiltag som 
1 prioritet. Rent vand og 
genbrug er meget vigtigt. 
Drikkevand i plastflasker bør 
forbydes - eller bedre skal der 
meget høj afgift på disse.”

Kommentar fra  
spørgeskemaundersøgelsen



En bæredygtig og miljøvenlig forsyning
Kundernes overordnede ønsker til forsyningen

• For et flertal af kunderne (58 %) er det vigtigst, at deres vandforsyning er 
bæredygtig og miljøvenlig. Knap en fjerdedel af kunderne (22 %) mener, at det er 
vigtigst, at forsyningen gør en indsats for at udvikle fremtidens vandløsninger, mens 
kun 14 % mener at en billig og omkostningseffektiv forsyning er det vigtigste

• Der er kun små variationer i denne fordeling på tværs af kommune, køn og alder

• Interviewene viser, at:

• Kunderne i høj grad sætter lighedstegn mellem en bæredygtig forsyning og en 
forsyning, der kan levere rent drikkevand nu og fremtiden

• Mange ser en tæt forbindelse mellem en bæredygtig forsyning og en forsyning, 
der udvikler fremtidens vandløsninger
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Billig, miljøvenlig eller udviklingsorienteret?
Kundernes overordnede ønsker til forsyningen

• Størstedelen af kunderne 
(58 %) synes, det er vigtigst, at 
Fors er bæredygtig og 
miljøvenlig

• Knap en fjerdedel (22 %) 
synes, at det er vigtigst, at Fors 
går forrest i udviklingen af 
fremtidens vandløsninger

• Færrest (15 %) synes, det er 
vigtigst, at Fors er billig og 
omkostningseffektiv

18

Hvilket udsagn er du mest enig i? (sæt max 1 kryds).
Det er vigtigt for mig, at mit vandselskab...



Et ensartet billede på tværs af kommuner
Kundernes overordnede ønsker til forsyningen

19

Hvilket udsagn er du mest enig i? (sæt max 1 kryds). 
Det er vigtigt for mig, at mit vandselskab...

• Resultaterne fordeler sig 
nogenlunde ens på tværs af 
kommunerne

• Lejre Kommune har den største 
andel af kunder (24 %), der 
synes, det er vigtigst med et 
billigt og omkostningseffektivt 
vandselskab 

• Roskilde Kommune har den 
største andel af kunder, der 
synes, det er vigtigst med et 
vandselskab, der er bæredygtigt 
og miljøvenligt (63 % mod hhv. 
45 % i Lejre og 56 % i Holbæk)

• Resultaterne fra Lejre Kommune 
skal ses med det forbehold, at 
kun 76 af respondenterne 
(10 %) er bosat her



Mindre forskelle mellem mænd og kvinder
Kundernes overordnede ønsker til forsyningen

• Flere mænd end kvinder 
(10 procentpoint) foretrækker 
en billig og omkostningseffektiv 
vandforsyning

• Flere kvinder end mænd 
(11 procentpoint) foretrækker 
et bæredygtigt og miljøvenligt 
vandselskab. Størstedelen af 
begge køn foretrækker dog 
dette

• Lidt flere mænd end kvinder 
(4 procentpoint) mener, at det 
er vigtigst, at deres vandselskab 
går forrest i udviklingen af 
fremtidens vandløsninger

20

Hvilket udsagn er du mest enig i? (sæt max 1 kryds). 
Det er vigtigt for mig, at mit vandselskab...



Kun lille forskel mellem aldersgrupper
Kundernes overordnede ønsker til forsyningen

• Kun lille forskel mellem 
aldersgrupper. Der er mindre 
forskelle på tværs af alders-
kategorierne, men der er så få 
besvarelser i de to yngste 
kategorier, at de resultater skal 
ses med forbehold

• De 30-39 årige er den gruppe, 
hvor størst andel (68 %) synes, 
det er vigtigst, at deres 
forsyningsselskab er 
bæredygtigt og miljøvenligt. 
Herefter følger de 60-69 årige 
(66 %) og de unge under 20 år 
(63 %)

• De 20-29 årige er de mest delte, 
ift. hvad der er vigtigst. Gruppen 
består dog kun af 16 
respondenter, så resultatet skal 
ses med forbehold

21

Hvilket udsagn er du mest enig i? (sæt max 1 kryds). 
Det er vigtigt for mig, at mit vandselskab...



Ønske om fremtidssikring
Kundernes overordnede ønsker til forsyningen – fra interview

Fremtidssikring af grundvandet 
Mange sætter lighedstegn mellem ”en bæredygtig og 
miljøvenlig vandforsyning” og en vandforsyning, der 
tager højde for at sikre, at der også er nok rent 
grundvand i fremtiden.

Tæt sammenhæng mellem bæredygtighed og 
fremtiden vandløsninger

Flere påpeger, at de ser en tæt forbindelse mellem 
”en bæredygtig og miljøvenlig” forsyning og en 
forsyning, ”der går forrest i udviklingen af fremtidens 
vandløsninger”.

Modvilje mod ufornuftige investeringer

Enkelte påpeger, at det er vigtigt ikke at investere i 
bæredygtige løsninger, hvis teknologien ikke er 
moden, og det derfor skaber unødigt høje 
omkostninger.

”Jeg mener, at det er utroligt vigtigt, at man har en lang 
horisont i planlægningen af vand, og også er på forkant [...] 
Jeg mener, det er vandkvaliteten og miljøpåvirkningen af vores 
drikkevand, der skal være det absolut vigtigste for 
vandværkerne.” (M, 30-39 år, Roskilde)

”Det hænger enormt meget sammen for mig – det innovative 
og bæredygtige. Man skal være innovativ for at være 
bæredygtigt. Der er en stor kobling mellem de to [scenarier].” 
(K, 30-39 år, Roskilde)

”Hvis man havde et vandselskab, der gik forrest der, ville jeg 
synes det var supertrygt. For politikerne [...], de tager en 
masse andre hensyn.”(K, 30-39 år, Roskilde)

”Det bæredygtige og miljøvenlige skal ikke være i højsædet. Det 
vigtigste er, at vandet kommer ud af vandhanen. [Det er fint 
med det bæredygtige], men først når teknologien er der, så 
vi ikke skal betale det tredobbelte for den samme vare.” 
(M, 60-69 år, Roskilde)
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Hvilke tiltag er vigtigst?
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”Det er vigtigt at vi også har rent 
vand i fremtiden [så] vores børn og 
børnebørn kan få samme glæde af 
det som vores generation har haft. 
Det kan nok ikke gøres uden at det 
koster penge. Men alle skal helst 
kunne betale for det. 

Kommentar fra spørgeskemaundersøgelsen



Grundvandsbeskyttelse er vigtigst
Hvilke tiltag er vigtigst?

• Umiddelbart stor opbakning til alle tiltag. Et flertal af kunder synes, at både 
grundvandsbeskyttelse, vandrensning og blødgøring er en god eller meget god idé, ligesom 
sekundavand vurderes positivt af kunderne

• Når kunderne bliver bedt om at prioritere og vurdere, om de vil betale ekstra for de enkelte tiltag, 
vælger et stort flertal grundvandsbeskyttelse (76 %) og et lidt mindre flertal sekundavand (60 %). 
Kun 37 % af kunderne er villige til at betale mere for ekstra vandrensning og kun 36 % for blødgøring

• Interviewene tyder på, at dette skyldes, at:

• grundvandsbeskyttelse også tiltaler kunder, der ellers ikke vægter bæredygtighed 
højt, fordi det har direkte betydning for deres egen sundhed

• kunderne føler, at det er frås og meningsløst spild, at bruge rent grundvand til 
ikke-drikkevandsformål

• kunderne vurderer, at der skal være helt styr på grundvandet, inden der bruges 
ressourcer på blødgøringsanlæg
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Hvilke tiltag er vigtigst
Er det en god eller en dårlig idé? – samlet overblik

25

• 87 % af kunderne synes 
mere grundvands-
beskyttelse er en god eller 
meget god idé

• 71 % af kunderne synes at 
mere vandrensning, er en 
god eller meget god idé

• 69 % af kunderne synes, at 
blødgøring af vand en 
god eller meget god idé



Mere grundvandsbeskyttelse er vigtigst
Kundernes prioritering af tiltag på en skala fra 1 til 4, hvor 1 er vigtigst og 4 er mindst vigtig
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Genbrug af vand 
eller brug af andet 
vand end grundvand 
til udvalgte formål

Blødgøring 
(fjernelse af kalk)

Mere vandrensningMere grundvands-
beskyttelse

• Grundvandsbeskyttelse 
er førsteprioritet for langt 
størstedelen af kunderne 
(60 %)

• Genbrug af vand kommer 
på en andenplads. 20 % 
har den som førsteprioritet, 
mens 39 % har den som 
andenprioritet

• Kunderne er mere splittede, 
når det kommer til mere 
vandrensning, men flest 
giver den en tredjeprioritet 
(44 %)

• Flest prioriterer blødgøring 
af vand lavest. Kun 14 % 
har den som førsteprioritet



Mere grundvandsbeskyttelse er vigtigst
Også hvis vandregningen bliver større!
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Hvilke af disse tiltag, synes du, at vandselskaber bør prioritere, selv hvis det betyder, at din 
vandregning bliver lidt større? (sæt gerne flere kryds)

• Mere end tre fjerdedele 
(76 %) af kunderne bakker 
op om mere grundvands-
beskyttelse – selv, hvis 
deres regning bliver lidt 
større

• Over halvdelen (60 %) 
mener, at genbrug af vand 
bør prioriteres, selv hvis 
det kommer til at koste 
dem penge

• Lidt mere end en 
tredjedel mener, at 
blødgøring af vand 
(36 %) og mere 
vandrensning (37 %) bør 
prioriteres på trods af 
øgede omkostninger 



Bag om prioriteringerne
Hvilke tiltag er vigtigst – fra interview

Rent grundvand er det primære behov
Mange påpeger, at grundvandsbeskyttelse er den 
ultimative løsning. Hvis der er styr på grundvandet er 
de fleste problemer løst.

Forskellen på ønsker og reelle behov
Mange kunder synes, at blødgøring er en rigtig god 
idé, men prioriterer alligevel blødgøring lavere end de 
øvrige tiltag. Interviewene viser, at dette skyldes, at 
kunderne sondrer mellem ønsker og behov. De mener, 
at man først kan tillade sig at investere i blødgøring 
(et ønske), når der er sikkerhed for rigeligt og rent 
drikkevand – også i fremtiden (et reelt behov).

Forbehold for begrænset viden
Flere kunder påpeger, at de har prioriteret tiltagene på 
baggrund af deres begrænsede viden om emner-ne, 
og at de derfor sagtens kan ændre mening, hvis de 
præsenteres for ny viden eller gode argumenter.

”Grundvandsbeskyttelse må være alt afgørende, så bliver 
mange af de andre ting [vi har talt om] irrelevante. Det må være 
højeste prioritet.” (M, over 70, Holbæk)

”Ser man på om det er need eller nice. Det [blødgøring] er mere 
noget, der kunne være fedt, men jeg ville hellere have, at de 
prioriterede deres indsats, så de tog hensyn til rent grundvand […] 
Når det kommer til genanvendelse og fremtidens vand og det 
bæredygtige, der synes jeg, de alle sammen er vigtige og hænger 
sammen. Men hårdheden af vandet er lidt et luksusproblem” 
(K, 30-39 år, Roskilde)

”Det kalkholdige vand er noget lige nu og her. Men hvis der ikke er 
nogen fremtidig vandforsyning, så ... Dét er det overordnede 
aspekt. Jeg kan leve med kalkholdigt vand. Skal man prioritere, er 
grundvandsbeskyttelse alfa omega. Så vi kan fortsætte den 
høje kvalitet.” (K, 30-39 år, Roskilde)
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Grundvandsbeskyttelse

06

29

”[Grundvandsbeskyttelse] er en 
meget langsigtet løsning [...] Men 
ved jo først, hvor meget vi sprøjter 
nu om 25 år, hvor meget det 
påvirker grundvandet, ikke.” 

(M, 30-39 år, Roskilde)



Markant opbakning til mere grundvands-
beskyttelse end lovgivningen kræver-

• 87 % bakker op om mere grundvandsbeskyttelse – med en begrænset variation på tværs af alder

• 76% mener, at vandselskaber bør investere i mere grundvandsbeskyttelse, selvom det gør 
vandregningen lidt større

• 60% prioriterer mere grundvandsbeskyttelse højest (foran blødgøring, vandrensning og 
genbrug af vand)

• Interview tyder på, at kunderne:

• opfatter grundvandsbeskyttelse som det ultimative tiltag, fordi det løser 
forureningsproblemerne ved kilden og dermed skabe et langsigtet grundlag for rent drikkevand

• har en relativt høj betalingsvilje ift. grundvandsbeskyttelse, bl.a. fordi de forbinder det med 
andre goder (fx rekreative områder og andre miljøfordele)
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Grundvandsbeskyttelse
Større indsats og investering end lovgivningen kræver

31

Synes du, at det er en god eller dårlig idé, hvis vandselskaber gør en 
større indsats og investerer i mere grundvandsbeskyttelse, end 
lovgivningen kræver?

• Stor opbakning til at gøre en 
større indsats ift. 
grundvandsbeskyttelse

• Hele 87 % synes det er en 
god eller meget god idé

• Kun 3 % synes det er en 
dårlig eller meget dårlig idé



Grundvandsbeskyttelse

Synes du, at det er en god eller dårlig idé, hvis vandselskaber gør en større indsats 
og investerer i mere grundvandsbeskyttelse, end lovgivningen kræver?

Større indsats og investering end lovgivningen kræver – fordelt på alder

32

• Alle er langt overvejende 
positive over for mere 
grundvandsbeskyttelse

• Ingen respondenter under 
40 år synes, det er en dårlig 
idé at investere i grundvands-
beskyttelse. Der skal dog 
tages forbehold for, at der er 
relativt få respondenter i disse 
alderskategorier

• Den største skepsis findes 
blandt de 50-59 årige og dem 
på 70 år og derover, men selv 
der er den begrænset



Grundvandsbeskyttelse
Også hvis vandregningen bliver større?
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Hvilke af disse tiltag, synes du, at vandselskaber bør prioritere, selv hvis det betyder, at din 
vandregning bliver lidt større? (sæt gerne flere kryds)

• Grundvandsbeskyttelse er 
det initiativ, som flest mener, 
bør prioriteres, selv hvis det 
gør vandregningen større

• Hele 76 % mener, at 
grundvandsbeskyttelse bør 
prioriteres, selvom det 
betyder en større vandregning



Grundvandsbeskyttelse
Prioriter tiltagene på en skala fra 1 til 4, hvor 1 et vigtigst og 4 er mindst vigtig
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Genbrug af vand 
eller brug af andet 
vand end grundvand 
til udvalgte formål

Blødgøring 
(fjernelse af kalk)

Mere vandrensningMere grundvands-
beskyttelse

• Grundvandsbeskyttelse 
er det initiativ, som flest 
(60 %) vil prioritere på 
førstepladsen over de tre 
andre initiativer

• 21 % prioriterer den på 
andenpladsen, mens kun 
6 % prioriterer den på 
sidstepladsen



Grundvandsbeskyttelse er alfa omega
Kundernes perspektiver på grundvandsbeskyttelse – fra interview

Den ultimative løsning
De interviewede kunder bakker i udpræget grad op om 
mere grundvandsbeskyttelse, der opfattes som en 
langsigtet løsning – og ikke som symptombehandling –
fordi det fjerner uønsket forurening ved kilden.

Bekymring for pesticidrester
Stort set alle interviewede kunder nævner, at de har hørt 
om eller er bekymrede for forurening af grundvandet 
med kendte eller ukendte stoffer. Mange følger med i 
nyheder på området og føler, at der er brug for en ekstra 
indsats for at rode bod på landbrugets miljøskadelige 
aktiviteter.

Handler både om miljø og egen sundhed
Grundvandsbeskyttelse tiltaler også kunder, der ellers 
ikke går op i miljøforhold. De påpeger, at deres egen 
sundhed afhænger af rent drikkevand. Derfor er 
grundvandsbeskyttelse vigtigt.

”[Grundvandsbeskyttelse] er en meget langsigtet løsning. Det 
viser jo også, at når de lukker alle vandboringer, så gør vi ikke 
nok, eller ikke har gjort det, historisk set. Men ved jo først, hvor 
meget vi sprøjter nu om 25 år, hvor meget det påvirker 
grundvandet, ikke.” (M, 30-39 år, Roskilde)

”[Grundvandsbeskyttelse], det er en del af fremtidsperspektivet 
og fremtidens løsninger. Er det ikke bedre at være proaktiv nu, 
end at skulle forholde sig til en skandale om 10 år, fordi vi havde 
sat grænsen for højt?” 

”Jeg er dybest set modstander af, at alt skal gå op i miljø, men 
fremtidens vandforsyning er selvfølgelig vigtig […] Vandet er 
vores vigtige næringskilde, […] det er livsnødvendigt. Jeg vil 
hellere passe på grundvandet end på så mange andre ting. 
Jeg er afhængig af vandet” (M, 50-59 år, Roskilde)
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Har vi råd til at lade være?
Kundernes perspektiver på grundvandsbeskyttelse – fra interview

Rettighed omhu
Flere påpeger at grundvandsbeskyttelse meget vel kan 
vise sig at blive den billigste løsning. Hvis ikke vi handler 
proaktivt nu, så kan regningen til fx vandrensning vise 
sig at blive meget større.

Alt med måde
Flere påpeger dog også, at selvom grundvandet er en 
vigtig prioritet, er det stadig afgørende at forsyningen er 
omkostningsbevidst og ikke fråser med pengene.

Landbrugets ansvar
Flere påpeger, at det urimeligt, at andre end landbruget 
skal betale regningen for at sikre grundvandet. Men 
samtidigt erkendes det, at det er svært at placere 
regningen for fortidens synder hos enkeltpersoner.

”Jeg mener ikke, vi har råd til at lade at være. Hvis det koster 
noget, må det koste noget. Alle tiltag koster jo noget. Man skal 
sammenholde det med, hvad det ville koste ikke at gøre noget. 
Skal man først rense vandet bliver det langt dyrere. Hvad 
koster det, hvis man ikke gør noget?” (K, 60-69 år, Holbæk)

”Man skal beskytte det [grundvandet], men man skal også passe 
på, at det ikke bliver ... ligesom når man transporterer sig selv. 
Man kommer frem, selv om det ikke er en Rolls Royce. Vi skal 
alle have økonomien til at hænge sammen. Men hænger det 
sammen og indenfor rimelighedens grænser [er ekstra 
grundvandsbeskyttelse en god idé].” (M, 60-69 år, Roskilde)

”Jeg er økonom, i min verden er det [forurening af grundvand] 
en eksternalitet ved det konventionelle landbrug, dét må de 
rydde op, det er noget, de må betale for. Hvis ikke de vil 
omlægge til økologi og tage det hensyn, må man bytte jorden.” 
(M, 50-59 år, Lejre)
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Hvor meget mere vil du betale?
Kundernes perspektiver på grundvandsbeskyttelse – fra interview

Høj betalingsvillighed – men svær at præcisere
Flere kunder vurderer, at de gerne vil betale 5-10 % 
ekstra for mere grundvandsbeskyttelse. De har dog 
svært ved at præcisere deres betalingsvilje, bl.a. fordi de 
hverken kender omfanget af, eller de konkrete metoder 
til, grundvandsbeskyttelse. Men tanken tiltaler dem 
tydeligvis.

En abstrakt og langsigtet gevinst
Enkelte påpeger, at det er svært at prissætte 
grundvandsbeskyttelse, fordi effekten er abstrakt og 
langsigtet. 

Rekreativ værdi ved skovrejsning
Flere tiltales af muligheden for at skabe rekreative 
skovarealer som en positiv bivirkning af 
grundvandsbeskyttelsen. Ligesom flere påpeger, at 
tiltaget kan have andre positive miljøeffekter.

”Det ved jeg ikke, 500 kroner om året, højest. Hvad er det? 3 
kroner pr. m3? Hvis man brugte pengene til at opkøbe jord og 
plante skov på det. Men ikke hvis det var for at betale en landmand 
for at lade være med at sprøjte, det er nærmest afpresning.” 
(M, 30-39 år, Roskilde)

”5-10 % mere ville jeg ikke kunne mærke. Men hvis det er 20 % 
mere, ville jeg godt kunne mærke det.” (K, 30-39 år, Roskilde)

Øh, ja, igen i et eller andet omfang. Jeg ville være lidt ramt af det 
her med, at det er ikke noget, jeg kan mærke nu og her. [...] 
Oplysning er nok vigtigt, så jeg får lidt større forståelse for det. Det 
større billede.” (K, 30-39 år, Roskilde)

”Et par kroner pr. m3. Det skal følge med almindelige 
prisstigninger, det skal ikke pludseligt være 100 kr. pr m3. Det skal 
vel højst være 5 %, 2 kr. pr. m3 eller sådan noget. 10 % er meget. 
Det skal være et spiseligt niveau.” (M, over 70, Holbæk)

”[80 kr. pr. år], det vil jeg gerne […] Det kunne også være 
mere, synes jeg. Det er mere vigtigt, at man prioriterer rigtigt ift. 
at kigge på fremtiden, og at vandet skal være godt.” 
(K, 50-59 år, Roskilde)
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Grundvandsbeskyttelse
Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen
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”Rigtig god idé med at vi 
passer på vores 
grundvand”

”Passe på vores grundvand”

”Det er vigtigt at undgå grundvandsforurening både fra landbrug og industri”



Vand fra alternative kilder
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”God idé med tiltag! 
Jeg er ærgerlig hver 
gang, jeg skyller 
grundvand ud i 
toilettet.”

Kommentar, spørgeskemaundersøgelse



Solid opbakning til brug af vand fra 
alternative kilder 

• Markant opbakning til brug af vand fra alternative kilder – især til ikke-drikkevandsformål

• Grundvand bør prioriteres til drikkevandsformål

• Mange er åbne for at bruge andet vand end grundvand som drikkevand – hvis nødvendigt

• 60 % mener, at vandselskaber bør investere i genbrug og brug af andet vand end grundvand, 
selvom det gør vandregningen lidt større

• 20 % prioriterer genbrug og brug af andet vand end grundvand højest (foran 
grundvandsbeskyttelse, vandrensning og blødgøring)

• Interview viser, at mange kunder:

• oplever brug af rent grundvand til ikke-drikkevandsformål som meningsløst spild af en dyrebar 
ressource

• mener, der bør ske noget for at fremme genbrug og brug af vand fra alternative kilder

• gerne vil inspireres til, hvad de selv kan gøre
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Vand fra alternative kilder
Til ikke-drikkevandsformål

• Stort ønske om brug af 
vand fra alternative kilder 
til andre formål end 
drikkevand

• Størst tilslutning
(76 %) til brug af renset 
regnvand og renset vand 
fra søer, vandløb eller 
havet (70 %)

• Kun et mindretal
(18 %) synes det er 
acceptabelt, at bruge 
grundvand til ikke-
drikkevandsformål
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Hvilken slags vand synes du, at det er acceptabelt at bruge til ikke-drikkevandsformål (fx havevanding, 
toiletskyl og industriformål)? (Sæt gerne flere krydser)



Vand fra alternative kilder
Til drikkevand

• Størst opbakning til 
brug af grundvand som 
drikkevand

• 2/3 synes det er 
acceptabelt at bruge 
regnvand til drikkevand

• Ca. halvdelen synes det 
er acceptabelt at bruge 
renset vand fra søer, 
vandløb eller havet til 
drikkevand

• Kun 12 % mener det er 
acceptabelt at bruge 
renset vand fra industri 
og husholdninger til 
drikkevand
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Hvilken slags vand synes du, at det er acceptabelt at bruge til drikkevand, hvis vandet er helt rent og kan 
drikkes uden risiko? (Sæt gerne flere krydser)



Vand fra alternative kilder
Også hvis vandregningen bliver større?
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Hvilke af disse tiltag, synes du, at vandselskaber bør prioritere, selv hvis det betyder, at din 
vandregning bliver lidt større? (sæt gerne flere kryds)

• Genbrug af vand og brug 
af vand fra alternative 
kilder er det initiativ, som 
får næstmest opbakning 
– selv hvis vandregningen 
bliver større

• Hele 60 % mener, at 
mere genbrug af vand eller 
brug af andet vand end 
grundvand til udvalgte 
formål bør prioriteres, 
selvom det betyder en 
større vandregning



Vand fra alternative kilder
Prioriter tiltagene på en skala fra 1 til 4, hvor 1 et vigtigst og 4 er mindst vigtig
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• Genbrug af vand og brug 
af vand fra alternative 
kilder er det initiativ, som 
flest (39 %) prioriterer på 
en andenplads og 
næstflest prioriteter som 
en førsteplads (20 %)

• Men det er også det 
initiativ, hvor kunderne er 
mest ligeligt fordelt 
mellem de fire placeringer. 
Således placerer 20 % det 
på en førsteplads, mens 
17 % placerer det på en 
fjerdeplads

Genbrug af vand 
eller brug af andet 
vand end grundvand 
til udvalgte formål

Blødgøring 
(fjernelse af kalk)

Mere vandrensningMere grundvands-
beskyttelse



Det giver grundlæggende god mening
Kundernes perspektiver på genbrug af vand og vand fra alternative kilder – fra interview

Grundvand bør drikkes, ikke skylles ud
Mange af de interviewede kunder nævner, at de ser det 
som aldeles tåbeligt at vi skyller rent drikkevand ud i 
toilettet, når vi måske står overfor en mangel på rent 
grundvand. De føler det er frås og spild, noget de gerne 
vil undgå.

Mulig løsning på kapacitetsudfordringer
I stedet for at udvide vandindvendingen, påpeger 
flere, at der er mulighed for at spare meget på 
forbruget af rent drikkevand ved at bruge vand fra 
andre kilder.

Men hvordan gør man rent praktisk?
Flere kunder påpeger, at de ikke ved, hvordan 
tiltaget kan realiseres i større skala. Enkelte foreslår 
etablering af et dobbelt vandnet ifm. nybyggeri – et 
system med drikkevand, og ét med andet vand. 

”Det er jo grotesk, at jeg står og hælder det [rent grundvand] 
ud i mit toilet eller vander min have. Der ville jeg da være mere 
end villig til at bruge en anden type vand. Det lyder som en rigtigt 
god ide, men jeg ved bare ikke hvordan, det skal løses.” 
(K, 40-49 år, Roskilde)

”Jeg kan ikke se, hvorfor man ikke kan bruge regnvand til 
toiletvand, der er jo ingen der drikker af toiletterne jo.” 
(K, 60-69 år, Holbæk)

”Skulle man investere i udvidet vandkapacitet, så kunne det være 
en anden vej at gå, simpelthen sænke behovet [ved at bruge 
regnvand] i stedet for at udvide boringerne.” 
(M, 30-39 år, Roskilde) 

”Jeg ville synes det var en fremragende ide at bruge oprenset 
vand fra fx industri i toiletter. Det ser jeg som bæredygtigt. Det er 
et at de langsigtede tiltag, jeg kan se fidus i.” 
(K, 30-39 år, Roskilde)

”Det kunne være interessant at rulle et separat vandnet ud til 
ikke-drikkevand. [...] Det er sådan noget, jeg vil håbe på, at der 
også bliver undersøgt hos vandværkerne. Det har også noget med 
klimatilpasning at gøre, eller kan kombineres med det.” 
(M, 30-39 år, Roskilde)
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Vand fra alternative kilder
Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen
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”Hvad med separering 
af brugsvand og 
regnvand fra boliger”

”Mulighed for at få leveret renset men ikke 
drikbart vand til industrien, f.eks vaskehaller, 
brandhaner, som fjernvarmen bruger når de 
skyller rørinstallation. Ligeledes kan fjernvarmen 
vel også godt bruge "industrivand" i deres 
fjernvarmenet.”

”God idé med tiltag! Jeg er ærgerlig 
hver gang, jeg skyller grundvand ud i 
toilettet.”

”En indsats på rensning/ afsaltning af 
havvand ved hjælp af solenergi som 
forgangsbillede til resten af verden”



Vandrensning

08
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”Drikkevand 
uden pesticider”
Kommentar, spørgeskemaundersøgelse



Blandet holdning til mere vandrensning end 
lovgivningen kræver 

• Hele 72 % synes, at mere vandrensning end lovgivningen kræver, er en god eller meget god idé

• Men kun 37% mener, at vandselskaber bør investere i mere vandrensning, hvis det gør 
vandregningen lidt større

• Kun 6% prioriterer mere vandrensning højest (foran end grundvandsbeskyttelse, vandrensning og 
genbrug af vand)

• Interviewene tyder på, at:

• Flere, har haft svært ved at forstå spørgsmålet – vandrensning er et komplekst emne, og de 
efterlyser mere information om, hvorvidt der er behov for at rense

• Mange ser vandrensning som en nødløsning, der kun skal bruges i det omfang, der er reelle 
problemer med vandkvaliteten

• Enkelte udtrykker dog bekymring for, at de gældende grænseværdier ikke er tilstrækkeligt 
restriktive
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Vandrensning
Større indsats og investering end lovgivningen kræver

• Stor opbakning til mere 
vandrensning

• 72 % mener det er en 
god eller meget god idé

• Kun 7 % mener det er en 
dårlig eller meget dårlig 
idé
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Synes du, at det er en god eller dårlig idé, hvis vandselskaber gør en 
større indsats og investerer i mere vandrensning, end lovgivningen 
kræver?



Vandrensning
Større indsats og investering end lovgivningen kræver – også hvis vandregningen bliver større?

50

Hvilke af disse tiltag, synes du, at vandselskaber bør prioritere, selv hvis det betyder, at din 
vandregning bliver lidt større? (sæt gerne flere kryds)

• Vandrensning er ikke en 
topprioritet

• Kun 37 % mener, at 
mere vandrensning bør 
prioriteres, hvis det 
betyder en større 
vandregning



Vandrensning
Prioriter tiltagene på en skala fra 1 til 4, hvor 1 et vigtigst og 4 er mindst vigtig
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Genbrug af vand 
eller brug af andet 
vand end grundvand 
til udvalgte formål

Blødgøring 
(fjernelse af kalk)

Mere vandrensningMere grundvands-
beskyttelse

• Vandrensning er det 
initiativ, som flest (44 %) 
vil prioritere på 
tredjepladsen

• Kun 6 % prioriterer den 
på førstepladsen



Unødvendigt eller en ekstra sikkerhed?
Kundernes perspektiver på mere vandrensning – fra interview

Er der behov?
Mange af de interviewede kunder undrer sig over 
spørgsmålet. De ser intet behov for at rense vandet 
mere, end der kræves, da de har tillid til, at de fastsætte 
grænseværdier er garant for sundt vand.

Symptombehandling og nødløsning
Mange ser vandrensning som en nødløsning, der kun bør 
bruges hvis, der er behov. De påpeger, at rens-ning ikke 
er en løsning, men symptombehandling.

Ekstra sikkerhed eller en glidebane?
Flere giver dog udtryk for, at de er i tvivl om hvorvidt, de 
gældende grænseværdier giver tilstrækkelig sikkerhed. 
Derfor ser de gerne, at vandet bliver renset ekstra – for 
en sikkerheds skyld. Andre er dog bekymrede for, at 
rensning vil være en glidebane, der fører til mere 
vandbehandling og mindre grundvandsbeskyttelse.

”Umiddelbart nej [til vandrensning], jeg synes hellere der skal 
investeres i den anden ende, før det ryger ned i grundvandet. Man 
skal ofre tid og energi, på at det renses, før det ryger i 
grundvandet. [Rensning,] det skal kun være en nødløsning.” 
(M, over 70, Holbæk)

”Jeg synes også det har sin værdi, selvom det er 
symptombehandling og ikke en løsning.” (M, 30-39 år, Lejre) 

”Jeg synes, det ville give mening i det tilfælde, man havde 
vandboringer, der skulle tages ud af brug [pga. uønskede 
stoffer], så ville det give mening at sætte ekstra filtre på og rense 
det vand.” (M, 30-39 år, Roskilde)

”Det er bedre at undgå at rense det. Det er ikke kun det, vi 
drikker [der er problemet], det ender jo også i naturen på andre 
måder.” (K, 60-69 år, Holbæk)

”Principielt giver det meget mere mening at forebygge. Hellere 
lægge penge på at forebygge. Alt andet lige bor vi et sted hvor, 
men kan man reducere forureningen fra landbruget, så hellere dét 
end ekstra filtre.” (M, 50-59 år, Lejre)
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Vandrensning
Kommentarer fra spørgeskema
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”Man bør kunne abonnere på analyser af vandkvalitet 
holdt op mod grænseværdier og kommenteret”

”Det er mit indtryk, at både EU og Danmark ofte 
sætter grænseværdier alt for højt (fx for 
skadelige stoffer i legetøj), fordi de ikke tager 
hensyn til cocktaileffekten. Jeg er meget 
bekymret for, at grænseværdierne sættes for 
højt ift. rensning og genanvendelse af vand.”



Blødgøring
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”Håber virkelig der 
kommer blødgøring af 
vandet - det vil jo også 
skåne miljøet af mange 
årsager....” 

Kommentar, spørgeskemaundersøgelse



Blødgøring – Pointer
Kundernes synes blødgøring er en god idé

• De fleste kunder i undersøgelsen er generet af kalk i vandet

• 69 % synes blødgøring er en god idé eller meget god idé

• Men kun 36% mener, at Fors bør investere i blødgøring, selvom det det gør vandregningen lidt 
større

• Kun 14 % prioriterer blødgøring højest (foran grundvandsbeskyttelse, genbrug af vand og 
vandrensning)

• Interviewene tyder på, at kunderne:

• tillægger kalkgener meget forskellig betydning

• har blandende erfaringer med blødgøring (fra egen bolig, familie, venner og bekendte)

• opfatter kalk som et luksusproblem sammenlignet med fx grundvandsbeskyttelse

• ikke ser en merudgift på 2 kr. pr. m3 (Hofors omkostninger for blødgøring) som voldsom 
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Blødgøring
Generet af kalk

• Kalk generer de fleste af 
kunder i undersøgelsen

• Hele 65 % er generet af kalk i 
vandet i nogen grad eller i høj 
grad

• Kun 6 % angiver, at de slet 
ikke er generet af kalk i vandet
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I hvilken grad er du generet af kalk i vandet?



Blødgøring
Generet af kalk – på tværs af kommuner

• Færrest er generet af 
kalk i vandet i Holbæk 
kommune

• Flest af generet af kalk i 
vandet i Roskilde 
Kommune

• Men forskellen er ikke 
overvældende

57

I hvilken grad er du generet af kalk i vandet?



Blødgøring
Investering i udstyr, der kan blødgøre vandet

• Størstedelen af kunderne i 
undersøgelsen (69 %) synes det 
er en god eller meget god idé, 
hvis Fors investerer i udstyr, der 
kan fjerne en del af kalken i 
vandet og dermed blødgøre det 

• Kun 9 % mener at det er en 
dårlig eller meget dårlig idé
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Synes du, at det er en god eller dårlig idé, hvis vandselskaber investerer 
i udstyr, der kan fjerne en del af kalken i vandet og dermed blødgøre 
det?



Blødgøring
Investering i udstyr, der kan blødgøre vandet

• Stor opbakning til investering 
i blødgøring i alle tre kommuner

• I Holbæk synes færrest, at det 
er en dårlig idé at investere i 
blødgørings-løsninger

• I Roskilde synes flest, at 
blødgøring er en dårlig idé

• Det er interessant, når Roskilde 
samtidigt er den kommune, 
hvor flest er generet af kalk i 
vandet, mens Holbæk er den 
kommune, hvor færrest er 
generet af kalk
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Synes du, at det er en god eller dårlig idé, hvis vandselskaber investerer i udstyr, der kan fjerne 
en del af kalken i vandet og dermed blødgøre det?



Synes du, at det er en god eller dårlig idé, hvis vandselskaber investerer i udstyr, 
der kan fjerne en del af kalken i vandet og dermed blødgøre det?

Blødgøring
Investering i udstyr, der kan blødgøre vandet

• Størst opbakning til blødgøring 
findes hos de 30-39 årige, hvor 
76 % synes det er en god eller 
meget god idé

• Lavest opbakning er der 
blandt de helt unge under 20 år, 
hvor kun 32 % synes det er en 
god eller meget god idé

• Begge tal skal dog ses med 
forbehold for, at der er meget 
få respondenter i de to 
aldersgrupper
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Blødgøring
Også hvis vandregningen bliver større?

61

• Kun 36 % mener at 
blødgøring af vand bør 
prioriteres, hvis det 
betyder en større 
vandregning

• Det er dermed det 
initiativ, som færrest vil 
prioritere, hvis det 
betyder en større 
vandregning

Hvilke af disse tiltag, synes du, at vandselskaber bør prioritere, selv hvis det betyder, at din 
vandregning bliver lidt større? (sæt gerne flere kryds)



Blødgøring
Prioriter tiltagene på en skala fra 1 til 4, hvor 1 et vigtigst og 4 er mindst vigtig
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Genbrug af vand 
eller brug af andet 
vand end grundvand 
til udvalgte formål

Blødgøring 
(fjernelse af kalk)

Mere vandrensningMere grundvands-
beskyttelse

• Blødgøring er det initiativ, 
som flest kunder (52 %) 
prioriterer på sidstepladsen 
af de fire initiativer 

• Der er dog også en relativt 
stor gruppe (14 %), der 
angiver blødgøring som 
førsteprioritet

• Der er således en mindre 
gruppe kunder, som 
prioriterer fjernelse af kalk 
meget højt



Guld værd for nogle, et luksusproblem for andre
Kundernes perspektiver på blødgøring – fra interview

Kalk generer
For mange kunder er kalk en betydelig gene i hverdagen, 
som det ville værdifuldt at slippe for. Samtidigt ser mange 
dog kalk som et luksusproblem, der først bør investeres i, 
når alle forholdsregler ift. til at sikre rent grundvand – nu og 
i fremtiden – er taget. 

Tvang er et dilemma
Kunderne ser et dilemma i, at alle ”tvinges” til blødgøring, 
hvis forsyningen investerer i det. De påpeger, at der er 
behov for mere information inden en beslutning træffes.

Acceptabel prisstigning
Hofors merudgift til blødgøring (ca. 2 kr. pr. m3) ser mange 
som ganske acceptabel. Var denne udgift blevet nævnt i 
spørgeskemaet, havde flere måske svaret at de var villige til 
at betale for blødgøring. For kunder, der ikke mener, at Fors 
bør investere i blødgøring, er det således ikke merudgiften, 
der er afgørende, men et ønske om prioritere andre ting 
samt manglende viden om konsekvenserne ved blødgøring.

”Jeg mærker, at det tærer hårdt på de apparater, man bruger, 
og tøj der bliver vasket. Vi har også overvejet om vi skal skulle 
investere i et blødgøringsapparat. For jeg synes, det er 
generende.” (K, 30-39 år, Roskilde)

”Vi har mange miljøproblemer at slås med, kalk kan ikke hidse 
mig op. Vi skal hellere bruge ressourcerne på noget andet.” 
(K, 60-69 år, Holbæk)

”Jeg ville synes, det var guld værd, at det var blødt vand, for at 
få kalken væk. Du sparer lidt rengøringsmidler og lidt arbejde. På 
den måde er det positivt, at man sparer tid på at gøre rent og 
midler der ikke er godt for miljøet.” (K, 30-39 år, Holbæk)

”Det påvirker vores hverdag, vores vask og elkedler og potter og 
pander og på badeværelset, naturligvis [...], men jeg føler ikke 
det er et uoverkommeligt problem, det er et 1. world problem.” 
(M, 30-39 år, Roskilde)

”Jeg synes bare man skal se at komme i gang med at blødgøre 
vandet. Men der er sikkert mange der er imod. Man skal skifte 
vaskepulver osv.” (M, 60-69 år, Roskilde)
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Blødgøring
Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen

64

”Kan det betale sig at alle får etableret 
afkalkning ved hver husstand og blok?”

"Smid et par filtre med aktivt kul ind i 
jeres anlæg. Blødgør vandet og pengene 
er tjent hjem gennem mindre 
afkalkning..... 

”Håber virkelig der kommer blødgøring 
af vandet - det vil jo også skåne miljøet 
af mange årsager....” 

”Jeg vil ikke have blødgjort vand!”

”Mht blødgøring af vand ved 
fjernelse af kalk, synes jeg  kun 
det er en god idé, såfremt det 
kan gøres på en miljøvenlig 
måde”

”Hvorledes belaster det miljø 
at fjerne kalk fra vand?”

”Vi har selv fået installeret en afkalkningsmaskine.”



Forsyningens rolle og ansvar
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”Jeg er generelt tilhænger af, at større 
aktører (som Fors) tager et stort ansvar, 
så jeg ikke som forbruger skal tage stilling 
til 1 mio. ting i mine hverdagsgøremål. Så 
hellere betale mere for vandregningen og 
have vished for, at større og mere 
professionelle aktører end mig træffer 
langsigtede og bæredygtige beslutninger 
på vores alle sammens vegne.”

Kommentar, spørgeskemaundersøgelse



Er rent grundvand forsyningens ansvar?
Forsyningens rolle og ansvar

Delte holdninger
I interview og i kommentarer til spørgeskemaet, har 
spørgsmålet om, hvad der er forsyningens ansvar – og 
hvad der ikke er – fyldt en del. Nogle kunder mener, der 
er behov for, at forsyningen går forrest og går videre 
end den gældende lovgivningen ift. rensning og sikring 
af grundvandet. Andre mener, at forsyningen skal lade 
myndighederne regulere og blot levere den 
forsyningssikkerhed, der kræves.

Positivt hvis forsyningen tager ekstra ansvar
Mange af de interviewede kunder ønsker, at vand-
forsyningen, gør noget ekstra, fx ift. grundvands-
beskyttelse, rensning til under grænseværdier og brug 
af vand fra alternative kilder. De mener det vil give en 
ekstra sikkerhed og kan skabe erfaringer, der kan 
præge praksis i sektoren såvel som lovgivningen.

”Jeg ville synes det var megafedt, hvis Fors interesserede sig for 
det [brug af vand fra alternative kilder]” (K, 40-49 år, Lejre)

”Jeg ville ikke tænke at det er vandforsyningsselskabet, der ville gå 
forrest. De er mere driftsmindede […] Men jeg ville synes, det var 
fedt, hvis det var. Men jeg tænkte umiddelbart, det ville være 
industrien” (K, 30-39 år, Roskilde)

”Jeg mener, at den danske lovgivning på området er alt for 
slap, og det derfor ville være udmærket for vandværker at gå ind i 
[…] Så man også på den måde kunne være med til at forme den 
fremtidige lovgivning på området.” (M, 30-39 år, Roskilde)

”Læg pres på Folketinget ift. at få indført endnu videre og 
skrappere krav til landbruget og industrien ift. giftsprøjtning og 
egen spildevandsrensning!” (spørgeskemakommentar)

”Det er ikke rimeligt at forbrugerne skal betale regningen for 
miljøbelastning/ forurening/ beskyttelse af grundvand. Det bør 
være de umiddelbare forurenende. Herudover også dem som 
skal bidrage til en forbedret beskyttelse fremadrettet. Nye boringer 
og drift og nye forbedrede løsninger på oppumpning er vigtigt at 
understøtte.” (spørgeskemakommentar)
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Er rent grundvand forsyningens ansvar?
Forsyningens rolle og ansvar

Brug for fælles, politiske løsninger
Mange påpeger, at der er behov for fælles, nationale 
løsninger for at fremtidssikre grundvandet. Nogle 
mener derfor ikke, at det giver mening, at enkelte 
forsyninger går enegang, og fx laver mere 
grundvandsbeskyttelse eller vandrensning, end der 
kræves i lovgivningen. Mens andre netop mener, at 
enkelte forsyninger må gå forrest for at presse 
politikerne og skabe vigtige erfaringer som grundlag for 
fælles løsninger.

Landbrugets ansvar
Mange knytter grundvandsproblemerne direkte til 
landbrugets for- og nutidige dyrkningsmetoder. Flere 
påpeger, at landbruget bør afholde – alle eller en del af 
– omkostningerne til de ekstra indsatser ud fra et 
”forureneren betaler-princip”.

”[Ansvaret], det bør ligge hos regeringen og Folketinget, først og 
fremmest. Det er sværere for det enkelte, lille vandværk at gøre 
noget på den måde […] Det skal styres lovgivningsmæssigt, det 
er den eneste måde” (K, 60-69 år, Holbæk)

”Det synes jeg ikke vi skal ud i. Det skal være reguleret af 
lovgivningen. Det skal vandværker ikke blande sig i [at lave tiltag 
ud over lovgivningen]. De skal levere vand. Skomager bliv ved 
din læst. De [vandselskaber] skal gøre det, de er sat i verden til, 
ikke alle mulige andre krumspring.” (M, 50-59 år, Holbæk)

”Regner med at krav og forbedring af grundvandsbeskyttelse er i 
højere grad en myndighedsopgave end en 
forsyningsvirksomheds-opgave” (spørgeskemakommentar)

”Levér rent drikkevand i overensstemmelse med gældende 
lovgivning og lad politikere om at regulere – det er ikke 
vandværkers opgave at gå ud over de lovgivningsmæssige krav.” 
(spørgeskemakommentar)

”Vandet skal naturligvis beskyttes, men det må foregå fra politisk 
side. Vandværket skal ikke bruge flere penge end de har. 
Forbrugerne skal ikke betale flere ekstra/skjulte skatter. Det er en 
rigtig rigtig god idé at stoppe for landbrugets miljøsvineri” 
(spørgeskemakommentar)
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Kundernes input og 
ideer til nye tiltag

11
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”Vi bruger regnvand og kondensvand i 
tørretumbleren til at vande blomster. Sådan 
nogle tips og tricks kunne vandselskabet 
godt komme med [...] Vi ville gerne have en 
pjece fra Fors, som fortæller, hvad man 
ville kunne gøre [...] Der er noget man kan 
gøre gratis og nemt, og det kunne de godt 
komme med inspiration til: Hvad kan vi 
gøre? Hvad kan du gøre? Hvad kan du får 
støtte til fra kommunen eller regeringen” 

(K, 30-39 år, Roskilde Kommune)



Kunderne vil gerne inspireres til god vandadfærd
Kundernes ideer og ønsker til nye tiltag fra Fors

Flere kunder udtrykker ønske om at få mere 
information og vejledning fra Fors, eksempelvis 
vedr.:

• Vandbesparelser (hvordan sparer man mest 
effektivt på vandet, hvad nytter noget og hvad 
nytter ikke?

• Brug af regnvand (hvad er sikkert at bruge og til 
hvad)

• Miljøvenlig rengøring for kalk (hyppighed 
rengøringsmidler mv.)

• Let overblik over eget vandforbrug, og mulighed 
for sammenligning med andre, fx via en app

• Information om vandindvinding og støtte til generel 
awareness om grundvand og drikkevand (fx 
informativ skiltning ved indvindingsområder)

”Jeg kan se, at når jeg får en elregning, kan jeg se, hvordan mit 
forbrug ligger ift. andre. Det synes jeg også de kan gøre [ift. vand 
…] jeg synes godt, Fors kunne gøre lidt mere også for at inspirere 
folk til at spare på vandet, og bruge regnvand til at vande haven.” 
(M, 50-59 år, Lejre)

”Der er mange ting, jeg ikke ved. Jeg ved ikke så meget om vand 
eller om grundvand. Skal jeg ændre vaner, skal jeg have hjælp til at 
finde ud af, hvad der er godt at gøre? Hvad går jeg på kompromis 
med? Det sådan nogle mellemregninger man ikke får med som 
lægmænd.” (K, 40-49 år, Roskilde)

”Det kunne forsyningen være opmærksom på. At inspirere til gode, 
alternative løsninger [fx en regnvandssø i haven]. Men måske det 
er skyde sig selv i foden, ift. at tjene penge som forsyningen?” 
(K, 30-39 år, Holbæk)

”Vi bruger regnvand og kondensvand i tørretumbleren til at vande 
blomster. Sådan nogle tips og tricks kunne vandselskabet godt 
komme med [...] Vi ville gerne have en pjece fra Fors, som 
fortæller, hvad man ville kunne gøre [...] Der er noget man kan gøre 
gratis og nemt, og det kunne de godt komme med inspiration til: 
Hvad kan vi gøre? Hvad kan du gøre? Hvad kan du får støtte til fra 
kommunen eller regeringen” (K, 30-39 år, Roskilde)
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Kundernes forventninger
Kunderne forventer handling og tilbagemelding

Inddragelsen skaber positive forventninger
Kunderne vil gerne vide, hvad der besluttes, hvad der 
kommer ud af processen, og hvad der kommer til at 
ske på kort og lang sigt med deres vandforsyning.

Godt fundament for fortsat dialog
Fors har interesserede kunder, der gerne vil informeres 
og involveres. Og vide præcist dét, som de har brug for 
at vide, for at kunne have tillid til, at vandforsyningen 
også fremover leverer vand, som de trygt kan drikke.

”Jeg ser frem til at resultatet af undersøgelsen bliver 
offentliggjort. Dernæst hvordan den bliver fulgt op politisk.” 
(kommentar fra spørgeskemaet)

”Godt det bliver undersøgt. Håber der kommer gode 
fremtidsrettede initiativer ud af det.” 
(kommentar fra spørgeskemaet)

”Jeg er glad for at I laver undersøgelsen og håber der er flere på 
holdet ift. kalkfjerning. Den er meget vigtigt for mig.” 
(M, 50-59 år, Roskilde)

”Om et år [kunne man] lave opfølgning på denne undersøgelse, for 
at vise, man bliver ved med at være i dialog. [...] Når man laver 
sådan en undersøgelse, bliver der skabt en forventning, og jeg tror 
man skal huske at følge op. Om ikke andet så på sociale medier. 
Nu har vi hørt hvad I mener, nu putter vi det ind [i arbejdet]. Følg 
med i hvad der sker.” (K, 40-49 år, Lejre)
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”Gør alt hvad I kan! Der 
er virkelig brug for 
mennesker som jer, til 
at redde vores vand i 
fremtiden. Rigtig godt 
stykke arbejde !!”
(Spørgeskemakommentar)
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