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Vad tycker hushållen om sin kommuns 
avfallshantering och vattentjänster?
Det frågar vi i den kundenkät som skickas ut vartannat år 
till ett slumpvis urval av kunder. Svaren ger oss värdefull 
information om er syn på våra verksamheter. 
Senaste kundundersökningen gjordes hösten 2015.
Glädjande är att det sammanfattande omdömet och förtro-
endet för Dala Vatten och Avfall och våra verksamheter är 
högt. 
Överlag anser man att det fungerar bra eller mycket bra i 
våra kommuner Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.

Sammanställning med kommentarer
Det här är en sammanställning av flertalet frågor från un-
dersökningen, med våra kommentarer till. 
Staplarna visar de som gett betyg 4-5 (nöjd eller mycket 
nöjd) på en 5-gradig skala.

Vi riktar ett stort tack till er som deltagit i enkäten!  
Era svar hjälper oss att fortsätta utveckla våra verksamheter 
i rätt riktning.
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Det gör oss mycket stolta att våra återvinnings-
centraler får så höga samlade betyg.

Satsningar på att bygga om och förbättra har gett 
positiva resultat. 

ÅVC Furudal byggdes om under 2015 för att få 
ett bättre trafikflöde och bli en säkrare arbets-
plats för personalen.

På ÅVC Djurås kommer en ombyggnation under 
2016 att förbättra framkomligheten.

Även ÅVC Limhagen står inför ombyggnation 
under 2016, för att bli mer funktionell, få bättre 
omlastningsytor och förhindra köbildning.

ÅVC Vansbro har fått bättre lokaler för farligt 
avfall och elavfall, samt nya omlastningsytor. 

Vi har även infört möjligheten att lämna textilier 
för återbruk eller återvinning på alla våra åter-
vinningscentraler.

ÅTERVINNINGSCENTRALERNA
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Återvinningscentralerna ligger av historiska skäl 
ofta i utkanten av samhället. Det har vi svårt att 
göra något åt.

Dock arbetar vi fram tjänster som gör det enkla-
re att lämna vissa avfall som ska till återvinnings-
centralen.

Rullis, vår återvinningsbil, kör en runda vår och 
höst för att samla in smått elavfall, batterier, 
ljuskällor, kemikalier, keramik och liknande.

Det går också en hämtningsrutt vid 8 tillfällen 
per år då man mot avgift kan boka hämtning av 
grovavfall såsom kyl/frys, möbler och dylikt.

ÅTERVINNINGSCENTRALERNA
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Sedan förra kundenkäten 2013 har vi sett över 
och förändrat öppettiderna efter de möjligheter 
som vi har.

Öppettiderna i Leksand och Vansbro har utökats. 
ÅVC Vansbro har även fått lördagsöppet. ÅVC 
Djurås har utökade öppettider under sommaren.

Under våren har vi högt tryck på återvin-
ningscentralerna så vi håller numera öppet på 
Valborgsmässoafton och Pingstafton. Vi kommer 
även att ha förlängt öppet några lördagar i maj 
och juni.

ÅTERVINNINGSCENTRALERNA
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Våra medarbetare gör ett kanonjobb och vi är 
stolta över hur de tar hand om återvinnings-
centralerna och gör dem till trevliga platser att 
besöka.

ÅTERVINNINGSCENTRALERNA
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Det är glädjande att se att vår entreprenör gör 
ett bra jobb med sophämtningen. De hämtar ca 
23 ton avfall per dygn.

Sophämtningen är ett område under konstant 
utveckling.

Sedan föregående kundenkät 2013 har vi infört 
tvåfacksbil som kan tömma båda kärlen samti-
digt, vilket sparar både tid och transporter.

Körlistorna har digitalierats och kärlen är regist-
rerade i vårt kundsystem vilket ger oss bättre 
överblick och möjlighet att ge snabbare svar på 
frågor om soptömning.

SOPHÄMTNING
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Vi jobbar gemensamt med övriga kommuner i 
Dalarna kring information om det farliga avfallet 
som finns i vår vardag och som behöver hanteras 
på ett säkert sätt.

Även VA-verksamheten är inblandad i informa-
tionen eftersom vi måste förhindra att farliga 
ämnen kommer ner i vattnet eller avloppet. 

Vi har tagit fram en sorteringsguide där du kan 
få information om hur olika avfall ska sorteras.

www.dalaavfall.se

Farligt avfall är kemikalier, batterier, glödlampor 
och andra ljuskällor, spillolja osv.

FARLIGT AVFALL
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Förutom att återvinningscentralerna tar emot de 
flesta sorters farligt avfall så har vi även startat 
tjänsten Rullis, vår återvinningsbil som kör sin 
runda vår och höst.

Till Rullis kan du lämna exempelvis smått elavfall, 
batterier, ljuskällor, kemikalier i rimlig mängd.

För batterier finns även särskilda batteriholkar 
utplacerade i samhället.

Möjlighet finns också att lämna smått elavfall till 
butiker som säljer dessa produkter.

FARLIGT AVFALL
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Vårt uppdrag är att omhänderta avfallet i våra 
kommuner på ett säkert och miljöriktigt sätt. 
Avfallet ska inte hamna på felaktig plats och det 
ska transporteras och återvinnas kostnads- 
effektivt.

Vi jobbar även för att mängden avfall totalt sett 
ska minska.

Mer information finns i avfallsföreskrifterna på 
vår webbplats: www.dalavattenavfall.se.

FÖRTROENDE
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Det sammanfattande omdömet visar att en stor 
andel av våra kunder är ganska eller mycket 
nöjda med avfallshanteringen.

Vi behöver dock se över vissa områden och det 
har den här undersökningen visat oss.

Vår strävan är att vid nästa mätning (2017)  
ha förbättrat oss ytterligare.

FÖRTROENDE
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Vår strävan är att våra kunder ska se oss som en 
viktig samhällsfunktion med miljöengagemang, 
hög service och hjärta.

Det är glädjande att se att värdet på staplarna 
ökat sedan 2013. Vi fortsätter sträva efter att bli 
ännu bättre, och ser att vi behöver nå fram lika 
bra i alla fyra kommuner.

FÖRTROENDE
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Det är roligt att se att ni hittar till vår information 
om sortering. Här är några informationskällor:

• Sorteringsguiden, även mobilanpassad:  
www.dalaavfall.se

• Vår webbplats: www.dalavattenavfall.se

• Miljöalmanackan som delas ut till alla hushåll 
och verksamheter i våra kommuner.

• Återvinningscentralernas skyltning och genom 
våra medarbetare.

Vi samarbetar regionalt med alla kommuner i 
Dalarna för gemensam information kring källsor-
tering.

INFORMATION
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Vår webbplats behöver moderniseras vilket 
kommer att ske under 2016.

www.dalavattenavfall.se

INFORMATION
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I våra kommuner har vi god tillgång till friskt och 
gott grundvatten direkt från Badelundaåsen.

I Tällberg har vi en ytvattentäkt från Siljan vilken 
också förser oss med friskt och gott vatten.

Åtgärder görs kontinuerligt för att hålla den 
mycket goda kvaliteten på vattnet.

VATTENLEVERANS
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Så som i föregående bild ser vi att kvaliteten 
på vattnet är god även vad gäller renhet och 
klarhet.

Vi ser ändå över våra vattentäkter och i Leksand 
kommer en ny vattentäkt snart att tas i bruk.

Även i Vansbro utforskas en ny vattentäkt. I den 
befintliga vattentäkten genomför vi åtgärder 
för att förbättra vattenkvaliteten. Resultaten av 
åtgärderna ser lovande ut och ger ett kvalitets-
mässigt bättre dricksvatten i Vansbro tätort.

VATTENLEVERANS
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Vi har ett väl utbyggt vattensystem med god 
driftsäkerhet och en bra VA-organisation.

Vi har tagit fram förnyelseplaner för vattenled-
ningsnätet och arbetar kontinuerligt för att i tid 
byta ut de åldrade ledningarna.

Vi levererar 8.000 liter vatten per minut i de fyra 
kommunerna - dygnet runt, året om.

VATTENLEVERANS
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Så som i föregående bilder har vi stor fördel av 
att vi hämtar grundvatten från Badelundaåsen 
och har en driftsäker VA-verksamhet.

Med full förståelse har Vansbro en avvaktande 
inställning i och med de isolerade incidenter som 
skett med otjänligt vatten som följd.

Vi hoppas att nästa kundenkät ska visa ett större 
förtroende för dricksvattnet i Vansbro kommun.

VATTENLEVERANS
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I grunden har vi robusta anläggningar och ett väl 
utbyggt ledningssystem för avloppsvattenrening.

Avloppsreningsverken i Leksand och Rättvik 
byggs för närvarande om och ut för att klara 
ökade kapacitetskrav. Läs mer om projekten på 
vår webbplats.

www.dalavattenavfall.se

Vi har tagit fram förnyelseplaner för avloppsled-
ningsnätet och arbetar kontinuerligt för att i tid 
byta ut ledningar i identifierade problemområ-
den.

AVLOPPSVATTENRENING
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Vi jobbar gemensamt med övriga kommuner 
i Dalarna med information kring vatten- och 
avloppstjänster. 

Det hålls även rikstäckande kampanjer. Ni kanske 
har sett ”Toafilmen” eller ”Vattenfilmen”? Om 
inte, så finner ni dem på vår webbplats.

www.dalavattenavfall.se

Vi arbetar för att förse dig som kund med den 
information som behövs för att förstå våra tjäns-
ter och hur viktigt det är att värna om allas vårt 
vatten.

Tveka inte att kontakta oss om ni saknar någon 
information.

INFORMATION
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Vår strävan är att våra kunder ska se oss som en 
viktig samhällsfunktion med miljöengagemang, 
hög service och hjärta.

Det är glädjande att se att vi ökat på staplarna. 
Vi fortsätter sträva efter att bli ännu bättre, och 
ser att vi behöver nå fram lika bra i alla fyra 
kommuner.

FÖRTROENDE


