Indledende spørgsmål:
Hvilket vandløbsopland er du bredejer ved?
Storå
Skjern Å
Karup Å
Hvilken interesse har du i vandløbet?
Afvanding / landbrug
Fiskeri/ rekreativt/natur
Ingen interesse

Tilfredshedsspørgsmål
På baggrund af dine samlede erfaringer med kommunens vandløbsvedligeholdelse, hvor tilfreds er du så, alt i alt?
Skala:
Meget utilfreds – meget tilfreds.
I hvor høj grad lever kommunens vandløbsvedligeholdelse op til dine forventninger?
Skala:
Meget dårligere end forventet – meget bedre end forventet

Kommentar [n-WLP1]: Alle spørgsmål vil have en svarmulighed der hedder ”ved ikke”.

Det første skridt i en god dialog mellem dig og din kommune er at du kan finde de relevante oplysninger. Det betyder også at du
kan få fat i den person, som arbejder med dit vandløb.
Derudover er det også afgørende at du føler der er en god dialog.
Jeg kan nemt finde de oplysninger på kommunens hjemmeside som jeg har brug for i forhold til vandløbsvedligeholdelsen.
Skala:
Meget Uenig – Meget Enig
Har du kontaktet kommunen i forhold til vandløbsvedligeholdelsen indenfor det sidste år? Ja/Nej
Hvor stor er sandsynligheden for at du tager fat i kommunen i de tilfælde hvor du konstatere noget utilfredsstillende?
Skala:
Meget lidt sandsynlighed – Meget stor sandsynlighed
Hvor tilfreds er du med vores svartid på din kontakt/henvendelse?
Skala:
Meget utilfreds – meget tilfreds
Der er overensstemmelse mellem de aftaler der bliver lavet med kommunen og det arbejde der bliver udført.
Skala:
Meget Uenig – Meget Enig
Alt i alt hvor tilfreds er du i mødet og dialogen med kommunen, i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen?
Skala:
Meget Utilfreds – Meget Tilfreds

Det er vandløbsregulativerne der er afgørende for hvilke krav der er til vedligeholdelse af vandløbene. Det er dermed også regulativerne der bestemmer hvilken afvanding kommunen har pligt til at levere.
I regulativet er angivet, enten et krav til den fysiske dimension eller, et krav til vandløbets vandføringsevne. Begge typer er et udtryk for den vandføring i vandløbet, som en bredejer har krav på. I regulativet kan man også finde grødeskæringsterminer, skæringsbredder og anden information omkring vandløbet.
Har du læst det regulativ der gælder for dit vandløb?
Ja/ Nej
Hvor tit oplever du at regulativet er opfyldt men at du stadig synes afvandingen ikke er tilfredsstillende
Skala:
Meget ofte – aldrig
Hvordan forholder du dig til at der tages hensyn til de naturmæssige forhold i nogle af vandløbene, ved at lave en mere lempet og selektiv
grødeskæring?
Skala:
Ikke rimeligt – Helt rimeligt

Herning Kommune udliciterer vandløbsvedligeholdelsen hvert 4. år. Der kan derfor være forskellige entreprenører i dit vandløb
over tid. Vurder nu hvordan du oplever nedenstående.
Kvaliteten i vandløbsvedligeholdelsen er altid den samme?
Skala:
Meget uenig – Meget enig
Vandløbsvedligeholdelsen er af høj kvalitet.
Skala:
Meget uenig – meget enig
Vandløbsvedligeholdelsen i vandløb ved min ejendom er tilfredsstillende udført, første gang entreprenørerne er igennem vandløbet?
Skala:
Meget uenig – Meget enig
I det tilfælde at vedligeholdelsen ikke godkendes ved første grødeskæring er kommunen gode til at rette op på det.
Skala:
Meget uenig – Meget enig

Herning Kommune har 813 km offentlige vandløb, som vedligeholdes mellem 1-3 gange om året.
I forbindelse med vedligeholdelsen i offentlige vandløb, er det Kommunen der er ansvarlig for at arbejdet er udført efter angivelserne i regulativet.
Der bliver derfor udført tilsyn på det arbejde vores entreprenører har udført.
I hvor høj grad forventer du at kommunens vandløbsmedarbejdere kan udføre tilsyn på alle offentlige vandløb før og efter vedligeholdelsen?
Skala:
I meget høj grad – Forventer det slet ikke

I forhold til at kunne have bredejere som samarbejdspartnere til at holde øje med kvaliteten af vedligeholdelsen, har kommunen
nogle gange appelleret til at du som bredejer kan være ”vores øjne” ude ved vandløbet.
Hvor villig vil du være til at orientere kommunen omkring konstaterede mangler og utilstrækkelig vedligeholdelse i dit vandløb, ved at give
besked til kommunen?
Skala:
Overhovedet ikke villig – Meget villig.

Afrundende spørgsmål
Hvis du blev spurgt, vil du så være villig til at omtale vandløbsvedligeholdelsen positivt fremover?
Skala:
Nej, helt sikkert ikke’ - ‘Ja, helt sikkert
Tror du at vi kan udføre vandløbsvedligeholdelsen bedre i fremtiden?
Skala:
Nej, helt sikkert ikke’ - ‘Ja, helt sikkert

Hvordan ser du den perfekte vandløbsvedligeholdelse fremadrettet?
Har du forslag til forbedringer eller ideer til, hvordan kommunen fremadrettet kan arbejde med tilfredshed og vandløbsvedligeholdelse?

