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Kære læser 
 
Tak, fordi du har valgt at åbne vores Ansvarlighedsrapport 2017. 
Den er skrevet til dig, der gerne vil følge med i, hvordan Vand-
Center Syd arbejder og udvikler sig. I rapporten gør vi status på 
en række faste målepunkter, som vi følger år for år – og derud-
over tager vi emner op, som vores kunder har udtrykt særlig 
interesse for. 
 
Det er nu 10. år, at vi på denne måde gør status over vores an-
svarlighedsindsats i året, der gik. Målet er, dengang som nu, at 
lægge vores hensigter og resultater åbent frem og være trans-
parente i det, vi foretager os. Netop dette blev vi i 2017 beløn-
net for, da vi modtog en pris for Ansvarlighedsrapport 2016. 
 
Vi føler som offentligt ejet forsyningsselskab et særligt ansvar 
for at forbedre og udvikle det samfund, vi er en del af. I første 
kapitel kan du læse om fundamentet for vores ansvarlighedsar-
bejde, mens resten af rapporten fortæller, hvordan vi i årets løb 
har omsat dette fundament til praksis. 
 
Året 2017 var præget af, at der blev fundet rester af pesticid i 
grundvandet flere steder i Danmark. Som stort forsyningssel-
skab havde vi specialistkompetencer og kapacitet til at justere 
vores drift og fortsat levere rent vand under grænseværdierne. 
Hændelsen understreger, at det er vigtigere end nogensinde 
at arbejde bredt sammen om at beskytte vores grundvand, så 
vi også i fremtiden har rent drikkevand i Danmark. Og det er 
afgørende, at vi bevarer tilliden til det danske drikkevand, som 
fortsat er noget af verdens bedste. 

Et andet nøgleord i 2017 var økonomi – og det vil det også 
være i årene, der kommer. Som offentligt ejet monopolselskab 
skal vi naturligvis være økonomisk effektive, og vi arbejder lø-
bende med at optimere vores måde at arbejde på, hvilket du 
også kan læse om her i rapporten.  
 
Vi prioriterer at samarbejde både lokalt og internationalt for at 
finde de bedste løsninger. I 2017 har vi sammen med de andre 
store danske forsyninger i 3VAND deltaget i innovations- og 
udviklingsprojekter og bl.a. løst opgaver i Zambia. Sådanne 
nye opgaver er til gavn for vores vand- og spildevandskunder 
hjemme og styrker vores medarbejderes kompetencer – sam-
tidig med, at de bidrager til bæredygtige løsninger i den store 
verden. Det vil vi gerne gøre endnu mere af fremover. 
 
Året sluttede af med, at vi fik valgt en ny bestyrelse, som fra 
2018 skal stå ved roret, når vi lægger fundamentet til en kom-
mende strategi for 2020-2024 og intensiverer arbejdet med at 
implementere FN’s verdensmål. Med afsæt i vores indsatser i 
2017 sætter vi i 2018 fokus på bæredygtighed, digitalisering, 
tværgående samarbejde, kundefokus og forretningsudvikling. 
 
Jeg ønsker dig god læselyst. 

 

Mads Leth 
Direktør

Mads Leth
Direktør

Forord
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VandCenter Syd – kort fortalt

Vi værner om vandet
VandCenter Syd er et af Danmarks største vandselskaber og ejes af Odense og 
Nordfyns kommuner. Vi beskytter grundvandet og sikrer rent og sundt drikkevand. 
Vi tager hånd om det brugte vand, renser det og leder det tilbage til naturen. Vi 
håndterer regnvand og hjælper med at klæde byen på til fremtidens klima. Vi har 
fokus på bæredygtighed og nytænkning – og sælger vores knowhow i hele verden.
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Spildevand og regnvand
D) Samlet overløb fra kloak til natur* 0,94 mio. m3

E) Spildevand til renseanlæg 29,3 mio. m3

F) Renset spildevand 28,1 mio. m3

G) El- og varmeproduktion fra biogas  
 og solceller 22,7 GWh
H) Slam 22.017 ton

*Overløbstallet er baseret på en beregningsmodel.

Grundvand og drikkevand
A) Oppumpet grundvand* 9,9 mio. m3

B) Samlet vandtab i ledningsnettet 0,5 mio. m3  
 (svarende til ca. 6 %)

C) Solgt drikkevand 8,8 mio. m3

Nøgletal for 2017
Bogstaverne henviser til illustrationen.

*Se side 15 for mere information om vandtyper og -mængder.
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På disse sider kan du læse om vores tilgang til ansvarlighed og bæredygtighed. Om fundament, fo-
kus og rammer for vores indsats – og om nye, globale mål. 

Vores ansvar
Ansvarlighed er en helt grundlæggende værdi i VandCenter 
Syd. Det er både grundstenen i det fundament, vi står på, og 
det, der driver os i vores daglige virke. 

Som vandselskab har vi et ganske særligt ansvar for at værne 
om vores vigtigste fælles naturværdi, vandet – og for at værne 
om vores fælles sundhed.  

Når vi indvinder grundvand, låner vi vand fra naturens eget 
kredsløb. Det påvirker vandmiljøerne. Det gør det også, når vi 
sender vandet tilbage til naturen igen. Vi har derfor et ansvar 
for at begrænse vores påvirkning mest muligt, så vi bidrager til 
sunde vandmiljøer.

Vi har også et ansvar for at tage hånd om regn- og spildevand, 
så det bliver ledt væk og renset på forsvarlig vis, så vi bidrager til 
det gode liv - både i byerne og ved åer, fjord og hav. 

Og vi har et særligt ansvar for at sikre, at det drikkevand, vi le-
verer, er sundt og rent – så du trygt kan drikke vand direkte fra 
hanen. Både nu og i fremtiden.

Vidtrækkende ansvar
Men vores ansvar rækker videre endnu, ligesom vores aktivite-
ter gør det.  

Når vi bruger energi og materialer, og når vi køber varer, på-
virker vi fx miljø og klima - både direkte og indirekte. Vi har et 
ansvar for at begrænse denne påvirkning mest muligt gennem 
udviklingen af bæredygtige processer og bæredygtigt forbrug.

Vi har også et ansvar overfor de mennesker, der arbejder for 
os – vores medarbejdere – og for deres sundhed, sikkerhed og 
trivsel. Og vi har et ansvar overfor de mennesker, som vi arbej-
der for: Vores kunder og det samfund, vi er en del af.

Sådan tager vi ansvar
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Som offentligt ejet monopolvirksomhed er vi desuden i sær-
lig grad forpligtet på at forvalte vores økonomi ansvarligt og 
tænke langsigtet – fx når vi fastlægger prisudvikling, når vi ef-
fektiviserer, og når vi investerer i klimatilpasning og skovrejs-
ning. Ligesom vi som offentligt ejet virksomhed har et særligt 
ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet 
i bredere forstand. 

Både lokalt, nationalt og globalt – og altid i en balancering af de 
tre bundlinjer: samfund, miljø og økonomi.  

Sådan udvikler vi vores indsats 
I vores daglige arbejde og i vores ansvarlighedsindsats er vi for-
pligtet af nogle rammer og retningslinjer – fx skal vi overholde 
gældende lovgivning. Hertil kommer, at Odense Kommunes 
ejerpolitik stiller krav om ansvarlig virksomhed og bæredygtig 
udvikling.  

Herudover har vi valgt at tilslutte os FN's Global Compact, der 
formulerer ti overordnede etiske principper for virksomheders 
samfundsansvar samt at understøtte FN's 17 verdensmål for 
bæredygtig global udvikling. 

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med Global Compact 
og verdensmålene på side 8. 

Sammen med vores mission, vision og værdigrundlag er disse 
rammer og retningslinjer med til at forme vores ansvarligheds-
indsats. Både som den er formuleret i vores strategier og politik-
ker, og sådan som den folder sig ud i praksis - på tværs af vores 
planlægning, projekter og den daglige drift.

Fokus på læring og forbedring
Ansvarlighed handler imidlertid ikke blot om at følge retnings-
linjer og nå sine mål. Det handler i høj grad også om at holde 
kursen i hverdagens mange arbejdsgange – og om at justere 
kursen, når der er behov for det.  

Læring og forbedring er derfor også helt centrale og drivende 
processer for udviklingen af vores ansvarlighedsindsats. For at 
sikre at vi holder den ansvarlige kurs – og holder fokus på læ-
ring og forbedring – har vi bl.a. udviklet vores eget integrerede 
ledelsessystem, hvor vi stiller en lang række krav til os selv.

Ledelsessystemet bygger på de fire internationale standarder 
for miljø, arbejdsmiljø, kvalitet og fødevaresikkerhed, som vi har  
været certificeret efter siden 2008. Vi bliver eksternt auditeret 
på vores ledelsessystem to gange årligt, ligesom vi selv gen-
nemfører to interne audits om året. 

Ledelsessystemet sikrer fokus og fremdrift hen over året gen-
nem den løbende identificering og håndtering af konkrete 

forbedringspunkter, og det er dermed en vigtig del af vores 
ansvarlighedsindsats.

Medarbejderne er også med til at drive udviklingen frem i det 
daglige. Udvikling gennem læring og forbedring kan lige såvel 
finde sted uden om de formelle systemer og processer – fx hver 
gang en engageret medarbejder får øje på noget, vi kan gøre 
bedre og handler på det.  

Du kan læse om ledelsessystemet i vores ledelseshåndbog på 
vandcenter.dk/publikationer.  

Sådan gør vi status
Ansvarlighed er altså både en del af vores fundament, en driv-
kraft og et målrettet fokus for os.

Som et led i den løbende læring og udvikling af vores ansvar-
lighedsindsats har vi siden 2008 udarbejdet en årlig ansvarlig-
hedsrapport. Det er her, vi gør status på vores indsats i året, der 
er gået: Hvordan levede vi op til vores ansvar – og hvor skal vi 
blive bedre?

Rapporten giver samtidig dig som kunde i VandCenter Syd en 
mulighed for at kigge os over skulderen. Det mener vi nemlig 
også er en del af dét at være en ansvarlig virksomhed. 

Udfordringer
I rapporten gør vi status på vores indsats under overskrifterne: 
"Grundvand og drikkevand", "Spildevand og regnvand", "Sam-
fund", "Fodaftryk", "Medarbejdere" og "Virksomheden" samt 
"Økonomi".

På hvert af disse områder har vi identificeret en række udfor-
dringer, hvor vi som vandselskab har et ansvar for at fokusere 
vores indsats – og som vi måler vores indsats op imod i denne 
rapport. Udfordringerne står i de farvede bokse, der indleder 
hvert kapitel. 
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Målepunkter
Ud over udfordringerne har vi en række specifikke målepunkter 
eller indikatorer, vi måler vores indsats i forhold til. 

I 2017 har vi - i forlængelse af arbejdet med FN´s verdensmål - 
besluttet at udvikle nye mål for bæredygtig udvikling; det kan 
du læse mere om på side 9. Indtil disse nye mål er defineret og 
formuleret, fortsætter vi med at bygge vores rapportering på 
den samme formelle ramme som tidligere års rapporter. 

De fleste indikatorer er således hentet i den internationale 
standard for ansvarlighedsrapportering, Global Reporting Initia-
tive (GRI). Hertil kommer en række bæredygtighedsindikatorer, 
som vi udviklede i 2012 og som er specifikt relevante for os 
som vandselskab. Du kan se en oversigt over alle indikatorer på 
vandcenter.dk/ansvarlighed. 

Herudover afrapporterer vi på en række mål fra vores årlige 
virksomhedsplan. Dem finder du i oversigten Mål og resultater 
på side 49. Og endelig følger vi i ansvarlighedsrapporten op 
på projekter og udviklingsaktiviteter fra Strategi 2015-19 og Virk-
somhedsplan 2017, hvor det er relevant i forhold til rapportens 
fokus.

Du kan finde både strategien og virksomhedsplanen på vand-
center.dk/publikationer.

Globalt ansvar
Vi støtter op om de ti principper i FN's Global Compact, fordi 
de ligger i naturlig forlængelse af vores værdigrundlag som an-
svarlig virksomhed – og fordi vi mener, at alle virksomheder har 
et ansvar for at bidrage til en bæredygtig global udvikling. Det 
er først, når stater, organisationer og virksomheder går sammen 
om at tage ansvar, at vi for alvor kan rykke udviklingen i den 
rigtige retning – og at vi som dansk vandselskab har et ansvar 
for at gå forrest og bidrage til udviklingen der, hvor vi kan. Fordi 
vi kan. 

Vi ser Global Compact som en dagsorden, der med sin formu-
lering af nogle overordnede, etiske principper for ansvarlig virk-
somhed i en global virkelighed kan være med til at drive denne 
udvikling frem. Ikke mindst når denne dagsorden kobles med 
konkrete udviklingsmål i form af FN's 17 verdensmål. 

FN's Global Compact 
De ti principper

• Virksomheden bør støtte og respektere 
beskyttelsen af internationalt erklærede 
menneskerettigheder

• Virksomheden bør sikre, at den ikke medvir-
ker til krænkelser af menneskerettighederne

• Virksomheden bør opretholde forenings-
friheden og effektivt anerkende retten til 
kollektiv forhandling

• Virksomheden bør støtte udryddelsen af 
alle former for tvangsarbejde

• Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse 
af børnearbejde

• Virksomheden bør afskaffe diskrimination i 
relation til arbejds- og ansættelsesforhold

• Virksomheden bør støtte en forsigtighedstil-
gang til miljømæssige udfordringer

• Virksomheden bør tage initiativ til at 
fremme større miljømæssig ansvarlighed

• Virksomheden bør opfordre til udvikling og 
spredning af miljøvenlige teknologier

• Virksomheden bør modarbejde alle former 
for korruption, herunder afpresning og 
bestikkelse

Kilde: samfundsansvar.dk/fns-global-compact
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Mål for bæredygtig udvikling
Da vi i 2016 tog FN's verdensmål til os som et globalt perspektiv 
på bæredygtighed, var det et naturligt næste skridt i udviklin-
gen af vores ansvarlighedsindsats. 

I 2017 iværksatte vi et analysearbejde, der havde til formål at 
undersøge, hvordan vi bedst kan støtte op om verdensmålene, 
så vi bidrager til reel bæredygtig udvikling.  

Den indledende analyse omfattede en grundig gennemgang 
af samtlige 17 verdensmål, 169 delmål og 232 målepunkter, så-
dan som de er formuleret af FN – holdt op imod vores virke og 
vores indsatser indtil nu. 

Konklusionen var, at bæredygtig udvikling er en kompleks stør-
relse – og at der er brug for en dybere granskning af, hvor og 
hvordan vi som dansk vandselskab kan bidrage mest virknings-
fuldt, før vi formulerer vores egne mål op imod verdensmålene.   

For hvor ligger de primære udfordringer for netop vores virk-
somhed? I en bredere dansk kontekst – og set i et globalt per-
spektiv? Hvor har vi et ansvar, direkte eller indirekte – og hvor 
har vi mulighed for at støtte eller skabe udvikling? 

Vi besluttede derfor ved udgangen af 2017 at nedsætte en 
tværorganisatorisk projektgruppe, der hen over de næste to år 
skal arbejde i dybden med disse spørgsmål – og hen imod en 
formulering af vores egne, specifikke mål for bæredygtig ud-
vikling.  

Det er hensigten, at disse mål skal skrives ind i vores næste 
5-årsstrategi, Strategi 2020-24 – og verdensmålsprojektet leverer 
dermed et væsentligt bidrag til den kommende strategiproces.

Vi støtter op om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og inddrager dem i udviklingen af vores ansvarlighedsarbejde.
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Grundvand og drikkevand

UDFORDRINGER
At beskytte grundvandet mod forurening, 
så vi har rent grundvand både nu og i 
fremtiden

At indvinde grundvand af høj kvalitet og i 
tilstrækkelig mængde

At begrænse vores påvirkning af den 
våde natur mest muligt, når vi indvinder 
grundvand

At levere sundt og sikkert drikkevand af 
høj kvalitet

At sikre et konstant fokus på hygiejne i 
alle processer

At sikre en stabil drikkevandsforsyning 
døgnet rundt

Vand er en livsnødvendig ressource, og når vi pumper grundvand op af jorden og leverer drikke-
vand til vores kunder, griber vi ind i vandets naturlige kredsløb. Det medfører et stort ansvar – for 
bl.a. bæredygtig indvinding, grundvandsbeskyttelse og sikring af det rene drikkevand.

Grundvand
Grundvand dannes af vand på overfladen, der siver ned i jor-
den og ophobes i grundvandsmagasiner. På vores kildepladser 
henter vi grundvand op, som bliver til drikkevand. Grundvand 
kan drikkes, som det er, men det smager bedre efter iltning og 
simpel filtrering på et af vores vandværker. For at sikre frem-
tidens drikkevand er det vigtigt at beskytte vores grundvand 
– særligt i områderne omkring vores kildepladser.

Kildepladser
For at sikre, at vi i fremtiden fortsat kan levere rent drikkevand, 
undersøger vi hele tiden mulighederne for nye kildepladser. I 
2017 har vi foretaget en bearbejdning af statens grundvands-
kortlægning på Nordfyn og suppleret med ekstra undersøgel-
ser af, hvor der på sigt vil være mulighed for at etablere nye 
regionale kildepladser. Undersøgelsesarbejdet er stort set af-
sluttet, og vi har fundet nogle egnede lokaliteter. Kildepladsen 
ved Trøstrup Vandværk, som vi overtog per 1. januar 2017, er en 
af de lokaliteter, der ser lovende ud.

Vandværk

Hvad er en kildeplads?
Kildepladser er de steder, hvor vi pumper grundvand 
op. De ligger typisk i nærheden af vores vandværker. 
I 2017 havde vi otte aktive kildepladser.
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Vi beskytter grundvandet
Grundvand på Fyn er 30-40 år om at trænge ned gennem jord-
lagene. Vores strategi er at beskytte grundvandet for at sikre 
fremtidens drikkevand. Fund af pesticidrester i drikkevandet 
flere steder i landet har gjort emnet grundvandsbeskyttelse 
meget aktuelt i 2017. Du kan læse mere om vores pesticidfund 
på side 14.

Vi beskytter bl.a. grundvandet via skovrejsning og aftaler med 
landmænd om miljøvenlig drift, og vi har egentlige handlepla-
ner for fire af vores kildepladser. Skovrejsning er et vigtigt ele-
ment i vores beskyttelse af grundvandet – med Elmelund Skov 
som vores hidtil største skovrejsningsprojekt. Læs mere om  
skovrejsning og Elmelund Skov på vandcenter.dk/elmelund.

I 2017 havde vi aftaler på plads for 35 % af det areal, hvor vi 
ønsker at beskytte grundvandet.

Vandskov ved Brylle
På Skovens Dag den 7. maj blev Brylle Vandskov indviet, og de 
første træer blev plantet. Der er tale om en ny skov, der med 
navnet ”Vandskov” synliggør, at den bidrager til beskyttelsen af 
grundvandet omkring Borreby kildeplads, hvor grundvandsma-
gasinerne er sårbare.

Vi har etableret skoven i samarbejde med Hedeselskabet, og 
dette samarbejde med en privat aktør gør projektet til noget 
særligt. Hedeselskabet køber jorden og driver skoven, mens 
vi betaler for de deklarationer, der sikrer arealet mod fremtidig 
sprøjtning. Samarbejdet giver fordele for begge parter – og for 
beboerne i området.

Der har været flere faser i projektet. Første skridt var at finde 
tilstrækkeligt med sammenhængende arealer. Der er erhvervet 
87 hektar jord inden for projektområdet til skovrejsning, og det 
er forventningen, at vi samlet set vil beskytte et areal på op til 
150 hektar, når projektet er afsluttet.

Lukning af gamle brønde
Som en del af vores arbejde med grundvandsbeskyttelse gen-
nemførte vi i 2016-2017 en sløjfningskampagne med det for-
mål at identificere og lukke flest muligt ubenyttede private 
brønde og boringer, da de udgør en risiko for forurening af 
grundvandet. Det skyldes, at boringen skaber en kanal ned til 
de dybereliggende jordlag, så forurening kan sive direkte ned 
til grundvandet – uden den naturlige filtrering, der sker i jord-
lagene.

Der plantes træer til Brylle Vandskov 
på Skovens Dag den 7. maj 2017.

Grundvandet kommer fra

30-100 m
dybe boringer

Grundvandet er

20-200 år
gammelt

Vi indvandt

9,9
mio. m³ grundvand
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Kampagnen omfattede områderne nær Bolbro, Borreby og 
Holmehave kildepladser, hvor vi henter ca. 60 % af Odenses 
drikkevand. Som grundejer eller beboer i kampagneområdet 
kunne man i hele 2017 anmelde en ubenyttet brønd eller bo-
ring og få den sløjfet gratis – en opgave, der normalt vil koste 
den private forbruger omkring 12.000 kr. at få udført. I alt nåede 
vi med udgangen af 2017 at få lukket 81 ud af 85 indmeldte 
brønde.

Ny grundvandsmodel
I 2017 blev der udarbejdet en grundvandsmodel for oplandet 
til Bolbro og Eksercermarken kildepladser. Modellen er et led i 
partnerskabsprojektet Fælles grundvand fælles ansvar med Regi-
on Syddanmark, Odense Kommune og GEUS. Grundvandsmo-
dellen skal benyttes til at beregne udbredelsen af forurening fra 
de kendte forureningskilder i området.  

Hos VandCenter Syd vil vi kunne bruge resultaterne til at tilpas-
se vores indvindingsstrategi, designe et overvågningsprogram 
og prioritere vores indsats.

Bæredygtig indvindingsstrategi
VandCenter Syd ønsker en bæredygtig grundvandsindvinding, 
og vi forsøger at fordele vores indvinding strategisk. Det er en 
kompleks opgave at sammensætte en indvindingsstrategi, der 
både forholder sig til idealet om at indvinde rent grundvand 
og den virkelighed, vi står i, hvor der er flere hensyn at tage og 
lovkrav at overholde. 

Ændringer i vores grundvandsindvinding påvirker grundvands-
standen, dvs. hvor højt grundvandet ligger i jorden. Der er en 
øvre grænse for hvor meget grundvand, vi kan indvinde fra én 
boring uden risiko for at trække forurening ind til en kildeplads. 
Forurening kan nemlig flytte sig nede i jorden, hvis man fx luk-
ker en boring og øger indvindingen på en anden. 

En for kraftig indvinding kan også medføre vandkvalitetspro-
blemer og negative konsekvenser for den del af naturen, der er 
afhængig af grundvandstilstrømning eller en høj grundvands-
stand – fx vandløb. 

Endelig forsøger vi at holde indvindingen på et niveau, der 
bedst muligt imødegår problemer med grundvandsstigning i 
lavtliggende områder.

For at undgå, at vi udnytter grundvandsressourcen for meget, 
måler vi grundvandsstanden i et netværk af boringer ved vores 
kildepladser. Der kan være store variationer i grundvandsstan-
den, og derfor følges udviklingen i flere boringer. Vores målin-
ger strækker sig mange årtier bagud og giver et godt billede af 
udviklingen i grundvandsstanden generelt. Vi har i 2017 i gen-
nemsnit indvundet ca. 220.000 m3 grundvand per boring.

G.O. Andrups Grundvandspris
VandCenter Syd uddeler årligt G.O. Andrups Grundvandspris på 
60.000 kr. som anerkendelse af en særlig indsats for at beskytte 
grundvandet.

Prisen gik i 2017 til Poul L. Bjerg fra Danmarks Tekniske Univer-
sitet, hvis forskning har et særligt fokus på punktkilder, der kan 
true grundvandet, samt mulighederne for at afværge forure-
ning. Læs mere på vandcenter.dk/grundvandspris.

Målestationer
For at holde øje med hvordan grundvandsindvin-
dingen påvirker naturen, har vi hidtil haft målesta-
tioner i de vandløb, der krydser vores kildepladser. 
I 2016 nedlagde vi vores målestationer med planer 
om i stedet at etablere nye permanente målestatio-
ner. Stationerne er endnu ikke etableret, men vi har 
adgang til data fra en statsejet målestation i Ryds Å.

Drikkevandsboringer i Elmelund Skov.
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Drikkevand
Når vi henter grundvand op, pumpes det til et af vores vand-
værker, hvor det iltes og filtreres, inden det er klar som drik-
kevand. Vi fører skarp kontrol med kvaliteten af både grund-
vandet og drikkevandet på vandværkerne – og ved udvalgte 
kunder i form af stikprøver. 

Vi har i 2017 haft nogle kvalitetsmæssige overskridelser, som 
alle er håndteret i tæt samarbejde med myndighederne. I in-
gen af tilfældene har der været risiko for forbrugernes sundhed. 
Du kan læse mere på vandcenter.dk/vandkvalitet. 

Vi har et mål om at være blandt de 25 % mest effektive vand-
selskaber på udvalgte parametre inden for vand og spildevand 
(se side 49). Et af disse parametre handler om, hvor mange pro-
cent af vores bakteriologiske stikprøver der lever op til drikke-
vandsbekendtgørelsen. I 2017 ligger vi som nummer 25 ud af 
61 vandforsyninger (baseret på 2016-tal), hvilket ikke opfylder 
målet om at være blandt de 25 % bedste på dette felt.

I 2017 blev der fra regeringens side lagt op til ændringer i må-
den, hvorpå der skal føres kontrol med drikkevandet. Vores 
brancheorganisation DANVA var imod en del af de foreslåede 
tiltag, da de bl.a. betød, at små private brønde kunne slippe 

for at teste drikkevandskvalitet. For os som stort vandselskab 
betød lovændringen, at vi fremadrettet skal tage vores vand-
prøver hos kunderne frem for på vores eget ledningsnet og 
værker. Det betyder, at der kan opstå mistanke om forurening, 
hvor overskridelser i virkeligheden kommer fra kundens egen 
installation. Implementeringen af den nye lovgivning skulle 
være sket i efteråret 2017, men blev udsat, da bekendtgørelsen 
kom sent. Primo 2018 afventer vi stadig en vejledning fra mi-
nisteriet, hvorefter vi kan fastlægge det endelige program for 
prøvetagning, herunder tage stilling til omfanget af prøver på 
vores eget system.

Rent grundvand som drikkevand 
Vi har gennem mange år haft det samme mål for kvaliteten af 
grundvandet, som er, at ”Mere end 95 % af vores samlede grund-
vandsindvinding skal være rent grundvand, der overholder græn-
seværdierne for miljøfremmede stoffer”. Det mål blev ikke nået i 
2017. Dette skyldes fundet af pesticidresten desphenyl-chlo-
ridazon (se side 14), som vi opdagede i august 2017.

Nyt mål for bæredygtig indvinding
Når vi indvinder grundvand, er det en omhyggelig balance-
gang for at sikre den bedst mulige drikkevandskvalitet under 
hensyn til alle de forhold, vi beskrev under ”Bæredygtig indvin-
dingsstrategi” (side 12).

Assens
Kommune

Middelfart
Kommune

Svendborg
Kommune

Faaborg-Midtfyn
Kommune

Nyborg
Kommune

Kerteminde
Kommune

Nordfyns
Kommune

Odense
Kommune

Lundeværket

Hovedværket

Dalumværket

Lindvedværket

Trøstrup vandværk

Holmehaveværket

Vores forsyningsområde: Drikkevand
De blå områder viser, hvor vi forsyner  
forbrugere med drikkevand.

Vores vandværker
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To af vores vandværker - Lindvedværket og Dalumværket - 
måtte midlertidigt lukke i august 2017, da vi fandt indhold af 
stoffet desphenyl-chloridazon, som lå over grænseværdien. 
Vi kendte på det tidspunkt ikke ret meget til stoffet, som er 
nedbrydningsprodukt fra et pesticid, der er blevet brugt i pro-
duktionen af roer, rødbeder og løg. Et pesticid, som i dag er 
forbudt i Danmark. 

Desphenyl-chloridazon er ifølge myndighederne ikke sund-
hedsfarligt i de koncentrationer, vi fandt– men grænseværdi-
en var overskredet, og det gav helt naturligt anledning til be-
kymring blandt forbrugerne. Læs mere om kommunikationen 
til vores kunder under forløbet på side 25.

Vores løsning på problemet var i første omgang at lægge vores 
drift om. Vores vandværker trækker hver især vand fra en ræk-
ke boringer, som vi fik testet straks efter fundet på vandvær-
kerne. Herefter kunne vi skrue op og ned - så vi hentede mest 
vand fra de boringer, der havde intet eller kun lidt indhold af 
desphenyl-chloridazon - og samlet set levere vand, hvor græn-
seværdien var overholdt.

Efterfølgende har der været en række aktiviteter. Først og 
fremmest har det givet anledning til, at vi sammen med regio-
nen og andre vandselskaber ser nærmere på den fremtidige 
forsyningssituation, og hvad vi kan forvente os af den kon-
krete forurening. Fordi desphenyl-chloridazon er et nedbryd-
ningsprodukt, kan problemet blive større eller mindre over 
tid – afhængig af hvor, hvornår og hvor meget, der er sprøjtet 
med det oprindelige pesticid.

Desuden har vi forholdt os til, hvordan vi fremover holder 
øje med nye forureningskilder. Som vandselskab har vi pligt 
til at teste vores drikkevand for uønskede stoffer. Listen over 
stoffer i det obligatoriske analyseprogram omfatter ikke alle 
stoffer, der findes – og i efteråret 2017 var stoffet desphenyl-
chloridazon ikke på listen. Vi testede for stoffet, fordi vi blev 
opmærksomme på, at en anden forsyning havde haft fund. 
Forureningssagen ramte vandværker i hele landet, og efterføl-
gende er der sat et arbejde i gang, der skal revidere det obliga-
toriske analyseprogram og understøtte videndeling om fund 
af nye stoffer.

Mens vi venter på disse forbedringer, har vi selv omkring års-
skiftet testet for en række stoffer, udover dem vi er forpligtet 
til. Denne test viste ingen nye problemer. 

Forureningssagen har sat en helt ny dagsorden for forsynings-
sikkerhed og tillid til drikkevand. Hvordan VandCenter Syd er 
med til at tackle de nye udfordringer – i samarbejde med den 
øvrige vandbranche på Fyn – er en udfordring, vi fortsat kom-
mer til at arbejde meget med. Læs også side 41.

Hvad er en grænseværdi?
En grænseværdi er et tal for den mængde af et 
givent stof, som drikkevand eller fødevarer maksi-
malt må indeholde. 

I Danmark stiller vi meget strenge krav til vores 
drikkevand. Den lovmæssigt fastsatte grænseværdi 
for pesticidrester i drikkevand er 0,1 mikrogram/l, 
svarende til 1 g per 10 millioner liter vand.

Pesticidrester i vores grundvand
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Fundet af desphenyl-chloridazon i visse grundvandsborin-
ger tvang os til at revurdere vores hidtidige målsætning om, 
at mere end 95 % af grundvandsindvindingen skal være rent 
grundvand. For at opfylde dette mål ville vi nemlig være nødt 
til at overudnytte de ikke-forurenede boringer, dvs. pumpe så 
meget vand op fra dem, at vi på sigt ville ødelægge vandkvali-
teten i disse boringer (se side 12).

Med den erkendelse besluttede vi i 2017 at ændre vores ser-
vicemål, så det i højere grad rummer de mange hensyn i vores 
indvindingsstrategi. Du kan se målet for grundvandskvaliteten 
i vores virksomhedsplan på vandcenter.dk/virksomhedsplan.

VandCenter Syd vil fortsat arbejde efter målsætningen om det 
rene grundvand gennem vores indsatser for grundvandsbe-
skyttelse (se side 11).

Drikkevandssikkerhed
Vores drikkevand skal leve op til strenge kvalitetsmål og hygi-
ejneregler gennem kvalitetsstyring. Kvalitetsstyring er en del 
af vores ledelsessystem og omfatter bl.a. Dokumenteret Drikke-
vandsSikkerhed (DDS). Med DDS’en kan vi dokumentere, hvor-
dan vi har styr på drikkevandssikkerheden i alle aktiviteter fra 
kilde til kunde.

Ekstra sikring mod vandforurening
UV-behandling af drikkevandet er en ekstra sikkerhed mod 
drikkevandsforurening, som kan supplere vores i forvejen høje 
niveau af kvalitet og hygiejne i drikkevandssystemet. UV-be-
handling begrænser og neutraliserer eventuelle bakterier og 
vira i vandet og kan derved begrænse en evt. bakteriologisk 
forurening og holde den inden for et afgrænset område. Meto-
den ændrer ikke vandets smag.
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Figur 1: På grafen kan du se, hvordan mængden og brugen af det vand, vi 
pumper op, har udviklet sig de sidste ti år. Vandforbruget er generelt fal-
dende for både private husholdninger og virksomheder.

Udvikling i vandmængder 2008-2017
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Vandtyper, figur 1

 Skyllevand/filterskyllevand: Vand der bruges 
til at rengøre filtrene på vores vandværker.

 Sekundavand: Vand der ikke har drikkekvalitet, 
og som bruges til andre formål, fx tekniske an-
læg, køling mv.

 Tab, udskylninger:  Drikkevand som går tabt, 
fx når der er utætte vandrør, når brandvæsnet 
slukker en brand, eller når der tappes vand fra 
vores gratis drikkevandsposte.

 Lev. til andre kommuner og andre vandværker
 Drikkevand: Grundvand som er iltet og filtreret 

– og sendt ud til erhverv og institutioner.
 Drikkevand: Grundvand som er iltet og filtreret 

– og sendt ud til private forbrugere.
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På nuværende tidspunkt har vi opsat to UV-anlæg. I 2017 gen-
nemførte vi et nyt udbud på UV-behandling, der medfører en 
stor energimæssig og økonomisk besparelse. Vi forventer at på-
begynde opsætningen af de nye anlæg på udvalgte vandvær-
ker, højdebeholdere og trykforøgere i løbet af 2018. 

Blødgjort vand
Vandet i VandCenter Syds indvindingsområde indeholder me-
get kalk. Blødgjort vand er vand, hvor kalken er helt eller del-
vist fjernet. De seneste år har VandCenter Syd kørt forsøg med 
blødgøring af drikkevand, og vi har indtil nu testet to forskellige 
blødgøringsmetoder. For at sikre, at metodevalg både er miljø-
mæssigt og økonomisk optimalt, undersøger vi fortsat mulige 
blødgøringsmetoder. 

I efteråret 2017 har vi gennem MUDP (Miljøteknologisk Udvik-
lings- og DemonstrationsProgram) opnået økonomisk støtte til 
at udvikle en ny metode til blødgøring. Metoden kaldes PAS 

(Plastic Air Softening), og projektet udføres i samarbejde med en 
privat aktør og HOFOR. Projektet er toårigt og skal undersøge 
formodningen om, at metoden giver en effektiv, økonomisk 
og miljøvenlig blødgøring af drikkevand. PAS er en kemikaliefri 
teknologi og drives udelukkende af luft, som pumpes ind i bun-
den af et filter, der består af plastiklegemer.

VandCenter Syd har sammen med Odense Kommune nedsat 
en projektgruppe, der skal undersøge Forbrugerkonsekvenser i 
Odense ved blødgjort vand. Projektet startede i december 2017 
og har til formål at vurdere fordele og ulemper ved et eventu-
elt valg om at tilbyde blødgjort vand til forbrugerne. Arbejdet 
afsluttes til september 2018 og vil resultere i en rapport og en 
eventuel anbefaling til Odense Kommune.

Vi har fornyet

6 km
vandrør

Vandets hårdhedsgrad er

15-20
°dH

Vi har

20
offentlige vandposte
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Når du har brugt det rene vand, løber det i kloakken og herfra til vores renseanlæg. Samtidig 
falder der regn, som mange steder også løber i kloakken. Det rensede vand sendes tilbage til å 
og fjord, hvor det indgår i vandets naturlige kredsløb og om mange år igen bliver til grundvand.

Klimatilpasning og kloak
VandCenter Syd driver kloaksystemet, som leder spildevand fra 
kunderne – og regnvand fra veje og pladser – ind til rensean-
læggene i Odense og Nordfyns kommuner. 

Vi har ansvar for at vedligeholde og forny kloaksystemet, så 
spildevandet transporteres sikkert fra afløb til renseanlæg – og 
for at ombygge og udbygge systemet, når fx byudvikling og 
klimaforandringer stiller nye krav. 

Kloaksystemet er ikke bygget til at kunne aftage de store 
mængder regn, der følger med klimaforandringerne, og når 
det overbelastes, sker der enten oversvømmelser eller overløb 
til naturen. 

Derfor skal der flere og nye løsninger til. Løsningerne spænder 
fra større rør, bassinanlæg og separatkloakering (hvor regn og 
spildevand løber i adskilte rør) til forskellige typer af såkaldte 
LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand), hvor regnvand 
tænkes som en ressource, der kan bruges dér, hvor den falder. 
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UDFORDRINGER
At bidrage til helhedsorienteret 
klimatilpasning til gavn for både 
mennesker og miljø 

At sikre en stabil og sikker afledning af 
spildevand hele døgnet 

At nedbringe antallet af overløb fra 
kloaksystemet til vandløb i forbindelse 
med store mængder regn

At bidrage til sunde vandmiljøer gennem 
sikker og effektiv rensning af spildevand

Spildevand og regnvand
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Blå og grønne løsninger
Når vi arbejder med LAR-projekter, er der tit tale om mere end 
en teknisk løsning. Projekterne kan være forbundet med mer-
værdi som æstetik og rekreative byrum, som vi skaber sammen 
med de relevante myndigheder. 

Vi har i samarbejde med Odense Kommune igangsat pilotpro-
jektet Klimaklar Skibhus for at afhjælpe problemer med kæl-
deroversvømmelser i en afgrænset del af Skibhuskvarteret i 
Odense centrum. Det sker ved at håndtere regnvand i vejbede 
og andre såkaldte LAR-elementer – og på den måde løse kloak-
systemets kapacitetsudfordringer. Det sker i en kombination 
af dels et anlægsprojekt, dels private boligejeres håndtering af 
regnvand på egen grund – se mere side 26.

Vi tog første spadestik på anlægsprojektets første etape i be-
gyndelsen af efteråret, hvor vi på to villaveje anlagde vejbede 
og vandgennemtrængelig belægning. 

Første etape er afsluttet og har givet værdifulde erfaringer fra 
bl.a. udfordringer med anlæggelsen af den gennemtrængelige 
belægning. Erfaringerne tages med videre til projektets anden 
etape, som er planlagt til at starte i 2018. Du kan læse mere på 
klimaklar.nu.

Klimavenlig byudvikling
I forbindelse med at Odense Kommune etablerer en let-
bane, skal vi omlægge vores spildevandsrør under det 

kommende letbanespor. Det har givet os mulighed for at 
medtænke regnvandshåndtering ved bl.a. at lægge nye, sepa-
rate regnvandsrør på udvalgte strækninger, hvor kloaksystem- 
ets kapacitet er under pres. I 2017 har vi arbejdet med regn-
vandshåndtering på Højstrupvej, Vestre og Østre Stationsvej, 
Rugårdsvej og Nyborgvej. Regnvandet ledes bl.a. til Odense 
Havn, hvilket er med til at afhjælpe problemer med kælderover-
svømmelser i forskellige byområder. Samtidig har vi også haft 
mulighed for at forny og udvide eksisterende kloakrør.

Bogense 
renseanlæg

Otterup 
renseanlæg

Nordvest renseanlæg
Ejby Mølle renseanlæg

Nordøst 
renseanlæg

Søndersø renseanlæg

Hofmansgave 
renseanlæg

Hårslev 
renseanlæg

Vores forsyningsområde: Spildevand
De blå områder viser, hvor vores otte rense-
anlæg modtager spildevand fra. I de områder, 
hvor der ikke er offentlig kloak, tømmer vi 
bundfældningstanke og samletanke.

Vores renseanlæg

Første etape af Klimaklar Skibhus blev afsluttet i december 2017. Her ses 
vejbede og vejtræer.
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Den nye underjordiske p-kælder under Thomas B. Thriges Gade 
krævede også, at vi omlagde vores kloakrør. Her har vi separeret 
regnvandet fra, så det nu ledes ud i Odense Å. 

I 2017 har vi også arbejdet med planlægning af et underjor-
disk regnvandsbassin nær Odense Idrætshal, da området her 
er hårdt ramt af oversvømmelse ved større regnskyl. Det under-
jordiske bassin skal i 2018-2019 etableres under en p-plads og 
skal afhjælpe oversvømmelserne. Projektet er den første del af 
en større klimatilpasning i området. 

Nye udstykninger
I 2017 har vi kloakeret mange nye udstykninger – bl.a. Fiona-
grunden i Bogense og Østerlunden i Odense. Desuden har vi 
erhvervet et areal i Højme for at etablere et nyt stort bassin, som 
skal håndtere regnvandet fra den nye erhvervsudstykning syd 
for motorvejen.

Når vi anlægger kloak til nye udstykninger, overvejer vi altid, 
hvordan regnvandshåndtering kan tænkes med ind. For at be-
skytte vandløbene og vores eksisterende kloaksystem tilstræ-
ber vi som udgangspunkt at håndtere regnvandet lokalt ved at 
nedsive det i fx vejbede.

Hvis nedsivning af forskellige årsager ikke er muligt, kloakerer 
vi med et separat rør til regnvandet, som så afledes via et regn-
vandsbassin. Regnvandsbassinerne tjener dels til at bremse 
vandet og dels som sandfang og olieudskiller, inden vandet 
ledes til nærmeste vandløb eller å – eller alternativt til vores ek-
sisterende kloaksystem.

Kystkloakken
På Nordfyn er kloaksystemet flere steder udfordret af store 
mængder såkaldt uvedkommende vand (fx regnvand), som 
optager plads i kloaksystemet og på renseanlægget – uden 
egentlig at høre hjemme der. Det gælder fx kloaksystemet, 
kaldet kystkloakken, der dækker en række sommerhusområder 
på Nordfyn. Kystkloakken er kun beregnet til at aftage spilde-
vand, men der ledes både regn- og drænvand i kloakken pga. 
fejltilslutninger. Det giver sommerhusejerne problemer med at 
skylle ud i toilettet, når der er kraftig eller længerevarende regn, 
fordi der er for meget vand i kloaksystemet.

Sommerhusgrundenes kloakker er undersøgt for fejltilslutnin-
ger, og vi samarbejder med Nordfyns Kommune om at få fej-
lene udbedret.
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Hvad er klimatilpasning?
Klimatilpasning defineres af FN’s klimapanel (IPCC) 
overordnet som samfundets tilpasning til de klima-
ændringer, der forventes over de kommende årtier, 
og kan helt kort formuleres således:

”Klimatilpasning er svar på eksisterende eller forven-
tede effekter af klimaændringer. Klimatilpasning mo-
dererer skaden eller udnytter fordelene ved klimafor-
andringer. Der findes forskellige former for tilpasning 
heriblandt naturlig og planlagt tilpasning.”1

I Danmark kender vi primært klimatilpasning som 
løsninger, der handler om at håndtere øgede vand-
mængder. Enten i form af stormflod og stigende 
vandstand ved kysterne eller som øgede mængder 
regnvand og hyppigere skybrud.

For VandCenter Syd handler det om regnvand. I vores 
forsyningsområde er regnvandet traditionelt blevet 
ført væk fra overfladen gennem kloaksystemet, men 
med de øgede mængder regnvand, som klimaforan-
dringerne forventes at medføre, bliver pladsen i kloak-
systemet for trang. Vi er nødt til at tænke i nye baner 
for at undgå, at kloakkerne løber over i kældre, åer og 
vandløb. Derfor arbejder vi strategisk og langsigtet 
med regnvandshåndtering, som både kan være tænkt 
ind fra starten af et nyt projekt eller som tilpasning af 
en eksisterende struktur - fx i bymidten. I begge tilfæl-
de er udfordringen den samme: At vi de kommende 
år forventer mere regn pga. et ændret klima.

Gennem arbejdet med regnvandshåndtering bidra-
ger VandCenter Syd således til klimatilpasning. Når vi 
taler om klimatilpasning i vores projekter, er der tale 
om forskellige former for regnvandshåndtering samt 
hensyn til stigende havvandsstand og grundvands-
stand. 

Vi bidrager også til at forebygge klimaforandringer. 
Det gør vi bl.a. gennem vores arbejde med energiopti-
mering og CO2-reduktion. Læs mere om dette arbejde 
i kapitlet "Fodaftryk".

1 Kilde: klimatilpasning.dk
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Der kan også komme uvedkommende vand fra indsivninger i 
såvel rør som brønde. Siden 2013 har vi fornyet ca. halvdelen 
af vores hovedledninger i det undersøgte område. Når vi har 
set effekten af at få rettet de fejltilslutninger, der er fundet, vil 
vi vurdere behovet for at forny den offentlige del af systemet 
yderligere. 

Kloakering i det åbne land 
Nordfyns Kommune vedtog i eftersommeren 2017 en ny spil-
devandsplan, som medførte, at 81 ejendomme i det åbne land 
skal tilsluttes kloaksystemet, så deres spildevand ledes til vores 
renseanlæg i stedet for til egen septiktank. Når spildevandet 
bliver ført til kloaksystemet, vil det blive renset langt mere ef-
fektivt og miljøvenligt end før. Vi begyndte på tilslutning af de 
81 ejendomme kort før jul og fortsætter arbejdet i 2018. 

Dit og vores ansvar
Vi oplever, at vores kunder indimellem er usikre på, hvem der 
har ansvaret for kloaksystemet på privat grund. Er du husejer, 
ejer du selv de vand- og kloakrør, der ligger på din grund – og 
har dermed også ansvaret for at vedligeholde dem og sikre, at 
din tilslutning til det offentlige system er korrekt. VandCenter 
Syd vedligeholder rørene på offentlig grund.

Du har også ansvar for at forebygge oversvømmelser i din egen 
kælder – og for at fjerne vandet fra kælderen, hvis uheldet er 
ude.

Vil du gøre noget for at beskytte dig selv mod oversvømmelser, 
så start med at læse de gode råd, vi har samlet her: vandcenter.
dk/faq og vandcenter.dk/gode-raad.

Rotter
Med dit ansvar for kloakrørene på egen grund, følger også an-
svaret for at forebygge problemer med rotter. I Miljøministeriets 
plan fra 2010 fremgår det, at en af de væsentligste årsager til 
rotteproblemer er dårlige stikledninger hos private grundejere 
og virksomheder. 

På den offentlige del af kloaksystemet er det VandCenter Syd, 
der har ansvaret for udskiftning og vedligehold. Vi reparerer vo-
res rør og udskifter dårlige rør, når vi opdager, at de er årsag til 
rotteproblemer. Renovering og udskiftning er en effektiv måde 
at fjerne rotteproblemer på.

Pas på afløbet
Hvis du bruger toilettet som skraldespand, kan det 
tilstoppe kloakken og forringe renseprocessen på 
renseanlægget. Der er faktisk kun tre ting, der må 
komme i toilettet: Lort, pis og papir, som vi siger i 
kampagnen Kun tre ting i dit lokum (side 24).
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Kloak og natur
Udfordringerne med kapacitetsproblemer i vores kloaksystem 
betyder, at mange af vores projekter også handler om at fjerne 
uvedkommende vand. 

Kapacitetsproblemer og uvedkommende vand i kloaksyste-
met betyder, at der ved kraftigt eller længerevarende regnvejr 
indimellem sker overløb fra systemet til naturen. Det er et vilkår 
for alle spildevandsselskaber, som der er taget højde for i vores 
udledningstilladelser.

Overløb
Når vi har overløb, er det spildevand fortyndet med regnvand, 
der på udvalgte steder i kloaksystemet løber ud i naturen. Vores 
myndighed stiller krav vedrørende mængden og frekvensen af 
disse tilladte overløb. 

Som kloaksystemet er dimensioneret, kan vi desværre ikke altid 
leve op til disse krav. Flere steder skal der gøres en særlig ind-
sats, som sikrer, at overløbene ikke forhindrer en god økologisk 
tilstand i vandløbene. 

Vi arbejder løbende på at reducere overløb i vores klimatilpas-
nings- og kloakprojekter – og på at blive klogere på, hvordan vi 
gør det bedst muligt, så vi får de samlet set mest bæredygtige 
løsninger. 

Påvirkning af vandmiljøet
For at kunne prioritere de projekter, der vil give størst miljø-
mæssig værdi for pengene, har vi udviklet en samlet model for 
vores kloaksystem, renseanlæg og de store vandløb i Odense 
Kommune. Modellen skal give os et detaljeret overblik over vo-
res påvirkning af vandmiljøerne, så vi kan prioritere de indsat-
ser, der vil gavne miljøet mest.

For at skaffe data til modellen har vi opsat 16 målestationer i 
vandløb i Odense Kommune, og måleprogrammet blev sat i 
gang 1. april 2017. Vi vil fortolke modellens resultater ud fra ud-
valgte stoffers påvirkning af vandmiljøet.

Overløbsprojekter
Nogle af vores projekter er målrettet mod at gøre noget ved 
overløb, bl.a. vores projekter ved Langelinie i Odense og Vedby 
på Nordfyn.

Over de sidste år har vi været opmærksomme på, at der har væ-
ret for store mængder overløb ved Vedby. I 2017 har vi derfor 
gennemgået kloaksystemet i området. Det viste sig, at der er 
en del private tilslutninger af drænvand til kloakken samt vand 
fra to gadekær og to bassiner. Det er kloaksystemet ikke bereg-
net til. Sammen med Nordfyns Kommune arbejder vi på at løse 
problemet med fejltilslutningerne. 

Ved udgangen af 2017 afsluttede vi efter fem år vores store klo-
akprojekt på Langelinie, så områdets kloaksystem nu er bedre i 
stand til at aftage regn- og spildevand på en effektiv måde. Det 
giver færre oversvømmede kældre hos vores kunder og færre 
overløb til Odense Å. Langelinieprojektet har reduceret antallet 
af overløbshændelser fra kloakken til Odense Å fra ca. 50 gange 
om året til to gange i 2017.  
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Målestation, der indsamler data om tilstanden i vandløbet.

Vi har renset

28,1
mio. m3 spildevand

Vores renseanlæg har fjernet

95 %
fosfor fra spildevandet

Vi har fornyet

8,7
km kloakrør
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Rensning og vandmiljø
På vores otte renseanlæg gennemgår vandet en mekanisk, bio-
logisk og kemisk rensning og bliver filtreret, inden vi leder det 
ud i enten en nærliggende å, Odense Fjord eller Lillebælt. På 
side 18 kan du se placeringen af vores renseanlæg.

Kontrol af spildevand og slam
Vi fører kontrol med det rensede spildevand, og vi renser bedre, 
end loven kræver. Ud over kravene til det rensede spildevand 
skal vi også overholde krav til indhold af tungmetaller og miljø-
fremmede stoffer i det slam, som er restproduktet fra rensning-
en. Vores medarbejdere på renseanlæggene kontrollerer dag-
ligt det rensede vand og slammet ved hjælp af online-målere 
for at holde øje med driften og effektiviteten af vores anlæg.

Som en del af vores ledelsessystem har vi udviklet Dokumente-
ret SpildevandsSikkerhed (DSS), som er med til at forbedre styrin-
gen og forebygge risici for miljøet, vores kunder, medarbejdere 
og anlæg. Vi gennemgår og tilretter DSS’en en gang om året.

Kvælstof
Det rensede spildevand undersøges først og fremmest for ind-
holdet af organisk stof, kvælstof og fosfor. I 2017 var vi under 
de lovmæssige grænseværdier for alle tre stoffer, bortset fra to 
tilfælde, hvor vi overskred sommerkrav til ammonium-kvælstof. 
Det ene tilfælde var på Ejby Mølle renseanlæg, hvor vi målte 
2,59 mg/l, og her er kravet < 2 mg/l. Det andet tilfælde var på 
Hårslev renseanlæg, hvor vi målte 4 mg/l mod et krav på < 3 
mg/l. På Ejby Mølle renseanlæg skyldes overskridelsen renove-
ring af de biologiske filtre, som gjorde at den biologiske proces 

ikke fungerede optimalt.  På Hårslev renseanlæg har vi etab-
leret en online-måler, så vi kan forbedre styringen og undgå 
tilsvarende situation fremover. 

På total-kvælstof overskred vi med 4,28 mg/l vores egen mål-
sætning, som er på < 4 mg/l. Overskridelsen skyldes, at den bio-
logiske renseproces på vores renseanlæg hæmmes i perioder 
med meget regn. Sammen med andet uvedkommende vand 
giver det mere vand til renseanlægget, og derved påvirkes kva-
liteten af rensningen. Vi udleder dog forsat betydeligt mindre 
end den lovmæssige grænseværdi på 8 mg/l.

Renseanlæg

Figur 2: Indhold af organisk stof (mg/l) i det rensede spildevand.
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Figur 3: Indhold af kvælstof (mg/l) i det rensede spildevand.
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Figur 4: Indhold af fosfor (mg/l) i det rensede spildevand.
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Figur 5: På vores renseanlæg fjernede vi i 2017 89 % af det kvælstof, der var i spildevandet.
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Desuden opfyldte vi i 2017 ikke vores målsætning om at være 
blandt de 25% mest effektive i branchen på netop kvælstofud-
ledning (baseret på benchmarking-tal for 2016), jf. vores mål og 
resultater side 49.

Udvikling og innovation
VandCenter Syd deltager i udvikling og innovation, der skal 
forbedre vores processer og den påvirkning vi har på miljøet 
– og som vi håber kan bidrage til løsning af fælles problemer 
i vandsektoren. I kapitlet "Fodaftryk" kan du læse om, hvordan 
vi ser spildevandet som en ressource, der fx kan bruges til at 
producere energi.

Granulært slam 
I projektet Granulært slam har vi arbejdet med at forbedre slam-
mets bundfældningsevner. Vi får mulighed for at rense mere 
vand i renseanlægget i fx regnvejrssituationer, hvis slammet 
bedre kan bundfælde. Dette kan potentielt reducere udlednin-
gen af kvælstof til Odense Å. Projektet var i 2017 under afslut-
ning, og resultaterne har givet anledning til procesjusteringer 
på Ejby Mølle renseanlæg for at opnå mere stabil og effektiv 
drift af anlægget.

Ny renseteknologi
I 2017 startede vi projektet Membrane Aerated Biofilm Reactor i 
samarbejde med bl.a. Aarhus Vand. I projektet undersøger vi en 

ny teknologi til biologisk rensning, som potentielt kan ændre 
markant på den nuværende måde at rense spildevand på. 

Biologisk rensning i traditionel form benytter typisk store 
mængder ilt i form af luftindblæsning, og ilten bruges i omsæt-
ningen af organisk stof og kvælstof. Den nye teknologi benytter 
diffusionsåbne membraner, der sikrer en kontrolleret overførsel 
af den nødvendige mængde ilt, som kræves af den biologiske 
proces. Den kontrollerede iltning giver en meget stor energi-
besparelse, og samtidig fylder den nye teknologi fysisk mindre 
end de traditionelle tanke på renseanlægget, så der er også 
tale om pladsbesparelse. Projektet forventes at forløbe de næ-
ste tre-fire år, og den nye teknologi skal testes på Ejby Mølle 
renseanlæg.

Mikroplast
Der er et stort fokus på mikroplast, som stammer fra fx tøj, bil-
dæk og kosmetik, de seneste år. Vi har interesseret os for emnet 
i forhold til vores spildevand. Det har vist sig at være en stor 
udfordring, fordi mikroplast er uhyre svært at måle i spildevan-
det. Vi har aktivt deltaget i flere udviklingsprojekter, der bl.a. har 
arbejdet med metoder til at måle mængden af mikroplast som 
en forudsætning for at kunne blive bedre til at fjerne det. På 
baggrund af en rapport fra Miljøstyrelsen blev der i slutningen 
af 2017 etableret et partnerskab om mikroplast i spildevand, 
som vi også er en del af, og hvor vi fortsat vil bidrage til at finde 
bedre målemetoder for mikroplast.

Ejby Mølle renseanlæg, Odense.
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Samfund

Vi er et offentligt ejet vandselskab og har derfor et særligt samfundsansvar. Det betyder bl.a., at vi 
skal lytte og reagere på kundernes behov, være med til at udvikle vores lokalområde og bidrage 
til et mangfoldigt samfund. 

Dialog med kunder 
Kunden er omdrejningspunkt for langt de fleste af vores ak-
tiviteter, og vi lægger stor vægt på dialog med vores mange 
forskellige kunder.

I starten af 2017 kunne vi føje en stor og verdenskendt virk-
somhed til kundelisten, da Facebook annoncerede, at de byg-
ger et stort datacenter i Odense. Facebook bliver dermed én 
blandt flere storkunder, vi har. Fælles for disse kunder er, at de 
- udover et stort vandforbrug og spildevandsafledning - kan 
have særlige behov i forhold til leverance og produkt. I Face-
books tilfælde var forsyningssikkerhed et væsentligt kriterie for 
at vælge Odense som hjemsted for deres kommende anlæg. Vi 
har i 2018 fokus på dialog med vores storkunder. 

En anden væsentlig kundegruppe er boligselskaberne, der rå-
der over store arealer i Odense. Nogle af disse arealer kan med 
fordel håndtere regnvand på overfladen, hvilket kan løse ka-
pacitetsproblemer og give lokalområder rekreativ merværdi. I 
2017 igangsatte vi et projekt, der skal undersøge, hvordan vi 
bedst rådgiver boligselskaberne om lokal afledning af regn-
vand. Projektet og dialogen med boligselskaberne fortsætter 
i 2018.  

Kampagner
I løbet af 2017 kommunikerede vi med vores kunder på for-
skellige kanaler om diverse emner. Vi igangsatte dog ikke som 
planlagt en særlig kommunikationsindsats med henblik på at 
øge forbrugernes kendskab til os.

Til gengæld deltog vi i "Kun 3 ting i dit lokum"-kampagnen 
sammen med 32 andre forsyningsselskaber og to branche-
organisationer. Kampagnen har som formål at formidle, hvad 
man må skylle ud i toilettet, da fremmedlegemer i afløbssyste-
met fører til pumpestop og andre driftsmæssige problemer (se 
også side 20). Ved hjælp af humor og sang formidlede kampag-
nen sit budskab i landsdækkende reklameblokke på TV 2 og 
annoncer på de sociale medier. 

Sideløbende gennemførte vi en mindre kampagne på lokalt 
niveau, hvor vi formidlede budskabet på vores hjemmeside 
og Facebook-side. Denne indsats fik pressedækning fra flere 
lokale nyhedsmedier, og vores kampagneopslag på Facebook 
modtog mange interaktioner og reaktioner fra forbrugere. Et af 
billederne fra kampagnen er en VandCenter Syd-pumpe, der 
er blevet ødelagt af fiberklude. Dette billede er blevet et af de 
mest sete og ”likede”, siden vi oprettede en side på Facebook i 
2014 – og kampagnen kan dermed potentielt have øget kend-
skabet til VandCenter Syd ved hjælp af et konkret budskab.

UDFORDRINGER
At løfte vores særlige samfundsansvar 
som offenligt ejet monopolvirksomhed

At styrke dialogen med vores 
interessenter 

At formidle viden om vand og sikre 
tilfredse og miljøbevidste kunder i alle 
aldre

At bidrage til et rummeligt og 
mangfoldigt arbejdsmarked

At bidrage til byudvikling i vores 
forsyningsområde
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I 2017 var det igen blevet tid til at finde et forbrugervalgt med-
lem til vores bestyrelse. Vi lagde ved dette valg flere kræfter i 
formidling af valget og informerede på hjemmeside, sociale 
medier, radioannoncer og plakater på firmabiler. Formålet med 
denne kommunikation var at motivere forbrugere til at stille 
op som kandidater til valget og efterfølgende få forbrugerne 
til at bruge deres stemmeret. I alt stemte 398 husstande ved 
efterårets valg, hvilket var højere end stemmetallet ved valget 
i 2013, hvor 224 husstande satte et kryds. Antallet af opstille-
de kandidater var ligeledes højere ved årets valg, nemlig otte 
i 2017 mod seks i 2013. Erfaringerne fra forbrugervalget 2017 
tages med videre til næste valg om fire år.

Transparens og rettidig kommunikation
I august 2017 fandt vi pesticidforurening i vandet fra to af vores 
vandværker. Det førte til en lang række prøver på vandværker 
og boringer for at identificere, hvor problemet kom fra – og 
få det løst. Samtidig med aktiviteterne i vores drift var kom-
munikation til vores kunder meget vigtigt. Vores overvejelser 
gik i den forbindelse på at finde balancen mellem at informere 
kunderne hurtigst muligt – samtidig med, at vi skulle have en 
vis sikkerhed og overblik i situationen, så vi ikke gjorde kunder-
ne unødigt bekymrede. Vores ønske om at være transparente 
undervejs i forløbet betød også, at vi stillede op, da medierne 
viste interesse for sagen - både i den akutte situation og ved 
flere efterfølgende lejligheder. Vi oprettede også en særlig side 
vandcenter.dk/vandkvalitet/pesticidfund med spørgsmål og 
svar, der bl.a. var inspireret af de henvendelser og reaktioner, vi 
fik fra kunderne. 

Tilfredshed og kundeservice 
Vi bestræber os på at sikre god kundeservice på alle niveauer 
og har bl.a. et tværorganisatorisk team, der arbejder med kun-
deoplevelsen. I 2017 besluttede vi ikke længere at måle kun-
dernes tilfredshed ved projekter, da vores gennemgang viste 
at vi kun fik ganske få besvarelser – og at besvarelserne ikke 
gav anledning til ændringer og forbedringer i organisationen. 
Denne proces skal derfor nytænkes i 2018. 

Vores øvrige arbejde med kundeundersøgelser videreførte vi 
i 2017. Vi aftalte med to af landets største vandselskaber, Aar-
hus Vand og HOFOR, at udarbejde kundeundersøgelser i fæl-
lesskab, da vores selskaber i høj grad er sammenlignelige og 
står over for nogle af de samme udfordringer. I slutningen af 
2017 designede vi den første undersøgelse, der skulle gennem-
føres i vores respektive forsyningsområder. Tidligere kundeun-
dersøgelser, som vi har deltaget i, har ikke været tilstrækkeligt 
handlingsorienterede. I den seneste undersøgelse har vi derfor 
stor fokus på, at indsigter og input skal kunne bruges i virksom-
heden og være med til at skabe forandring og forbedring på 
baggrund af kundens feedback. Samarbejdet om kundeunder-
søgelser med HOFOR og Aarhus Vand fortsætter i 2018.  

Kunder ringer dagligt ind til vores kunderådgivning med man-
ge slags spørgsmål og henvendelser. Desværre oplevede vi i 
2017 fortsat tekniske udfordringer med vores telefonsystem, 
der medførte tabte opkald og vanskeligheder med at komme 
igennem – til frustration for både kunder og medarbejdere. Vi 
forsøgte at rette op på disse problemer, men det er nødvendigt 
at arbejde videre med forbedringer i 2018 for at opnå et mere 
velfungerende telefonsystem.  

Pris og forbrug
Vores kunder har i en tidligere undersøgelse tilkendegivet, at 
vandprisen optager dem meget. Prisen på vand og afledning 
af spildevand var i 2017 næsten uændret i forhold til året før, og 
kunderne oplevede derfor ikke en mærkbar prisforskel. 

Administrationsservice Fyn beregner kundernes årlige vand-
forbrug på baggrund af deres måleraflæsning ved årsskiftet. 
Hvert år bliver nogle kunder overrasket af en stor vandregning 
på grund af et usædvanligt højt vandforbrug. Det høje forbrug 
kan skyldes et løbende toilet eller utætheder i vandrør i hjem-
met. I 2017 producerede vi en video, der vejledte kunderne om, 
hvordan de aflæser deres forbrug på vandmåleren, da aflæs-
ning kan være svært for nogle kunder – og andre kunder glem-
mer helt at aflæse. Videoen delte vi på vandcenter.dk og vores 
Facebook-side.

 

1.252 
faste følgere på LinkedIN

 

844.621 
visninger af VandCenter Syds 
opslag på Facebook

Dette billede fra 2017 var et af de mest populære 
på vores Facebook-side nogensinde.
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Byudvikling og rekreativ værdi
VandCenter Syd har en vigtig opgave i at støtte op om byud-
viklingen i vores område. Vores infrastruktur af vand- og spil-
devandsrør befinder sig under jorden – så helt lavpraktisk in-
debærer det, at vi skal flytte vores rør, hvis vi ”ligger i vejen” for 
udviklingsprojekter i byen. I 2017 var det især Odense Letbane, 
som vi skulle gøre plads til. 

Vi ønsker at være leverandør til det gode liv i den grønne og 
blå by, og vores forskellige projekter kan være med til at skabe 
rekreativ merværdi og bidrage til naturoplevelser, friluftsliv, bio-
diversitet mm. Et eksempel på dette er Brylle Vandskov, der be-
skytter grundvandet og samtidig forskønner lokalområdet med 
et rekreativt og grønt udflugtssted. Vi indviede skoven officielt 
på skovens dag 7. maj, hvor de lokale beboere var med til at 
plante de første træer. 

Borgerinddragelse
På side 18 kan du læse om pilotprojektet Klimaklar Skibhus, 
hvor vi sammen med Odense Kommune prøver at afhjælpe 
problemer med kælderoversvømmelser i Skibhuskvarteret i 
Odense centrum. En væsentlig del af dette projektområde er 
privat areal, hvor vi ikke må bygge anlæg. Projektet kan derfor 
kun opfylde sit formål, hvis grundejerne bidrager til den sam-
lede løsning – fx ved at anlægge regnbede i deres haver. Dette 
kræver en større kommunikationsindsats, da grundejerne har 
behov for information om regnvandsløsninger og incitamenter 
for at lave regnbede. I 2017 havde vi kendskab til, at ca. 10 % af 
projektområdets beboere har etableret regnvandsløsninger på 
egen grund. 

Mange af beboerne har ikke fysisk plads i haven til at holde reg-
nen på egen grund. Derfor har de mulighed for at lede regn-
vand fra tagnedløb ud til offentlig vej – hvorfra regnvandet 
ledes til vejbede. 

Vi har forsøgt at støtte grundejerne i dette ved at formidle kon-
takt til en anlægsgartner - som havde vundet et udbud - der 
kan lave render til at føre vand fra privat grund ud til offentlig 
vej. Anlægsgartneren modtog 16 henvendelser fra grundejere, 
der ønskede et tilbud på denne opgave. Fem grundejere har 
valgt at benytte sig af tilbuddet, og de resterende laver enten 
renderne selv, benytter sig af en anden anlægsgartner eller af-
kobler slet ikke deres regnvand. Samarbejdet med lokale be-
boere og kommunikationen om regnvandsløsninger på egen 
grund fortsætter i 2018.

Grøn byudvikling
Fremgangsmåden og løsningerne fra Klimaklar Skibhus påtæn-
ker vi at rulle ud i andre dele af Odense. Sammen med Odense 
Kommune ansøgte vi derfor EU’s Regionalfond om midler til 
bl.a. at indhente flere erfaringer med håndtering af regnvand 
og blive klogere på metoderne. Fonden har som formål at 
medfinansiere bæredygtig, grøn byudvikling i Danmark. I slut-
ningen af 2017 fik Odense Kommune en tilbagemelding om, 
at EU-ansøgningen var blevet godkendt, og at fonden vil bevil-
lige kommunen 12 mio. kr. til grøn byudvikling. En del af denne 
bevilling tilføres VandCenter Syd. 

En kunde hos os bruger 

98 liter
vand per døgn i gennemsnit

Pris for 1 liter vand:  

6 øre 
Pris for 10 min. brusebad: 

7 kr. 

Du kan få rådgivning om dit vandforbrug hos  
vores kunderådgivning eller hente sparetips 
på vandcenter.dk/gode-raad.

Til indvielsen af Brylle Vandskov var der mulighed for at få et lille træ med 
hjem.
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Nej til social dumping
Vi vil være med til at sikre gode arbejdsforhold hos de entre-
prenører, der arbejder for os. Det betyder, at vi stiller krav om 
ordnede løn- og ansættelsesforhold på de kontrakter, som vi fx 
indgår på anlægsprojekter. Disse krav kaldes arbejdsklausuler 
og gælder også for underentreprenører - med andre ord er der 
kædeansvar. Vi vurderer, om kontrakten også skal rumme så-
kaldte sociale klausuler, hvor der kan være krav om ansættelse 
af fx lærlinge eller praktikanter tilknyttet projektet. 

Vi har indgået en aftale med Odense Kommunes Kontrolen-
hed, der på vores vegne besøger projekter for at kontrollere, 
om klausulerne overholdes. I 2017 har kontrolenheden været 
ude på ti besøg, som ikke har givet anledning til bemærkninger. 

I 2017 arbejdede vi videre med at gøre projektledere opmærk-
somme på, at arbejdsklausuler skal skrives ind på alle bygge- 
og anlægskontrakter. Vi begyndte i 2017 at registrere kontrakter 
i et IT-system, som giver Odense Kommunes kontrolenhed mu-
lighed for at se hvilke projekter, de skal besøge, hvornår projek-
terne forløber – og hvilke entreprenører og underleverandører, 
de kan møde på pladsen.

Mangfoldighed og uddannelse 
Vi ønsker at afspejle mangfoldigheden i det samfund, vi er en 
del af. Ved hjælp af uddannelses- og praktikforløb samt arbejds-
prøvning prøver vi således at skabe jobmuligheder til menne-
sker, der ikke har et stærkt fodfæste på arbejdsmarkedet. I 2017 
havde vi fire ansatte på fleksjob og ti praktikanter. Ud over at 
tage imod praktikanter, elever og lærlinge støtter vi også op om 
de lokale uddannelsesinstitutioner ved at indgå i opgave- og 
projektsamarbejde med studerede. I 2017 havde vi bl.a. projekt-
samarbejde med maskinmesterpraktikanter og to studerende, 
der skrev erhvervs-ph.d. via 3VAND-samarbejdet (se også side 
32 og 41). Vi havde i 2017 ingen ansat i løntilskudsjob.

Børn og læring
Vi vil gerne være med til at klæde fremtidens forbrugere på til 
at passe godt på vandet og miljøet generelt. Til skoleklasser og 
andre interesserede grupper tilbyder vi gratis undervisningsfor-
løb samt rundvisninger på vandværker og renseanlæg. I 2017 
gennemførte vi ca. 150 rundvisninger. 

I samarbejde med ungdomsskolen UngNord, Fjernvarme Fyn 
og Odense Renovation tilbød vi på andet år et innovationsvalg-
fag til elever på 7.-9. klassetrin på ni af Odenses folkeskoler. Vi 
gav eleverne udfordringen ”hvordan kan man rense regnvand 
lokalt?”.  Valgfaget blev i 2018 afsluttet med en innovationsdyst, 
hvor eleverne præsenterede deres løsningsforslag.

Regnvand og klima var generelt populære emner på skoleske-
maer i 2017. Odense Kommune og Fonden for Entreprenørskab 
gennemførte i 2017 hver et skoleforløb og en konkurrence, der 
havde klima som omdrejningspunkt. Vi støttede op om disse 
to forløb ved at være del af dommerpanelerne. Deltagelsen på 
både valgfag og skolearrangementer giver os input og kreativ 
inspiration til nuværende og fremtidige udfordringer. 

Vi deltager årligt på events som Odense Blomsterfestival og 
Fjordens Dag, hvor vi bl.a. formidler vores budskaber til den 
yngre målgruppe i øjenhøjde. Vi har fx indført et lærerigt spil 
kaldet ”lortebasket”, der aktivt udfordrer deltagerne på viden 
om, hvad man må skylle ud i toilettet. Spillet får positiv feed-
back og appellerer til en bred målgruppe af børn og unge.

27

Ferenc Szép læser til forsyningsingeniør og var i 
forbindelse med sin uddannelse i praktik hos Vand-
Center Syd i 2017. Om sit praktikophold udtaler Fe-
renc, at han blev taget godt imod af sine kolleger, 
der var imødekommende og hjælpsomme. Det gav 
ikke udfordringer, at han som international stude-
rende primært kommunikerer på engelsk, fortæller 
han videre. Ferenc blev efter praktikken ansat som 
studentermedhjælper, hvor han bl.a. skal analysere 
slamprøver i vores laboratorie.

Kreative ideer bliver udfoldet i valgfaget innovation og bæredygtighed, 
som vi er med til at udbyde.
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Fodaftryk

UDFORDRINGER
At reducere energiforbruget i vores 
processer – fra kildeplads til renseanlæg 

At øge vores egenproduktion af grøn 
energi 

At reducere den samlede miljøbelastning i 
vores processer 

At sikre en bæredygtig anvendelse – og 
genanvendelse – af ressourcer

At bortskaffe restprodukt/slam på 
miljømæssigt forsvarlig vis

Vi tager et bredere samfundsmæssigt ansvar for det fodaftryk, vi sætter i verden. Derfor er vi me-
get bevidste om, hvordan vi påvirker miljøet omkring os. Med afsæt i cirkulær økonomi genbru-
ger vi ressourcer og producerer grøn energi, samtidig med at vi arbejder på at begrænse vores 
udledning af CO2 og andre klimagasser.

Fra restprodukt til ressource
Vi arbejder ud fra en cirkulær tankegang og betragter i stadigt 
stigende grad restprodukter som ressourcer, der kan bringes til-
bage til værdikæden – snarere end at se dem som ”affald”. I det 
følgende kan du bl.a. læse, hvordan vi udnytter spildevands-
slammet fra vores renseanlæg. De restprodukter, vi ikke kan 
genbruge, har vi fokus på at skaffe sikkert af vejen. I figur 6 kan 
du se et overblik over vores restprodukter i 2017.

Restprodukt Mængde i 2017 
(ton)

Okkerslam fra bundfældningsbassiner på vandværker 98 

Spildevandsslam fra renseanlæg (22 % tørstof ) 22.017 

Genbrugeligt affald inkl. ren jord 35.786

Brændbart affald 436 

Farligt affald 6,3

Deponi inkl. forurenet jord 15.134

Figur 6: Restprodukter (typer og mængder i ton), 2017.
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Okkerslam fra vandværker
Okkerslam er det, der bliver tilbage, når vi skyller filtrene på 
vandværket. Før i tiden deponerede vi slammet, men det in-
deholder meget okker, som kan genbruges i andre sammen-
hænge. Derfor afsætter vi nu det okkerholdige slam til en 
virksomhed, der producerer hjælpestoffer til biogasanlæg. Her 
hjælper okkeret med at binde svovl i biogasanlægget, så det 
producerede naturgas bliver mindre svovlholdigt.

Biogødning
Spildevandsslam er et restprodukt fra processerne på rensean-
lægget – det, som bliver tilbage efter rensning af vandet. Slam-
met har et højt indhold af næringsstoffer og kulstof, og derfor 
kalder vi det også biogødning. Vi betaler for at få biogødningen 
kørt væk og spredt på landbrugsjord.

Kompostering
Størstedelen af vores biogøding bliver komposteret hos Oden-
se Renovation, før det spredes på markerne. Komposteringen 
nedbryder miljøfremmede stoffer i biogødningen. Til gengæld 
har kompostering også et vist miljømæssigt fodaftryk, da bl.a. 
lattergas og CO2 udledes i processen. Vi kigger fortsat på alter-
nativer til bortskaffelse.

Udfordringer ved slamhåndtering
Der er visse udfordringer forbundet med bortskaffelse af spil-
devandsslam. Selv om vores slam overholder alle lovkrav, er der 
stadig rester af fx tungmetaller og miljøfremmede stoffer i det 

slam, der køres på markerne. Fra et miljømæssigt perspektiv er 
det uhensigtsmæssigt og kan udgøre en risiko. Forskellige me-
toder til behandling og bortskaffelse af spildevandsslam vurde-
res løbende i branchen og i det politiske system. 

I 2017 undersøgte vi muligheden for at håndtere slammet på 
en bedre måde ved hjælp af pyrolyse, hvor slammet varmes 
langsomt op under iltfattige forhold. Denne proces nedbryder 
miljøfremmede stoffer, mens fosfor og andre næringsstoffer 
bevares. Slutresultatet er en slags gødningsbriketter, der kan 
graves ned og bruges til jordforbedring med langsom frigivelse 
af næringsstoffer. Projektet fortsætter i 2018 med bl.a. et testan-
læg på Ejby Mølle renseanlæg.

Fosfor fra spildevand 
I disse år er der fokus på at udforske mulighederne for at ud-
vinde og anvende fosfor fra spildevandsslam. Det er bl.a. målet 
med projektet ReCoverP, som VandCenter Syd deltager i sam-
men med en række andre forsyninger samt private og offent-
lige partnere. Vores bidrag til projektet i 2017 har primært været 
at udtage prøver og stille viden til rådighed. Projektet fortsætter 
i 2018.

I VandCenter Syd udnytter vi desuden spildevandsslammet 
som ressource til at producere biogas og grøn energi, hvilket 
du kan læse mere om i det følgende.

Figur 7: Bortkørt biogødning (afvandet slam) fra renseanlæggene.
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Her påvirker vi miljøet
VandCenter Syds væsentligste påvirkninger af 
miljøet er beskrevet i vores ledelsessystem. De er:
• Udledning af renset spildevand til naturen
• Afsætning af biogødning til landbrugsjord
• Regnbetingede overløb af blandet regn- og 

spildevand fra fælleskloakerede områder
• Regnbetingede udløb fra det separate 

regnvandssystem
• Indvinding af grundvand
• Udledning af filterskyllevand fra vandværker
• Forbrug af fossile brændstoffer
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CO2 og energi
Siden 2014 har vi arbejdet på at blive både energi- og CO2-neu-
trale. I 2017 lykkedes det ikke på energi, selv om vores energi-
regnskab udviklede sig positivt i forhold til året før. Til gengæld 
kom vi igen ud med et godt resultat på CO2.

Egenproduktion af energi
Vi vil gerne være en energineutral virksomhed, der ikke forbru-
ger mere energi, end vi producerer. Det søger vi at opnå ved 
at producere vores egen energi - bl.a. via udnyttelse af biogas 
samt solcellepaneler på anlæg og administrationsbygninger.

Vi skaber grøn energi af det spildevand, vi renser på Ejby Mølle. 
Energiproduktionen er afhængig af mængden af biogas – som 
igen afhænger af renseanlæggets processer samt mængden 
og sammensætningen af spildevandet. 

Vi arbejder hele tiden på at optimere vores energiproduktion 
og har derfor fokus på at finjustere renseprocessen og de bak-
teriologiske processer på anlægget. I 2017 forøgede vi biogas-
produktionen med ca. 5 % i forhold til året før, svarende til om-
kring 1.114 MWh per år, takket være en ny metode til afvanding 
og udrådning af spildevandsslammet.

Vi har i 2017 også lavet forsøg med to andre teknologier, der 
ved hjælp af opvarmning kan øge biogasproduktionen og 
mindske slammængden (pyrolyse og termisk hydrolyse). Vi af-
venter de endelige resultater af disse forsøg. 

Samlet set har vi øget vores energiproduktion i 2017. Vi har 
produceret mere biogas, el og varme på renseanlægget – bl.a. 
takket være ovennævnte nye metode til behandling af spilde-
vandsslammet. Til gengæld har vores produktion af solenergi 
været lavere end i 2016 på grund af 12 % færre solskinstimer. 
I 2017 tog vi et nyt 60 m2 stort solcelleanlæg i brug på én af 
vores administrationsbygninger. Anlægget forventes at produ-
cere op mod 10.000 kWh per år.

Når vi bruger energi, er det fx til indvinding af grundvand, rens-
ning af spildevand, kørsel og bygninger.
 

Ny rekord i elproduktion  
på Ejby Mølle
I oktober satte vi en ny rekord i produktion af el 
på Ejby Mølle renseanlæg, da der på et døgn blev 
produceret 40.500 kWh. Det svarer til 229 % af 
anlæggets eget forbrug i det pågældende døgn. Figur 8: Vores mål er, at vores energiproduktion (markeret med grøn) 

kommer op og kan dække hele vores energiforbrug (markeret med lilla). 
Tabellen viser, hvor meget vi mangler for at blive energineutrale.

Energiproduktion
Samlet energiforbrug el + varme + kørsel

Energiforbrug og -produktion
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Elforbrug 
Vi bruger strøm, når vi leverer drikkevand og ren-
ser spildevand. Hver gang, du bruger 1 m3 vand 
fra hanen, bruger vi 1,62 kWh strøm. 

0,33 kWh bruges til  
drikkevandet

1,29 kWh bruges til  
spildevandet
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Kørsel
312

Processer
1.868

Skov
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El og varme
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Egenproduktion 
af grøn energi
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Årets CO2-balance

Samlet belastet miljøet  
med 10.344 ton Samlet sparet miljøet  

for 14.304 ton

Køb af  
vedvarende 

energi
8.218

Figur 9: Vores CO2-regnskab i 2017 angivet i ton CO2-ækvivalenter.

Energireduktion
Vi arbejder på at reducere vores energiforbrug og brugte i 2017 
lidt mindre energi end året før. Vi har bl.a. sparet på energien 
ved at renovere en trykforøger med nye pumper og pumpesty-
ring, som reducerer anlæggets strømforbrug med 35 %.

Figur 8 viser vores energiforbrug og -produktion i 2017. Netto-
energiforbruget – det vil sige vores forbrug af energi minus den 
energi, vi selv har produceret – er faldet fra ca. 4,4 GWh i 2016 
til 3,2 GWh i 2017. Dermed er vi kommet nærmere på vores mål 
om at blive energineutrale. 

Positivt CO2-regnskab
CO2-regnskabet for 2017 – målt i CO2-ækvivalenter – var posi-
tivt. Tallene fremgår af vippen, figur 9. Vores udledning af klima-
gasser kommer fra vores forbrug af el, varme og brændstoffer 
til kørsel samt fra vores processer ved rensning af spildevand. I 
alt belastede vi med 10.344 ton CO2 i 2017.

På den positive side sparede vi omverdenen for CO2, fordi vi 
producerer vores egen grønne energi af biogas og bidrager til 
skovrejsning, som binder CO2. På den positive side tæller også, 
at vi har købt certifikater, der sikrer, at vores energileverandør 
udbygger deres vedvarende energianlæg – det, der i vippen 
figur 9 er opgjort som ”Køb af vedvarende energi”. I alt bliver det 
i 2017 til 14.304 ton CO2 på den gode side. 

Vi sparer altså atmosfæren for mere CO2, end vi belaster den 
med – nærmere bestemt 3.960 ton – og vi har dermed et posi-
tivt CO2-regnskab.

På sigt vil vi gerne have en CO2-balance, der går i nul – også 
uden indkøb af certifikater. I 2017 var vi 4.257 ton fra at nå dette.

Udledning af lattergas
I de senere år er der kommet fokus på, at spildevandsrensning 
udleder miljøskadelig lattergas. VandCenter Syd har arbejdet 
med denne problematik gennem nogle år for at finde en løs-
ning, der reducerer udledningen af lattergas, men stadig mu-
liggør produktion af biogas og grøn energi.

I 2017 har vi afdækket forskellige muligheder for at mindske lat-
tergasmængden ved at ændre driften på en afgrænset del af 
renseanlægget. Vi har fundet ud af, at det er muligt at reducere 
lattergasudledningen med helt op til 50 %. Desværre bliver 
renseprocessen ustabil og kræver mange manuelle justeringer, 
hvis man skal opnå den maksimale lattergasreduktion. Det er 
ikke holdbart i den daglige drift, og derfor har vi lagt os fast på 
en model, som stadig giver fornuftig stabilitet i processen og 
en lavere udledning af lattergas end før.

Undervejs i 2017 har vi også indsamlet en mængde data, der 
kan danne grundlag for en model til at beregne udledningen 
af lattergas fra de åbne beluftningstanke, hvor en anden del af 
renseprocessen foregår. Datamængden er enorm og vil kræve 
en omfattende bearbejdning, før den kan omsættes til en kon-
kret model.  Dette har vi ikke pt. ressourcer til, men datagrund-
laget er klar til brug for fx Miljøstyrelsen, som også arbejder 
med lattergasproblematikken.
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Livscyklus og biodiversitet
Udledning af drivhusgasser som CO2 og lattergas er væsentlige 
problematikker. Vi arbejder dog også med vores fodaftryk på 
mange andre parametre – fx ved etablering af nye anlæg og i 
forhold til naturen omkring os.

Bæredygtig klimatilpasning
Vi har sammen med HOFOR, Aarhus Vand og Danmarks Tek-
niske Universitet en ph.d.-kandidat ansat, som arbejder med 
Livscyklusvurdering af klimatilpasning. Målet er at inddrage flere 
miljøhensyn, når man skal vælge mellem forskellige løsninger 
til klimatilpasning – både i anlægsfasen og i den efterfølgende 
drift. Det kunne fx være et valg mellem større kloakrør eller lokal 
håndtering af regnvandet (se også side 17).

I 2017 er der i projektet udviklet en model til at vurdere livs- 
cyklus specifikt for klimatilpasning, og modellen er blevet af-
prøvet på forskellige klimaløsninger. Projektet fortsætter i 2018 
og skal på sigt danne grundlag for at vælge den mest bæredyg-
tige løsning, når man arbejder med klimatilpasning.

Biodiversitet i skov og by
Vi ønsker at understøtte FN's verdensmål og har bl.a. fokus på 
at skabe gode betingelser for flora og fauna – både i vand og 
på land.

Som vandselskab har vi direkte indflydelse på de vandmiljøer, 
vi udleder vand til, og derfor har vi naturligt fokus på at sikre 
høj kvalitet og renhed i det vand, vi udleder til naturen. Men 
vi har også mulighed for at gøre en forskel, når det kommer til 
livet på land.

Dyreliv i vejbede
I samarbejde med forskere fra Københavns Universitet under-
søger vi, hvilke smådyr der lever og færdes i de vejbede, vi har 
anlagt på Langelinie i Odense – og hvilke former for beplant-
ning, der samlet set giver dyr, planter og vedligehold de bedste 
betingelser. Med viden fra dette forskningsprojekt vil vejbede 
fremover kunne anlægges, så de på mikroniveau understøtter 
varieret dyre- og planteliv i byerne. Projektet afsluttes i 2018.

Forskere fra  
Københavns Universitet 

registrerer dyre- og 
planteliv i Langelinies 

vejbede gennem 
forskellige årstider.
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Biodiversitet og skovrejsning
På større skala bidrager vi positivt til levesteder for planter og 
dyr, når vi arbejder med skovrejsning som en metode til grund-
vandsbeskyttelse. Det gælder bl.a. i Elmelund Skov og Brylle 
Vandskov. Dele af skovene følger principper om ”naturnær skov-
rejsning”, hvor der er plantet blandede arter af træer alt efter 
jordbundsforholdene. I Elmelund Skov er ca. en tredjedel af are-
alet desuden anlagt som ”lysåben natur.” Det omfatter lysnin-
ger, afgræssede enge, vandhuller og moser, og der er etableret 
paddehuller for at hjælpe den våde natur på vej. Samlet set 
danner det basis for rig variation i flora og fauna. Du kan læse 
mere om vores indsatser for grundvandsbeskyttelse på side 11.

Bevidst om fodaftryk
I det tværorganisatoriske projekt Vores fodaftryk arbejder vi med 
at reducere miljøbelastningen ved VandCenter Syds aktiviteter. 
Projektet udvikler sig løbende og har i 2017 fokuseret på at øge 
bevidstheden om bæredygtighed på de interne linjer – hvor-
dan vi hver især kan gøre en forskel ved små indsatser i dag-
ligdagen. Bæredygtighed var temaet for den årlige medarbej-
derdag for alle ansatte, og i årets løb har forskellige teams og 
afdelinger afholdt temauger, hvor der blev sat fokus på emner 
som madspild, papirforbrug, affald og brug af strøm. Projektet 
omfatter også et samarbejde med DTU om en model til vurde-
ring af vores fodaftryk. 

Vejbede kan bidrage til byens 
dyre- og planteliv. Her ses 
vejbed på Langelinie i Odense.
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Vi er arbejdsplads for over 200 enestående mennesker, der dag efter dag investerer deres tid og 
kræfter i VandCenter Syd. Derfor er det vores opgave at sikre en arbejdsplads, hvor vores medar-
bejdere trives og udvikler sig som hele mennesker. Og når medarbejderne trives, gør virksomhe-
den det også.

Rammer og værdier
I VandCenter Syd praktiserer vi værdibaseret ledelse. Det vil 
sige, at vi navigerer efter grundlæggende kerneværdier i stedet 
for en masse nedskrevne regler og procedurer. I praksis betyder 
det, at idéer kan komme alle steder fra i organisationen, og vi-
dendeling og dialog er afgørende.

UDFORDRINGER
At sikre vores medarbejderes trivsel, 
tryghed og udvikling i jobbet 

At skabe et sundt og sikkert arbejds- 
miljø for både medarbejdere og sam- 
arbejdspartnere 

At støtte og fastholde medarbejdere, der 
er ramt af sygdom eller andet fravær

Medarbejdere

Vores værdier er:
Ansvarlighed

Engagement Humor

Loyalitet Nytænkning

Professionalisme
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Individets rettigheder 
Menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder fylder meget 
i både FN's Global Compact og i verdensmålene. Respekt for 
individets rettigheder er en helt grundlæggende del af det at 
udvise samfundsansvar – og en grundlæggende forudsætning 
for at skabe global bæredygtig udvikling.   

Individets rettigheder er sikret i dansk lovgivning, og som virk-
somhed har vi et ansvar for at sikre, at vi respekterer vores med-
arbejderes rettigheder. Alle vores medarbejdere er omfattet af 
kollektive offentlige overenskomster, har forsamlingsfrihed og 
kan frit organisere sig i faglige forbund efter eget valg.  

Herudover bestræber vi os på at skabe en rummelig og mang-
foldig arbejdsplads, ligesom vi har fokus på at fremme ligestil-
ling (se side 43). Vi accepterer ikke nogen former for diskrimina-
tion i arbejds- og ansættelsesforholdet. Vi har ikke identificeret 
tilfælde af diskrimination i 2017.

Videndeling
I 2017 lancerede vi et nyt intranet som fælles platform for vi-
dendeling og samarbejde på tværs af virksomheden. Intranet-
tet giver alle medarbejdere let adgang til at finde information 
og få kontakt uanset deres fysiske placering. Det nye intranet 
rummer mulighed for samarbejds- og projektrum – både på 
team-, afdelings- og projektniveau og med interne såvel som 
eksterne deltagere. Intranettet skal være et værktøj til at støtte 
op om videndeling på tværs af organisationen.

Udvikling og kompetencer
Vi lægger stor vægt på faglig og personlig udvikling for alle 
medarbejdere. Hver medarbejder aftaler sammen med sin 
nærmeste leder en individuel udviklingsplan ved de årlige 
værdisamtaler. Samtalerne sikrer et frirum i en travl hverdag til 
at drøfte trivsel, opgaver og efteruddannelse. I 2017 blev der 
afholdt værdisamtaler med 185 medarbejdere, svarende til  
84 %. Det er fortsat vores mål at afholde værdisamtaler med 
alle medarbejdere i løbet af året, og vi arbejder på at optimere 
forløbet omkring samtalerne for at nå dette mål.

Kompetenceudvikling
I 2017 deltog 207 af vores medarbejdere i forskellige trænings- 
og udviklingsaktiviteter. Hver medarbejder brugte i gennem-
snit 62 timer på dette. Tallet er markant lavere end året før, hvor 
bl.a. lederudvikling og kursusforløb i projektledelse optog man-
ge timer. I 2017 har vi bevidst ikke søsat store udviklingsforløb 
af den type. Vi har i stedet ønsket at give plads til at sætte den 
nye viden i spil i hverdagen.

Vi udbyder hvert år forskellige interne kurser på tværs af organi-
sationen for at give medarbejderne ny viden, samtidig med at 
de personlige relationer mellem fagområderne styrkes. I 2017 
har vi gennemført kurser i engelsk, grafisk facilitering, personlig 
effektivitet, forskellige IT-programmer og dansk for medarbej-
dere, der ikke har dansk som modersmål.

Kompetencekortlægning i driften
Én af de tendenser, vi ser i fremtiden, er en stigende grad af 
automatisering i driften. Dette vil ændre arbejdsopgaverne og 
stille nye krav til medarbejdernes kompetencer. 

For at møde denne udvikling bedst muligt besluttede vi i 2017 
at skabe et samlet overblik over kompetencerne i vores driftsaf-
delinger. På baggrund af denne kompetencekortlægning tilby-
des i 2018 ekstra undervisning til dem, som har  behov og som 
ønsker videreuddannelse
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Konceptet blev præsenteret for medarbejderne på informa-
tionsmøder med deltagelse fra AMU og VUC. Det viste sig at 
medføre en del uro og utryghed blandt flere medarbejdere og 
vakte stærkere følelser, end ledelsen havde forventet. Det har 
været en vigtig intern læring og betyder, at vi fremover i lig-
nende situationer vil gøre mere ud af kommunikation og for-
ventningsafstemning med de involverede. 

Internationalt udsyn
Vi lægger stor vægt på internationalt samarbejde (se mere side 
42), som bl.a. bidrager til at skabe en spændende arbejdsplads 
for vores medarbejdere og giver ny viden, erfaring og perspektiv.

I 2017 havde vi medarbejdere på kortere udvekslingsophold 
hos vores samarbejdspartnere AlexRenew (USA) og PUB (Sin-
gapore) inden for så forskellige områder som kommunikation, 
grøn infrastruktur og driftsoptimering på renseanlæg.

Derudover var 14 medarbejdere i årets løb i Zambia i kortere 
perioder for at undervise lokale i vand- og spildevandsdrift. Læs 
mere om økonomien bag projektet på side 48.

Trivsel og arbejdsmiljø
Vi vil sikre vores medarbejdere et sundt og sikkert arbejdsmiljø, 
både fysisk og psykisk. Derfor tilbyder vi bl.a. årlige sundheds-
tjek, ergonomitjek og psykologisk rådgivning hos Falck Health- 
care samt billig sundhedsordning og sundhedsforsikring. Vi har 
desuden et særligt uddannet kolleganetværk, som kan hjæl-
pe kolleger i krise. Hertil kommer syv forskellige motionshold, 
hvor virksomheden betaler halvdelen af den brugte tid (op til 
en time om ugen). Ud over at være et sundhedstiltag bidrager 
disse hold til at styrke de sociale relationer på tværs af arbejds-
pladsen. 

Vi er imødekommende over for, at medarbejderne har mulig-
hed for at tilrettelægge deres arbejdsdag, så den passer bedst 
muligt i forhold til deres familie- og privatliv.

APV og trivsel
I 2017 gennemførte vi en opfølgende APV for 57 medarbej-
dere, som i 2016 var blevet flyttet til en ny fysisk placering for 
at styrke det tværfaglige samarbejde. Resultatet af APV’en var 
overordnet set positivt, men pegede også på nogle punkter, 
vi skal være opmærksomme på – herunder især støj i områder, 

Ny kontorbygning på Vandværksvej i Odense.

 

221 
medarbejdere

Gennemsnitsalder

49 år
Anciennitet  
i gennemsnit 

13 år
32 %68 %

Medarbejderomsætning 

5,9 %

Medarbejder på 
opgave i Zambia.
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hvor medarbejderne nu sidder i mere åbne miljøer end før. Pro-
blematikken og løsningsforslag bliver drøftet i de enkelte afde-
linger og koordineres i afdelingernes APV-handleplaner.

Indsats mod stress
Forebyggelse af negativ stress har været et centralt tema i 
VandCenter Syd de seneste år. Også i 2017 havde vi fokus på 
stress og udviklede bl.a. et dedikeret område med information 
og rådgivning om emnet på vores intranet. 

En trivselsmåler (Howdy) blev tilbudt til alle medarbejdere og 
ved årets udgang var 92 personer tilmeldt denne ordning. 
Howdy giver en vurdering af medarbejderens trivsel ved hjælp 
af fem korte spørgsmål hver anden uge.  Er der tegn på mar-
kant negativ trivsel, får medarbejderen tilbud om at tale med 
en erhvervspsykolog. Hensigten er dels at øge medarbejderens 
opmærksomhed på sin egen trivsel, dels at opdage negativ ud-
vikling i tide. 

Brugen af Howdy er frivillig og anonym, men ledelsen modta-
ger månedlige opgørelser af, hvor mange der har været i kon-
takt med Howdys beredskab. Vi vurderer hvert år, om ordnin-
gen fortsat giver værdi. 

Ingen medarbejdere blev sygemeldt med stress i 2017. Vi vil 
fortsætte en forebyggende indsats og åben dialog om emnet.

Sygdom
Vi følger udviklingen i sygefravær via månedlige statistikrap-
porter og har som politik, at medarbejder og nærmeste leder 
taler sammen tidligt i et sygeforløb (senest 2. dag) for at vurde-

re, om der skal gøres særlige indsatser på arbejdspladsen, mens 
medarbejderen er væk. 

Vi arbejder også med delvise raskmeldinger og individuel job-
tilpasning for bedst muligt at hjælpe den sygdomsramte med-
arbejder tilbage i arbejde. I 2017 vendte 14 medarbejdere til-
bage til arbejdspladsen efter langtidsfravær (sygeperiode over 
14 dage). 

Hvis man ser på korttidsfravær alene, har hver medarbejder i 
gennemsnit haft fem sygedage i 2017, hvilket er på stort set 
samme niveau som 2016. Grafen herunder viser udviklingen 
i sygefravær hos vores medarbejdere de seneste fem år. Vi vil 
fortsat have fokus på trivsel, sundhed og tæt dialog for at fore-
bygge sygdom bedst muligt.

Figur 10: Antal sygedage per medarbejder 2013-2017.
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Arbejdsulykker og sikkerhed
En nylig opgørelse fra Arbejdstilsynet (2016) viste, at vand- og 
spildevandsbranchen er den branche, der statistisk set har flest 
arbejdsulykker.

I VandCenter Syd er det vores mål helt at undgå arbejdsulykker. 
I 2017 oplevede vi i alt fem arbejdsulykker, hvilket er et markant 
fald i forhold til de foregående år (se graf herunder). Denne po-
sitive udvikling ønsker vi at fortsætte.

Nogle ulykker, som fx færdselsuheld, kan være meget svære at 
forebygge. Men vores procedure er i alle tilfælde at følge nøje 
op på hver enkelt hændelse og vurdere, om vi kan ændre for-
hold på arbejdspladsen for at forebygge lignende situationer.

Som led i vores forebyggelsesindsats registrerer vi også hæn-
delser og forhold, der indebærer risiko for ulykker – det vi kal-
der nærvedhændelser. I 2017 registrerede vi 27 anmeldelser af 
denne type.  

Bedre grundlag for opfølgning
Vi vil fremover prioritere endnu hurtigere registrering og op-
følgning på hændelser. Emnet arbejdsulykker skal bl.a. tages op 
på de faste møder i driftsledelsen for at forankre indsatsen hos 
lederne af hvert enkelt team.

Med det førnævnte nye intranet fik vi også et nyt integreret 
system til indberetning og opfølgning på ulykker og nærved-
hændelser. Det nye system automatiserer nogle arbejdsopga-
ver, som før var manuelle, samtidig med at vi mere systematisk 
indsamler data om fx årsager og typer af skader. Det betyder, 
at vi får et bedre overblik over hændelserne og mulighed for at 
lave endnu mere målrettet opfølgning og forebyggelse.

Sikkerhedstiltag
I løbet af 2017 har vi udviklet og forberedt kurser inden for sær-
ligt udvalgte fokusområder:

• Hygiejne på spildevandsanlæg
 Vi har sammen med Fredericia Spildevand udviklet et 

kursus, som afholdes for vores egne medarbejdere og 
relevante eksterne samarbejdspartnere i foråret 2018. 
Planen er at gøre dette til et obligatorisk kursus ligesom de 
hygiejnekurser, vi har for drikkevandsområdet.

• Sikkerhed ved opgaver i udlandet
 Vi har jævnligt medarbejdere, som løser opgaver i udlandet 

(se også side 36 og 42), hvor forhold og risici kan være 
helt anderledes end hjemme. I 2017 har vi arbejdet med 
at kortlægge de vigtigste forholdsregler og behov for 
rådgivning ved arbejde i udlandet , herunder også forhold 
vedrørende eventuel korruption eller bestikkelse. Med afsæt 
i dette vil vi i 2018 afholde et kursus for de medarbejdere, 
der skal afsted på internationale opgaver.

• Indretning af sikre arbejdssteder ved nye opgaver (særligt 
anlægsprojekter)

 I 2017 har vi undersøgt mulighederne for kurser inden for 
dette område, og vi har planlagt det første kursus til foråret 
2018. På kurset deltager alle vores egne projektledere, 
arbejdsmiljøkoordinatorer, -ledere og -repræsentanter 
samt repræsentanter fra de eksterne rådgiver- og 
entreprenørfirmaer, vi samarbejder med. Målet er at etablere 
en fælles forståelse og ramme for sikkerhedsarbejdet både 
internt og eksternt.

Fokus på pumpestationer
Vi har i 2017 fortsat indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet 
omkring vores mange hundrede spildevandspumpestationer. 
Vi har udviklet en standard for, hvordan pumpestationerne tek-
nisk skal udformes fremover for at sikre et godt arbejdsmiljø. 
Det indebærer bl.a., at vi gør installationer lettere tilgængelige 
fra jordniveau og eliminerer farlige og svært tilgængelige ar-
bejdssteder under jorden. 

Som en ekstra gevinst kan vi med den nye standard selv pro-
jektere og udbyde renoveringsopgaverne uden at skulle have 
skiftende rådgivere fra gang til gang, hvilket vil sikre større ens-
artethed og effektivitet i processen.

 

149 
tilmeldt sundhedsordning

 

29 
kontaktede Falck Healthcare

 

58 % 
gennemførte sundhedstjek

 

92 
tilmeldt trivsels-app’en Howdy

Figur 11: Anmeldte arbejdsulykker 2013-2017.
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Virksomheden

UDFORDRINGER
At sikre en bæredygtig udvikling af 
virksomheden 

At bidrage til udviklingen af en bedre og 
mere effektiv vandsektor gennem øget 
konsolidering og samarbejde 

At udvikle vores sociale ansvar – internt 
og eksternt 

At bidrage til en helhedsorienteret 
planlægning og drift af hele 
vandkredsløbet 

At udnytte vores kompetencer til 
at understøtte eksport af dansk 
vandteknologi 

At understøtte partnerskaber lokalt, 
nationalt og internationalt

Som vandselskab vil vi træffe beslutninger og udvikle løsninger, der er holdbare på langt sigt – 
både i forhold til driften af vores virksomhed og i forhold til den verden, vi er en del af. Derfor har 
vi fokus på innovation, effektivitet og bredt samarbejde i vandbranchen.
 
Arbejde med ansvarlighed
Vi ønsker at drive virksomhed på en ansvarlig og bæredygtig 
måde - se kapitlet ”Sådan tager vi ansvar”. Det gælder også på 
det økonomiske område, som du kan læse mere om i kapitlet 
”Økonomi” (side 44).

Transparens og redelighed
Vi prioriterer højt at være transparente i det, vi foretager os, bl.a. 
offentliggør vi hvert år en oversigt over bestyrelsens udgifter på 
vandcenter.dk/bestyrelsesudgifter. 

Vi har tilsluttet os FN's Global Compact, hvilket bl.a. indebærer, at 
vi forpligter os til at bekæmpe korruption.

Vi har en procedure, der betyder, at alle indkøb, kontrakter og 
lignende aftaler kræver to interne underskrivere. På den måde 
bliver udgifter vurderet og godkendt af mere end ét par øjne. 
Det følger desuden af dansk lovgivning, at der er regler for ud-
bud af større opgaver, hvilket reducerer risikoen for, at ordrer 
gives til fx private kontakter. Vi har også en politik med retnings-
linjer for modtagelse af gaver for at undgå bestikkelse. Vi har 
ikke identificeret tilfælde af korruption i 2017.

Vores vision
Vi vil være et forbillede – lokalt, nationalt og 
internationalt.

Vi vil levere mest mulig værdi for kunderne – 
og gerne lidt mere, end de forventer.
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Certificeret ledelsessystem
Vi er certificeret efter standarderne for kvalitetsstyring (ISO 
9001), miljøledelse (ISO 14001), arbejdsmiljøledelse (DS/OHSAS 
18001) og drikkevandssikkerhed (ISO 22000). Det giver os et 
værktøj til at undersøge, om vi gør dét, vi har sat os for – og 
hvor vi kan gøre det bedre.
 
I 2017 udviklede og implementerede vi et nyt ledelsessystem, 
som dækker hele vores koncern, dvs. alle de selskaber hvor 
VandCenter Syd har aktiemajoritet. Formålet er at sikre ensar-
tede rammer på tværs af koncernens selskaber både i forhold 
til ledelse, styring, læring og forandring. 

Vores indsats bliver evalueret af både eksterne og interne audi-
torer, som løbende uddannes. Vi blev certificeret ud fra det nye 
ledelsessystem i september 2017.
 
Retten til privatliv
Alle mennesker har ret til privatliv og beskyttelse af deres per-
sonlige oplysninger. Vi har i 2017 arbejdet med at blive klar til 
de nye EU-krav til beskyttelse af personoplysninger, som træ-
der i kraft i maj 2018. I tæt samarbejde med SamAqua har vi 
vurderet risici ved behandling af persondata og følsomme op-
lysninger, og herudfra har vi udpeget og analyseret en række 
forretningsprocesser inden for HR, kundebetjening, IT og over-
vågning. Analysen viser, at en række arbejdsgange skal ændres 
for at leve op til de nye krav. Implementeringen af disse ændrin-
ger er sat i gang og fortsætter i 2018.

Sammen om udvikling
Vi ønsker at bidrage til en bedre vandsektor, og derfor engage-
rer vi os aktivt i mange branchesammenhænge. Vi er bl.a. aktive 
i DANVA og den internationale pendant IWA (International Wa-
ter Association). Derudover har vi en plads i forskningsrådet hos 
USA’s førende forskningsorganisation på spildevandsområdet, 
WERF.

Benchmarking i vandbranchen
Lovgivningen for vores branche indebærer, at alle vandselska-
ber benchmarkes ud fra deres økonomiske resultater (se side 
47). Derudover skal alle vandselskaber under vandsektorloven 
indberette data til Miljøstyrelsen om deres performance inden 
for sundhed, forsyningssikkerhed, energi, klima og miljø. Denne 
nye performancebenchmarking er et værktøj til dialog mellem 
vandselskaberne og deres interessenter om mere kvalitative 
mål end de rent økonomiske. I 2017 justerede vi nogle af vores 
virksomhedsmål, så de bedre flugter med de nye målepunkter 
i statens performancebenchmarking.
 

Udvikling og innovation
Vi lægger stor vægt på udvikling og innovation (U&I) for at 
finde endnu bedre måder at gøre tingene på. Vi gennemfører 
jævnligt større udviklingsprojekter i samarbejde med fx univer-
siteter, private virksomheder og andre vandforsyninger.
 
Størstedelen af vores U&I-indsatser har vi valgt at gennemføre 
i regi af 3VAND (se side 41). I 2017 deltog vi bl.a. i projekter om 
blødgøring af drikkevand, energioptimering af renseanlæg, ud-
vikling af nye teknologier til spildevandsbeluftning samt drift 
og livscyklus for lokale regnvandsløsninger.

På vandcenter.dk/viden kan du følge med i hvilke projekter, vi 
arbejder på.

Priser og anerkendelser 
modtaget i 2017
• CSR Rapporteringsprisen (FSR – danske 

revisorer)
• Miljødiplom for vores nyeste kontorbygning 

(Miljøforum Fyn)
• Årets servicebil (DANVAs forsyningstræf)

CSR Rapporteringsprisen 2017.  
Foto: Carsten Lundager.
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Vandsamarbejde på Fyn
Vi har som en del af vores strategi at arbejde for samarbejde og 
konsolidering i vandsektoren. Det fik vi konkret anledning til, da 
der i efteråret 2017 blev konstateret forurenet grundvand flere 
steder på Fyn (se side 14). Blandt de ramte var også en række 
mindre, private forsyninger, som med få boringer havde svært 
ved at løse problemet. Da vi er Fyns største forsyning og fortsat 
har ekstra kapacitet, var det et muligt scenarie, at vi overtog 
leveringen af vand. Bl.a. meddelte Hårslev Vandværk i efteråret, 
at de ønskede at blive en del af VandCenter Syd. Vi gik i dialog 
med vandværket, og på baggrund af vores rådgivning endte 
de med at indgå samarbejde med et andet mindre vandværk.

En del mindre forsyninger ønsker at bevare deres selvstændig-
hed. Her kan andre typer af samarbejde komme på tale, fx kan 
vi deles om at finde og drifte nye boringer. VandCenter Syd kan 
også sælge ekspertbistand og rådgivning.

Vi er en del af samarbejdet 3VAND, som ud over Vand-
Center Syd omfatter Aarhus Vand, HOFOR og BIOFOS 
– fire store forsyninger i Danmarks tre største byer. 
Der er tale om et strategisk erfarings- og udviklings-
samarbejde med fokus på ansvar, udfordringer og 
muligheder som stor forsyningsvirksomhed. 
 
3VAND fik en fælles strategi i 2016 og afholdt i 2017 
et opfølgende strategiseminar for at fastlægge ind-
satser inden for samarbejdets fire fokusområder: in-
ternationalisering, udvikling & innovation, lovgivnin-
gens regulering og rollen som vandoperatør. 
 
Aktiviteter i 2017
På det internationale område fik 3VAND i 2017 en 
fælles udlandsstrategi, der bl.a. definerer selskaber-
nes forskellige roller i samarbejdet. 

Generelt arbejder 3VAND for at understøtte eksport 
af dansk teknologi og viden på vandområdet. I 2017 
deltog vi i et stort projekt i Zambia (læs mere på side 

42) og arbejdede tæt sammen med ambassader og 
konsulater i USA for at opdyrke muligheder på det 
amerikanske marked. I de kommende år vil 3VAND 
også have fokus på at understøtte den internatio-
nale verdenskongres for vand, som finder sted i Kø-
benhavn i år 2020.
 
Sammen med partnere fra 3VAND finansierede vi i 
2017 fortsat to erhvervs-ph.d.er og deltog i en række 
udviklings- og innovationsprojekter inden for drik-
kevands-, regnvands- og spildevandshåndtering. Se 
side 32.  
 
Derudover har 3VAND-samarbejdet i årets løb ar-
bejdet med at påvirke og give input til lovgivning, 
der præger vores arbejdsområde – bl.a. i forhold til 
økonomisk regulering, vandløb og finansiering af 
projekter. Vi har særligt fokus på at fremme dialog-
baseret regulering, der tager højde for individuelle 
forskelle og rammevilkår hos vandselskaberne.
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Internationalt samarbejde
Vi vægter internationalt samarbejde højt. På en række områder 
er vi førende med vores teknologi og driftsprocesser, og derfor 
løser vi også projekter for vandforsyninger i udlandet. Derud-
over samarbejder vi om fælles udfordringer med andre af ver-
dens førende vand- og spildevandsselskaber. 
 
Vi prioriterer internationale aktiviteter for at:
• Være fagligt i front, så vi kan tilbyde det bedste til vores 

vand- og spildevandskunder hjemme
• Tiltrække de dygtigste medarbejdere med en spændende 

arbejdsplads
• Få – og give – inspiration til innovation og nye løsninger
• Understøtte eksport af dansk vandteknologi og knowhow 
 
Internationale projekter giver vores medarbejdere et indblik i, 
hvordan tingene fungerer andre steder. I løbet af 2017 havde vi 
14 medarbejdere udsendt i kortere perioder som undervisere 
på et stort projekt i Zambia, mens andre blev hentet ind som 
konsulenter på renseanlægsprojekter i USA og større drikke-
vandsprojekter i hhv. Indonesien og Sydafrika.

En række medarbejdere deltog også med præsentationer ved 
internationale vandkonferencer som NORDIWA og WEFTEC, 
hvor de bl.a. fortalte om VandCenter Syds erfaringer med ener-
gi- og procesoptimering på renseanlæg og fik ny inspiration 
med hjem.

Derudover havde vi medarbejdere på udveksling hos de store 
vandselskaber AlexRenew i USA og PUB i Singapore, som vi 
samarbejder og deler viden med.

Malaysia

Singapore

Sydafrika

USA

Indonesien

Zambia

Figur 12: VandCenter Syds salgsopgaver og samarbejde i udlandet i 2017.

Besøg fra PUB.
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Organisation og struktur
VandCenter Syd er organiseret som en koncern med en række 
tilknyttede selskaber, der varetager opgaver uden for vores 
kerneforretning: vand- og spildevandshåndtering i Odense og 
Nordfyns kommuner. Vi løser således opgaver i ind- og udland 
gennem datterselskaberne VCS-TA og DanAqua Holding, og vi 
producerer energi gennem datterselskabet VCS Energy. Kon-
cernstrukturens formål er at sikre klare grænser mellem vores 
forskellige aktiviteter.
 
Vi er også medejere af selskabet SamAqua, som leverer ad-
ministrative serviceopgaver til de 13 forsyningsselskaber, der 
ejer det. Hensigten er at effektivisere og opnå stordriftsfordele 
ved fx at være fælles om indkøb, IT og forretningsudvikling. 
SamAqua er ét eksempel på, hvordan vi arbejder for konsolide-
ring – fx fusioner eller samarbejde på tværs af forsyninger – for 
at gøre vandsektoren mere effektiv.

SamAqua understøtter bæredygtighed gennem udbud og 
indkøb. I 2017 indgik vi via SamAqua seks kontrakter, hvor der 
er stillet særlige miljømæssige, etiske eller sociale krav. Kontrak-
terne spænder lige fra entreprenørydelser til materialer som 
vandmålere og PE-rør. Vi vægter bæredygtigt indkøb højt, og 
fremadrettet vil vi intensivere arbejdet omkring kontraktkrav til 
vores leverandører.
 
Derudover har SamAqua i årets løb bl.a. arbejdet med før-
nævnte persondataprojekt (side 40) og haft særligt fokus på 
IT-sikkerhed.

Ny direktør og bestyrelse
Den 1. marts 2017 tiltrådte Mads Leth som ny direktør i Vand-
Center Syd. I forbindelse med kommunalvalget sidst på året 
blev der også valgt en ny bestyrelse, som tiltrådte 1. januar 2018.
Vores bestyrelse består af 4 medarbejderrepræsentanter, 4 po-
litisk udpegede repræsentanter fra vores to ejerkommuner, 2 
eksterne bestyrelsesmedlemmer og ét medlem, som vælges af 
forbrugerne i vores område. Du kan se vores bestyrelsesmed-
lemmer på vandcenter.dk/bestyrelse.

Ligestilling i ledelsen
Vi har fokus på at få flere kvinder i vores ledelse og bestyrelse 
for at fremme ligestilling og en ligelig kønsfordeling. Odense 
Kommunes Ejerpolitik 2015-2018 definerer som mål, at der skal 
være mindst to kvinder blandt de i alt seks politisk udpegede 
og eksterne medlemmer i vores bestyrelse. Vores nytiltrådte 
bestyrelse overholder med tre kvinder dette mål for kønsfor-
delingen.

Internt i selskabet har vi en politik og et mål om mindst 33 % 
kvinder i det øverste generelle ledelsesniveau inden udgangen 
af 2020. Vi ønsker at udvide denne politik til at gælde for alle 
niveauer i  VandCenter Syd og vil derfor tage politikken op til 
revision i 2018.

Figur 13: VandCenter Syds koncernstruktur.
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Økonomi

UDFORDRINGER
At give vores kunder mest mulig værdi for 
pengene

At opretholde et højt serviceniveau trods 
den økonomiske regulering 

At være effektive sammenlignet med 
andre danske vandselskaber

At tænke langsigtet i vores investeringer

Levering af drikkevand og afledning af spildevand er vitale funktioner for samfundet, og det er 
vores opgave at sikre tilstrækkelige investeringer i vand- og kloaksystemet. Vi har fokus på øko-
nomisk ansvarlighed - og selv om vi har monopol på vores marked, kræver lovgivningen, at vi 
effektiviserer.

Kundernes selskab
VandCenter Syd ejes af Odense og Nordfyns kommuner – og 
dermed borgerne. Det betyder, at vi har flere bundlinjer end 
den rent økonomiske. Vi er også et monopol. Hvis du er vand- 
eller spildevandskunde hos os, kan du ikke vælge en anden le-
verandør. Det giver os et særligt ansvar.

Økonomisk ansvarlighed er, når vi tager ansvarligt vare på vores 
produktion og produktionsapparat i form af udvikling og ved-

ligehold – samtidig med, at vi hele tiden holder os for øje, at 
det er kundernes penge, vi bruger. I dette kapitel finder du tal 
og informationer, der giver et indtryk af VandCenter Syds øko-
nomi. Vil du læse mere, findes et link til årsregnskabet for 2017 
på vandcenter.dk/ansvarlighed.

Et særligt marked
Om VandCenter Syd er en ”sund forretning” kan ikke vurderes 
ved at se på en aktiekurs, salgstal eller kundeportefølje – for 
vi agerer på andre vilkår end en privat virksomhed. Derfor har 
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staten konstrueret en slags kunstig konkurrencesituation med 
benchmarking, hvor vi bliver målt på vores effektivitet i forhold 
til andre vandselskaber. De mest effektive selskaber sætter bar-
ren for, hvor effektive alle skal være.

Konkurrencestyrelsen sætter for hvert vandselskab et ”prisloft” 
– det vil sige den maksimale pris, der må opkræves hos kun-
derne. Indtægter og udgifter skal gå i nul, fordi vi som offentligt 
ejet vandselskab skal ”hvile i os selv” og ikke lave profit. Derfor 
betyder et lavere prisloft, at der skal skæres på udgifterne.

Priser og prisudvikling 
Prisloftet skal tvinge selskaberne til at blive mere effektive. Det 
vil i princippet betyde, at kunderne kan forvente en reduktion 
af prisen hen over nogle år. Der kan dog være undtagelser. Det 
enkelte vandselskab kan få et tillæg til prisloftet, hvis man bli-
ver pålagt ekstraordinære omkostninger og investeringer – fx af 
kommunen eller staten. Men hvis man blot vedligeholder de 

værdier, man allerede har, er der ingen mulighed for at dække 
omkostningerne gennem prisstigninger.

VandCenter Syds indtægter er baseret på brugerbetaling i form 
af tilslutningsbidrag, målerafgift, vandafgifter, fast bidrag per 
spildevandsstik og vandafledningsbidrag. Prisen fastsættes år-
ligt og godkendes af Odense Byråd.

I figur 14 på næste side ser du prisudviklingen for vand og spil-
devand de sidste ti år. Nogle af vores kunder får vand fra private 
vandværker – og for dem er det kun prisen på afledning af spil-
devand, der er interessant. For andre kunder er det den samle-
de udvikling af prisen, der har betydning for privatøkonomien.

Som det ses af figur 14 på næste side, får VandCenter Syds kun-
der i 2018 et prisfald på både vand og spildevand. Det skyldes 
bl.a. effektiviseringer.

Rammen bliver 
mindre
De penge, forbrugerne betaler for 
vand og afledning af spildevand, 
skal dække de faktiske omkost-
ninger, vi som vandselskab har. 
Hverken mere eller mindre. Det 
kaldes hvile-i-sig-selv, og det prin-
cip gælder for alle vandselskaber.

Siden 2011 har staten sat et loft 
for indtægterne og bestemt, hvad 
prisen maksimalt må være for det 
enkelte vandselskab. Det kaldes 
prisloftet – og er på tegningen lig 
med den ramme, der er for øko-
nomien.

Rammen om VandCenter Syds 
økonomi vil i de kommende år 
bliver mindre. Udfordringen er 
at blive mere effektive, så vi bl.a. 
kan opretholde et højt niveau på 
vedligehold og fortsat investere i 
udviklingen af nye, grønne tekno-
logier og metoder.

Vandværk

2017
2018
2019
2020
2021

Årlig  
procentvis  
reduktion

45
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Store investeringer
Den pris, vores kunder skal betale for vand og afledning af spil-
devand, er de senere år steget. Forklaringen er først og frem-
mest store investeringer samt renter og afdrag på tidligere års 
investeringer. De senere år har vi tilpasset vores systemer til 
mere og kraftigere regn, bl.a. for at undgå overløb til naturen og 
kælderoversvømmelser. Nye områder med boliger og erhverv 
har betydet, at vi har udvidet vores kapacitet og forsyningsom-
råde. Forandringen af Odense by har desuden betydet, at vi fx 
ved letbanens rute har været nødt til at flytte rør, som ellers 
ikke stod for udskiftning og med krav om, at rørene kan holde 
de næste 50 år. Selv om der har været store investeringer, har 
prisudviklingen for kunderne været jævn.

39,25

Pris for afledning af  
spildevand, per m3

Pris for vand, per m3

37,19 19,69
17,96

2017 2018 2017 2018

Figur 16: Prisudvikling 2017-2018, pris i kroner inkl. moms og afgifter.

Prisfald i 2018

Udvikling i prisen de sidste ti år
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Figur 14: Prisudvikling ved et husholdningsforbrug på 120 m3, for henholdsvis en spildevandskunde og en vand- og spildevandskunde. En del af prisen består 
af moms og afgifter.
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Figur 15. Investeringer på vand- og spildevandsområdet (mio. kr.)
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Som nævnt er omdrejningspunktet for vores investeringer i 
særlig grad kloaksystemet. Vi har brug for at finde nye løsninger, 
da det nuværende system ikke vil kunne rumme tilstrækkelige 
mængder vand i fremtiden.

Vi forventer, at der også fremover kan opstå behov for investe-
ringer, som ikke blot vedligeholder vores eksisterende anlæg – 
og som derfor vil kunne give et tillæg til prisloftet. Det kunne fx 
vedrøre udfordringer som klimatilpasning, forurening af grund-
vandet eller nye miljøkrav.

Effektiv drift
Vi har en effektiv drift og bruger lidt mindre, end hvad man for-
venter af en virksomhed med vores størrelse og anlæg.

Forskellige projekter og tiltag skal gøre os endnu mere effek-
tive, og især digitalisering kan være med til at effektivisere ar-
bejdsgange og processer. I 2017 har vi bl.a. arbejdet med:
• Et pilotprojekt, der samler al information i sager om 

tilslutning og afkobling af kloakstik i et digitalt system med 
adgang for alle medarbejdere. Projektet fortsætter i 2018 
med sager om tilslutning af vand.

• Optimering af WebGis, vores kort- og ledningsdata som 
er lagret online. Fra 2017 fik medarbejderne mulighed for 
at hente meget detaljerede informationer om ledninger, fx 
filmklip fra tidligere TV-inspektioner. Der findes også et stort 
arkiv med kort.

• Brug af droner til at tage oversigtsbilleder i høj opløsning, 
som vi bl.a. bruger til at udarbejde højdemodeller. Tidligere 
målte vi manuelt.

• Et nyt system for opgavestyring i driften, som giver 
bedre mulighed for opgaveløsning på tværs af teams og 
afdelinger. Systemet er tilgængeligt på smart phones og 
tablets, hvilket er en stor fordel for driftspersonalet.

• Videre arbejde med Asset Management, som kan hjælpe 
os med at prioritere drift, vedligehold og investeringer ud 
fra en helhedsbetragtning. I 2017 fik vi flere perspektiver 
gennem en række ERFA-møder om emnet i 3VAND regi. 

• Et udviklingsarbejde, der skal give os et bedre system til 
planlægning og prioritering af ledningsrenovering. Vi 
forventer at tage systemet i brug i 2018. 

Udover effektiviseringstiltag i driften havde en række andre for-
hold betydning for, hvordan vores samlede økonomi blev i 2017 
– se afsnittet om bæredygtig økonomi senere i dette kapitel.

Rammevilkår og regulering 
Som tidligere nævnt stiller staten krav om effektivisering af 
vandselskaberne. Det sker ved at sætte et prisloft, som er den 
maksimale indtægt, selskabet kan have – og dermed også de 
udgifter, selskabet kan have i et givent år.  Vi har for 2017 over-
holdt vores prisloft.

For alle vandselskaber gælder en årlig reduktion af prisloftet frem 
mod 2021. Den er hvert år på 2 % af driftsomkostningerne, mens 
den for investeringer beregnes årligt og i 2017 var på 0,91 %. Ud- 
over den faste reduktion af prisloftet kan det enkelte selskab få 
en ekstra reduktion. Det vil sige et ekstra effektiviseringskrav.

Prisloft og benchmark
Systemet fungerer på den måde, at vandselskaberne bliver 
sammenlignet – benchmarket – med hinanden på en række 
parametre for at finde ud af, hvem der mest effektive. De mindst 
effektive vurderes at have størst potentiale for at effektivisere, 
og de får derfor en ekstra reduktion af deres prisloft.

Vandselskaberne er også tidligere blevet benchmarket på 
driftsomkostninger, og her havde VandCenter Syd en fin pla-
cering. For 2017 havde vi sat os som mål at ”… bevare eller opnå 
en placering i benchmark, som ikke ville medføre ekstraordinære 
økonomiske effektiviseringskrav” (Virksomhedsplan 2017). Da den 
nye regulering ændrer på opgørelsesmetoden, kunne dette 
mål ikke nås.

Vi skal spare mere
Da VandCenter Syd ikke ligger blandt de mest effektive i den 
nye benchmark, fik vi for 2017 en ekstra reduktion af vores pris-
loft. Det lå på 0,3 % af driftsomkostninger og investeringer på 
drikkevand og tilsvarende 0,62 % for spildevand.

I figur 17 kan du se, hvor meget vi samlet set skulle effektivisere 
i 2017, når man vægter generelle krav og ekstraordinære krav, 
driftsomkostninger samt investeringer.

Vi forventer, at vi i perioden 2017-2021 skal reducere vores 
samlede økonomiske ramme med omkring 9,8 % på vand og  
11,6 % på spildevand, målt i faste priser. 

Resultat

Vand 1,7 % 
Spildevand 1,9 % 

Samlet effektiviseringskrav i 2017

Figur 17.Brug af droner hjælper os til at effektivisere opmålingsopgaver.
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Bæredygtig økonomi 
Som offentligt ejet virksomhed skal vi forvalte vores økonomi 
ansvarligt. Vi skal også tænke langsigtet – og tage hensyn til 
både samfund, miljø og økonomi. Miljø- og samfundshensyn 
koster ofte penge, og med den nye regulering er økonomien 
en mere begrænsende faktor end tidligere. Det kræver en æn-
dret praksis, bl.a. når vi projekterer og planlægger. 

Mest værdi for pengene
For at sikre at vores investeringer giver størst mulig værdi, arbej-
der vi til stadighed på at forbedre vores beslutningsgrundlag. I 
2017 arbejdede vi med at videreudvikle og implementere et 
beslutningsstøtteværktøj, som skal hjælpe os med at prioritere 
løsninger og projekter.

Som led i en mere helhedsorienteret og gennemskuelig plan-
lægning på afløbsområdet arbejder vi med at kortlægge en 
række parametre, som er af væsentlig betydning for at skabe 
det bedst mulige beslutningsgrundlag. Input til kortlægnin-
gen er fx kundehenvendelser, lokalplaner og driftserfaringer. 
I 2017 blev de overordnede helhedsplaner udarbejdet, og de 
blev inddelt i mindre områdeplaner, som udpeger hvor der er 
behov for afklaring af konkrete tiltag. Der arbejdes videre med 
områdeplanerne i 2018, og der vil naturligvis være behov for 
løbende ajourføring som følge af fx nye planer og ny viden.

Finansiering udefra
Udover at arbejde inden for rammen af vores egen økonomi 
forsøger VandCenter Syd at supplere med midler udefra. Det 
gør vi ved at sælge ydelser eksternt og finansiere projekter sam-
men med andre.

Det er Zambia-projektet et eksempel på – læs mere på side 42. 
I projektet indgår vi som underleverandør på markedsvilkår, og 
der er fuld finansiering af de medarbejdere, vi sender afsted. 
Det betyder, at deres timer – og dermed lønudgifter – dækkes 
af projektet. Det betyder selvfølgelig også, at de må undværes 
i den daglige drift, og resultatet bliver i praksis en reduktion af 
driftsomkostningerne.

Udover det økonomiske aspekt giver opgaver i udlandet god 
inspiration til de medarbejdere, der er afsted – hvilket oprinde-
ligt også har været en del af ideen med at arbejde i udlandet.

Zambia-projektet ligger i den del af vores koncern, der hedder 
Tilknyttede Aktiviteter (TA). Det samme gælder opgaver i Dan-
mark, hvor vi arbejder for andre forsyninger inden for vores sær-
lige kompetenceområder. Igen er der mere end en økonomisk 
gevinst, da opgaverne giver os meget erfarne og specialiserede 
medarbejdere, fx på områder som inspektion af boringer.

Vi henter tilskud udefra
Selv om vores økonomi bliver mindre vil vi fortsat gerne arbejde 
med udviklings- og innovationsprojekter. En del af udgifterne her 
får vi dækket af fondsmidler. Det gælder også, når vi går sammen 
med 3VAND og andre parter om forskningsprojekter – læs mere 
side 41. I 2017 modtog vi 1,5 mio. kr. i fondsmidler.

I 2017 brugte vi, hvad der svarer til 3,84 årsværk i udviklings- 
og innovationsprojekter med eksterne samarbejdspartnere. De 
samlede nettoudgifter for VandCenter Syd var 2,9 mio. kr. – sva-
rende til 0,5 % af vores samlede omsætning.

Afvikling af gæld
Økonomisk bæredygtighed handler også om at sikre en øko-
nomi, der kan hænge sammen fremadrettet. Når vi optager lån 
til vores investeringer, skal de betales tilbage over tid.

I 2017 har vi afdraget 42 mio. på vores gæld, så den ved udgan-
gen af året var på 901 mio. kroner.

Samfund Miljø

Økonomi

Vores anlæg er 

8,2
mia. værd

Gæld afviklet i 2017

42
mio. kr.

Soliditetsgrad

76 %
Egenkapital

6,4
mia. kr.

Omsætning 

572
mio. kr.

På projekter i udlandet sælger vi vores ydelser og får dermed større øko-
nomisk råderum.
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Mål og resultater
I vores virksomhedsplan for 2017 havde vi nedenstående mål for året. Hvorvidt det lykkedes os at nå disse mål, fremgår af dråberne.
Mange af målene er de samme fra år til år, da de vedrører den daglige drift.

 Drikkevand baseret på rent grundvand
 Mere end 95 % af vores samlede grundvandsindvinding 

skal være rent grundvand, der overholder grænseværdi-
erne for miljøfremmede stoffer. Se side 13.

 Begrænse lækagetab og ledningsbrud
 Udskifte fem km støbejerns-, eternit- og PVC- ledninger.

 Drikkevandskvalitet
 Sikre rent drikkevand til vores kunder og dokumentere høj 

vandkvalitet gennem bakteriologisk kontrol. Vi udtager ca. 
fire gange så mange analyser, som loven kræver.

 Forsyningssikkerhed drikkevand
 Driftsforstyrrelser i vandforsyningen må ikke påvirke den 

enkelte kunde i mere end fem timer.

 Vandforsyningstryk
 Den enkelte kunde sikres et normalt vandtryk på mellem 20 

og 50 mVS. Trykvariationen i forhold til normaltrykket skal 
ligge inden for +5/-10 mVS. Kortvarige større udsving kan 
forekomme

 Drikkevandets hårdhed
 Drikkevandets hårdhed skal være mindre end 21⁰ dH.

 Forsyningssikkerhed på afløbssystemet
 Der skal forekomme mindre end to tilfælde af afløbsstop 

per ti km spildevandsførende hovedledning.

 Forsyningssikkerhed på afløbssystemet
 Via vores fornyelsesindsats må der ikke ske sammenbrud på 

de mest kritiske ledninger (A-ledninger).

 Forsyningssikkerhed på afløbssystemet
 Ingen kunder må være afskåret fra at aflede spildevand i 

mere end fire timer.

 Renseanlæggenes bidrag til et bedre vandmiljø
 Udløbsvandet fra renseanlæggene skal have et indhold af 

total kvælstof på under 4 mg/l og et indhold af total fosfor 
på under 0,3 mg/l.*

 * Myndighedskravet for kvælstof er 8 mg/l og mellem 0,5-1,5 mg/l for 
fosfor. Se side 22.

 Forberede vores medarbejdere til en forandringsvil-
lig virksomhedskultur

 Iværksætte indsatser for at styrke det tværfaglige samar-
bejde i selskabet med henblik på at øge både fleksibilitet 
og effektivitet.

 Inspirere vores medarbejdere til at være innovative
 Involvere forskellige medarbejdergrupper i VandCenter 

Syds samarbejde med fx Public Utilities Board (Singapore) 
og Alex Renew (USA).

 Fokusere på trivsel og forebyggelse af stress
 Afprøve nye metoder og værktøjer, som kan fastholde trivs-

len og forebygge negativ stress.

 Mindske vandtab
 Holde vores vandtab under 8 % af den udpumpede vand-

mængde. 

 Blive CO2- og energineutrale
 Øge vores egenproduktion af energi.

 Overblik over væsentlig miljøbelastning
 Skabe overblik over størrelsesordenen af den effekt, som 

vores fodaftryk har på miljøet. Se side 33.

 Sikre åben og strategisk funderet kommunikation, 
der positionerer VandCenter Syd bedst muligt i for-
hold til vores interessenter

 Igangsætte særlig kommunikationsindsats med henblik på 
at øge forbrugernes kendskab til os. Se side 24.

 Som naturligt monopol er vi forpligtet til at give vo-
res kunder den bedst mulige kundeoplevelse

 Processer for måling og opfølgning på kundetilfredshed ju-
steres på projekter og etableres for drift. Se side 25.

 Effektivisere ved at sikre service og kvalitet under 
hensyn til miljø og økonomi

 Være blandt de 25 % mest effektive vandselskaber på ud-
valgte parametre inden for vand og spildevand. (baseret på 
benchmarking-tal fra 2016)

 Disse parametre er: 1) Samlet nettoenergiforbrug til drift af henholdsvis 
vand- og spildevandsanlæg, målt per m3 for henholdsvis produceret 
vand og renset spildevand, 2) Drikkevandskvalitet, målt på omfanget 
af egenkontrol og på bakteriologisk vandkvalitet, 3) Spildevandskvali-
tet, målt på kvælstof og fosfor i udledningen fra renseanlæggene. Vi 
nåede i 2017 ikke i mål på punkt 2 og på punkt 3, kvælstof. Se side 13 
og side 22.

 = DELVIST OPFYLDT = OPFYLDT  = IKKE OPFYLDT
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Om rapporten

Her kan du læse om, hvorfor årets rapport ser ud, som den gør – hvorfor vi fokuserer på de valgte 
temaer, og hvordan rapporten er afgrænset.

Der er mange måder at rapportere om samfundsansvar på; 
hvad man får øje på, afhænger af hvilken tilgang, man går til op-
gaven med – og hvor man lægger sit fokus. Du kan læse om vo-
res overordnede tilgang til ansvarlighed i kapitlet "Sådan tager 
vi ansvar". Her tager vi dig en tur med bag om selve rapporten.   

Samfundsansvar og interessenter
I vores ansvarlighedsrapporter forsøger vi at stille skarpt på de 
væsentligste udfordringer, når det gælder vores samfundsan-
svar – både for os som vandselskab og for vores interessenter. 

Vores aktiviteter påvirker og påvirkes af en lang række interes-
senter. Vi ser følgende fire grupper som interessenter, som i 
særlig grad er med til at forme rammerne for vores virke, og 
som vi har et særligt ansvar overfor: 
• Forbrugskunder
• Medarbejdere
• Ejere
• Vandsektoren 

Kunder i centrum
Når det gælder valget af målgruppe for rapporten, har vi zoom-
et yderligere ind og sat vores kunder i centrum. Vores kunder 
er direkte aftagere af vores produkter og ydelser – og dermed 
dem, som vi har det største ansvar overfor. Vi ser derfor vores 
forbrugskunder som vores primære eksterne interessenter – 
og derfor er denne rapport først og fremmest skrevet til vores 
kunder.

I dialog med vores interessenter 
Denne rapport har til formål at give vores interessenter et ind-
blik i vores arbejde og prioriteringer, og det er derfor vigtigt at 
have blik for, hvad vores interessenter ser som de væsentlige 
temaer. 

I 2015 hentede vi input til en væsentlighedsvurdering igen-
nem en spørgeundersøgelse på Facebook, hvor vi spurgte vo-
res kunder, hvad de synes, der er vigtigst, når det gælder vores 
samfundsansvar. 

I 2016 gennemførte vi desuden en fokusgruppeundersøgelse, 
hvor kunder fra Odense og Nordfyn bl.a. blev bedt om at vurde-
re en række konkrete aktiviteter i forhold til vigtighed. Undersø-
gelsen gav os indsigt i vores kunders forståelse af vores formid-
ling omkring samfundsansvar, men gav dog ikke anledning til 
større ændringer i forhold til rapportens overordnede temaer.

I slutningen af 2017 gennemførte vi en større kundeundersø-

gelse, som vi kan trække på i videreudviklingen af vores rappor-
tering fremover. Resultaterne af denne undersøgelse foreligger 
ikke i skrivende stund – og har derfor ikke haft indflydelse på 
udvælgelsen af temaer til årets rapport. Du kan læse mere om 
denne kundeundersøgelse, og om hvordan vi i øvrigt indgår i 
dialog med vores interessenter i kapitlet "Samfund". 

Ny inspiration – nyt indhold 
Dialogen med vores kunder har bl.a. vist, at der er behov for at 
formidle vores særlige ansvar som offentligt ejet vandskab tyde-
ligere, når det gælder et tema som økonomisk ansvarlighed og 
herunder priser. Derfor skærpede vi vores formidling om dette 
tema i 2016-rapporten – og i årets rapport får økonomisk an-
svarlighed yderligere fokus med tilføjelsen af et helt nyt, selv-
stændigt kapitel viet til temaet "Økonomi".  

Det nye kapitel er resultatet af et ønske fra vores bestyrelse 
om at samle vores rapportering, så vi fremover kun udgiver én 
årlig rapport, ansvarlighedsrapporten – hvor vi tidligere også 
har udgivet en finansiel årsberetning, Vores virksomhed. Det 
nye kapitel om økonomisk ansvarlighed har ligesom resten af 
rapporten kunderne som målgruppe, og indhold såvel som de 
økonomiske nøgletal er udvalgt med denne målgruppe for øje.  

Du kan finde et link til årsregnskabet for 2017 på vandcenter.dk/
om-os/ansvarlighed. 

Afgrænsning
Ansvarlighedsrapporten omfatter de selskaber i VandCenter 
Syd-koncernen, hvor vi har aktiemajoritet, og som er omfat-
tet af vores koncernledelsessystem. Datterselskabet DanAqua 
er således ikke omfattet – hvorfor nogle økonomiske nøgletal 
i ansvarlighedsrapporten kan adskille sig fra årsregnskabets, da 
dette omfatter alle koncernens selskaber. 

Du kan se vores koncernstruktur på side 43.

Evaluering og verifikation
Vores bestyrelse har selvevalueret rapporten, og rapporten er 
verificeret af tredjepart for at højne rapporteringskvaliteten. Re-
visorerklæringen kan ses på næste side.  

Rapporteringsperiode og metode
Denne rapport dækker perioden 1. januar - 31. december 2017. 
Du kan se dataopgørelsesmetoden for GRI-indikatorer og vores 
egne udviklede bæredygtighedsindikatorer på vandcenter.dk/
om-os/publikationer/indikator.
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Den uafhængige revisors erklæring
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Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar i henhold til 
årsregnskabsloven §99a. Desuden udgør redegørelsen en 
bestanddel af ledelsesberetningen i årsregnskabet 2017.

Til Vandcenter Syd Holdings interessenter
Vi har udført en erklæringsopgave med be-
grænset sikkerhed om Vandcenter Syd Hol-
dings Ansvarlighedsrapport for 2017 med hen-
blik på at afgive en erklæring om rapportens 
troværdighed. 

Ledelsens ansvar for Ansvarlighedsrap-
porten 2017
Ledelsen i Vandcenter Syd Holding har ansvaret 
for udarbejdelsen Ansvarlighedsrapporten for 
koncernen i henhold til koncernens kriterier, 
som fremgår af afsnittet Om rapporten samt af 
regnskabspraksis for medtagne data, der kan 
findes på vandcenter.dk/om-os/publikationer/
indikator. Dette ansvar omfatter udformning, 
implementering og opretholdelse af intern 
kontrol, der er relevante for udarbejdelsen af 
Ansvarlighedsrapporten for koncernen, og som 
sikrer, at rapporten er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. 

Vandcenter Syd Holdings regnskabspraksis for 
data i Ansvarlighedsrapporten samt afsnittet 
Om rapporten indeholder ledelsens argumen-
tation for valg af emner og indikatorer, ligesom 
den indeholder en definition af rapporterin-
gens omfang for hver type oplysninger.

Revisors uafhængighed og kvalitetsstyring
Vi har overholdt kravene til uafhængighed og 
andre etiske krav i de etiske regler for revisorer, 
Code of Ethics for Professional Accountants, ud-
stedt af International Ethics Standards Board for 
Accountants, der bygger på de grundlæggen-
de principper om integritet, objektivitet, faglig 
kompetence og fornøden omhu, fortrolighed 
og professional adfærd.

PwC er underlagt international standard om 
kvalitetsstyring, International Standard on Qua-
lity Control 1, og anvender således et omfatten-
de kvalitetsstyringssystem, herunder dokumen-
terede politikker og procedurer vedrørende 
overholdelse af etiske krav, faglige standarder 
og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Revisors ansvar
Vores ansvar er på grundlag af de udførte pro-
cedurer og det opnåede bevis at udtrykke en 
konklusion med begrænset sikkerhed om

• hvorvidt ikke-finansielle data, der indgår i 
Ansvarlighedsrapporten 2017 er opgjort i 
henhold til regnskabspraksis vandcenter.dk/
om-os/publikationer/indikator,

• hvorvidt, Vandcenter Syd Holdings Ansvarlig-
hedsrapport for 2017 understøtter FN’s Global 

Compact med de data og informationer, der 
fremgår af rapporten, og

• hvorvidt der er sammenhæng mellem den 
offentliggjorte virksomhedsstrategi for 2015-
19, den offentliggjorte virksomhedsplan for 
2017 og CSR strategien, som den er præsen-
teret i Ansvarlighedsrapporten 2017 i forhold 
til væsentlighed, relevans og balancen mel-
lem de indikatorer, der indgår i rapporten.

Et tværfagligt team bestående af revisorer, 
ingeniører og andre eksperter har udført op-
gaven. Vi har udført erklæringsopgaven med 
begrænset sikkerhed i overensstemmelse med 
International Standard on Assurance Engage-
ments 3000, ”Andre erklæringer med sikkerhed 
end revision eller review af historiske finan-
sielle oplysninger”. Denne standard kræver, at 
vi planlægger og udfører opgaven for at opnå 
begrænset sikkerhed om, hvorvidt Ansvarlig-
hedsrapporten for koncernen er uden væsent-
lig fejlinformation. 

En erklæringsopgave med begrænset sikker-
hed udført i overensstemmelse med ISAE 3000 
omfatter en vurdering af hensigtsmæssighe-
den efter omstændighederne af Vandcenter 
Syd Holdings anvendelse af den anførte ikke-
finansielle regnskabspraksis som grundlag for 
udarbejdelsen af de ikke-finansielle data og 
oplysninger for koncernen, en vurdering af ri-
sikoen for væsentlig fejlinformation i Ansvarlig-
hedsrapporten 2017, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, den under omstændig-
hederne nødvendige håndtering af de vurde-
rede risici samt en vurdering af den samlede 
præsentation af Ansvarlighedsrapporten for 
koncernen. 

De udførte procedurer er baseret på vores fag-
lige dømmekraft og har omfattet forespørgsler, 
observation af udførte processer, besigtigelse 
af dokumenter, analyser, vurdering af hensigts-
mæssigheden af kvantificeringsmetoder og 
rapporteringspolitikker samt sammenholdelse 
med eller afstemning til underliggende mate-
riale.

I lyset af de omstændigheder, der gælder for 
opgaven, har vi i forbindelse med udførelsen af 
ovennævnte procedurer:

• gennemført forespørgsler vedrørende meto-
der, procedurer og intern kontrol samt foreta-
get udvalgte interviews med de ansvarlige for 
data og rapportering, herunder stikprøvevis 
kontrol af den underliggende dokumentation,

• foretaget en vurdering af, hvordan Vandcen-
ter Syd Holding har rapporteret i forhold til 

de ti principper, der er omfattet af FN’s Global 
Compact,

• foretaget sammenholdelse af Vandcenter Syd 
Holdings offentliggjorte virksomhedsstrategi 
for 2015-19 med offentliggjort virksomheds-
plan for 2017 og CSR strategien som den er 
præsenteret i Ansvarlighedsrapporten 2017.

Karakteren af og tidspunktet for de procedurer, 
der udføres i forbindelse med en erklæringsop-
gave med begrænset sikkerhed, er forskellige 
fra, og af mindre omfang end, en revisionsop-
gave med høj grad af sikkerhed. Den grad af 
sikkerhed, der opnås ved en erklæringsopgave 
med begrænset sikkerhed, er derfor betydeligt 
mindre end den sikkerhed, der ville være op-
nået, hvis vi havde udført en revisionsopgave 
med høj grad af sikkerhed. Vi udtrykker derfor 
en konklusion med begrænset sikkerhed. 

Konklusion med begrænset sikkerhed
På grundlag af de af os udførte procedurer og 
det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt 
med forhold, der giver os anledning til ikke at 
konkludere, at

• de ikke-finansielle data, der indgår i Ansvar-
lighedsrapporten 2017 er opgjort i henhold 
til regnskabspraksis vandcenter.dk/om-os/
publikationer/indikator,

• Vandcenter Syd Holdings Ansvarligheds-
rapport for 2017 understøtter FN’s Global 
Compact med de data og informationer, der 
fremgår af rapporten, og

• der er sammenhæng mellem den offentlig-
gjorte virksomhedsstrategi for 2015-19, den 
offentliggjorte virksomhedsplan for 2017 
og CSR strategien, som den er præsenteret i 
Ansvarlighedsrapporten 2017 i forhold til væ-
sentlighed, relevans og balance mellem de 
indikatorer, der indgår i rapporten.

Odense, den 17. april 2018

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR nr. 3377 1231

Poul Erik Jacobsen 
statsautoriseret revisor 

Jens Pultz Pedersen
civilingeniør, HD
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Vandværksvej 7
5000 Odense C

Tlf. 63 13 23 33
E-mail: info@vandcenter.dk
Web: vandcenter.dk
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