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På disse sider kan du læse om vores tilgang til ansvarlighed og bæredygtighed. Om fokus, fundament 
og forankring af vores indsats – og om de retningslinjer, der er med til at udstikke kursen for den. 

Vores ansvar
Ansvarlighed er en helt grundlæggende værdi i VandCenter Syd.

Som offentligt ejet vandselskab har vi et særligt ansvar for at 
værne om vores vigtigste fælles naturværdi, vandet. Det for-
pligter. 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 et ansvar 
for at begrænse vores påvirkning mest muligt, så vi bidrager til 
sunde vandmiljøer. Dette gælder ikke mindst, fordi vi udleder til 
Odense Fjord, som er en sårbar recipient.

Samtidig har vi et særligt ansvar for vores fælles sundhed. Vi har 
et ansvar for at sikre, at det drikkevand, vi leverer, er rent – så du 
trygt kan drikke vand direkte fra hanen. Og vi har et ansvar for 

at tage hånd om spildevandet, så det bliver ledt væk og renset 
på forsvarlig vis, så vi bidrager til det gode, sunde liv i byerne og 
ved åer, fjord og hav.

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

Når vi bruger energi og materialer og køber varer, påvirker vi fx 
miljø og klima, både direkte og indirekte. Det er vores ansvar at 
begrænse denne påvirkning mest muligt. 

Vi har også et ansvar overfor de mennesker, der arbejder for os: 
Vores medarbejdere og deres sundhed, sikkerhed og trivsel. Og 
vi har et ansvar overfor de mennesker, som vi arbejder 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 i særlig grad for-
pligtet på at forvalte vores økonomi ansvarligt og tænke lang-
sigtet – fx når vi fastlægger prisudvikling, og når vi investerer i 
klimatilpasning og skovrejsning. Vi skal være klar til fremtidens 
udfordringer.

Ansvarlig rapportering 
Ansvarlighed er altså både en del af vores fundament og et 
strategisk fokus for os.

Vi arbejder målrettet på at løfte vores ansvar, og det er netop for 
at sikre fokus og fremdrift i dette arbejde, at vi siden 2008 har 
udgivet en årlig ansvarlighedsrapport. 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 det at være en ansvarlig, offentligt ejet virk-
somhed. 

Rammer og retningslinjer
I vores daglige arbejde og i vores ansvarlighedsindsats er vi for-
pligtet af en lang række mål og retningslinjer. 

Nogle mål og retningslinjer er givet på forhånd i form af natio-
nal og international lovgivning. 

Andre er politisk besluttet af vores ejere – fx som formuleret 
i Odense Kommunes ejerpolitik, der udstikker nogle overord-
nede mål for vores virke. 

Hertil kommer de strategiske og driftsmæssige mål, som vi selv 
sætter – og som vi bl.a. formulerer i vores 5-års strategier og 
vores årlige virksomhedsplaner. Her udstikker vi kursen for det 
bæredygtige vandselskab og sætter en lang række mål for virk-
somhedens drift og udvikling. 
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For at sikre, at vi holder den ansvarlige kurs i den daglige drift, 
har vi desuden udviklet vores eget integrerede ledelsessystem. 
Ledelsessystemet bygger på de fire internationale standarder 
for miljø, arbejdsmiljø, kvalitet og fødevaresikkerhed, som vi har 
været certificeret efter siden 2008, og som vi bliver auditeret 
på hvert år.

Sidst, men ikke mindst, er vi forpligtet af de ti principper, som 
vi valgte at tilslutte os i 2015, og som fremover vil udgøre de 
overordnede etiske retningslinjer for vores ansvarlighedsind-
sats – nemlig FN’s principper for virksomheders samfunds- 
ansvar, Global Compact. Se side 9.

Globalt ansvar
Vi støtter op om de ti principper i FN’s Global Compact, fordi vi 
tror på, at alle virksomheder har et ansvar for at bidrage til en 
bæredygtig global udvikling.

Faktisk tror vi først det er, når stater, organisationer og virksom-
heder går sammen om at tage ansvar, at vi for alvor kan rykke 
udviklingen i den rigtige retning – og at vi som et offentligt 
ejet, dansk vandselskab har et særligt ansvar for at gå forrest og 
bidrage til udviklingen der, hvor vi kan. Fordi vi kan. 

Vi ser Global Compact som en dagsorden, der kan være med 
til at drive denne udvikling frem. Ikke mindst når de overord-
nede etiske principper bliver koblet til konkrete udviklingsmål 
– i form af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, de så-
kaldte Sustainable Development Goals (SDG).

Derfor besluttede vi i 2016 at understøtte verdensmålene, og 
vi er i skrivende stund i gang med at analysere, hvordan vi kan 
tænke verdensmålene ind i vores tilgang til ansvarlighed og 
bæredygtighed i årene fremover. 

Du kan læse mere om vores arbejde med verdensmålene på 
side 42.
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Sådan gør vi status 
Med vores tilslutning til Global Compacts ti principper tog vi 
første skridt på vej mod en ny måde at tænke og rapportere 
om ansvarlighed på. Med beslutningen om også at tage de 17 
verdensmål til os har vi taget endnu et stort skridt, men der er 
stadig et stykke vej, før vi er i mål. 

Derfor bygger denne rapport også på den samme formelle 
ramme som tidligere års rapporter, både når det gælder den 
overordnede tilgang til ansvarlighed og måden, vi gør status 
på. 

Udfordringer
I rapporten gør vi status på vores indsats under overskrifterne: 
Grundvand og drikkevand, Spildevand og regnvand, Samfund, 
Medarbejdere, Virksomheden samt det, vi kalder Fodaftryk, der 
handler om det fodaftryk vi – på tværs af virksomheden - sæt-
ter på verden.

På hvert af disse områder har vi identificeret en række udfor-
dringer, hvor vi som vandselskab har et særligt ansvar for at 
fokusere vores indsats. De står i de farvede bokse, der indleder 
hvert kapitel. 

Opfølgning
Ud over udfordringerne har vi en række specifikke målepunkter 
og indikatorer, vi måler vores indsats i forhold til.

De fleste indikatorer har vi hentet i den internationale standard 
for ansvarlighedsrapportering, Global Reporting Initiative (GRI). 
Herudover har vi selv udviklet en række bæredygtighedsindika-
torer, der er specifikt relevante for os som vandselskab. 

Hertil kommer en række målepunkter hentet fra vores årlige 
virksomhedsplan.

Du kan se en oversigt over indikatorer på side 46-47, samt Mål 
og resultater på side 43.

Endelig følger denne rapport op på projekter og udviklingsak-
tiviteter fra Strategi 2015-19 og Virksomhedsplan 2016 – der, hvor 
det er relevant i forhold til rapportens fokus på ansvarlighed. 
Du kan finde både strategien og virksomhedsplanen på vand-
center.dk/publikationer.

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; og

• 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


