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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.

Udvikling af ansvarlighed
VandCenter Syd er et aktieselskab, og vi ejes af Odense og 
Nordfyns Kommune. Det giver os en særlig forpligtelse til at 
drive virksomhed på en ansvarlig måde i forhold til det om-
kringliggende samfund og de kommende generationer. I ka-
pitlet Sådan tager vi ansvar kan du læse om vores overordnede 
ramme for at drive virksomhed på en bæredygtig måde. 

Vi udvikler løbende denne ramme, og i 2015 tilsluttede vi os 
bl.a. FN’s Global Compact. VandCenter Syds ledelse arbejdede i 
2016 desuden året igennem med at operationalisere relevante 
delmål fra FN’s verdensmål (Sustainable Development Goals). 
Læs mere på side 42.

Transparens og redelighed
Vi prioriterer at være transparente, og offentliggør fx hvert år en 
oversigt over bestyrelsens udgifter på vores hjemmeside.

Vores tilslutning til FN’s Global Compact indebærer bl.a., at vi 
forpligter os til at bekæmpe korruption. Vi har en politik med 
retningslinjer for modtagelse af gaver for at forebygge situatio-
ner, hvor der kan rejses tvivl om både vores medarbejderes ha-
bilitet og om selskabets forretningsetik. Vi har ikke identificeret 
tilfælde af korruption i 2016.

Certificeret ledelsessystem
VandCenter Syd er certificeret efter standarderne for kvalitets-
styring (ISO 9001), miljøledelse (ISO 14001), arbejdsmiljøledelse 
(DS/OHSAS 18001) og drikkevandssikkerhed (fødevaresikker-
hed, ISO 22000). Det giver os et værktøj til løbende at måle, om 
vi gør dét, vi har sat os for – og hvor vi kan gøre det bedre.
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I 2016 har vi arbejdet på at udvikle et nyt ledelsessystem, som 
dækker hele koncernen. Målet er at sikre ensartede rammer for, 
hvordan vi driver virksomheden, på tværs af koncernens selska-
ber – i forhold til ledelse, styring, læring og forandring. 

Som en konsekvens af dette skal vi fremadrettet certificeres på 
koncernniveau. Det vil sige, at alle vores datterselskaber også 
skal leve op til de relevante standarder. 

Vores indsats bliver evalueret af både eksterne og interne audito-
rer. I 2016 gennemførte vi et kursus for vores 14 interne auditorer, 
der fik genopfrisket auditprocessen og blev introduceret til nye 
versioner af standarderne for miljøledelse og kvalitetsstyring.

Bæredygtig økonomi
Som offentligt ejet vandselskab må VandCenter Syd ikke skabe 
profit. Vi skal ”hvile i os selv”, hvilket vil sige, at indtægter og 
udgifter skal gå lige op. Dette er forbrugernes garanti for, at de 
ikke skal betale ekstra for at sikre afkast til aktionærer. 

Fordele og ulemper ved forskellige ejerformer var i 2016 til de-
bat i medierne, hvor bl.a. formanden for vandsektorens bran-
cheorganisation, DANVA, argumenterede mod en privatisering 
af sektoren. VandCenter Syd er enig, og det er en del af vores 
strategi at understøtte fortsat kommunalt ejerskab i vandsekto-
ren, bl.a. ved at udbygge samarbejdet med vores ejere, sådan 
som det er beskrevet en række steder i denne rapport.

VandCenter Syd bidrog på politisk plan med input til diskussio-
nen, som bl.a. handlede om indholdet i den nye vandsektorlov, 
der trådte i kraft 1. marts. Loven betyder, at vi fremover under-
lægges en strammere statslig, økonomisk regulering. Den nye 
regulering består dels af et fast årligt krav om effektivisering, 
dels af et yderligere (individuelt) krav for selskaber, der vurderes 
at have effektiviseringspotentiale.

Effektiviseringspotentialet beregnes af Konkurrencestyrelsen 
med udgangspunkt i de totale omkostninger til både drift og 
afskrivning på anlæg. Da VandCenter Syd har investeret kraftigt 
gennem de seneste 10-20 år for at sikre miljø og forsynings-
sikkerhed, har vi tilsvarende høje afskrivninger sammenlignet 
med gennemsnittet i branchen. Det betyder, at Konkurrence-
styrelsens benchmarking placerer VandCenter Syd med et in-
dividuelt krav om effektivisering på 1,84 % for vand og 0,62 % 
for spildevand.

Sammen med de faste krav betyder det, at vi skal effektivisere 
vand med 3,36 %, og spildevand med 1,88 % af totalomkost-
ningerne. Det er en væsentlig udfordring, også selvom Vand-
Center Syd generelt har et godt udgangspunkt og en sund 
økonomi.

Du kan se vores benchmarkingplaceringer og vigtigste regn-

skabstal i Vores virksomhed, som supplerer denne rapport og 
kan findes på vandcenter.dk/publikationer. Eller i det finansielle 
regnskab, som kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Effektivisering 
Vi har igennem flere år haft fokus på at effektivisere vores dag-
lige drift, og det er kun blevet yderligere aktuelt af statens 
skærpede krav. I 2016 gennemførte vi forundersøgelser til et 
nyt og mere effektivt system til kundehenvendelser og vedlige-
holdelse. Vi tog også næste skridt i implementeringen af vores 
nye ERP-system, som vi allerede kan se de gavnlige effekter af i 
form af forbedret projekt- og økonomistyring. 

Derudover supplerer vi kerneforretningens økonomi ved bl.a. 
at producere energi af spildevandsslam (se side 27-29) og sæl-
ge vores knowhow til andre forsyninger. I 2016 solgte vi bl.a. 
boringsservice og vandværksdrift til flere danske vandforsynin-
ger, og vi underviste i drift og vedligehold af vandværker, ren-
seanlæg, pumpestationer og ledningsnet i Zambia. Vi deltager 
også i fondsstøttede udviklings- og innovationsprojekter, som 
udvikler os og branchen fagligt uden at belaste den daglige 
økonomi. 

På indkøbssiden valgte vi at overgå til markedsel med en årlig 
besparelse på ca. 1,3 mio. kr. Desuden hentede vi besparelser 
på udbud og indkøb via det fælles serviceselskab SamAqua. 

Prioritering af investeringer
De senere år har vi investeret mange penge i anlægsprojekter, 
og i 2016 har vi arbejdet på at professionalisere den måde, vi 
prioriterer vores indsatser på. Vi udviklede bl.a. en beslutnings-
model, som vurderer den enkelte indsats ud fra parametrene 
økonomi, forsyningssikkerhed, service, organisation og ar-
bejdsmiljø, byen og klima samt miljø og klima.

Modellen er et beslutningsstøtteværktøj, som scorer hver en-
kelt indsats ud fra en række underkategorier og en indbyrdes 
vægtning. Denne score kan efterfølgende tjene som hjælp, når 
vi skal prioritere mellem mange gode projekter.

Økonomi vægter naturligvis højt, men modellen sikrer, at vi også 
er opmærksomme på en række andre forhold, der er værdi- 
fulde for os og samfundet.

Samfund Miljø

Økonomi
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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 en af vores projektchefer plads i 
forskningsrådet hos en af USA’s førende forskningsorganisatio-
ner på spildevandsområdet, WERF.

Generelt arbejder vi tæt sammen med vores ejere, og vi har i 
2016 fortsat dialogen med Odense Kommune om at overtage 
driften af udvalgte vejvandsledninger. Dette er et led i vores be-
stræbelser på at udvide VandCenter Syds arbejdsområde, så vi i 
endnu højere grad kan arbejde helhedsorienteret med vandet 
i hele dets kredsløb.

Vi har et tæt samarbejde med de øvrige kommunale forsy-
ningsselskaber i Odense og har i 2016 bl.a. haft fælles miljø-
formidling på Odense Blomsterfestival og udviklet et valgfag i 
innovation og bæredygtighed (se side 25).

Gennem de seneste år har vi arbejdet tæt sammen med Mid-
delfart Spildevand om at etablere et fælles renseanlæg med 
den nyeste innovative teknologi. Desværre blev dette arbejde 
stoppet i slutningen af 2016 som en konsekvens af den stram-
mere statslige regulering. Efterfølgende har vi sammen med 
Middelfart Spildevand rejst problematikken over for DANVA 
med henblik på en politisk løsning.

3VAND
Vi er også en del af samarbejdet 3VAND, som ud over Vand-
Center Syd omfatter Aarhus Vand, HOFOR og BIOFOS – store 
forsyninger i Danmarks tre største byer. Der er tale om et strate-
gisk erfarings- og udviklingssamarbejde med fokus på ansvar, 
udfordringer og muligheder som stor forsyningsvirksomhed. 

I 2016 fik 3VAND en fælles strategi, der fastlægger indsatser og 
fokusområder for de kommende år. Der blev ansat en koordi-
nator for at styrke samarbejdets internationale aktiviteter, og 
3VAND indledte i årets løb et stort projekt i Zambia.

Mikroskopering på laboratoriet.
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Vi indgik i 2016 aftale om at udvikle et nyt værktøj til planlæg-
ning af ledningsfornyelse for vand og spildevand. Udviklingen 
sker i samarbejde mellem VandCenter Syd, Aarhus Vand, HOFOR 
og to rådgivende ingeniørfirmaer. Målet er, at det nye værktøj 
skal bidrage til mere effektiv planlægning og prioritering – og 
at det på sigt kan sælges til både danske og udenlandske for-
syninger. 

Udviklingsprojekter
Vi lægger stor vægt på udvikling og innovation for at finde 
endnu bedre måder at gøre tingene på. Løbende udvikling 
af processer og opgaver er en naturlig og integreret del af 
arbejdsdagen for de fleste af vores medarbejdere. Derudover 
gennemfører vi større udviklingsprojekter i samarbejde med fx 
universiteter, private virksomheder og andre vandforsyninger. 

Via 3VAND tog vi i 2016 bl.a. hul på projektet Water Smart Cities, 
som omhandler software til planlægning af vandets vej gen-
nem byen, når Danmark fremover bliver udfordret af kraftig 
regn og oversvømmelser. 

Andre eksempler på projekter, hvor vi deltog i 2016, er:
• Water Footprint of Utilities (se side 30)
• BioCap og Granulært slam, som begge sigter mod 

energioptimering af renseanlæg
• Fjernelse af mikroplast og organisk stof i spildevand med 

båndfilterteknologi

På vandcenter.dk/viden kan du løbende følge med i, hvilke pro-
jekter vi arbejder på.

I 2016 investerede vi, hvad der svarer til 3,6 årsværk i udviklings- 
og innovationsprojekter med eksterne samarbejdspartnere. 
Hertil kommer samlede nettoudgifter for VandCenter Syd på 
1,9 mio. kr., hvilket svarer til 0,7 % af vores samlede investeringer 
og 0,3 % af vores samlede omsætning.

Vi sælger vores knowhow både nationalt og internationalt.  
I 2016 underviste vi bl.a. lokale vandforsyningsfolk i Zambia.
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Internationalt samarbejde
Vi vægter internationalt samarbejde højt. På en række områder 
er vi førende med vores teknologi og processer, og derfor lø-
ser vi også projekter for vandforsyninger i udlandet. Derudover 
samarbejder vi om fælles udfordringer med andre af verdens 
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 det private erhvervsliv for at styrke eksport af 

dansk vandteknologi og knowhow 

Internationale projekter giver vores medarbejdere et indblik i, 
hvordan tingene fungerer andre steder, og styrker deres kom-
petencer. I 2016 havde vi medarbejdere udsendt som under-
visere på førnævnte projekt i Zambia, og vi påbegyndte et 
projekt om Urban Water Management i Sydafrika. Vi blev også 
indkaldt som konsulenter på et renseanlægsprojekt i USA og 
havde flere medarbejdere som oplægsholdere ved internatio-

nale vandkonferencer, bl.a. Singapore International Water Week 
og IWA’s World Water Congress i Australien. Derudover var vi 
selv værter for medarbejdere fra store vandselskaber i USA og 
Singapore, som var hos os for at udveksle viden og inspiration 
inden for områder som bl.a. bæredygtighed, kommunikation 
og borgerinddragelse. 

Utility of the Future Today
I september 2016 fik vi anerkendelsen Utility of the Future Today 
for effektivitet og bæredygtighed på vores spildevandsanlæg. 
Bag anerkendelsen står et partnerskab af brancheorganisatio-
ner i vandsektoren i USA, støttet af den amerikanske miljøsty-
relse (EPA).

 Egenkapital

6.446
mio. kr.

 Omsætning

560
mio. kr.

 Soliditetsgrad
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Figur 11: VandCenter Syds salgsopgaver og samarbejde i udlandet i 2016.

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.

Zambia

Palau
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Organisation og struktur
VandCenter Syd er organiseret som en koncern med en række 
tilknyttede selskaber, der varetager opgaverne uden for selve 
vores kerneforretning: Vand- og spildevandshåndtering i Oden-
se og Nordfyns kommuner. Vi løser 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 admi-
nistrative serviceopgaver til de 11 forsyningsselskaber, der ejer 
det. Hensigten er at effektivisere og opnå stordriftsfordele ved 
fx at være fælles om indkøb, IT og kommunikation. SamAqua er 
ét eksempel på, hvordan vi arbejder for konsolidering – det vil 
sige fusioner eller samarbejde på tværs af forsyninger – for at 
gøre vandsektoren mere effektiv.

SamAqua understøtter bæredygtighed gennem udbud og 
indkøb. I 2016 indgik vi via SamAqua 27 kontrakter, hvor der er 
stillet særlige miljømæssige, etiske eller sociale krav. Kontrak-
terne spænder vidt – lige fra arbejdstøj og rengøring til forsik-
ringer og kaffe.

Du kan læse mere om VandCenter Syds tilknyttede selskaber i 
koncernrapporten Vores virksomhed, der findes på vandcenter.
dk/publikationer. 

Ligestilling i ledelsen
Vi har siden 2014 haft fokus på at få flere kvinder i vores ledelse 
og bestyrelse for at fremme ligestilling og en større mangfol-
dighed af input. Målet er, at vi inden 2020 skal have mindst 33 % 
kvinder i ledelsen (chefteam og mellemledere). Figur 13 viser 
kønsfordelingen i 2016.

Ny direktør
I efteråret besluttede direktør Anders Bækgaard at træde til-
bage i 2017. Han vil fremover hellige sig arbejdet som kongres-
præsident for den internationale IWA World Water Congress, der 
skal afholdes i København i 2020. Mads Leth, der hidtil har væ-
ret områdechef for driften i VandCenter Syd, blev ansat som ny 
direktør fra 1. marts 2017.
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Figur 12: Koncernstruktur for VandCenter Syd. Markeret med mørkeblåt er vores ejere samt medejere af datterselskaber.

Figur 13: Kønsfordeling i 
VandCenter Syds ledelse 
i 2016.
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