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Oversigt over G4- og VCS-indikatorer samt FN’s Global Compact 

Oversigten herunder viser, hvor de afrapporterede 10 principper i FNs Global Compact, G4- og VCS-indikatorer er adresseret i rapporten.  
 
FN GC Indikator Beskrivelse 

 
Side 

 Standardindikatorer  

  Strategi og analyse  

 G4-1 Forord fra administrerende direktør  3 

 G4-2 Beskrivelse af væsentligste påvirkninger, risici og muligheder 29 

  Organisationens profil  

6 G4-10 Beskrivelse af arbejdsstyrken 36 

3 G4-11 Arbejdsstyrke dækket af kollektive overenskomstaftaler 35 

 G4-12 Organisationens leverandørkæde   4, 5 

 G4-13 Væsentlige ændringer i organisationen 43 

 G4-14 Organisationens adressering af forsigtighedsprincip 15, 22, 40 

1-10 G4-15 Organisationen støtter eksternt udviklede charters, principper eller initiativer vedr. økonomiske, miljømæssige og 
sociale forhold 

8, 9 

 G4-16 Medlemskab af foreninger 40 

  Interessentdialog  

 G4-24 Interessenter inddraget af organisationen 50 

 G4-25 Identifikation og udvælgelse af interessenter 50 

 G4-26 Tilgang til interessentinvolvering 50 

 Værdigrundlag og ledelsesstrategi  

1 - 10 G4-56 Værdier og principper  34 

1 - 10 G4-DMA Ledelsesstrategi for økonomi, miljø, arbejdsforhold, menneskerettigheder, samfund og produktansvar   4, 7 

 Økonomi  

 G4-EC1 Skabt og distribueret økonomisk vækst 48 

 G4-EC2 Klimaforandringers finansielle følgevirkninger  17, 18, 19 
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FN GC Indikator Beskrivelse 
 

Side 

 VCS1 Investering i udvikling og innovation (U&I) 
VCS1.1: Årlig investering i U&I-projekter 
VCS1.2: Årlig investeret beløb i U&I-projekter i forhold til omsætningen 

 
48 
48 

 VCS2 Bæredygtig økonomi (konvergens mellem omkostninger og indtægter herunder stabilitet i gældsætningen)  48 

 Miljø  

7,8 G4-EN3 Energiforbrug 30 

8,9 G4-EN6 Energibesparelse   31 

7,8 G4-EN8 Samlet vandforbrug på kilder  5 

7,8 G4-EN12 Påvirkning af biodiversitet 12, 21 

7,8 G4-EN15 Direkte GHG emission (Scope 1, GHG-protocol) 31 

7,8 G4-EN16 Indirekte GHG emission (Scope 2, GHG-protocol) 31 

7,8 G4-EN17 Andre indirekte GHG emissioner (Scope 3, GHG-protocol) 31 

8,9 G4-EN19 Tiltag til og reduktion af GHG emission 31 

8 G4-EN23 Affald til bortskaffelse 28 

7,8,9 G4-EN27 Tiltag til formindskelse af miljøpåvirkning   11, 12, 20 
21, 23 

7,8 VCS3 Reduktion i påvirkning ved indvinding af grundvand (kvantitet) 
VCS3.1 Udvikling af grundvandsstanden på udvalgte boringer. 
VCS3.2 Udviklingen af den oppumpede mængde grundvand som ses over en årrække. 
VCS3.3 Gennemsnitlig indvindingsmængde pr. indvindingsboring 
VCS3.4 Overvågning af vandføringen i udvalgte vandløb, vurderet på baggrund af fortløbende målinger 

 
12 
15 
12 
12 

8 VCS4  Bæredygtigt indkøb 
VCS4.1 Antal gennemførte udbud/indgåede kontrakter med vægt på bæredygtigt indkøb i indeværende år. 
VCS4.2 Angiv aftaleområder, hvor der indkøbes bæredygtigt.  

 
43 
43 

8,9 VCS5 Øget genanvendelse af næringsstoffer i slam 
VCS5.1 Initiativer til reduktion af miljøfremmede stoffer i spildevandsslam 
VCS5.2 Initiativer til genanvendelse af næringsstoffer i spildevandsslammet. 

 
29 
29 
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FN GC Indikator Beskrivelse 
 

Side 

 Social  

  Arbejdstagerrettigheder  

6 G4-LA1 Medarbejderomsætning 36 

6 G4-LA2 Medarbejderfordele 36 

3,4,5 G4-LA4 Medarbejdere omfattet af overenskomster 35 

 G4-LA6 Arbejdsrelateret sygdomme og fravær 37 

6 G4-LA9 Træning og uddannelse 35 

6 G4-LA11 Feedback til medarbejdere (værdisamtale) 35 

  Menneskerettigheder  

2,4,5 G4-HR1 Indgåede aftaler/kontrakter med klausuler for menneskerettighed 43 

6 G4-HR3 Diskriminering og korrigerende handling 35 

 VCS6 Rekruttering 
VCS6.1 Årlige antal virksomhedspraktikanter 
VCS6.2 Løntilskudsjob for personer uden for arbejdsmarkedet 
VCS6.3 Ansættelse af personer med handicaps eller nedsat arbejdsevne (fx fleksjob) 

 
27 
27 
27 

 VCS7 Fravær og fastholdelse af medarbejdere 
VCS7.1 Effekten af indsatser til forebyggelse af fravær opgjort som det årlige sygefravær. 
VCS7.2 Fastholdelse af medarbejdere der er afskedigelsestruede på grund af sygefravær.  

 
37 
37 

  Samfund  

1 G4-SO1 Påvirkning af omgivende samfund 24, 27 

10  Anti-korruption, økonomisk udnyttelse og bestikkelse  38, 39 

  Produktansvar  

 G4-PR1 Risikovurdering af produkter og serviceydelser ift. sundhed og sikkerhed 15, 22 

 G4-PR2 Total antal lov- og aftalebrud 13, 22 

 G4-PR5 Måling af kundetilfredshed   25 

 VCS8 Klimatilpasning 
Antal overløb før og efter gennemførsel af udvalgte klimatilpasningsprojekter.  

21 
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FN GC Indikator Beskrivelse 
 

Side 

 VCS9 Øget grundvandsbeskyttelse (vandkvalitet) 
VCS9.1 Antal kildepladser, hvor VCS har udarbejdet handleplaner. 
VCS9.2 Areal, hvor der er gennemført grundvandsbeskyttelse (skovrejsning og dyrkningsaftaler) i forhold til det 

samlede beskyttelsesbehov på VandCenter Syds kildepladser 

 
11 
11 

 VCS10 Miljøhensyn ved udledning af renset spildevand 
VCS10.1  Udledt mængde renset spildevand 
VCS10.2  Rensekvalitet på udvalgte parametre i renset spildevand 
VCS10.3  Destination (slutrecipient) for udledning af renset spildevand fra VCS’ anlæg 
VCS10.4  Initiativer og tiltag til sikring af sikker drift på spildevandsanlæg 

 
5 

22 
22 
23 
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Dataopgørelsesmetode for GRI- og VCS-indikatorer   

Sidetallene i skemaet henviser til Ansvarlighedsrapport 2017 
  
Side Data 

 
Opgørelsesmetode 

5 Oppumpet grundvand Data fra Boringsrapporten (måler-tal fra SRO) + Trøstrup Vandværk udpumpet mængde + 2% (skyllevand). Metoden er 
ændret ift. 2016 

5 Samlet vandtab i lednings-
net 

”Samlet vandtab” (servicemål): er opgjort, som differencen mellem produktion (justeret med lagerbeholdning i højdebehol-
derne samt import fra andre forsyninger) og solgt vandmængde. Tabet er inkl. brandvæsnets brug af vand til brandslukning, 
umålt forbrug samt målt vand til udskylningsformål m.v. Produceret vandmængde opgøres ud fra summen af produktions-
målerne på de 5 vandværker (data fra årsrapport) + Trøstrup Vandværk. 

5 Drikkevand, solgt ”Solgt drikkevandsmængde” opgøres ud fra kundernes årsaflæsning den 31. december eller i få tilfælde ved skøn. (Også 
gældende for salg til andre vandforsyninger). Ekskl. sekundavand, der opgøres ved måler.  
 

5 Samlet overløb  I Odense: beregnet overløb med ganske få undtagelser beregnet med WEST og 8 regnmålere i Odense.  
Undtagelserne er lige som Nordfyn beregnet med Mike Urban og henholdsvis 8 og 3 regnmålere.  
Overløb fra regnvandstanke på renseanlæg EM og NV er målte værdier. 

5 Spildevand til renseanlæg 
 

”Spildevand til renseanlæg” er målte værdier og er ekskl. afløb fra regnvandstankene. 

5 
21 

Renset spildevand 
(VCS10) 

VCS10.1 ”Renset spildevand” er målte værdier. 

5 El- og varmeproduktion fra 
biogas og fra solceller 
  

Se opgørelsesmetode beskrevet under ”side 30”. 

5 
28 

Slam Slammængden er baseret på opgørelser fra eksterne affaldsmodtagere/behandlere. 
 

11 Øget grundvandsbeskyt-
telse (vandkvalitetshen-
syn) (VCS9) 

VCS9.1 Optalt samlede antal kildepladser, hvor der er udarbejdet handleplaner i årene til og med 31/12.  
VCS9.2 Arealstørrelse på gennemført grundvandsbeskyttelse opgjort efter deklarationer eller i tinglysningsbog. Ift. det sam-
lede beskyttelsesbehov angivet i Strategi for grundevandsbeskyttelse. 

12 
15 

Reduktion i påvirkning ved 
indvinding af grundvand 

VCS3.1 Udvikling af grundvandsstanden på udvalgte boringer vurderes ud fra grafisk fremstilling af målinger af grundvands-
standen i indvindings- og pejleboringer over en årrække. 
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Side Data 
 

Opgørelsesmetode 

(kvantitet) (VCS3) VCS3.2 Udviklingen af den oppumpede mængde grundvand ses over en årrække. 
VCS3.3 Gennemsnitlig indvindingsmængde (inkl. sekundavand) pr. indvindingsboring (inkl. 3 boringer v/Trøstrup, ex. Bor-
reby-boringer og ex. Ejby Møllegrundvandssænkning) 
VCS3.4 Overvågning af vandføringen i udvalgte vandløb, vurderes på baggrund af fortløbende målinger 

16 
21 

Fornyet vandledninger Udtræk af ledningsdatabasen på alt hvad der er lavet i indeværende år og afsluttet økonomisk. Kategorisering efter hvorvidt 
det er en omlægning/renovering eller en nyetableret ledning sker på projektbasis. Opgørelsen er fratrukket flytning af vand-
ledninger som fx vedrørende letbaneprojektet.  

16 Vandets hårdhedsgrad 
 

Opgjort ud fra analyser på rentvandsafgang på vandværker som højeste og laveste værdi for hårdhedsgrad. 

21 Klimatilpasning (VCS8) Antal overløb før og efter gennemførsel af udvalgte klimatilpasningsprojekter. Optælling af antallet af overløb ud fra SRO-
anlæg. Bemærk: ”Før”-antallet er et tal set over en lang tidsperiode! 

22 Renseresultat af spilde-
vand (VCS10) 
 

VCS10.2 Koncentration af organisk stof, kvælstof og fosfor er beregnet ud fra summen af udledt stofmængde i forhold til 
summen af den udledte vandmængde fra alle renseanlæg.  

21 
22 

Rensegrad på kvælstof og 
fosfor 

Forskellen på total mængde næringsstoffer i ind- og udløb. 

25 Facebook-tal 
 

Opgjort ved værktøjet Sprout Social. 

26 Vandforbrug pr. person pr. 
dag 

Gennemsnitsberegning af forbrug/kunde: Total husholdningsforbrug er fra parcel- og fritidshus, etageejendomme. Antal for-
brugskunder i Odense Kommune er udtræk fra cpr-register for 2015 tillagt beregnet befolkningstilvækst i 2016/2017.  
 

27 Rekruttering (VCS6) Opgjort manuelt i personalesag i indeværende år for:  
VCS6.1 Årlige antal virksomhedspraktikanter,  
VCS6.2 Ansættelse i løntilskudsjob for personer udenfor arbejdsmarkedet  
VCS6.3 Ansættelse af personer med nedsat arbejdsevne eller handicaps. 

28 Affaldsopgørelse Mængder baseret på opgørelse fra eksterne affaldsmodtagere/behandlere og angivet i ton.  
Okkerslam opgøres på baggrund af faktura fra eksterne (vejning v/modtager). Opgivne mængde er ex. 26 ton fra nedlagt 
Borreby Vandværk. 
Brændbart affald er ristegods fra indløb på renseanlæg og dagrenovation.  
Affald til deponering er bl.a. vådt slam fra slamsugere og beton samt forurenet jord fra opgravninger i forbindelse med led-
ningsprojekter, som deponeres ved godkendt modtager.  
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Side Data 
 

Opgørelsesmetode 

Farligt affald afleveres til godkendte modtagere, bl.a. Marius Pedersen A/S.  
 

30 Elforbrug: til 1 m3 vand fra 
hanen 

Summen af elforbrug til ”1m3 drikkevand” og ”1 m3 spildevand”. 

30 Elforbrug 1m3 drikkevand  
(produceret og leveret) 

”Elforbrug til drikkevand” i forhold til ”solgt drikkevandsmængde” i vandforsyningsområdet.  
”Elforbrug til drikkevand”: indvinding, ekskl. Palnatokeboringer, vandværker, højdebeholdere, trykforøgere, kvarterbrønde, 
50% af elforbrug på Vandværksvej til administration/serverforbrug og inkl. anvendt solcelleenergi. 

30 Elforbrug 1 m3 spildevand 
(transporteret og renset) 

”Elforbrug til spildevand” i forhold til ”Solgt drikkevandsmængde” fra offentlige og private vandværker i spildevandsforsy-
ningsområdet. 
”Elforbrug til spildevand”: transport, rensning, 50% af elforbrug på Vandværksvej til administration/serverforbrug og inkl. 
anvendt solcelleenergi. 

30 Energiopgørelse Energiforbrug er summen af elforbrug opgjort på baggrund af data fra Energi Fyn og faktura fra Fjernvarme Fyn. Egenpro-
duceret energi fra biogas og sol er opgjort fra egne rapporter. Forbrug af naturgas er baseret på skøn fra Naturgas Fyn. For-
brug af fyringsolie baseret på faktura fra leverandør. 

30 
31 

Energiforbrug og CO2-
emission ved transport 

Transport af slam med lastbil (39,2 MWh og 10,3 ton CO2 ækv.) er beregnet ud fra henholdsvis antal kørte læs ganget med 
oplysninger fra ”Transportdeklaration af energi og emissioner” (gronberegner.teknologisk.dk)  
Transport af slam med traktor fra nordfynske renseanlæg er beregnet efter antal kørte kilometer ganget 0,031 l/ton/km. 
(Farm test: https://www.landbrugsinfo.dk/Tvaerfaglige-emner/FarmTest/Maskiner-og-
planteavl/Filer/FT_MAS_109_energiforbrug.pdf)  
Kørsel i egne firmabiler og slamsuger m.v. er udtræk primo februar af opgjort indkøbt brændstof og CO2-emissioner fra lea-
seplan.dk.  

30 
31 

Grøn energiproduktion Solgt mængde energi gange emissionsfaktor for el, som er opgivet i general deklaration på www.energinet.dk og for fjern-
varme opgivet i den årlige CSR-rapport på fjernvarmefyn.dk tillagt produceret solenergi gange emissionsfaktor for el, som 
før nævnt.  

31 Beregningsnøgletal for 
CO2-emission 

For el: 2016-tal fra energinet.dk (475 g CO2/kWh) 
For fjernvarme: 2016-tal fra Fjernvarme Fyn (97,2 g/kWh) 

31 Emissionstal fra processer 
på renseanlæg (G4-EN15) 

Faktor: 9 g N2O/PE. Metan er beregnet ud fra, at 0,1 % af Bi5 afgasses. Følgende estimeringer er anvendt ved emission ved 
kompostering: 3,5 kg metan/ton TS-slam. 30 % af total-N i slammet fordamper under kompostering, hvoraf ca. 2 % er som 
lattergas. Kilde: side 15 i  
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjz1de4_vHMAhXibZoKHbrrDVgQFggeM

http://www.energinet.dk/
http://www.fjernvarmefyn.dk/media/1641/csr-2015.pdf
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjz1de4_vHMAhXibZoKHbrrDVgQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ressourcegenanvendelse.dk%2Fmedia%2FVurdering_af_genanvendelse_og_slutdisp.pdf&usg=AFQjCNHrMFVCAa8jFp0-IpRo5JQ2Dk50Ew&bvm=bv.122676328,d.bGs
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Side Data 
 

Opgørelsesmetode 

AA&url=http%3A%2F%2Fwww.ressourcegenanvendelse.dk%2Fmedia%2FVurdering_af_genanvendelse_og_slutdisp.pdf&us
g=AFQjCNHrMFVCAa8jFp0-IpRo5JQ2Dk50Ew&bvm=bv.122676328,d.bGs 

31 Skovens optag af CO2 Opgjort ud fra opmålinger på alle beplantningsarealer: diameter, højde, planteantal, alder, art, planteplaner og beregnet til-
vækst omregnes til lagring af CO2 i skovene. 

31 Energibesparelser Beregnet på en før og efter situation, med mindre det kan måles direkte via målere før/efter energibesparelsesprojekter. 
VCS har købt oprindelsescertifikater hos Energi Fyn som dansk vindstrøm.  

35 Værdisamtaler 
 

Udtræk fra HR-system over afholdte værdisamtaler i året samt opgørelse over afholdt værdisamtaler for vores medarbejde-
re i Administrationsservice Fyn. Angivet i % af samtlige medarbejdertal. 

35 Gennemsnitligt antal timer 
til kompetenceudvikling 

Opgørelsen er baseret på udtræk fra ledernes/medarbejdernes timeregistrering i AX. Opgjort i forhold til samlede antal 
medarbejdere.  

36 Antal medarbejdere Opgjort efter antal fastansatte inkl. projektansatte og elever undtaget praktikanter og studentermedhjælpere pr. 31/12.  
 

36 Medarbejderanciennitet 
 

Udtræk fra HR-system for alle fastansatte medarbejdere pr. 31/12. 

36 Kønsfordeling Udtræk fra HR-system pr. 31/12 
 

36 Medarbejderomsætningen Fastansatte medarbejdere, der forlader selskabet i regnskabsåret, i forhold til antal fastansatte medarbejdere pr. 31/12. 
 

36 Gennemsnitsalder Udregnes efter udtræk fra HR-system pr. 31/12. 
 

36 
38 

Psykologisk rådgivning, 
sundhedscheck og sund-
hedsordning 

Opgørelse fra ekstern kilde for tilfælde i løbet af rapporteringsperioden. 

37 Sygefravær  Korttidsfravær <14 kalenderdage og langtidsfravær ≥ 14 kalenderdage 
Sygefravær totalt: Sygefravær er registreret via fraværsblanketter og fraværsregistreringer i AX timeregistrering, samt op-
gørelse over antal sygedage for vores medarbejdere i Administrationsservice Fyn. 
Sygefravær af fastansatte medarbejdere er beregnet som antal kalenderdage i gennemsnit pr. medarbejder. 
Det er ekskl. fravær ifm. barsel- og fædreorlov samt barnets 1. og 2. sygedag. 

37 Fastholdelse af medarbej-
dere (VCS7) 

Antal langtidssygemeldte medarbejdere, der er vendt tilbage til arbejdspladsen som enten delvist sygemeldt eller raskmeldt 
opgjort ud fra personalesag. 

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjz1de4_vHMAhXibZoKHbrrDVgQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ressourcegenanvendelse.dk%2Fmedia%2FVurdering_af_genanvendelse_og_slutdisp.pdf&usg=AFQjCNHrMFVCAa8jFp0-IpRo5JQ2Dk50Ew&bvm=bv.122676328,d.bGs
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjz1de4_vHMAhXibZoKHbrrDVgQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ressourcegenanvendelse.dk%2Fmedia%2FVurdering_af_genanvendelse_og_slutdisp.pdf&usg=AFQjCNHrMFVCAa8jFp0-IpRo5JQ2Dk50Ew&bvm=bv.122676328,d.bGs
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Side Data 
 

Opgørelsesmetode 

38 Arbejdsulykke Personskade forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for fem dage. Arbejdsulykker med 
og uden fravær registreres på intranettet. Eksterne entreprenører og leverandører er ikke omfattet. 

38 HOWDY 
 

Opgørelse fra ekstern kilde pr. 31/12. 

43 Bæredygtigt indkøb 
(VCS4) 

Udtræk af antal gennemførte udbud/indgåede kontrakter med vægt på bæredygtigt indkøb i indeværende år (indgået i alt i 
SamAqua) 
 

46 Opgørelse af priser  
(figur 14) 

Priser er opgjort ud fra angivelser i Takstblad over 10-årig periode. Målerafgift på vand ved 120 m3 er tillagt vand-prisen. 
Fast bidrag pr. spildevandsstik ved 120 m3 er tillagt spildevandsprisen. 

46 Udvikling i investeringer 
(figur 15) 

Anvendt regnskabspraksis er angivet i Årsregnskab for VandCenter Syd Holding A/S, ekskl. DanAqua.  

46 Prisfald i 2018 
(figur 16) 

Priser opgjort ud fra Takstblad og er ekskl. målerafgift på vand og fast bidrag pr. spildevandsstik. 

47 Effektiviseringskrav 
 

Meddelt fra Forsyningssekretariatet jf. vandsektorloven. 

48 Anlægsaktiver Anvendt regnskabspraksis er angivet i Årsregnskab for VandCenter Syd Holding A/S, ekskl. DanAqua.  
 

48 Gæld 
 

Angivet som rentebærende gæld til kreditinstitutioner. Anvendt regnskabspraksis er angivet i Årsregnskab for VandCenter 
Syd Holding A/S, ekskl. DanAqua.  

48 Egenkapital 
Omsætning 

Anvendt regnskabspraksis er angivet i Årsregnskab for VandCenter Syd Holding A/S, ekskl. DanAqua. 

48 Investering i forskning og 
udvikling (VCS1) 

Årlig investering i F&U-projekter (mandskabstimer og øvrige udgifter): Udtræk i AX (F&U-sager og eksterne tilskud) i Vand-
Center Syd Holding A/S. Det er nettotal, dvs. udgifter til løn og andre udgifter ex. eksterne fondsmidler. Årsværk er define-
ret som 1.613 timer/år. 
Årlig investeret beløb i F&U i forhold til omsætningen: Regnskabspraksis for omsætning er angivet i Årsregnskab for Vand-
Center Syd Holding A/S. 

48 Soliditetsgrad (VCS2) 
 

Bæredygtig økonomi (konvergens mellem omkostninger og indtægter herunder stabilitet i gældsætningen). Regnskabsprak-
sis er angivet i Årsregnskab for VandCenter Syd Holding A/S. 
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