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Forord
VandCenter Syd har en lang tradition for at være et 
af Danmarks førende vandselskaber, og med den 
position følger der er et stort ansvar. Et ansvar, som 
vi tager meget alvorligt. Uanset om det gælder 
grundvandsbeskyttelse, bæredygtig indvinding og 
distribution af drikkevand, klimaudfordringer eller 
ansvarlig håndtering af spildevand, som udgør vores 
kerneydelser. 

Det er grundlæggende vores opfattelse, at det er 
nødvendigt med en holistisk tilgang til forsynings-
opgaven, og vi har i 2014 forsøgt at forberede os på 
en fremtid, der vil være præget af hastige forandrin-
ger og krav om effektivitet, og en vandsektor, der vil 
være præget af konsolidering. I 2014 har vi derfor 
arbejdet på at få vores nye Strategi 2015 – 2019 på 
plads med hjælp fra både medarbejdere og eks-
terne interessenter. Den nye strategi udpeger seks 
indsatsområder, som vi i særlig grad ser som vigtige 
for selskabets videre udvikling i de kommende år. 

Vi ønsker at være med til at præge den politiske 
dagsorden og rammerne for vores virke. Vi vil fort-
sætte med at søge inspiration og nye samarbejder i 
både ind- og udland samt udvikle vores kompeten-
cer, så vi holder fagligheden i top. 

Vi har en forpligtelse til at stille vores kompetencer 
til rådighed for det danske erhvervsliv for at under-
støtte dansk eksport af vandteknologi og væksten 
i Danmark.

Vi vil derfor fortsat gå foran, udvikle os og afprøve 
nye løsninger. På den måde tror vi på, at vi bedst 
løfter ansvaret for at værne om det samlede vand-
kredsløb. Samtidig er vi som offentligt ejet selskab 
klar til at påtage os et socialt ansvar. Vi er meget op-
mærksomme på de fodaftryk vi sætter, og samtidig 
er vi bevidste om vores forpligtelse til at levere mest 
mulig værdi for vores kunder. 

I denne rapport har vi gjort regnskab over året, der 
er gået, og som indledning til hvert afsnit har vi op-
stillet særligt prioriterede mål og ud for hvert mål 
med en dråbe angivet, om målet er helt, delvist el-
ler ikke opfyldt i 2014. 

Igen i år har vi medtaget en række bæredygtig-
hedsindikatorer, der er specifikke for vores virk-
somhed. Bæredygtighedsindikatorerne kan du se 
bagerst i rapporten. 

Afsnittet Vores vand handler om, hvordan vi har  
levet op til vores ansvar, når det gælder vores ker-
neopgaver. Her kan du bl.a. læse om, hvad vi gør 
for at sikre rent vand til fremtidens generationer, 
om bæredygtige metoder og om vores klimatilpas-
ningsindsatser. 

I Vores medarbejdere kan du læse om, hvad vi gør for 
at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø og tilbyde 
kompetenceudvikling og en arbejdsplads, hvor  
vores medarbejdere trives. 

I Vores fodaftryk gør vi status på vores CO
2-regnskab 

og vores indsatser for at udnytte vores restproduk-
ter til energiproduktion.

I Samfund sætter vi fokus på, hvordan vi ønsker 
at være i dialog med vores kunder, og hvordan vi  
involverer os i både den teknologiske, faglige og 
politiske udvikling af vandsektoren.

Og endelig kan du i afsnittet Om os læse om, hvor-
dan vi arbejder målrettet på at skabe samarbejder 
på tværs af vandbranchen, og om hvordan vores 
internationale udsyn er med til at udvikle os som 
virksomhed. 

God læselyst! 

Anders Bækgaard
Direktør
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Økonomi:
Omsætning 483 mio. kr.
Balancesum 8.520 mio. kr.
Egenkapital 6.502 mio. kr.
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Mere end 95 % af vores samlede grundvandsindvin-
ding skal være rent grundvand, der overholder grænse- 
værdierne for miljøfremmede stoffer

Drikkevand
Vi udskifter 5 km støbejerns-, eternit- og PVC-ledninger

Vi etablerer to kvarterbrønde

Vi vil sikre rent drikkevand til vores kunder ved at efter-
vise god vandkvalitet via et antal analyser, som er ca. 
fire gange større, end loven kræver

Vi vil sikre, at drikkevandets hårdhed er lavere end 21 
grader dH

Vi vil sikre, at der forekommer færre end to tilfælde af 
afløbsstop pr. 10 km spildevandsførende hovedled-
ning 

Vi vil via vores fornyelsesindsats sikre, at der ikke sker 
sammenbrud på de mest kritiske ledninger (A-lednin-
ger)

Vi vil sikre, at udløbsvandet fra renseanlæggene har 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

Grundvand Spildevand

Mål og målopfyldelse 

Drikkevand Spildevand

Grundvand

Opfyldt Delvist opfyldt Ikke opfyldt
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Grundvand  
Vi producerer rent drikkevand af grundvand, som 
vi pumper op fra 30-100 meters dybde. Grundvan-
det, som vi henter op fra vores boringer, er 20-200 
år gammelt. 

I 2014 pumpede vi 9,9 mio. m3 grundvand op til 
vores syv vandværker. Derudover pumpede vi 
grundvand fra boringer ved det tidligere Palnatoke-
værket. Vandet fra disse boringer er såkaldt sekun-
davand og leveres direkte til Fynsværket.

Det er vigtigt for os at beskytte grundvandet på vores  
kildepladser for at sikre rent vand til fremtidens  
generationer. Vores grundvandsbeskyttelse om-
fatter bl.a. skovrejsning og samarbejde med land-
mænd for at sikre miljøvenlig drift, så grundvandet 
kan dannes uden forurening af sprøjtemidler.

Til og med 2014 har vi på vores kildepladser i alt 
gennemført skovrejsning og dyrkningsaftaler på  
29 % af det areal, hvor vi vurderer, at der er behov 
for at beskytte grundvandet.

Holistisk plan for kildepladser
Vi har i 2014 samarbejdet tæt med Odense og As-
sens Kommune om at udarbejde indsatsplaner for 
grundvandsbeskyttelse for områderne Odense Vest 
og Odense Syd. 

Odense Vest omfatter vores kildepladser Bolbro, 
Borreby, Eksercermarken og Holmehaven, mens 
Odense Syd omfatter kildepladserne Dalum og 
Lindved. 

Indsatsplanerne udstikker rammerne for vores ar-
bejde ved at beskrive, hvor og hvordan vi bør be-
skytte grundvandet.

Ud fra de kommunale indsatsplaner udarbejder vi 
på eget initiativ handleplaner, der mere konkret be-
skriver grundvandsbeskyttelse og driftsoptimering 
på hver enkelt kildeplads. 
I 2014 har vi udarbejdet handleplaner i udkast for 
kildepladserne Holmehave, Eksercermarken, Bor-
reby og Bolbro.

Bæredygtig vandindvinding
Vi forsøger at tilrettelægge indvindingen af grund-
vand, så vi påvirker den naturlige grundvandskvali-
tet og den våde natur mindst muligt. Det betyder i 
praksis, at indvindingen på kildepladserne spredes 
over store arealer, og at den samlede indvinding til-
passes de lokale forhold på den enkelte kildeplads. 

I 2014 etablerede vi to nye indvindingsboringer på 
Lindved Kildeplads for netop at gavne vandkvali-
teten og de generelle forhold på kildepladsen. De 
nye boringer bidrager til at sprede vores indvin-
ding, hvilket gavner vandkvaliteten generelt, og 
samtidig risikerer de - i modsætning til de tidligere 
boringer -  ikke at blive oversvømmet af Lindved Å.

Når vi indvinder grundvand, vil grundvandsspejlet 
– dvs. det niveau, hvor grundvandet ligger i under-
grunden – sænkes. Det kan være med til at forringe 
grundvandskvaliteten i form af hårdere vand, høje-
re sulfatindhold eller endda øget saltkoncentration, 
hvis dybereliggende saltholdigt grundvand træn-
ger op til boringerne.

Vi måler grundvandsstanden i indvindings- og pej-
leboringerne på vores kildepladser for at forebygge 
overudnyttelse. Der kan være store variationer i 
vandstanden, og målingerne skal derfor vurderes 
over en årrække. Målinger på udvalgte boringer 
viser, at der ikke er en faldende tendens i grund-
vandsspejlet.

Vores vand
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Vand er en livsnødvendig ressource. En ressource, som vi alle skal være med til at 
værne om, hvis der skal være rent drikkevand og sunde vandmiljøer i fremtiden. 
Som vandselskab har vi et særligt ansvar, når vi ”kobler os” på vandets naturlige 
kredsløb. På de næste sider kan du læse om, hvad det indebærer – fra vi pumper 
vandet op fra undergrunden, til vi leverer det tilbage til naturen igen.

Vi har i gennemsnit  
indvundet ca. 236.300 m3 

grundvand pr. boring i 2014  
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Birgit Bjerre Laursen er projektleder hos Odense Kommune og 
arbejder tæt sammen med os og Naturstyrelsen om at skabe 
den nye Elmelund Skov vest for Odense. 

”Elmelund Skov var aldrig blevet realiseret, hvis det ikke var for 
drivkraften og finansieringen fra VandCenter Syd. Samarbejdet 
omkring Elmelund Skov har været konstruktivt med engage-

rede og fagligt kompetente personer. Der har været en god 
dialog og stor ansvarlighed omkring løsning af fælles opgaver. 
Ved samarbejdet kommer der flere vinkler på og flere kræfter, 
så opgaven bliver løst på et højere niveau. Det er nemmere 
fortsat at holde fokus på Elmelund Skov, når der er andre par-
ter, for hvem skoven er vigtig.”

”Samarbejde giver løsninger  
på et højere niveau”

Birgit Bjerre Laursen, 
Odense Kommune

En del af den nyplantede Elmelund Skov
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I årets løb har vi implementeret en særlig model til 
kildepladsstyring på vores kildepladser i Lindved 
og Holmehave.  Modellen lader os styre vandind-
vindingen på den mest optimale måde i forhold til 
energioptimering, bæredygtighed og effektivitet.

Grundvandsindvinding kan påvirke plante- og dyre- 
livet i vandløb og vådområder negativt ved at redu-
cere vandmængden i den våde natur. Derfor måler 
vi på vandløb, som krydser vores kildepladser – i alt 
syv målesteder. Disse vandføringsmålinger bruger 
vi til at forudse eventulle negative påvirkninger på 
vandløbet.

Til gengæld kan vandindvindingen også have en 
indirekte positiv effekt på plante- og dyrelivet, når 
man vælger indsatser for at beskytte grundvandet. 
For vores vedkommende er det fx skovrejsning og 
aftaler om land- og skovbrug uden brug af sprøjte-
midler, der giver en markant positiv effekt på bio-
diversiteten. 

Drikkevand
Vi pumper grundvand til vores syv vandværker. Her 
bliver vandet iltet og filtreret, inden det sendes ud 
til vores kunder. Vi bruger ingen kemikalier på vand-
værket til at rense grundvandet med. 

I 2014 producerede vi ca. 9,3 mio. m3 drikkevand. 
Ca. 0,5 mio. m3 blev eksporteret til andre vandforsy-
ninger – se figur 1 på side 11.

Drikkevandssikkerhed 
Vi ser drikkevand som en fødevare - med alt, hvad 
det indebærer af kvalitetsmål, hygiejne og risikosty-
ring. Derfor omfatter vores ledelsessystem Doku-
menteret DrikkevandsSikkerhed (DDS).
Med DDS’en kan vi dokumentere, at vi har styr på 
drikkevandssikkerheden, og at vi konstant forbed-
rer os.

DDS’en dækker over aktiviteter fra kilde til kunde; 
dvs. fra vi indvinder grundvandet, til vandet bruges 
hos kunden. 

Tjek på vandkvaliteten
Vi fører skarp kontrol med drikkevandet og sender 
mange prøver af drikkevandet til analyse - omtrent 
fire gange så mange, som loven kræver. 

Prøverne er taget på vandværkerne og hos udvalg-
te kunder. Herunder kan du se den gennemsnitlige 
kvalitet af vores drikkevand i 2014 holdt op imod 
lovkravene. 

Du finder flere detaljer om drikkevandskvalitet på 
vores hjemmeside vandcenter.dk under Vandkvali-
tet -> Drikkevandskvalitet. 

Vi tager også vandprøver, når vi har fornyet eller 
lagt nye vandledninger. I forbindelse med led-
ningsarbejde på to af vores projekter i 2014 viste 
analyserne, at grænseværdien for mikrobiologi var 
overskredet. 

Det ene tilfælde førte til en kogeanbefaling, og 
sagen blev håndteret i samarbejde med myndig-
hederne. Læs mere om forureningssagen på side 
33. Den anden overskridelse viste sig at overholde 
kravene, efter at vi havde taget en ny vandprøve.

9

Analyseparameter Enhed 2014 Højst  
tilladelige 

værdi

Hårdhedsgrad  ºdH 15-20 30

Jern  mg/l 0,01 0,2

Mangan  mg/l 0,003 0,02 

Kimtal 22 grader antal/ml 2 200

Kimtal 37 grader antal/ml 1 20

Bakterier (coliforme)* CFU/100 ml     0 0 

Bakterier (E-coli) CFU/100 ml 0 0

Tabel 1 Drikkevandskvaliteten i 2014 
*Vi fandt i 2014 coliforme bakterier to steder i forbindelse med almindelige 
kontrolprøver. Disse sager blev håndteret i tæt samarbejde med myndig-
hederne, og de coliforme bakterier kunne ikke genfindes.

Fornyelse af vandledninger
I 2014 fornyede vi 5,7 km  

drikkevandsledninger
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Smagsprøve fra vores vandpost 
på Elmelunddagen, hvor vi 
indviede Elmelund Skov
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Jagt på utætheder
Vi leverer drikkevand gennem mere end tusind  
kilometer vandledninger af varierende alder og 
materialer. En vigtig opgave i vores arbejde er der-
for at opspore og lukke utætheder, som med tiden 
opstår på ledningsnettet.

I 2014 var vores samlede vandtab på 0,503 mio. m3, 
hvilket svarer til 5,4 % af den producerede mængde 
drikkevand. Vores interne målsætning er, at vandta-
bet maksimalt må være 8 %, og dette krav levede 
vi dermed op til i 2014. Sammenlignet med andre 
forsyninger er det et meget lavt vandtab, og det 
skyldes, at vi gennem en årrække har haft stort fo-
kus på lækagesøgning.

Kvarterbrønde er ét af de værktøjer, vi bruger for 
at finde utætheder i ledningerne, og vi mangler 
efterhånden kun at etablere kvarterbrønde ganske 
få steder. I 2014 opfyldte vi dog ikke vores mål om 
at etablere to nye kvarterbrønde, fordi vi var nødt til 
at prioritere ledningsarbejde andre steder på forsy-
ningsnettet højere.

Vandmængderne i overblik
På grafen til højre kan du se, hvordan mængden og 
brugen af vores oppumpede vand har udviklet sig. 
Vandforbruget er generelt faldende hos både pri-
vate og virksomheder.
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Figur 1: Udvikling i vandmængder 2007-2014
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Boringer i topform
I 2014 indførte vi automatisk prøvepumpning 
på de boringer, hvor vi indvinder vand. Det vil 
sige, at vores SRO-system pr. automatik to gange  
årligt tester boringens effektivitet. Det giver os 
et systematisk og veldokumenteret indblik i, 
om boringerne yder det, de skal. Ud fra denne  
viden kan vi planlægge optimering og vedlige-
hold af vores boringer.

Rensning af vandboring
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Nye rammer for 
videndeling og samarbejde
I 2014 fik vi endnu bedre rammer for at fremme 
den videndeling, der er afgørende for at effekti- 
visere og optimere vores arbejde. Den 1. februar 
flyttede medarbejdere fra to hidtil adskilte 
spildevandsafdelinger sammen i et nybygget 
driftscenter. Det letter samarbejdet mellem  
afdelingerne og sikrer samtidig bedre plads, lys, 
arbejdsforhold, omklædnings- og kantinefor-
hold for vores spildevandsmedarbejdere.

Indenfor i det  
nye driftscenter  
for spildevand

Prøver af renset og urenset spildevand
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Spildevand 
Vi har stor indflydelse på – og ansvar for – vand-
miljøet omkring os, når vi transporterer og renser 
spildevand. Det rensede spildevand skal tilbage i 
naturen og fortsætte sin vej i vandets kredsløb. 

Transport af spildevand
Spildevand fra virksomheder og borgere i Odense 
og Nordfyns Kommune transporteres i vores kloak-
systemer til rensning på vores renseanlæg. 

Langt størstedelen af kloaksystemerne er enten 
fællessystemer eller separatsystemer. I separatsy-
stemer transporteres regn- og spildevand i hver 
deres rør, mens fællessystemerne har blandet regn- 
og spildevand sammen. 

Ved kraftig regn kan kloaksystemerne løbe over – 
det vi til daglig kalder overløb. I områder med fæl-
lessystemer betyder det, at tyndt opblandet spilde-
vand løber direkte ud i naturen og dermed belaster 
miljøet. 

Klimatilpasning i fokus
Vi gennemfører store investeringer i klimatilpas-
ning for at forebygge oversvømmelser. I 2014 har vi 
bl.a. arbejdet på store projekter omkring Langelinie, 
Smedebakken, Stadionvej, Ejlstrupvej og Rugårds-

vej i Odense – alle med det formål at øge kapaci-
teten i kloaksystemet og dermed reducere overløb 
og kælderoversvømmelser.

Med et af vores klimatilpasningsprojekter fra 2010 
– Bassinledning i Dalum – er antallet af overløb til 
Odense Å nedbragt fra ca. 32 til gennemsnitligt  
12 overløb pr. år, hvilket har haft en yderst positiv 
effekt på vandmiljøet.

Figur 2 viser udviklingen i den årlige mængde af 
sådanne overløb angivet i % af den behandlede 
spildevandsmængde.
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Figur 2: Mængden af overløb i % af den behandlede spildevandsmængde
*) Vi skærpede vores interne mål 5 % i 2011

Vi byder kunderne indenfor
Nogle af vores større projekter strækker sig over 
flere år og kan være til stor gene for beboere og 
trafik. Vi arbejder derfor løbende på at styrke dia-
logen med de interessenter, vi påvirker. Fx holdt 
vi i 2014 åbent hus i et nyt underjordisk bassin 
i Munke Mose med både koncert, udstilling om 
Langelinieprojektet og ikke mindst rig lejlighed 
til at tale med de folk, der arbejder på projektet.

Besøgende til ”åbent bassin” i Munke Mose, Odense
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Brug regnen, hvor den falder
Traditionelt set har vores svar på klimatilpasning 
været at udvide kloaksystemet med rørløsninger. 
Men i disse år udfordrer vi ”plejer” og arbejder 
målrettet med at supplere de traditionelle løsnin-
ger med mere nytænkende modeller.

I byen udforsker vi metoder til at håndtere regn-
vandet lokalt – såkaldte LAR-løsninger (Lokal 
Afledning af Regnvand). I stedet for at sende 
regnvandet i kloakken og  til renseanlæggene, 
udnytter man med LAR regnen, hvor den falder 
– fx til at skabe mere spændende og rekreative 
byrum.

I 2014 har vi bl.a. etableret og indviet Danmarks 
første permeable vej, Agerlandsvej: En vej belagt 
med ”trylleasfalt”(som medierne døbte det), der 
lynhurtigt lader regnvand sive igennem til en  
faskine under overfladen. 

På villavejen Langelinie anlagde vi beplantede 
vejbede, der nedsiver og renser vejvandet frem 
for at sende det i kloakken.

Vi lagde sidste hånd på et stort åbent regnvands-
bassin, der skal nedsive tagvandet fra Odenses  
nybyggede cykel arena. Bassinet er samtidig grønt 
og har høj rekreativ værdi for beboerne i området.

Endelig skød vi i årets løb gang i pilotprojektet 
Klima klar i Skibhus, der er et historisk tæt parløb 
mellem vandselskab, kommune og borgere. Må-
let er at få beboere i et udvalgt boligområde til 
at frakoble deres regnvand og udnytte det i egne 
haver. Læs mere om dette på side 34.
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Grønt regnvandsbassin,
Højstrupparken

”Vandvejen” Agerlandsvej

Grønt vejbed
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Vores medarbejder Martin Westerboe Sørensen var 
projektleder, da Agerlandsvej i 2014 som den før-
ste i Danmark blev lavet om til ”faskinevej” – vej og 
regnvandsbassin i ét: 
”Det var et projekt, der virkelig udfordrede ’plejer.’ 
Problemet var helt klassisk: Kloakken i området var 
for lille til alt det vand, der kom. Men løsningen – at 
opsuge regnvandet i vejen – var ny. 

Vi holdt faglig legestue og brød de traditionelle 

faglige siloer ned. Det gav et fantastisk godt sam-
arbejde med både kommunen og rådgiverne – og 
betød, at vi gennemførte projektet på rekordtid.

For mig personligt var det en sjov, spændende og 
udfordrende opgave. Og det gav nye erfaringer og 
værktøjer i rygsækken til alle, der var med i projek-
tet. Det er fedt, at vi på den måde er med til at drive 
udviklingen frem – og det synes jeg også, vi har et 
ansvar for som offentligt ejet vandselskab.” 

”Det er fedt at drive 
udviklingen frem”

Grønt vejbed

Demonstration af  den vandopsugende asfalt på Agerlandsvej
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Ny kloakmodel
Efter de seneste års målrettede indsats med at 
opmåle og registrere samtlige kloakledninger på 
Nordfyn kunne vi i 2014 udvikle en model over det 
nordfynske afløbssystem. 
Modellen bruger vi til at planlægge vedligehold 
og optimering af kloaksystemet, og den er derfor 
et essentielt værktøj. Afløbsmodellen er allerede nu 
i brug og bliver løbende kalibreret og rettet til, så 
den er så præcis som mulig.

Renovering af pumpestationer
Flere hundrede pumpestationer hjælper med at 
transportere spildevandet gennem vores kloakker. I 
2014 renoverede vi tre særligt udvalgte pumpesta-
tioner på Nordfyn for at sikre nemmere vedligehold, 
bedre arbejdsforhold og mindre energiforbrug.
Fornyelsen af pumpestationer fortsætter også i 
2015 efter en prioriteret plan, der bl.a. tager højde 
for parametre som slitage, adgangsforhold og 
energiforbrug.

Rensning af spildevand
På vores otte renseanlæg gennemgår vandet en 
mekanisk, biologisk og kemisk rensning og bliver 
filtreret, inden vi leder det ud til enten nærliggen-
de å, Odense Fjord eller Lillebælt. Foruden de otte 
avancerede renseanlæg har vi seks mindre, meka-
niske renseanlæg.

Et af restprodukterne ved spildevandsrensning er 
slammet. Under slammets rådneproces dannes der 
biogas, som vi udnytter til el- og fjernvarmeproduk-
tion. Du kan læse mere om vores energiproduktion 
under Vores fodaftryk på side 24. På vores hjemme-
side under Viden -> Spildevand kan du læse mere 
om opbygningen af og processerne på vores ren-
seanlæg.

Materialeforbrug og genbrug 
Spildevandet er den vigtigste ”råvare” på vores ren-
seanlæg. Denne råvare fører vi kontrol med, både 
på vores eget driftslaboratorium og ved at sende 
prøver til et eksternt laboratorium.

Vi anvender også kemikalier som vist i tabel 2. Vi 
havde ingen kemikalieudslip fra vores anlæg i 2014. 

Et andet vigtigt ”materiale” for os er vand, som vi 
bruger på renseanlæggene til forskellige formål 
i renseprocessen. Hvor det er muligt, sparer vi på 
drikkevandet ved at genbruge renset spildevand til 
vaskeprocesserne. I 2014 dækkede vi 92 % af vores 
vandforbrug på renseanlæggene med genbrugs-
vand. 
På et af vores anlæg bruger vi grundvand - fra en 
permanent grundvandssænkning – som materiale 
til opblanding af polymer.

Spildevandssikkerhed
Som en del af vores ledelsessystem har vi udviklet 
Dokumenteret SpildevandsSikkerhed, DSS, som er 
bygget efter samme systematik som Dokumenteret 
DrikkevandsSikkerhed. Kernen i DSS er en risikovur-
dering og en plan for styring af de væsentligste risi-
ci i driften. Én gang om året gennemgår og tilretter 
vi DSS’en for at sikre, at den stadig afspejler vores 
virkelighed.

Råvare/kemikalie Materialeforbrug

2013 2014

Spildevand til  
renseanlæggene

32 mio. m3 30 mio. m3

Polymer (aktivt stof )  70 ton  77 ton

Jern (aktivt stof ) 206 ton 196 ton

Aluminium (aktivt stof ) 2,5 ton 0 ton

Calciumnitrat  
(aktivt stof )

  15 ton   12 ton

Tabel 2: Materialeforbrug på renseanlæg i 2013 og 2014

Fornyelse af  
afløbsledninger

Vi har i 2014 fornyet 17,2 km 
afløbsledninger i Odense og 

Nordfyns Kommune
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Figur 3: Renseresultater for organisk stof
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Figur 4: Renseresultater for kvælstof
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Figur 5: Renseresultater for fosfor
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DSS er med til at forbedre styringen og forebygge 
risici for miljøet, vores kunder, vores medarbejdere 
og vores anlæg både ved transport, behandling og 
efterfølgende udledning af spildevandet. 

Som en del af DSS’en har vi udarbejdet et værktøj til 
tilstandsvurdering og energikortlægning af spilde-
vandspumpestationer. 

”Varedeklaration” af spildevand og 
slam
Vi fører nøje kontrol med kvaliteten af det rensede 
spildevand og spildevandsslammet for at leve op 
til lovkravene. Spildevandsrensningen er effektiv, 
og vi fjerner betydeligt flere af de uønskede stoffer, 
end loven kræver. Vores mål er fortsat at sikre en 
høj rensekvalitet med en god margin til lovkravene, 
så vi bidrager til et bedre vandmiljø i recipienterne. 

Figur 3, 4 og 5 viser udviklingen i vores rensning 
af spildevandet for organisk stof, kvælstof og fos-
for. Her er myndighedens grænseværdier og vores 
egne fastsatte mål for kvælstof og fosfor også an-
givet. 

I 2014 var det gennemsnitlige kvælstofindhold i 
udløbsvandet fra renseanlæggene 5,1 mg/l. Det 
overskrider vores interne mål om at holde det tota-
le kvælstofindhold under 4 mg/l. Resultatet er dog 
flot i forhold til lovgivningens krav til kvælstofind-
hold på maksimalt 8 mg/l. 

Overskridelsen skyldes dels meget vådt og koldt 
vejr i januar, februar og december, som har givet 
ekstra store vandmængder. En anden grund er vores  
fokus på energioptimering af Ejby Mølle rense- 
anlæg, hvor vi i 2014 har testet grænserne for, hvad 
der kan lade sig gøre. Det giver en øget risiko for 
overskridelser, indtil vi sætter nye optimerede an-
læg i drift i 2015. 

På vores hjemmeside under Vandkvalitet -> Spilde-
vandskvalitet kan du se detaljerede analyseresulta-
ter af spildevandet.
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Mål og målopfyldelse 
Vi opdaterer seniorpolitikken og videreudvikler et  
”55+ program”, hvor vi har særlig fokus på udvikling 
gennem hele arbejdslivet samt mental forberedelse 
til at forlade arbejdsmarkedet.

Vi gennemfører projekter med fx det amerikanske 
spildevandsselskab AlexRenew, hvor en eller flere 
medarbejdere involveres.

Vi tager programmet Kemiguiden i brug for at skabe 
overblik over kemikalieforbruget og til udarbejdelse 
af arbejdspladsbrugsanvisninger og gennemførelse 
af substitutionsundersøgelser.

Opfyldt Delvist opfyldt Ikke opfyldt

Kantinedamerne lægger  madplaner



VandCenter Syd · Ansvarlighedsrapport 2014    

En udviklende arbejdsplads
Vi udarbejder hvert år en plan for leder- og med-
arbejderudvikling. Planen er med til at sikre, at de 
udviklingsaktiviteter, vi sætter i gang, har sam-
menhæng med vores strategi. Gennem udvikling 
vil vi skabe en fleksibel arbejdsplads, der giver den  
enkelte medarbejder plads til at udvikle sig både 
fagligt og personligt.

I 2014 fortsatte kompetenceudviklingen af lederne 
baseret på individuelle handlingsplaner fra en så-
kaldt 360 graders evaluering, som blev gennemført 
i 2013. Fokus har været at udvikle ledernes person-
lige kompetencer. Tiltagene er gennemført inden 
for rammerne af vores ledelsesgrundlag, hvor vi 
særskilt har fokus på værdibaseret ledelse.

Vores medarbejdere bliver hele tiden dygtigere og 
opbygger en større viden. I 2014 brugte hver med-
arbejder i gennemsnit ca. 76 timer på træning og 
udvikling, inkl. deltagelse på seminarer og konfe-
rencer. Se fordelingen af uddannelsestimer pr. fag-
gruppe i figur 6.

Vi prioriterer højt at holde årlige ”værdisamtaler” 
(medarbejderudviklingssamtaler) med alle medar-
bejdere for at følge den enkeltes udvikling. Samta-
lerne tager udgangspunkt i vores værdier og dan-
ner grundlag for en individuel udviklingsplan for 
det kommende år. 

I 2014 afsluttede vi arbejdet med at udvikle kon-
ceptet for værdisamtaler. Der blev indledt træning 
af det første hold ledere i 2014, så de er klædt på 
til at føre fremtidige værdisamtaler i forhold til den 
nye fremgangsmåde. I 2015 vil alle ledere være ud-
dannet i det nye koncept. 

Som følge af Strategi 2015–2019 besluttede vi ved 
udgangen af året at gennemføre en organisations-
ændring pr. 1. januar 2015. I den forbindelse blev 
det besluttet, at værdisamtalerne for 2014 først 
skulle være afsluttet med udgangen af februar 
2015, idet en del medarbejdere ville få ny leder. 
Formålet var også at give ledere og medarbejdere 
mulighed for at forholde sig til den nye strategi.  
Ultimo 2014 har der været holdt værdisamtale med 
53 medarbejdere.

Læring hele arbejdslivet
Medarbejderudviklingen fortsætter gennem hele 
arbejdslivet. For vores seniorer har vi udarbejdet 
en politik, hvis formål i hovedtræk omfatter fortsat 
krav om jobudvikling og uddannelse samt øvrige  
muligheder for kompetenceudvikling gennem 
hele ansættelsesforløbet. 

Vi har i 2014 i vores ”55+ program” holdt inspira-
tionsaften for medarbejdere, der er fyldt 55, hvor 
der gives konkrete bud på mulighederne for at få 
et aktivt og spændende liv efter at have forladt ar-
bejdsmarkedet.
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Vores medarbejdere
Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads – fordi medarbejderne er vores vigtig-
ste aktiv, når strategi skal blive til handling. Derfor har vi sat os som mål at tiltrække 
og udvikle de bedste talenter inden for vandbranchen. Målrettet kompetence-
udvikling står højt på vores dagsorden – sammen med en række tiltag for at sikre 
et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Figur 6: Gennemsnitligt antal uddannelsestimer i 2014 pr. 
medarbejder, fordelt på faggruppe
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Sundhed, sikkerhed og 
trivsel
Arbejdsmiljøorganisationen er etableret med seks 
arbejdsmiljøgrupper og et arbejdsmiljøudvalg som 
vist på figur 7, og tilsammen repræsenterer den alle 
afdelinger i VandCenter Syd og SamAqua. 

Arbejdsmiljøgruppen Anlægsprojekter koordinerer 
arbejdsmiljømæssige ønsker og behov i planlæg-
nings- og projekteringsfasen af anlægsprojekterne. 
Arbejdsmiljøgruppen Spildevand varetager alle 
arbejdsmiljømæssige opgaver inden for transport 
og rensning af spildevand, som er et stort arbejds-
område. Derfor er der flere repræsentanter i denne 
gruppe. 

Hele arbejdsmiljøorganisationen består af 16 repræ- 
sentanter, heraf otte medarbejdere og otte ledere. 
Andelen af medarbejdere i arbejdsmiljøorganisa-
tionen udgør 8,2 % af samtlige medarbejdere i 
VandCenter Syd og SamAqua.

Under arbejdsmiljøudvalget har vi et sundheds-
udvalg, der har til formål at udvikle tiltag, der frem-
mer sundhed og trivsel blandt medarbejderne.  
I 2014 tilbød vi fortsat motion i arbejdstiden via en 
50/50-ordning, hvor selskabet betaler halvdelen af 
den tid, der går med aktiviteter som bl.a. løb, svøm-
ning, spinning og badminton. Alle aktiviteter er 
igangsat på medarbejdernes initiativ. 

I 2014 deltog 123 medarbejdere frivilligt i et sund-
hedstjek, svarende til 69 % af samtlige medarbejde-
re. Det overordnede sundhedsniveau har udviklet 
sig i mærkbar positiv retning fra 2013 til 2014 base-
ret på gruppen, der har deltaget i sundhedstjekket 
begge år. Sundhedsniveauet ligger tæt på middel 
sammenlignet med landsgennemsnittet.

Vores fokus på sundhed og trivsel afspejles også 
i rækken af personalegoder, der gælder for såvel 
fuldtids- som deltidsansatte. Medarbejderforde-
lene omfatter bl.a. gratis frugtordning, adgang til 
sundhedsordning (inkl. sundhedstjek) og psyko-
logisk rådgivning, behandlingsforsikring, rabat-
ordninger til motionsklubber og firmasponserede 
motionsaktiviteter.

Arbejdsrelaterede skader
Hovedsætningen i vores arbejdsmiljøpolitik lyder: 
”Du må ikke komme til skade eller blive syg af at være 
på arbejde”. 

Der blev anmeldt i alt 11 arbejdsskader i 2014, 
hvoraf de fem skader medførte fravær på grund af 
arbejdsskaden, og de seks skader var uden fravær. 

Arbejdsmiljøorganisation

Anlægsprojekter

Arbejdsmiljøudvalg

Vand – Produktion

Vand – Distribution

Teknisk  
Administrativt 

Personale

SamAqua

Spildevand
Arbejdsmiljøgrupper

Figur 7: Arbejdsmiljøorganisation 
i VandCenter Syd og SamAqua pr. 
31. december 2014.

50146

Tabel 3: Antal medarbejdere  pr. 31. december 2014 

Antal medarbejdere 2013 2014

Antal medarbejdere 191 196

Fordeling af medarbejdere: 
- Kvinder 
- Mænd

 
46 

145

 
50 

146

Medarbejderomsætning (%)  3 4

Gennemsnitsalder (år) 47 48
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På figur 8 ses udviklingen i arbejdsskaderne. Som 
figuren viser, har vi haft en positiv udvikling i antal-
let af arbejdsskader over de seneste år. Vi anmelder 
alle arbejdsrelaterede skader, også selv om de ikke 
medfører fravær og ikke nødvendigvis skal anmel-
des efter Arbejdstilsynets definitioner. Derfor er  
antallet af anmeldte skader relativt højt.

Fraværet i forbindelse med arbejdsskader i 2014 er 
registreret til i alt 145 dage. Det er en kraftig stig-
ning i forhold til 2013, hvor der kun blev registreret 
43 fraværsdage. Stigningen kan tilskrives én alvorlig 
arbejdsskade (faldulykke) med flere måneders fra-
vær som følge. 

Der har tidligere været en relativt stor andel ryg-
relaterede skader blandt de anmeldte arbejdsska-
der. I 2014 er ingen af de anmeldte skader relateret 
til ryggen. Det kunne tyde på, at flere års fokus på 
at undgå rygskader ved at bruge hjælpemidler til 
tunge løft og skub, nu bærer frugt.

Vi arbejder på at mindske antallet af arbejdsskader, 
bl.a. via en øget opmærksomhed på nærvedulyk-
ker/risikofaktorer og en bedre og mere synlig ska-
desforebyggelse.
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Figur 8: Anmeldte arbejdsrelaterede arbejdsskader

”Nu skal vi blot 
trykke på en knap
for at åbne eller 
lukke ventilerne”
Kai har været ansat som procesoperatør i VandCen-
ter Syd i ni år og har sammen med sit team ansvaret  
for, at vores pumpestationer på kloaksystemet  
virker, som de skal. 

Om de seneste års indsatser for at forbedre arbejds-
miljøforholdene siger han: ”Det betyder rigtig me-
get, at vi nu ikke skal dreje ventiler ved håndkraft 
længere. Tidligere betød det hårdt fysisk arbejde og 
dårlige arbejdsstillinger, når en ventil skulle åbnes 
eller lukkes. I dag har vi udskiftet mange af de gamle 
pumper med nye energirigtige modeller og instal-
leret motordrevne ventiler, så de er blevet nemmere 
at betjene og lettere at komme til.

Samtidig har vi mulighed for at fjernstyre vores an-
læg, så vi har det fulde overblik over driften fra vores 
bærbare pc i bilerne og kan reagere på evt. alarmer 
herfra. Det gør vores arbejdsdag langt mere effektiv 
og sparer os for en masse unødig kørsel.”

Motordreven pumpeventil letter arbejdet
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Fastholdelse af medarbejdere 
Vi har fokus på sygefravær og oplevede i 2014 et 
fald i både det totale sygefravær og i kortvarigt 
sygefravær. Vi forventer at kunne fortsætte denne 
gode tendens via øget ledelsesmæssigt fokus og 
opfølgning samt endnu flere tiltag om sundhed, 
sikkerhed og trivsel på arbejdspladsen – hvor vi har 
fokus på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

I 2014 har vi revideret vores fraværs- og fasthol-
delsespolitik. Hermed ønsker vi bl.a. at sikre, at der 
skabes kontakt mellem den sygemeldte og dennes 
leder meget tidligt ved ethvert sygdomsforløb.

Som virksomhed har vi typisk god indsigt i årsagen 
til et langvarigt sygefravær og kan dermed også 
lettere hjælpe medarbejderne tilbage på arbejde 
igen. Vi opfordrer i alle tilfælde medarbejderne til 
at oplyse, hvis fraværet skyldes forhold på arbejds-
pladsen, så vi kan tage hånd om det som ansvarlig 
virksomhed.

Vi følger løbende udviklingen i sygefravær via må-
nedlige statistikrapporter og arbejder bl.a. med 
delvise raskmeldinger og individuel jobtilpasning 
for bedst muligt at hjælpe den sygdomsramte 
medarbejder tilbage igen. I løbet af 2014 vendte 11 
medarbejdere tilbage til arbejdspladsen efter lang-
tidsfravær. Vi arbejder på at fastholde to medarbej-
dere til arbejdspladsen, efter at de har været helt 
eller delvist sygemeldt i længere tid.

Kolleganetværk
Fravær på arbejdspladsen kan skyldes mange ting. 
Vi har etableret et kolleganetværk, hvor 22 medar-
bejdere og ledere løbende uddannes til at hjælpe 
kollegaer i krise – hvad enten der er tale om alvorlig 
sygdom eller socialt relaterede arbejdsmiljøforhold.

Netværket følger et fast årshjul med en årlig tema-
dag og en årlig kursusdag, og vi har et særligt fokus 
på at øge og styrke den proaktive indsats, herunder 
”den svære samtale”, ligesom vi arbejder på at øge 
synligheden af kolleganetværket.

Ud over dette tilbud har vi flere ordninger til gavn 
for medarbejdere i tilfælde af sygdom. Alle medar-
bejdere er omfattet af aftale om psykologisk råd-
givning hos Falck Healthcare. Aftalen gælder såvel 
arbejds- som privatrelaterede problemer. Medar-
bejderne får desuden tilbudt Codan Cares behand-
lingsforsikring, og medarbejderne er i tilfælde af 
kritisk sygdom dækket gennem deres arbejdsgiver-
betalte pensionsordning.

Mangfoldig arbejdsplads 
Som arbejdsplads vil vi agere socialt ansvarligt og 
støtte folk med svag tilknytning til arbejdsmarke-
det. Derfor er en del af vores rekruttering fokuseret 
på at skabe særlige jobmuligheder, bl.a. via uddan-
nelses- og praktikforløb, arbejdsprøvning mv. 
I 2014 havde vi fire virksomhedspraktikanter og to 
ansatte i fleksjob.

Tabel 4: Sygefravær i antal dage pr. medarbejder

Sygefravær 2013 2014

Gns. antal sygedage (total) 12,3 8,3

Gns. korttidsfravær 5,5 3,6
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Basale rettigheder 
Alle vores medarbejdere

•	 er	omfattet	af	kollektive	offentlige	
overenskomster

•	 kan	frit	organisere	sig	i	faglige	forbund	efter	
eget valg

•	 vurderes	ikke	at	have	risiko	for	krænkelse	af	
forsamlingsfriheden

Vi har i 2014 ikke identificeret tilfælde af diskrimina-
tion som defineret af FN’s internationale arbejdsor-
ganisation, ILO.

På job i det store udland 

For at fremme medarbejderudvikling og skabe en 
spændende arbejdsplads løser vi opgaver i udlan-
det via selskabet DanAqua Holding, som vi er med-
ejer af. I 2014 var vores udenlandske aktiviteter pri-
mært salg af knowhow om, hvordan man driver en 
bæredygtig forsyningsvirksomhed, samt praktisk 

og teoretisk undervisning. Vores medarbejdere var 
bl.a. i Indonesien, Myanmar, Rusland og Sydafrika.

Sideløbende med vores internationale salgsaktivi- 
teter søger vi også at øge virksomhedens knowhow  
via internationalt samarbejde i fagligt regi. I 2014  
har vi fået stort udbytte af vores samarbejdsaftale  
med det amerikanske spildevandsselskab AlexRe- 
new i Virginia. En håndfuld af vores medarbejdere  
besøgte selskabet, hvor de udvekslede proces- 
erfaringer på renseanlæg og deltog i workshops, og 
vores amerikanske kolleger har tilsvarende besøgt 
os to gange i det forløbne år. Målet for fremtiden er 
fortsat udveksling af viden og medarbejdere. 

I løbet af 2014 søgte vi viden og inspiration bl.a. på 
Singapore International Water Week og på IWA’s 
konference i Lissabon. Desuden deltog vi i en af 
verdens største konferencer om vand og miljø, 
WEFTEC konferencen i USA.

Læs mere om vores internationale aktiviteter på 
side 41.

Flere af vores medarbejdere har i løbet af året 
modtaget priser og udnævnelser for deres bi-
drag ved internationale vandkonferencer. I for-
bindelse med IWAs Young Water Professional 
konference i Manchester, England i april fik en 
medarbejder prisen for ’Best Presentation/Poster 
in International Development’, og i juni måned fik 
en anden medarbejder prisen for bedste poster 
på IWA-konferencen Activated Sludge - 100 Years 
and Counting, der blev holdt i Essen, Tyskland.

Herudover modtog to medarbejdere en udmær- 
kelse for bedste udenlandske foredrag ved  
den internationale konference Present Needs 
and Trends in Sewage Treatment and Sludge  
Management i Warszawa, Polen.

Hæder og ære

23
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Mål og målopfyldelse
Vi vil sikre, at vores vandtab er max. 8 % af den  
udpumpede vandmængde.

Vi iværksætter nye tiltag til energireduktion på 
tværs af organisationen, samt til øget produktion 
af biogas-energi på vores renseanlæg. 

Vi undersøger muligheden for at udnytte ved- 
varende energi i vores forsyningsområde.

Opfyldt Delvist opfyldt Ikke opfyldt

Tidligere miljøminister 
Ida Auken planter træer i 
Elmelund Skov
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Det er vores mål at gøre vores fodaftryk så bære-
dygtigt som muligt – ved at spare på energien 
og blive endnu bedre til at producere vores egen 
grønne energi. Og vi sigter mod langsigtede løsnin-
ger, der også er holdbare om 10, 20 og 30 år.

God energi
Vi er et af Danmarks største vandselskaber og bru-
ger en del energi i vores processer. Det er især 
transport og rensning af spildevand, der er energi-
krævende. 

Men rensning af spildevand koster ikke kun i energi. 
Det er også en ressource, der kan bruges til at skabe 
energi. Det organiske materiale i spildevandet dan-
ner nemlig biogas, når det udrådnes, og gassen kan 
omsættes til el og varme i en generator. 

Vores mål er at blive nettoenergiproducerende, så 
vi producerer mere energi, end vi forbruger.

På Ejby Mølle renseanlæg – vores største rensean-
læg i Odense – producerer vi så store mængder 
el og varme, at vi kan sælge det til Energi Fyn og 
Fjernvarme Fyn.

Vi udnytter også solens energi ved hjælp af solcelle-
paneler på udvalgte af vores bygninger og grunde. 

På figur 9 kan du se vores energiopgørelse, der vi-
ser udviklingen i energiforbrug og -produktion fra 
2012 til 2014. 

Som det fremgår af figur 9, er vores netto energifor-
brug støt faldende. I 2014 reducerede vi vores sam-
lede nettoenergiforbrug med 1.577 MWh i forhold 
til 2013 – svarende til en reduktion på 19 %.

Projekt CO2014
I 2010 satte vi os det ambitiøse mål at blive CO2- og 
energineutrale allerede i 2014.
De seneste fire år har vi derfor målrettet arbejdet på 
at mindske vores forbrug af energi og udledning af 
klimagasser – og på at øge vores egenproduktion 
af grøn energi. 

I løbet af 2014 fornyede vi bl.a. pumpestationer for 
at optimere energiforbruget. Vi tog også hul på en 
omfattende energirenovering af vores administra-
tionsbygninger, som bl.a. indebar udskiftning af 
vinduer og optimering af pumper på ventilations- 
og varmeanlæg. I alt har vi i 2014 reduceret vores 
belastning på miljøet med 29 ton CO2. 
 

Vores fodaftryk

25

Vi har et ansvar for at begrænse vores ”fodaftryk” på miljø og klima. Det gælder 
både vores forbrug og produktion af energi og den udledning af klimagasser, 
der følger med – og ikke mindst håndteringen af det affald, der kommer fra 
vores processer.
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Figur 9: Energiopgørelse
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Mange af de energiprojekter, vi har igangsat i 2014, 
er imidlertid så store og komplekse, at de først bli-
ver gennemført over de kommende år. Derfor vil vi 
først på et senere tidspunkt kunne se den fulde ef-
fekt af vores indsatser.

Vi har undersøgt mulighederne for at investere i 
vedvarende energikilder som vind og sol for at sup-
plere vores egen produktion af grøn biogasenergi. 

I 2014 installerede vi solceller på en række af vores 
renseanlæg, vandværker og pumpestationer. Sol-
cellerne, som tages i brug i 2015, forventes at kunne 
producere omkring 400.000 kWh grøn strøm årligt.

Balance i CO2-regnskabet
Med udgangen af 2014 kunne vi gøre resultatet af 
vores indsats op. CO2-regnskabet viser, at vi havde 
en samlet udledning af klimagasser svarende til ca. 
10.700 ton CO2 i 2014. Udledningen kommer fra 
vores forbrug af el, varme og brændstoffer til trans-
port, og også fra vores processer i forbindelse med 
rensning af spildevand, hvor der dannes en hel del 
metan og lattergas.

Samtidig havde vi i 2014 en egenproduktion af 
grøn energi, der ”sparede” klimaet for en mængde 
CO2. Egenproduktionen svarede til en udledning 
på ca. 4.200 ton CO2. Hertil kommer skovarealerne 
omkring vores kildepladser og anlæg, der binder 
ca. 170 ton CO2.
 
Vores ”nettoudledning” – som er den CO2-balance, 
vi har sat os for at bringe i 0 – bliver dermed ca. 
6.330 ton CO2.

Som regnskabet viser, er der stadig meget at ar-
bejde med, før vi ”af egen kraft” bliver CO2- og 
energineutrale. Derfor har vi besluttet at supplere 
vores egne besparelser med køb af grøn strøm, så 
regnskabet går i nul - indtil vi selv kan spare og pro-
ducere os hele vejen til energi- og CO2-neutralitet. 
Balancen er illustreret på ”vippen” i figur 10.

Vores energi- og CO2-mæssige fodaftryk vil også i 
de kommende år være et vigtigt fokusområde.

Transport
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Skov
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El og varme
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Grøn energi- 
produktion

4200

Årets CO2-balance

Figur 10: Vores CO2-regnskab i 2014 angivet i ton CO2-ækvivalenter
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Julian Sandino kommer fra det amerikanske konsu-
lenthus CH2M Hill, som vi samarbejder med om at 
optimere renseprocesser og energiproduktion på 
Ejby Mølle renseanlæg. 

”As a consultant, it is a joy to engage with a client 
that truly wants to “partner” in the quest for solu-
tions to solve the difficult challenges we are cur-
rently facing in the water industry. VCS Denmark is 
a company not content with relying on what has 
“worked well” in the past, but seems to always be 
seeking the more elusive “what could work better”, 
regardless if this search takes them outside of Scan-
dinavia, if needed.

So, perhaps VCS Denmark is a “small” company by 
some standards, but is one eager to think “globally” 
in order to solve “local” needs, and always willing to 
share results with all regardless of geography. This 
in our opinion makes it a “globally relevant” water 
company regardless of its size.”

Julian Sandino,  
Vice President &  
Technology Senior  
i CH2M Hill 

Ny teknologi giver mere guf 
til rådnetankene
Et af de energiprojekter, vi gennemførte i 2014, 
var at indføre en ny teknologi – anammox – på 
Ejby Mølle renseanlæg. Denne løsning omsætter 
kvælstof i spildevandet på en mere energivenlig 
måde ved at efterlade mere kulstof, der kan om-
sættes til biogas og danne grøn strøm. 
Anlægget behandler i første omgang kun det 
tiloversblevne ”rejektvand”, der presses ud af 
spildevandsslammet, men det er vores intention 
på sigt at udvide princippet til hele spildevands-
mængden. 

”It is a joy to 
engage with 
a client that 
truly wants to 
’partner’ ”

CH2M Hill på besøg på Ejby Mølle renseanlæg

Anammoxanlæg, Ejby Mølle
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Affald
At begrænse sit fodaftryk handler ikke kun om at 
spare på energi og CO2, men også om ansvarlig 
brug af ressourcer i bred forstand. Derfor har vi 
både fokus på genbrug – og på at skaffe det affald, 
der ikke kan genbruges, sikkert af vejen. 

Filterskyllevand fra vandværkerne udleder vi en-
ten direkte til kloakken eller til såkaldte slambede, 
hvor vi bundfælder slammet og derefter leder skyl-
levandet enten til kloak eller recipient. 

Det bundfældede slam opgraves efter behov og 
køres til en kontrolleret losseplads. Der har ikke væ-
ret brug for at opgrave og bortskaffe slam fra slam-
bedene i 2014.

Spildevandsslam, der også kaldes biogødning, 
er restproduktet fra processerne på renseanlæg-
get. Slammet indeholder mange næringsstoffer, 
som med fordel kan anvendes i jordbruget. Inden 
slammet spredes ud på markerne, bliver det kom-
posteret med have- og parkaffald for at nedbringe 
indholdet af miljøfremmede stoffer. 

Spildevandsslammet kontrolleres for bl.a. tungme-
taller og andre miljøfremmede stoffer. Resultaterne 
af slamanalyserne kan du se på vores hjemmeside 
www.vandcenter.dk under Vandkvalitet > Slamana-
lyser.

På Nordfyn anvendes slammet direkte i jordbruget. 
Vi arbejder dog løbende på at finde alternative løs-
ninger, der kan gøre slamhåndteringen bedre og 
mere effektiv.

Vi kræver en beskyttelseszone på en radius af 300 
meter fra almene drikkevandsboringer, når slam-
met bringes ud på landbrugsjord. Det skyldes, at vi 
vil beskytte de lokale vandressourcer.

Figur 11 viser mængden af bortkørt slam fra 2010 
til 2014.

I 2014 har vi behandlet mere slam på Ejby Mølle 
end det foregående år. Det skyldes, at vi også har 
håndteret slam for Ørbæk og Nyborg, som har haft 
svært ved at behandle deres slam selv.

Affaldstype Mængde i 2014  
(ton)

Slam fra bundfældet filterskyllevand på vandværk 0 

Spildevandsslam fra renseanlæg (tørstof ca. 25 %) 19.966 

Affald til genanvendelse:
•	Papir	og	pap
•	Beton	og	murbrokker
•	Jern	og	metal
•	Haveaffald
•	Plastrør	af	PE	og	PVC
•	Elektronik	og	lyskilder	*
•	Spildolie	og	oliefiltre	*
•	Batterier	og	akkumulatorer	*
•	Andet genbrugeligt, tonerkassetter mm. *
•	Ren	jord	til	opfyldning
•	Sand	til	genbrug

 
7,1

46,8
51,2

7,4
5,9
3,1
3,7
0,2
0,3

48.710
956

 
 
 

 

59.765

Forurenet jord til rensning 9.937

Affald til forbrænding:
•	Dagrenovation	o.l.
•	Andet	brændbart
•	Brændbart	ristegods

5,1
5,3

278,1
337,5 

Affald til deponering 1,5 

Tabel 5: Affaldstyper og mængder
*) Farligt affald

Biogødning fra renseanlæggene
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Figur 11: Bortkørt afvandet slam (biogødning) fra renseanlæggene

Ejby Mølle Nordvest Nordfyns-området
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Ét af vores solcelleanlæg fra 2014

Slam bliver til biogødning, der anvendes i jordbruget



VandCenter Syd · Ansvarlighedsrapport 2014

Opfyldt Delvist opfyldt Ikke opfyldt

Mål og målopfyldelse
Vi vil sikre, at driftsforstyrrelser i vandbehandlingsan-
lægget ikke påvirker den enkelte kunde i mere end 
fem timer. Ingen af vores kunder må opleve at være 
uden vand i mere end fem timer.

Vi vil afhjælpe akutte uheld hurtigst muligt: 
•	 50	%	skal	være	løst	inden	for	fire	timer
•	 75	%	skal	være	løst	den	efterfølgende	dag
Ingen kunder må være afskåret fra at aflede spilde-
vand i mere end fire timer

Vi vil sikre, at kunder, der har været i kontakt med os, 
vurderer vores serviceniveau til mindst fire på en skala 
fra et til fem.

Vi vil sikre, at vores kunders tilfredshed med vandkva-
liteten på smag, lugt og farve skal være mindst fire på 
en skala fra et til fem.

Vi vil sikre den enkelte kunde et normalt vandtryk på 
mellem 20 og 50 mVS. Trykvariationen i forhold til 
normaltrykket ligger inden for +5/-10 mVS. Kortvarige 
større udsving kan forekomme.

På Odense Blomsterfestival 
2014 satte vi fokus på, hvordan 
man kan håndtere klimafor-
andringer og stigende regn-
mængder i sin private have. 
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Medarbejdere

Samarbejds- 
partnere

Kunder

Politisk  
faglige  

relationer

Samfunds- 
mæssige  
relationer

Pressen

Potentielle

Private forbrugskunder

Rådgivere

Nuværende

Erhvervskunder

Odenseanerne
og nordfynboerne

Beboere i Odenses og 
Nordfyns opland

NGO’erBørn og unge

Samarbejdende  
vandværker på Fyn

Kontaktudvalget for 
vandværker i Odense 

Kommune

Tidligere

Danske salgskunder

Udenlandske salgskunder

Fagmedier

Lokale medier

Landsdækkende 
medier

Andre forsyninger

Entreprenører

Leverandører

Forsknings- og  
udviklingsverdenen

Ejerne

Fagforeningerne

Naturstyrelsen Odense

Statslige styrelser

DANVA
Folketinget

Vores interessenter
Vores aktiviteter påvirker og påvirkes af en lang 
række interessenter, som er vigtige for vores arbej-
de, både nu og i fremtiden. 

Vores primære eksterne interessenter er vores 
forbrugskunder, da de er de direkte aftagere af 
vores kerneydelser. De udgør dermed hele vores 
eksistensberettigelse. For at kunne servicere vores 
kunder bedst muligt – for at kunne tilbyde dem de 
bedste og mest bæredygtige serviceydelser både 
nu og i fremtiden – er vi først og fremmest afhæn-
gige af vores primære interne interessenter: vores 
medarbejdere. 

Herudover er vi afhængige af en tæt dialog og et 
godt samarbejde med en lang række andre interes-
senter, bl.a. gode samarbejdspartnere og politikere, 
der træffer bæredygtige politiske beslutninger. 

Vi føler et særligt ansvar for at formidle viden om 
vand og miljøbevidsthed til borgerne i vores forsy-
ningsområde. Dialogen og forholdet til vores poli-
tisk faglige interessenter styrker vi løbende i forbin-
delse med bl.a. årsmøder og møder i de komitéer, 
hvor VandCenter Syd er repræsenteret. Læs mere 
om disse på side 35.

Vi har fokus på løbende at tilpasse vores kommu-
nikation for at bedst muligt at opfylde vores ønske 
om at være i dialog med vores forskellige interes-

Samfund

31

Vand er en af de vigtigste fælles ressourcer, vi har, og som vandselskab påtager 
vi os dermed en uhyre vigtig opgave på vegne af både nutidens og fremtidens 
generationer. Derfor er det vigtigt for os at engagere os i alle aspekter af opga-
ven fra kommunikation med vores kunder til forskning og tværgående bran-
chesamarbejder. På den måde tror vi på, at vi kan gøre en forskel og bidrage til 
at udvikle samfundet omkring os.

Figur 12: VandCenter Syds interessenter
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senter. Vi udfører også en række af vores store an-
lægsprojekter i partneringsamarbejde. Det har vist 
sig at være en yderst værdifuld samarbejdsform, 
der fremmer åbenhed og tillid parterne imellem 
og giver et dynamisk procesforløb, hvor konflikter 
løses i opløbet. Vi har desuden inddraget en række 
interessenter i arbejdet med vores nye strategi for 
2015-2019. 

Kundetilfredshed 
I VandCenter Syd sætter vi kunden i centrum. Vi 
ønsker at involvere vores kunder og andre interes- 
senter i arbejdet med at udvikle vores selskab og 
højne kvaliteten af de ydelser, som vi gerne vil levere 
nu og i fremtiden. Vores kundetilfredshedsmålinger 
er et af eksemplerne på dette. 

Vi foretager selv digitale kundetilfredshedsmålinger 
på projekter, hvor spørgeskemaerne sendes til kun-
der på udvalgte anlægsprojekter på både vand- og  
 

spildevandsområdet. Resultatet af kundetilfreds-
hedsmålingerne kan ses i tabel 6.

Kundetilfredshedsundersøgelsen bruger vi til at 
forbedre os i forhold til, hvordan vi servicerer og 
kommunikerer med vores kunder. Vi ønsker at finde 
en løsning i dialog med vores kunder, så alle parter 
bliver tilfredse, og kunderne som minimum er lige 
så godt stillet som før, vi gik i gang med projektet. 

Som en del af vores benchmarking har vi i 2014 
desuden deltaget i DANVAs kundetilfredshedsun-
dersøgelse, der gennemføres hvert andet år. På en 
skala fra et til fem er tilfredshedsgraden i undersø-
gelsen 4,4 for drikkevand og 4,3 for spildevand.
Næste undersøgelse er i 2016.

I tråd med Strategi 2015-2019 ønsker vi fremover at 
gå dybere ind i arbejdet med kundefeedback, så vi 
i endnu større grad kan blive klogere på vores kun-
der og deres behov og ønsker.

Figur 13: Resultaterne af 
DANVAs undersøgelse for 2014 
viser, at vi ligger stabilt på de 
målte tilfredshedsgrader sam-
menlignet med den seneste 
undersøgelse i 2012. Tabel 6: Resultat af kundetilfredshedsmålinger på udvalgte projekter i 2014 (i %)

43 % 33 % 8 % 9 % 8 %

37 % 35 % 14 % 10 % 4

33 % 25 % 16 % 10 % 15 %

35 % 23 % 37 % 4 1
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Strategi 2015-2019
Med udgangen af 2014 sluttede vores seneste strategiperiode. Vi har 
derfor i hele 2014 arbejdet med en ny strategi for perioden 2015-2019.  
I starten af året nedsatte vi således en styregruppe for strategiprocessen. 
Styregruppen planlagde en strategiproces med den ambition, at den 
skulle være anderledes og effektiv. 

Strategi 2015-2019 bygger således på resultatet af en strategicamp, der 
blev holdt over to dage i efteråret 2014. Her havde vi inviteret en række 
eksterne interessenter og samarbejdspartnere. Sammen med repræsen-
tanter for medarbejderne og selskabets bestyrelse skulle de beskrive en 
række indsatser inden for seks på forhånd definerede strategiske indsats-
områder, som skal udgøre sigtelinjerne for vores selskab frem mod 2019. 

Resultatet af strategicampen er efterfølgende blevet til vores Strategi 
2015-2019, som kan læses på vores hjemmeside www.vandcenter.dk un-
der Om os > Publikationer.

Meget  
tilfreds Tilfreds Hverken  

eller Utilfreds Meget  
utilfreds
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Kommunikation og 
formidling
En af de vigtigste målgrupper for vores kommuni-
kation er børn og unge, dvs. fremtidens forbrugere 
og beslutningstagere. Året rundt viser vi flere gange 
om ugen skoleklasser og andre interesserede grup-
per rundt på vores vandværker og renseanlæg. 

Vi samarbejder også med de lokale forsyninger 
om et skoleundervisningstilbud, hvor en temaun-
derviser fortæller om vand, varme og affald. Og på 
vores hjemmeside har vi samlet en række forslag til 
temaer og eksperimenter med vand, som kan bru-
ges i børnehaver og skoler. 

Ren besked om vand
Rent drikkevand er en tillidssag. På vores hjem-
meside kan vores kunder både finde information 
om kvaliteten af deres drikkevand og detaljerede 
analyser af drikkevandskvaliteten i netop deres for-
syningsområde, opgjort for hvert enkelt vandværk 
samt fra udvalgte målepunkter på ledningsnettet. 

Lige så vigtigt for tilliden og trygheden er vores 
kommunikation til kunderne i de tilfælde, hvor 
vandforsyningen bliver afbrudt eller forurenet. 
Derfor varsler vi planlagte afbrydelser med et hus-
standsomdelt brev. Når der er tale om akutte afbry-
delser af vandforsyningen eller vandforurening, fx 
ved ledningsbrud, informerer vi de berørte kunder 

direkte i det omfang, som det kan lade sig gøre 
– bl.a. via vores sms-service og ved behov i hus-
standsomdelte breve. Herudover informerer vi om 
driftsforstyrrelser og evt. vandforurening på vores 
hjemmeside, gennem pressen og på vores Face-
bookside efter behov.

Også på spildevandssiden spiller kommunikation 
til kunder og offentligheden en meget vigtig rolle 
– både i forbindelse med ledningsarbejde og store 
anlægsprojekter, og når det gælder formidlingen af 
vigtig viden om spildevand. Fra de helt store em-
ner – som vores arbejde med klimatilpasning eller 
vigtigheden af at beskytte sårbare vandmiljøer – til 
den mere praktiske viden, der fx kan hjælpe vores 
kunder med at forebygge afløbsproblemer. 

På vores hjemmeside kan man finde viden om spil-
devand målrettet mange forskellige målgruppers 
specifikke informationsbehov. Fra spildevandsana-
lyser til faglig viden om, hvordan vi transporterer og 
renser spildevand – samt praktiske tips til, hvordan 
man som husejer undgår oversvømmelse i forbin-
delse med kraftige regnskyl. 

Øget dialog med vores kunder 
Det er et stadigt mål for os at efterprøve, hvordan vi 
bedst muligt møder vores kunder, dér hvor de er og 
gennem de kanaler, som de benytter sig af. Derfor 
valgte vi i foråret at lancere vores Facebookside. Det 
skete den 22. marts 2014 i forbindelse med Vandets 
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Sidst på året oplevede en lille del af vores kunder i den nordvestlige del 
af Odense, at der blev fundet bakterier i deres drikkevand. Forureningen 
skyldtes sandsynligvis noget ledningsarbejde, og beboerne i området 
var berørt af kogeanbefaling i fem dage fra onsdag til mandag. Informa-
tionen til vores kunder kom både ud direkte i deres postkasser som en 
del af vores sms-service og som løbende nyhedsopdateringer på vores 
hjemmeside.  

Malin og Anders bor med deres tre børn på Bækkelunds Have og var 
berørt af situationen. ”Det var lidt ekstra besværligt i de dage, hvor vi 
skulle koge vandet – især fordi Anders var alene hjemme med vores tre 
børn, som er vant til selv at hente vand fra hanen, når de er tørstige”, 
fortæller Malin, og Anders fortsætter: ”Vi fik egentlig fin information fra 
VandCenter Syd om, hvordan vi skulle forholde os. Det vigtigste var den 
første SMS. Herefter sørgede vi selv for at følge med på hjemmesiden. 
Vi savnede dog information om sagen henover weekenden, hvor vi fik 
indtryk af, at det hele lå lidt stille. Mandag fik vi heldigvis besked om, at vi 
igen kunne bruge vandet på normal vis.”

Tre børn og en  
vandforurening
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dag, og formålet er, at siden primært skal være eks-
tra platform for vores kunderådgivere og give vores 
kunder endnu en mulighed for at komme i kontakt 
med os. I praksis er Facebooksiden en kanal, hvor vi 
løbende kan aflevere små og målrettede budska-
ber til vores kunder. 

Ingen pris på grundvandet i 2014
Hvert år overrækker vi den traditionelle G.O. An-
drups Grundvandspris, der uddeles som belønning 
for særlige indsatser inden for grundvandsbeskyt-
telse. Desværre udgik prisen i 2014, fordi vi ikke 
modtog nok nomineringer af egnede kandidater. 
Læs mere om G.O. Andrups Grundvandspris på vo-
res hjemmeside  www.vandcenter.dk under Om os.

Forskning og udvikling 
Vi deltager aktivt i mange spændende forsknings- 
og udviklingsprojekter og støtter forskning, der ska-
ber ny og banebrydende viden på vandområdet. 
Dette engagement giver os en værdifuld mulighed 
for at få indflydelse på den faglige udvikling i bran-
chen, samtidig med at vi sikrer os, at vi er ajour med 
den seneste viden. 

Vores rolle er typisk at bidrage med medarbejdere 
og viden samt stille anlæg til rådighed for forskere. 
Derudover præsenterer vores medarbejdere ofte 
resultaterne af projekterne på konferencer i ind- og 
udland. 

Mange af projekterne får ekstern støtte. Det kan fx 
være fra Vandsektorens TeknologiUdviklingsFond 
(VTUF) og Miljøteknologisk Udviklings- og Demon-
strationsProgram (MUDP), der er finansieret af Mil-
jøministeriet.

Vi er i perioden 2013 – 2015 projektleder på fyr-
tårnsprojektet Fremtidens drikkevandsforsyning, der 
er finansieret af både VTUF og Miljøministeriet. Læs 
mere om projektet på futurewater.dk

Derudover har vi i 2014 deltaget i følgende projek-
ter som projektleder:
•	 Injiceringsværktøj	 til	 eliminering	 af	 skorstensef-

fekter i boringer
•	 Udvikling	af	flowdivider	til	vandværksfiltre
•	 Udvikling af ultralydsbaseret renseværktøj til drik-

kevandsboringer

I foråret satte vi gang i pilotprojektet Klimaklar i 
Skibhus, hvor nøgleordet er borgerinddragelse. 
Baggrunden for projektet er, at hovedkloakken 
’Vinkælderrenden’, som afvander et stort areal 
omkring Skibhusvej og Kochsgade, mangler ka-
pacitet. Området er derfor ofte ramt af kælder-
oversvømmelser, og en traditionel løsning med 
større rør vil være meget dyr.

Projektet er et samarbejde mellem beboerne, 
kommunen og VandCenter Syd om i stedet at 
håndtere regnvandet på overfladen – både på 
offentlige arealer og private grunde. 

Sidegevinsten er, at vandet på den måde udnyt-
tes til at skabe et grønnere, frodigere og smuk-
kere kvarter, hvor vandet indgår i et rekreativt 
bymiljø.

Det kræver en grundig kommunikationsindsats 
og involvering af beboerne i området og forud-
sætter et stærkt samarbejde mellem de invol-
verede parter. Projektet blev for alvor sat i gang 
med den første workshop i december, hvor knap 
100 beboere deltog. Etablering af regnvandsløs-
ningerne vil ske i løbet af 2015 og 2016, og erfa-
ringerne skal danne grundlag for planlægningen 
af tilsvarende projekter.

Klimaklar dialog med borgerne

Vi samarbejder med andre 
vandselskaber om at udvikle 

undervisningsmaterialer, bl.a. i 
form af www.vandetsvej.dk.
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Sammen med Odense Kommune var vi partnere 
på to projekter, der har fået støtte fra VTUF:
•	 Udvikling	af	urbanhydrologisk	model	 til	 simule-

ring af nye innovative LAR-principper til lokal 
håndtering af regnvand

•	 Udvikling	af	en	3D	geologisk/hydrogeologisk	mo-
del som basis for forståelse af det urbane vand- 
kredsløb

I 2014 kom vi med i projekt Biocap, der skal udvikle 
ny teknologi til forbedret energiudnyttelse af slam 
og organiske materialer. Projektet er et samarbejde 
mellem Syddansk Universitet, Korea Institute of 
Energy Research, Postech Pohang University of 
Science Technology (Korea), Daegu University (Ko-
rea) og VandCenter Syd.

Vi deltager også i en række andre forsknings- og 
udviklingsprojekter i samarbejde med universiteter 
og andre videncentre, kommuner, regioner, vand-
selskaber og private firmaer. På vores hjemmeside 
kan du under Viden finde en oversigt over vores ak-
tuelle forskningsprojekter.

I alt investerede vi 2,3 mio. kr. og ca. 1,6 årsværk i 
forsknings- og udviklingsprojekter i 2014. 

Politisk og faglig 
involvering
Vi søger indflydelse på vores branche og arbejds-
vilkår – både gennem politisk lobbyarbejde og ved 
aktiv deltagelse i faglige organer. 

Politisk indflydelse
Når det handler om national lovgivning og politik-
formulering, udøver vi primært vores lobbyarbejde 
igennem DANVA, bl.a. via deltagelse i forskellige 
arbejdsgrupper og ved at give bidrag til DANVAs 
høringssvar. Desuden vil vi ofte selv give hørings-
svar til lovgivningsforslag, som er væsentlige for 
vores virksomhed. I 2014 afgav vi høringssvar til 
lovforslag om indførelse af særbidrag og til lovfor-
slag om indførelse af afdragsordning for betaling af 
tilslutningsbidrag m.v. Vi afgav også høringssvar til 
prislofter for vand og spildevand.
 
På lokalt plan søger vi at påvirke de rammebetin-
gelser, fx planer og politikker, som har indflydelse 

på vores selskab – oftest ved at deltage i arbejds-
grupper sammen med kommunerne. Bl.a. har vi 
haft et samarbejde med Nordfyns Kommune om 
spildevandsplanen og med Odense Kommune 
om indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet. 
Endelig får vi udkast til afgørelser i konkrete sager 
i høring, fx lokalplaner, så vi kan komme med udta-
lelser i vandmiljøspørgsmål. Vi støtter ikke politiske 
partier. 

I regi af 3VAND har vi i løbet af året været i dialog 
med Miljøministeriet om behovet for en forbedret 
beskyttelsesindsats i forhold til grundvandsbeskyt-
telse i nærområdet til drikkevandsboringer. Formå-
let har været at opfordre Miljøministeriet til, at der 
tages lovgivningsmæssige initiativer, der kan sikre 
en obligatorisk indførelse af boringsnære beskyttel-
sesområder (BNBO). Miljøministeren har tilkendegi-
vet, at der vil blive arbejdet på at få et beslutnings-
grundlag på plads for dette vigtige område.
Læs mere om 3VAND på side 41.

Faglig involvering
Vi lægger mange kræfter i at bidrage til den fag-
lige udvikling i vores branche. Vi er repræsenteret 
på bestyrelsesposter hos DANVA, ISTT, SSTT, NHF, 
UrbanWaterTech, SVF, NORDIWA, Den Danske Na-
tionalkomite for IWA, Young Water Professionals un-
der IWA, Spildevandsteknisk Forening (STF), Danish 
Water Forum. Derudover er vores medarbejdere 
repræsenteret i diverse udvalg og projektgrupper 
hos NHF, DANVA og STF.

Desuden er vi ofte med til at udforme politikker fra 
DANVA, IWA, SSTT og ISTT.

Gode initiativer udefra
Vi følger og støtter frivilligt en række eksternt udvik-
lede initiativer og principper, bl.a.: 
•	 Vandets grundlov, der blev formuleret på Vand 

Camp 2007. Vandets grundlov danner bl.a grund-
lag for vores Strategi 2015-2019. 

•	 IWA’s	The Bonn-Charter for Safe Drinking Water fra 
september 2004. Charteret er grundlaget for vo-
res dokumenterede drikkevandssikkerhed. 

•	 Som	en	del	af	vores	sociale	ansvar	er	vi	partner	
i Fairtrade By Odense, og vi understøtter på den 
måde Odense som Fairtrade By.

35
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Mål og målopfyldelse
Vi vil være blandt de 25 % mest effektive vand- 
selskaber, både på vand- og spildevandsområdet.

Opfyldt Delvist opfyldt Ikke opfyldt
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Mission, vision og værdier
Ledestjernen for alt, hvad vi gør i VandCenter Syd, 
er vores mission, vores vision og vores grundlæg-
gende værdier. Tilsammen giver de os en forståelse 
af, hvem vi er – og hvor vi skal hen. 

Vores mission er med omtanke for kunder og miljø: 

•	 at	 indvinde	grundvand	og	 levere	drikkevand	af	
høj kvalitet

•	 at	aflede	regn-	og	spildevand	
•	 at	 bidrage	 til	 et	 bedre	 vandmiljø	 ved	 hjælp	 af	

spildevandsrensning
•	 at	bidrage	til	klimatilpasning
•	 at	stille	vores	kompetencer	til	rådighed	i	Danmark	

og udlandet

Vores vision lyder:

Vi vil være et forbillede – lokalt, nationalt og inter-
nationalt. 
Vi vil levere mest mulig værdi for kunderne – og 
gerne lidt mere end de forventer. 

Vores kerneværdier er:

Ansvarlighed 
Nytænkning 
Professionalisme 
Engagement 
Loyalitet 
Humor 

Vores værdier er de byggesten, som vores kultur 
hviler på – og som vi praktiserer værdibaseret le-
delse ud fra. 

Integreret ledelsessystem 
For at sikre en klar sammenhæng imellem strategi 
og praksis – imellem det vi siger vi vil, og det vi gør 
– har vi i VandCenter Syd udviklet vores eget, inte-
grerede ledelsessystem. 

Vi er certificeret efter de fire standarder: 

•	 Kvalitetsstyring	(ISO	9001)
•	 Miljøledelse	(ISO	14001)
•	 Arbejdsmiljøledelse	(OHSAS	18001)
•	 Drikkevandssikkerhed	(ISO	22000)

Desuden har vi udarbejdet vores egen standard for 
Dokumenteret Spildevandssikkerhed (DSS) efter ISO 
22000-princippet. 

Vi har certifikat på vores sikkerhedskvalitetssty-
ringssystem (SKS-system) på elområdet, og vi har 
medarbejdere med autorisation som kloakmester 
og vvs-installatør. 

I løbet af 2014 har vi gennemført forbedringer i 
vores forsyningsområde i Nordfyn, som nu også er 
blevet certificeret på miljø, arbejdsmiljø og kvalitet.

Ledelsessystemet tager sit naturlige afsæt i vores 
vision, mission og vores grundlæggende værdier. 

Med baggrund i ovenstående samt Odense Kom-
munes ejerpolitik, ledelsesstrategierne og ledelses-
politikkerne har vi formuleret Strategi 2015-2019. De 
årlige forbedringer, som kræves i vores ledelsessy-
stem, indarbejdes i den årlige virksomhedsplan og 
rapporteres i ansvarlighedsrapporten. Sammen-
hængene i vores ledelsessystem kan ses på figur 14 
på side 38.

Om os
Som Danmarks tredjestørste vandselskab er vi klar over, at vores handlinger har 
indflydelse på verden omkring os. Vores fornemste opgave er at værne om den 
livsvigtige ressource, det rene vand. Derfor arbejder vi aktivt for at passe på mil-
jøet og sikre det rene vand til fremtidens generationer.



VandCenter Syd · Ansvarlighedsrapport 2014

værdierMissionvision

Ejernes politik for  
interessevaretagelse

5-års-strategi

5-års-budget

Virksomhedsplan

Årsbudget

Årsrapport og 
koncernrapporten 
'Vores virksomhed'

Ansvarlighedsrapport

 ledelses- 
politiKKer

ISO 9001 – Kvalitet 
ISO 14001 – Miljø 

ISO 22000 – Fødevaresikkerhed 
OHSAS 18001 Arbejdsmiljø

Det integrerede 
ledelsessystem (KMS)

ledelses- 
strAtegier

Økonomi 
Miljø (KMS) 

Arbejdsforhold (KMS) 
Menneskerettigheder 

Samfund 
Produktansvar (KMS)

Årlige  
forbedringer

Årlige  
forbedringer

Strategier og politikker
Ledelsessystemet omfatter dels de overordnede 
ledelsesmæssige principper og målsætninger for, 
hvordan vi som virksomhed lever op til vores so-
ciale ansvar, dels vores politikker for, hvordan vi i 
praksis skal nå de ambitiøse målsætninger.

Vores hensigt som ansvarlig virksomhed er, at vi vil:

•	 sikre en sund økonomi med optimal drift og 
ressourceforbrug og investere i en bæredygtig 
fremtidssikring af vores anlæg, så vi både opfylder 
vores egne og omverdenens krav til effektivitet. 

•	 yde	 vores	 bidrag	 til,	 at	 miljøet får det bedre, 
herunder arbejde for at beskytte grundvandet 
og håndtere regn- og spildevand for at sikre et 
bedre vandmiljø.

•	 sikre	 gode,	 attraktive	 og	 rummelige	 arbejds-
forhold med kollektive overenskomster, hvor 
medarbejderne trives og udvikler sig med stort 
medansvar og medindflydelse – og skabe ram-
merne for et sundt og sikkert arbejdsmiljø, fysisk 
og psykisk.

•	 respektere	 og	 støtte	 op	 om	 de	 internationalt	
erklærede menneskerettigheder, herunder 
erklæringerne mod børne- og tvangsarbejde, 

og sikre lighed uden diskrimination i forhold til 
køn, race og religion – og vi vil gennem vores ad-
færd søge at påvirke vores leverandører og sam-
arbejdspartnere i ind- og udland til at gøre det 
samme.

•	 være	en	kompetent	og	attraktiv	samarbejdspart-
ner for de samfund, vi arbejder i, deltage aktivt 
i forskning og udvikling og formidle viden om 
vand og miljørigtig adfærd. Vi vil arbejde imod 
korruption og for god forretningsetik – og søge 
at påvirke vores leverandører og samarbejdspart-
nere i ind- og udland til at gøre det samme.

•	 levere	 produkter og ydelser, der som mini-
mum lever op til gældende krav til drikkevands-
kvalitet, forsyningssikkerhed og udledning til re-
cipienter – og vi vil hele tiden forsøge at gøre det 
endnu bedre, end lovgivningen kræver.

Det er store ord – og vi mener dem alvorligt. For at 
holde os selv op på vores ambitiøse målsætninger 
og løbende forbedre os er vi certificeret på vores 
integrerede ledelsessystem, hvor vi tænker kvalitet, 
miljø, arbejdsmiljø og fødevaresikkerhed ind på 
tværs af alle processer. Af ledelsessystemet udsprin-
ger vores overordnede ledelsespolitik for, hvordan 
vi i praksis skal nå målsætningerne.

Figur 14. Sammenhængen i  
VandCenter Syds ledelsessystem
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Ledelsespolitikken siger, at vi vil:

•	 sikre	en	høj	kvalitet	og	hygiejne	i	hele	forsynings-
kredsløbet – fra indvinding over behandling og 
distribution af vand til afledning, rensning og ud-
ledning af spildevand – og i alle faser fra etable-
ring, drift og servicering til udfasning af anlæg.

•	 forebygge	svigt	 i	drikkevands-	og	afledningssik-
kerheden igennem risikovurderinger, planlæg-
ning og forebyggende styring på en måde, så vi 
har overblik og er enige om, hvad der er vigtigt 
– og hvad vi gør ved det.

•	 sikre,	at	vores	styring	kan	dokumenteres,	at	den	
bliver overvåget, samt at den løbende forbedres 
på de steder, hvor vi vurderer, at der er de største 
risici – både når det gælder drikkevands- og af-
ledningssikkerhed, og når det gælder vores med-
arbejderes sundhed og sikkerhed. 

•	 løbende	forbedre	vores	styring	for	at	 leve	op	til	
egne standarder og til stadighed som minimum 
at overholde den gældende lovgivning.

•	 løbende	forbedre	arbejdsmiljøet	og	sikre,	at	akti-
viteter planlægges og udføres under hensyn til et 
sundt og sikkert arbejdsmiljø.

 

Vores organisation
VandCenter Syd er en koncern med selskabet 
VandCenter Syd Holding som moderselskab. Kon-
cernstrukturen kom endeligt på plads i 2013 med 
etableringen af energiselskabet VCS Energy ApS.
Du kan se hele vores koncernstruktur og læse mere 
om koncernens selskaber i koncernrapporten Vores 
virksomhed 2014 eller på vores hjemmeside under 
Om os. 

Vi har en flad organisationsstruktur og arbejder i 
vid udstrækning i teams og på tværs af vores ho-
vedområder for at udnytte den synergieffekt, som 
opstår i krydsfelterne mellem de forskellige faglig-
heder. På vores hjemmeside under Om os -> Orga-
nisation kan du se vores organisationsdiagram. 

I 2014 modtog vi en såkaldt visuel rose for vores  
Ansvarlighedsrapport 2013 fra FSR - danske revisorer 
med anerkendelsen: ”VandCenter Syd har igen i år 
lavet en rapport, der gør dem til fyrtårn inden for  
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Minister på besøg
I marts havde vi besøg af Handels- og udviklings-
minister Mogens Jensen. Ministeren besøgte Ejby 
Mølle renseanlæg for at drøfte offentligt ejede 
vandselskabers muligheder og begrænsninger 
for at understøtte dansk erhvervsliv på eksport-
markederne, hvad angår eksport af knowhow og 
vandteknologi.

I VandCenter Syd har vi mange års erfaring med 
at løse opgaver for vandselskaber i udlandet i 
samarbejde med private virksomheder. Vi benyt-
tede derfor lejligheden til at fortælle om, hvor-
dan vores kompetencer og mangeårige drifts-
erfaring kan bidrage til en øget dansk eksport på 
området. Handels- og udviklingsminister 

Mogens Jensen sammen med 
VandCenter Syds direktør 
Anders Bækgaard
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CSR-rapportering i vandsektoren og i SMV-seg-
mentet”. 

I november var vi desuden nomineret ved Entre-
preneur Of The Year i kategorien Cleantech, men 
modtog desværre ikke en pris.

Den effektive virksomhed

Vi ønsker fortsat at være en effektiv virksomhed, og 
derfor er effektivitet et af de strategiske indsatsom-
råder i Strategi 2015-2019. Indsatsområdet er udtryk 
for en proces, der har til hensigt at sikre en effektiv 
virksomhed gennem innovation og udvikling.

På vandområdet opfyldte vi i 2014 vores målsæt-
ning om at være blandt de 25 % mest effektive 
vandselskaber, men på spildevandsområdet har vi 
i 2014 desværre kun opnået at være blandt de 37 
% bedste. Dette skyldes bl.a., at vi mistede omsæt-
ningen fra Dalum Papirfabrik, der lukkede i 2012. 
Dette slog fuldt igennem på 2013-data, som denne 
bench marking hviler på.

På baggrund af resultatet for spildevandssiden ar-
bejder vi fortsat på at blive en endnu mere effektiv 
virksomhed, så vi på sigt kan leve op til vores mål-
sætning.

Fælles serviceselskab
Vi er medejer af serviceselskabet SamAqua, som vi 
stiftede i 2011 i samarbejde med Vand og Affald i 
Svendborg og Middelfart Spildevand. SamAqua 

varetager fælles administrative serviceopgaver på 
tværs af ejerselskaberne inden for IT, lønadmini-
stration, indkøb og kommunikation og har i løbet 
af 2014 udvidet sin ejerkreds til nu at omfatte elleve 
ejere. 
 
På indkøbsområdet har vi i regi af SamAqua etable-
ret en række indkøbsaftaler, hvor vi i udbudsmate-
rialet har lagt vægt på bæredygtighed. I alt er der i 
2014 indgået 58 kontrakter på fx kemikalier til ren-
seanlæg, forsikringsmæglerydelser, digitale målere 
mv. Aftalerne har vist sig at give store besparelser. 

I 2014 fik vi et nyt indkøbssystem (RAKAT), der har 
givet både tidsmæssige besparelser og nemmere 
kontraktstyring på indkøbsområdet.

Også IT-området er vokset, og vi varetager ved ud-
gangen af 2014 IT-driften for seks ud af de elleve 
selskaber, der ejer SamAqua. Stordriften skaber pro-
fessionelle løsninger til gavn for ejerne.

Samarbejde er vejen frem
Vi tror på, at samarbejde på tværs af vandbranchen 
er vejen til mere effektive selskaber og den bedste 
beskyttelse af det dyrebare vand. Derfor arbejder 
vi målrettet på at skabe samarbejder – store som 
små – med andre vandselskaber. Etableringen af 
SamAqua er ét godt eksempel på fordelene ved 
fællesskab. 

Driftsaftaler med private vandværker
Vi har indgået aftaler med to større private 
vandværker på Fyn. Aftalen gælder den daglige 
drift af vandværkerne, fra vandet indvindes og  
behandles, til det pumpes ud til forbrugerne. 
Aftalen omfatter også udarbejdelsen af investe-
ringsbudgetter og handlingsplaner for vand-
værkerne. Vi tilser løbende de tekniske anlæg og 
vedligeholder dem efter en nærmere aftalt plan. 
Vi har tillige vagten uden for arbejdstiden, så det 

private vandværks bestyrelse kan varetage de  
administrative opgaver og kundekontakten i 
dagligdagen. Aftalerne betyder, at vandværker-
ne får samme sikkerhed for kvalitet i den dag-
lige drift, som også er gældende for vores egne 
anlæg. Vi sikrer, at de lovpligtige kurser er gen-
nemført, og at kravene til drikkevandssikkerhed 
overholdes til gavn for de to private vandværkers 
kunder.

I VandCenter Syd forstår vi 

effektivitet som service og 

kvalitet under hensyntagen til 

miljø og økonomi
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3VAND-samarbejdet er et andet eksempel. 3VAND 
består af VandCenter Syd, Aarhus Vand, HOFOR og 
BIOFOS og har i 2014 arbejdet med adskillige ak-
tuelle områder som fx revision af vandsektorloven, 
vores rolle som operatør på hele vandkredsløbet, 
internationalisering samt forskning og udvikling. 
De nedsatte projektgrupper under 3VAND-samar-
bejdet har alle været aktive og har afholdt en række 
workshops, som har styrket samarbejdet bredt i alle 
organisationerne.

I oktober 2014 blev VandCenter Syd optaget i 
6-STADS-samarbejdet, som er et fællesskab mellem 
de tre største byer/forsyninger i Finland, Sverige, 
Norge og Danmark. I dette regi er der etableret 
en række arbejdsgrupper, og vi deltager fra 2015 i 
“Nøgletalsgruppen”.

Hvor arbejder vi?
Foruden vores kerneydelser i Odense og Nordfyns 
Kommune leverer vi vand til Kerteminde Forsyning 
(Munkebo) og lokalområderne ved Verninge og 
Farstrup. Desuden løser vi opgaver for forsyninger 
i Danmark og udlandet gennem vores tilknyttede 
selskaber VCS-TA og DanAqua Holding. 

I 2014 arbejdede vi bl.a. i Myanmar (Burma), Malay-
sia, Tyrkiet, USA, Rusland, Sydafrika og Indonesien.

I oktober påbegyndte vi arbejdet med en Code of 
Conduct for vores udenlandske aktiviteter, og resul-
tatet blev godkendt af DanAquas bestyrelse i star-
ten af 2015. 

De udenlandske opgaver er en biaktivitet i selska-
bet og udgør en mindre væsentlig del af vores om-
sætning. Disse aktiviteter er ikke omfattet af GRI-
rapporteringen.

Internationalt samarbejde
Gennem deltagelse i internationale konferencer og 
medlemskab af internationale faglige foreninger, 
deltagelse i internationale projekter og eksport-
fremstød har vi de sidste mange år holdt os fagligt 
ajour, ligesom vi også har deltaget i internationale 
benchmarks. 

Disse internationale aktiviteter skal medvirke til, at 
der sker en yderligere forankring af det internatio-
nale islæt i hele selskabet. Vi er forpligtet til at ud-
vikle os, så vi kan tilbyde vores kunder det bedste, 
forbedre os hele tiden og være i front med de ny-
este teknologier. Netop vores internationale udsyn 
er med til at inspirere os og drive den udvikling. 

I løbet af året har vi modtaget en række udenland-
ske delegationer fra virksomheder, selskaber og 
ministerier fra bl.a. Indonesien, Finland, Singapore 
og USA. Vi har desuden haft besøg af journalister 
fra Kina og Taiwan foranlediget af State of Green, 
som er et offentligt/privat partnerskab, der har til 
formål at styrke den internationale opmærksom-
hed omkring danske aktørers grønne løsninger og 
kompetencer.

Ud over det store udbytte af samarbejdsaftalen 
mellem VandCenter Syd og det amerikanske spil-
devandsselskab AlexRenew  er det vores intention 
at søge faglig sparring hos flere internationale sam-
arbejdspartnere. Vi har bl.a. styrket den gode kon-
takt, vi har fået med Public Utility Board (PUB) fra 
Singapore, som er et af de største vandselskaber i 
verden. Vi har drøftet mulighederne for samarbejde 
og erfaringsudveksling med dem, og i efteråret 
havde PUB en delegation i Danmark, hvor vi var 
vært for dem i én uge.

Tyrkiet

Malaysia

Singapore

Sydafrika

Myanmar

Rusland

USA

Indonesien

Figur 15:  
VandCenter Syds 
salgsopgaver og 
samarbejde  
i udlandet 2014
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I 2014 bidrog vi igen til Women’s Water Initiative, 
der har til formål at støtte kvinder fra udviklings-
lande og fremme deres karrieremuligheder inden 
for vandressourceudvikling og ledelse. Initiativet 
er støttet af Danida, og i september måned tog vi 
imod to højtuddannede kvinder fra henholdsvis In-
donesien og Zimbabwe. De to kvinder tilbragte en 
uge hos VandCenter Syd og vil desuden modtage 
ledelsessparring fra os i deres job i hjemlandet i et 
år efter introduktionen i Danmark. 

Ejerpolitik 
I VandCenter Syd ønsker vi at bidrage aktivt til at 
fremme og understøtte vores ejeres – Odense og 
Nordfyns Kommunes – visioner, politikker, strate-
gier og planer. 
 
Odense Kommunes ejerpolitik for 2015-2018 har 
fokus på tæt dialog, høj miljøprofil, effektiviseringer, 
bæredygtig udvikling, samfundsansvar og godt ar-
bejdsmiljø samt tilfredse og miljøbevidste kunder 
– og den matcher dermed vores Strategi 2015-2019. 

Vores bestyrelse
Da vi er en 100 % offentligt ejet virksomhed, er vo-
res bestyrelse politisk ledet. Bestyrelsen i koncer-
nen er bestyrelse for VandCenter Syd Holding as, 
VandCenter Syd as og VandCenter Syd Service Aps. 
I 2014 bestod bestyrelsen af 11 medlemmer. Fem 
af bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af Oden-
se Kommune, et medlem er udpeget af Nordfyns 
Kommune, og fire er medarbejderrepræsentanter, 
valgt af medarbejderne. Herudover har vi fået et 
forbrugervalgt bestyrelsesmedlem. 

Odense Kommune, der ejer 89 % af aktierne i Vand-
Center Syd, udnævner formand og næstformand 
blandt de fem udpegede. Vores direktør er ikke 
medlem af bestyrelsen.

Det er Odense Kommunes politik, at der skal væl-
ges to eksterne medlemmer af bestyrelsen ud af 
de fem bestyrelsesmedlemmer, som Odense Kom-
mune udpeger. Herved skabes en større bredde 
og politisk uafhængighed i bestyrelsen, og der 

kan udpeges medlemmer med kompetencer, der 
særligt er relevante i forhold til selskabets virke.  
I samarbejde med Borgmesterforvaltningen foreta-
ger bestyrelsen selv løbende en vurdering af, hvilke 
kompetencer, der er behov for hos bestyrelsens 
medlemmer. Det er således muligt at udskifte de 
eksterne bestyrelsesmedlemmer i valgperioden, 
hvis der opstår behov for andre eller flere kompe-
tencer end dem, bestyrelsen i forvejen råder over. 

Bestyrelsen har kortlagt egne kompetencer i 2014. 
Evalueringens form og omfang besluttes i 2015. 
VandCenter Syd orienterer Odense Kommune om 
evalueringen, når resultatet er gennemgået i besty-
relsen.

Du kan se en oversigt over vores bestyrelsesmed-
lemmer på vores hjemmeside under Om os -> Be-
styrelse og direktion.

Bestyrelsens rolle
Det er bestyrelsens primære opgave at lægge en 
langsigtet strategi for selskabet og udforme en årlig 
virksomhedsplan med budget samt at godkende 
årsrapporter og ansvarlighedsrapport. Desuden 
skal bestyrelsen udvikle specielle strategier og poli-
tikker som fx miljø- og klimapolitik, finansiel strategi 
og grundvandsstrategi – og følge op på strategi-
erne på de ordinære bestyrelsesmøder, der finder 
sted fire gange om året. 

Bestyrelsen modtager et fast honorar uafhængigt 
af selskabets resultater. Vores direktion modtager 
ikke resultatløn.

Dialog med bestyrelsen
Vores medarbejdere har mulighed for at komme 
med indstillinger til bestyrelsen gennem Hoved-
udvalget, som har ordinære møder to gange årligt. 
Medarbejderne kan evt. komme med input via 
MED-møder, som holdes i de enkelte afdelinger.

Odense Kommune er sikret indflydelse via en ho-
vedaftale og ejerpolitik for VandCenter Syd, og Øko-
nomiudvalget i Odense Kommune får hvert år en 
mundtlig rapport direkte fra vores direktør. 

VandCenter Syd er ejet  
af Odense Kommune (89 %) og 

Nordfyns Kommune (11 %)

Vi havde i september besøg 
af Suly Hidayati fra Indonesien 
(øverst) og Susan Mapindani 
fra Zimbabwe i forbindelse 
med Women’s Water Initiative.
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Derudover kan vores ejere træffe beslutninger om 
alt vedrørende selskabet på den årlige generalfor-
samling, hvor de også skal godkende vores årsrap-
port mv.

Økonomi
Vi lægger stor vægt på også at integrere bæredyg-
tighed på det økonomiske område. Som kommu-
nalt ejet selskab er vi forpligtet til at agere forsigtigt 
økonomisk og konstant vedligeholde vores værdi-
er. Samtidig har vi helt naturligt et langt økonomisk 
sigte, når vi investerer i fx vand- og afløbssystemer.

Vores soliditetsgrad udgør 76,3 %, hvilket viser, at vi 
har en sund og robust økonomi. Vi havde i 2014 en 
nettoomsætning på 483 mio. kr. Årets resultat på 
1 mio. kr. er overført til næste år, og der udbetales 
ikke udbytte til ejerne. 

I 2014 investerede vi 2,3 mio. kr. i forsknings- og 
udviklingsprojekter, hvilket udgør 0,6 % af vores 
samlede investeringer og 0,5 % af vores samlede 
omsætning.

Du kan se flere regnskabsoplysninger i koncernrap-
porten Vores virksomhed 2014.
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Flere kvinder i  
bestyrelse og ledelse
Ny lovgivning betyder, at vi i 2014 har opsat mål-
tal for kønsfordelingen i vores bestyrelse. Vores 
ene ejer, Odense Kommune, har besluttet, at der 
skal være minimum to kvinder blandt de fem 
generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlem-
mer udpeget af kommunen. Måltallet gælder for 
2014-2017	og	er	opfyldt	med	netop	to	kvindelige	
bestyrelsesmedlemmer i den nye bestyrelse, der 
tiltrådte i foråret.

I selskabets generelle ledelsesniveau (chefteam 
og mellemledere) var andelen af kvinder 25 % 
i 2014, og det er målet, at denne andel øges til 
mindst 33 % inden udgangen af 2020.

Beløb i mio. kr. 2013 2014

Nettoomsætning 457 483

Produktions- og admini- 
strationsomkostninger

-411 -438

- heraf personaleomkostninger -93 -99

Årets resultat 17 1

Investeringer (netto) 333 372

Balancesum 8.429 8.520

Egenkapital 6.502 6.502

Tabel 7: Økonomiske nøgletal 2013-2014

De økonomiske nøgletal er en delmængde af det finansielle 
regnskab for VandCenter Syd Holding as, der kan findes på 
Erhvervs-og Selskabsstyrelsens hjemmeside.

Generelle  
ledelsesniveau

25 % kvinder 

Generalforsamlingsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer  
fra Odense Kommune

40 % kvinder 
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Rapportens omfang  
og afgrænsning
Den årlige rapport er udarbejdet efter GRI-para-
digmet, niveau B+, som vi har fundet passende for 
vores type og størrelse af virksomhed. For at gøre 
rapporten så vedkommende og nærværende som 
mulig har vi valgt at rapportere de GRI-indikatorer, 
som har størst betydning for vores samfundsmæs-
sige ansvar, og som vi har fundet væsentlige for vo-
res interessenter. 

På grund af vores strategiarbejde med inddragelse 
af en række interessenter og afdækning af rele-
vante temaer har vi ikke i år foretaget en egentlig 
væsentlighedsvurdering af rapportens indhold.

Vi har igen i år valgt at rapportere på egne udvik-
lede bæredygtighedsindikatorer. Disse indikatorer 
har fokus på det, vi finder aktuelt for bæredyg-
tige aktiviteter i et vandselskab, hvor vi mener, at 
GRI-indikatorerne ikke har været dækkende. De 
formulerede indikatorer kan ses markeret på GRI-
oversigten med præfiks ”VCS” under de specifikke 
dimensioner.

Rapporteringen dækker VandCenter Syd koncer-
nen inkl. SamAqua A/S. Vores udenlandske aktivi-
teter udgør en mindre væsentlig del af vores om-
sætning og er ikke omfattet af GRI-rapporteringen. 

Verifikation og evaluering
Vores bestyrelse har selvevalueret rapporten, og 
rapporten er verificeret af tredjepart for at højne 
rapporteringskvaliteten og fastholde ambitions-
niveauet.

Dataopgørelsesmetode
Rapporteringsperiode: 1. januar-31. december 2014

Dato for sidste rapport: 8. april 2014

Regnskabspraksis for GRI-indikatorer samt vores 
egne udviklede bæredygtighedsindikatorer, VCS1-
VCS10, er tilgængelig på www.vandcenter.dk/om-
os/publikationer/indikator

Om rapporten
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Ordforklaringer
Biodiversitet: Variation i den levende natur (gener, arter, 
økosystemer).

Certificering: En vurdering af og bekræftelse på, at et 
system er i overensstemmelse med en given standard. 
Bekræftelsen udstedes af et certificerende organ.

CO2: Forskellige drivhusgasser påvirker klimaet i forskellig 
grad. For at gøre dem sammenlignelige bruges CO2-ækvi-
valenter. Hvor vi skriver CO2, mener vi CO2-ækvivalenter.

Code of Conduct: Også kaldet virksomhedens adfærds-
kodeks, og er regelsættet for virksomhedens miljømæs-
sige og etiske ansvar, gældende både for virksomhedens 
selv, leverandører og samarbejdspartnere. 

DanAqua Holding ApS: Et selskab, som vi ejer sammen 
med Envidan. Selskabet håndterer vores salgsopgaver i 
udlandet.

DANVA: Dansk Vand- og Spildevandsforening, som er 
vandsektorens brancheforening.

Grundvandsstanden: Højde på grundvandsspejlet i jor-
den.

Hovedudvalget: Øverste udvalg for medindflydelse og 
medbestemmelse.

Kildeplads: Området, hvor et vandforsyningsanlægs ind-
vindingsboringer er placeret.

Klimagasser: Også kaldet drivhusgasser - er luftarter, der 
påvirker drivhuseffekten og klimaet. Fx kuldioxid (CO2), lat-
tergas (N2O) og metan (CH4).

Indvindingsboring: Boring, hvorfra der hentes grund-
vand til drikkevand.

ISTT: International Society for Trenchless Technology.

IWA: International Water Association.

Kvarterbrønd: Måleudstyr til overvågning af forbrug og 
tryk i et afgrænset kvarter/område.

MED-møder: Møder under rammeaftalen om medbe-
stemmelse og medindflydelse mellem Kommunernes 
Landsforening og kommunale tjenestemænd og over-
enskomstansattes organisation, KTO.

NHF: Nordisk Hydrologisk Forening.

NGO’er:  Non-Governmental Organization (ikkestatslig or- 
ganisation) er en betegnelse for organisationer, som ikke 
styres af staten, fx velgørenheds-, menneskerettigheds- 
og miljøorganisationer. 

Nærvedulykker: En uønsket hændelse, der kunne have 
medført en arbejdsulykke.

Partneringsamarbejde: Samarbejdsform i et bygge- og 
anlægsprojekt, der er baseret på dialog, tillid, åbenhed og 
med tidlig inddragelse af alle parter. Projektet gennem-
føres under fælles aktiviteter og baseret på fælles økono-
miske interesser.

Polymer: Kemikalie der bruges på renseanlæg til forbed-
ring af bundfældningen og afvandingen af slammet.

Recipient: Den der ”modtager” vandet i sidste ende – fx 
en å eller bæk.

Retablering: Genopbygning og -opretning af fx vejbefæ-
stelser og naturområder efter anlægsarbejde.

Ristegods: Faste stoffer som fx toiletpapir, kviste og plast, 
der sorteres fra det rå spildevand på renseanlæggene.

Soliditetsgrad: Nøgletal til at vurdere værdien i en virk-
somhed, beregnet som egenkapitalen delt med de sam-
lede aktiver. 

SVF: Samarbejdende vandværker på Fyn.

SSTT: Scandinavian Society for Trenchless Technology.

STF: Spildevandsteknisk Forening.

Urbanhydrologisk model: Model til beregning af lokal 
håndtering af regnvandsafledning i byområder. 

Vandsektorloven: Loven, som blev vedtaget den 12. juni 
2009, udstikker retningslinjer for vandsektorens organise-
ring og økonomiske forhold.

VCS Energy ApS: Selskab, der rummer vores energipro-
ducerende anlæg.
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Revisorerklæring
Den uafhængige revisors erklæring til  
Vandcenter Syd Holdings interessenter

Vi har vurderet Vandcenter Syd Holdings ansvarlig-
hedsrapport for 2014 med henblik på at afgive en 
erklæring om rapporteringens troværdighed. 

Kriterier for udarbejdelse af ansvarligheds-
rapporteringen

Kriterierne for udarbejdelse af ansvarlighedsrapporte-
ringen fremgår af afsnittet ”Omfang og afgrænsning”, 
af ”Regnskabspraksis for GRI og VCS indikatorer”, der 
kan findes på www.vandcenter.dk/om-os/publikatio-
ner/indikator, og af de valgte rapporteringsindikato-
rer, som oplyst i ”GRI-oversigten”, hvoraf det fremgår, 
at rapporteringen aflægges i overensstemmelse med 
retningslinjerne for bæredygtighedsrapportering, 
Global Reporting Initiative Sustainability Reporting 
Guidelines (GRI G3.0), applikationsniveau B+, og med 
kvantitative data, indregnet i overensstemmelse med 
selskabets beskrivelse af den anvendte regnskabs-
praksis i afsnittet ”Dataopgørelsesmetoder”.

Ansvarsforhold

Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelse af an-
svarlighedsrapporteringen, herunder for etablering af 
registrerings- og interne kontrolsystemer til sikring af 
et pålideligt rapporteringsgrundlag, for fastsættelsen 
af acceptable rapporteringskriterier samt for valg af 
data til indsamling. Vores ansvar er – på grundlag af 
vores vurdering – at udtrykke en konklusion om rap-
porteringens troværdighed.

Det udførte arbejde

Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overens-
stemmelse med den internationale erklæringsstan-
dard ISAE 3000 (andre erklæringsopgaver med sikker-
hed end revision eller review af historiske finansielle 
oplysninger) med det formål at opnå begrænset sik-
kerhed for, at Vandcenter Syd Holdings ansvarligheds-
rapportering, dækkende regnskabsåret 2014, er aflagt 
i overensstemmelse med retningslinjerne for bære-
dygtighedsrapportering, GRI G3.0, applikationsniveau 
B+, og at egenudviklede indikatorer (VCS indikatorer) 
er indregnet i overensstemmelse med den beskrevne 
regnskabspraksis. 

Den opnåede sikkerhed er begrænset, idet vores ar-
bejde har været begrænset sammenlignet med en 
revisionsopgave. Vores arbejde har således ud fra en 
vurdering af væsentlighed og risiko først og frem-
mest omfattet en vurdering af, om rapporteringen fra 
Vandcenter Syd Holding indeholder den påkrævede 
information om profil, ledelsesstrategi og minimum 
20 performanceindikatorer, herunder minimum en 
indikator vedrørende ansvarlighed inden for øko-
nomi, miljø, menneskerettigheder, arbejds-, sam-
funds- og produktansvar. Vurderingen bygger på en 
gennemgang af den forelagte dokumentation for 
data beskrevet i afsnittet ”Dataopgørelsesmetoder”, 
herunder udvalgte forespørgsler og stikprøvevise 
test af, hvorvidt dokumentation og kvantitative data 
er fyldestgørende i forhold til kravene i GRI G3.0 ret-
ningslinjerne, samt hvorvidt den beskrevne regn-
skabspraksis er fulgt. Som et led i vurderingen har vi 
sammenholdt resultatet af vores arbejder med den 
af Vandcenter Syd Holding foretagne egenvurdering, 
som angivet i ”GRI-oversigten”.

Det er vores vurdering, at den indhentede dokumen-
tation udgør et tilfredsstillende grundlag for vores 
konklusion.

Konklusion

Vi er ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter 
Vandcenter Syd Holdings egenvurdering, eller at rap-
porteringen på de egenudviklede VCS indikatorer 
følger regnskabspraksis som angivet i dokumentet 
”Regnskabspraksis for VCS indikatorer”. Vi er endvi-
dere ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, 
at Vandcenter Syd Holdings rapportering, dækkende 
regnskabsåret 2014, giver en forsvarlig og balanceret 
præsentation af Vandcenter Syd Holdings præstatio-
ner inden for ansvarlighed. Vi kan således erklære, at 
vi ikke er gjort bekendt med forhold, der afkræfter, at 
Vandcenter Syd Holding har rapporteret i overens-
stemmelse med GRI G3.0.

København, den 14. april 2015

PricewaterhouseCoopers

Statsautorisret Revisionspartnerselskab

Poul Erik Jacobsen    
statsautorisret revisor    

Jens Pultz Pedersen 
civilingeniør, HD
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 3.4  Kontaktperson for spørgsmål vedrørende rapport 2

 3.5  Proces for definering af indhold 44

 3.6  Afgrænsning af rapport 41, 44

 3.7  Særlige begrænsninger i forhold til rapportens omfang og afgrænsning 44

 3.8  Udgangspunkt for rapportering for joint ventures, datterselskaber, lejede anlæg, udliciterede funktioner mv. 39

 3.9  Dataopgørelsesmetode og –grundlag 44

 3.10  Forklaring af effekten ved enhver justering af information fremsat i tidligere rapporter og årsagerne til sådanne justeringer 44

 3.11  Væsentlige ændringer af omfang, afgrænsning eller opgørelsesmetoder ift. tidligere rapporter 44

 3.12  GRI-oversigt 46, 47

 3.13  Verifikation 44

OPFYLDT  Ledelse, erklæring og engagement SIDE

 4.1  Organisationens ledelsesstruktur, inkl. bestyrelseskomitéer 39, 40

 4.2  Angivelse af, om bestyrelsesformanden samtidig er administrerende direktør 42

 4.3  Antal medlemmer af bestyrelsen, som er uafhængige og/eller ikke er medlemmer af ledelsen 42, 43

 4.4  Foranstaltninger for aktionærer og medarbejdere til at fremlægge anbefalinger eller vejledninger til bestyrelsen 42

 4.5  Sammenhæng mellem kompensation til bestyrelse og ledelse og organisationens resultater (herunder sociale og miljømæssige resultater) 42

 4.6  Procedure til at afværge interessekonflikter i bestyrelsen 42

 4.7  Fremgangsmåde til at afgøre bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer og ekspertise 42

 4.8  Internt udviklede erklæringer om vision, værdier, principper etc. og deres implementering 37

 4.9  Procedurer for bestyrelsens tilsyn med organisationens økonomiske, miljømæssige og sociale ledelse og resultater 42

 4.10  Processer til evaluering af bestyrelsens egne resultater 42, 43

 4.11  Forklaring på, om og hvordan forsigtighedsprincippet adresseres af organisationen 9, 16

 4.12  Eksternt udviklede charters, principper eller initiativer vedr. økonomiske, miljømæssige eller sociale forhold, som organisationen støtter 35

 4.13  Medlemskaber af organisationer 35

 4.14  Lister over alle stakeholdergrupper engageret af organisationen 31

 4.15  Grundlag for identifikation og udvælgelse af stakeholdere, som organisationen vil i dialog med 31

 4.16  Tilgang til stakeholderdialog, inkl. hyppighed fordelt på typer af engagement og stakeholdergruppe 31, 32, 33

 4.17  Væsentligste emner og bekymringer rejst af stakeholdere og organisationens respons 32

OPFYLDT  Ledelsesstrategi SIDE

  Beskrivelse af ledelsesstrategi, økonomi 38, 39

  Beskrivelse af ledelsesstrategi, miljø 38, 39

  Beskrivelse af ledelsesstrategi, arbejdsforhold 38, 39

  Beskrivelse af ledelsesstrategi, menneskerettigheder 38, 39

  Beskrivelse af ledelsesstrategi, samfund 38, 39

  Beskrivelse af ledelsesstrategi, produktansvar 38, 39

 = RAPPORTERET  = DELVIST RAPPORTERET

Indikatoroversigt
Denne rapport er udarbejdet i overensstemmelse med Global Reporting Initiative’s sustainability reporting guidelines, GRI 3.  
Oversigten herunder viser, hvor de afrapporterede GRI- og VCS-besvarelser kan findes i rapporten.  
Hvor der er angivet Dataopgørelsesmetode henviser vi til www.vandcenter.dk/om-os/publikationer/indikator
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OPFYLDT  Økonomi SIDE

 EC1  Skabt og distribueret økonomisk værdi, inkl. overskud, operationsomkostninger, lønninger, donationer og andre investeringer, tilbageholdt  
overskud samt betalinger til investorer og stater 43

 EC2  Finansielle følgevirkninger, risici og muligheder for virksomheden som følge af klimaforandringer 13, 14, 15

 EC8  Samfundsmæssig nytte fra investeringer/betalinger/donationer i infrastruktur og tjenesteydelser foretaget i kommerciel henseende eller  
investeringer, som har en samfundsmæssig sidegevinst (naturalier eller vederlagsfrit) 34

 VCS1  Investering i forskning og udvikling 35, 43

 VCS2  Bæredygtig økonomi (konvergens mellem omkostninger og indtægter herunder stabilitet i gældsætningen) 43

OPFYLDT  Miljø SIDE

 EN1  Samlet materialeforbrug fordelt på vægt eller volumen 4, 5, 9, 16

 EN3  Direkte energiforbrug fordelt på primær energikilde 25, 44, Dataopgørelsesmetode

 EN4  Indirekte energiforbrug fordelt på primære energikilder 25, 44, Dataopgørelsesmetode

 EN5  Energibesparelse som resultat af energisparetiltag og effektivitetsforbedringer 25, Dataopgørelsesmetode

 EN7  Initiativer til at reducere indirekte energiforbrug samt opnåede reduktioner 25, Dataopgørelsesmetode

 EN8  Samlet vandforbrug fordelt på kilder 7, 16

 EN12 Beskrivelse af de største påvirkninger på biodiversiteten i beskyttede naturområder og områder med høj biodiversitet som følge af aktiviteter,  
produkter og tjenesteydelser 4, 5, 7, 9, 16

 EN14  Strategier, aktuelle tiltag samt fremtidige planer for at forvalte påvirkninger på biodiversiteten 7, 17, 28

 EN16  Samlet direkte og indirekte drivhusgasudledning fordelt på vægt 26

 EN17  Andre relevante indirekte drivhusgasudledninger fordelt på vægt 26

 EN18 Initiativer til reduktion af drivhusgasudledninger og opnåede reduktioner 25, 26

 EN22  Total affaldsmængde fordelt på type og afskaffelsesmetode 28

 EN23  Samlet antal og omfang af betydelige udslip 16

 EN26  Tiltag til formindskelse af miljøpåvirkningen fra produkter og tjenesteydelser samt omfang af reduktion og belastning 11, 28

 EN29  Betydelige miljøpåvirkninger fra transport af produkter og andre varer og materialer, der er medgået til organisationens drift, samt transport af  
medarbejdere 25

 VCS3  Reduktion i påvirkning ved indvinding af grundvand (kvantitet) 7, 9, 11

 VCS4  Bæredygtig indkøb 40

 VCS5  Øget genanvendelse af næringsstoffer i slam 28

OPFYLDT  Arbejdsforhold SIDE

 LA1  Total arbejdsstyrke fordelt på arbejdstype, kontrakttype og region 20

 LA2  Totalt antal samt rate af medarbejderomsætning fordelt på aldersgruppe, køn og region 20

 LA3  Medarbejderfordele for fuldtidsansatte, som midlertidigt ansatte og deltidsansatte ikke har adgang til 20

 LA4  Andel af medarbejdere, der er omfattet af overenskomster 23

 LA6  Andel af samtlige medarbejdere, der er repræsenteret af organer, som assisterer med ledelse og rådgivning vedrørende arbejdsmiljøindsatser 20

 LA7   Arbejdsrelaterede sygdomme, fravær, tabte arbejdsdage samt arbejdsrelaterede dødsfald opdelt på regioner 20

 LA8  Uddannelse, træning, vejledning, forebyggelse og risikokontrolprogrammer sigtet mod at hjælpe medarbejdere, deres familier eller  
medlemmer af lokalsamfundet i forbindelse med alvorlige sygdomme 22

 LA10  Gennemsnitligt antal uddannelsestimer pr. medarbejdere pr. år fordelt på medarbejderkategorier 19

 LA11  Programmer til kompetencestyring og livslang læring med henblik på støtte og udvikling af arbejdsfastholdelse og forvaltning af karriereophør 19

 LA12  Andelen af medarbejdere, der jævnligt får feedback på indsats samt sparring vedr. karriereudvikling 19

OPFYLDT  Menneskerettigheder SIDE

 HR4  Samlet antal tilfælde af diskrimination samt iværksætte tiltag 23

 HR5  Lokationer med betydelig risiko for krænkelse for forsamlingsfriheden og rettigheden til kollektive overenskomstforhandlinger samt  
initiativer til at styrke disse rettigheder 23

 VCS6  Rekrutteringsstrategi 22

 VCS7  Fravær og fastholdelse af medarbejdere 22

OPFYLDT  Samfund SIDE

 SO1  Type, omgang og effektivitet af programmer og procedurer til at måle og administrere indflydelse fra virksomhedens aktiviteter på  
omkringliggende samfund – det gælder opstart, drift og afslutning af aktiviteter 9, 16, 33

 SO5  Holdninger til og deltagelse i udviklingen af offentlig politik 35

 SO6  Total værdi af finansiel støtte og anden støtte til politiske partier, politikere og organisationer fordelt på lande 35

OPFYLDT  Produkter SIDE

 PR1  Livscyklusstadier, hvor indflydelse og ydelser på kundernes sikkerhed og sundhed er opgjort, samt andelen af de vigtigste produkter  
og ydelser, der er underlagt sådanne procedurer 7, 13

 PR2  Totale antal lov- og aftalebrud inkl. brud på egenskabte krav, der angår sundhed og sikkerhed ved brug af virksomhedens produkter  
og tjenesteydelser 9, 17, 33

 PR3  Type af information om produkter og tjenesteydelser samt procentdel af væsentligst produkter og ydelser, der er genstand for sådanne  
informationskrav 9, 17, 33

 PR5  Praksis omkring kundetilfredshed, inkl. resultater af kundetilfredshedsundersøgelser 32

 VCS8  Klimatilpasning 13

 VCS9  Øget grundvandsbeskyttelse (vandkvalitetshensyn) 7

 VCS10  Miljøhensyn ved udledning af renset spildevand 16, 17
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