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Kære læser
Først en tak, fordi du har valgt at åbne vores ansvarlig-
hedsrapport. Den er skrevet til dig. Og den udspringer 
af et helt fundamentalt princip i VandCenter Syd: Vi vil 
være en ansvarlig virksomhed. 

I denne rapport gør vi regnskab over vores indsats. Og 
vi inviterer dig til at kigge med. Vi håber, at vi ved at 
tegne et ærligt billede af vores succeser og udfordrin-
ger på godt og ondt kan skabe basis for en konstruktiv 
dialog med dig og vores mange andre interessenter. 
For i bund og grund er det jer – jeres liv og jeres verden 
– som vi ønsker at gøre det bedst mulige for.
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Forord
2015 var det første år i strategiperioden for Vand-
Center Syds Strategi 2015-2019. Strategien er ud-
viklet i et bredt samarbejde mellem bestyrelsen og 
ledelsen samt en betydelig del af medarbejderne 
og repræsentanter for selskabets interessenter og 
samarbejdspartnere. 

Strategien viser vejen for os, og vi ser en fremtid 
med hastige forandringer og nye vilkår for vand-
sektoren i Danmark. Nye opgaver og økonomiske 
rammer, stigende krav til effektivitet, større sam-
fundsansvar, hastigere konsolidering mod større 
vandselskaber, hastigere teknologisk udvikling og 
innovation, større forventninger til vandselskaber-
ne om at bidrage til øget eksport samt stigende 
krav til os som en attraktiv arbejdsplads.

Denne fremtid går vi i møde med strategiske fokus- 
områder, som handler om samarbejde - lokalt,  
nationalt og internationalt - forretningsudvikling og 
større opmærksomhed på vores primære interes- 
senter, vores kunder. Effektivitet i drift og investerin-
ger skal gå hånd i hånd med bæredygtighed og et 
arbejde med cirkulær økonomi. Og sidst, men ikke 
mindst vil vi fortsat have stor opmærksomhed på 
at vedligeholde og udvikle selskabet som en rigtig 
god arbejdsplads med plads til det hele menneske.

Siden 2008 har vi udarbejdet en årlig rapport om 
vores samfundsansvar. Processen med den årlige 
rapportering har skabt mere gennemsigtighed i og 
omkring vores virksomhed og giver os en pejling 
på, om vi bevæger os i den rigtige retning. Tilmed 
har den gjort os bedre i stand til at måle og leve op 
til de krav, som vi stiller til os selv. Dette sammen 
med vores integrerede ledelsessystem skal sikre, at 
vi har styr på det, vi arbejder med, og at vi kontinu-
erligt forbedrer os.

I 2015 besluttede bestyrelsen, at VandCenter Syd 
i 2016 skal tilslutte sig FNs Global Compact og 
dermed understøtte de ti principper for ansvar-
lig virksomhedsdrift. Det giver god mening, fordi  
vores samfundsansvar ikke begrænser sig til de 
lokalsamfund, der udgør vores forsyningsområde. 
Når vi griber ind i vandets kredsløb, når vi køber 
varer, bruger energi eller samarbejder med uden-
landske virksomheder, har vores aktiviteter en på-
virkning, der rækker langt ud over de kommunale 
grænser i Odense og på Nordfyn – og vores sam-
fundsansvar får et globalt perspektiv. 

Herudover vedtog FNs generalforsamling i septem-
ber 2015 Bæredygtighedsdagsordenen for verdens 
lande, som blev formuleret i 17 bæredygtigheds-
mål. I VandCenter Syd indledte vi sidst på året en 
granskning af bæredygtighedsmålene for at imple-
mentere dem i vores strategi. Det gjorde vi, fordi 
det umiddelbart giver mening i vores forretnings-
model, men også fordi vi vil yde vores bidrag til at 
opfylde den forpligtelse, Danmark har til at imple-
mentere dagsordenen.

Vi vil gerne sikre os, at vi sætter fokus på de forhold, 
der er væsentlige for vores interessenter, og at vi 
udvikler vores ramme for rapportering, så den af-
spejler vores interessenters behov. I dette års rap-
port har vi haft særligt fokus på forbrugskunden 
som målgruppe. 

Vi håber, at denne rapport vil give dig indsigt i, 
hvordan vi arbejder med vores samfundsansvar og 
hvordan vores tiltag bidrager til en mere bæredyg-
tig verden. 

Rigtig god læselyst.

Anders Bækgaard
Direktør
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VandCenter Syd  
– kort fortalt

Vores vision er, at vi vil være et forbillede
- lokalt, nationalt og internationalt.
Vi vil levere mest mulig værdi for kunderne
- og gerne lidt mere, end de forventer.
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Elforbrug
Vi bruger strøm, når vi leverer drikkevand og renser spildevand.
Hver gang du bruger 1 m3 vand fra hanen, bruger vi 1,63 kWh strøm.

5

VandCenter Syd  er certificeret  
efter standarderne: 
- Kvalitetsstyring (ISO 9001) 
- Miljøledelse (ISO 14001)
- Arbejdsmiljøledelse  (DS/OHSAS 18001)
- Drikkevandssikkerhed  (ISO 22000)

1,34 kWh bruges til spildevandet0,29 kWh bruges til drikkevandet



VandCenter Syd · Ansvarlighedsrapport 2015

Udfordringer
At indvinde grundvand af høj kvalitet og i 
tilstrækkelig mængde 

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

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

At levere sundt og sikkert drikkevand af høj 
kvalitet 

At sikre et konstant fokus på hygiejne i alle 
processer  

At sikre en stabil drikkevandsforsyning døgnet 
rundt

Principper
Vi vil gribe ind i vandets kredsløb med så lille 
påvirkning som muligt

Vi vil skovrejsning

Vi vil dyrkningsaftaler

Vi vil bæredygtig vandindvinding

Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed (DDS)

ISO 9001/14001/22000

Virksomhedsmål og servicekrav 2015

Fra grundvand til vandhane
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Vand er en livsnødvendig ressource. Vi mindes om dens vigtighed og vores af-
hængighed, når vi er på steder, hvor rent drikkevand fra hanen og afledning af 
spildevand ikke er en selvfølge. I dette afsnit kan du læse om vores aktiviteter, fra 
vi pumper grundvand op af jorden, og til vi leder det rensede spildevand tilbage 
til naturen. 

Grundvand
Grundvandet dannes af vand på overfladen, der siver 
ned i jorden og ophobes i grundvandsmagasiner. 
Grundvandet er i fare for at blive forurenet, hvis 
stoffer som fx sprøjtemidler siver med ned gennem 
jorden. 

Vi har en plan for vores kildepladser
For at kunne beskytte grundvandet har vi i 2015 
færdiggjort detaljerede handleplaner for foreløbig 
fire af vores kildepladser. Kildepladserne er der, hvor 
vi henter vandet op fra undergrunden, og det er 
derfor vigtigt, at vi beskytter de områder.

I handleplanerne kan du læse om, hvad vi vil gøre 
for at beskytte grundvandet på kildepladserne og 
dermed sikre, at vores efterkommere også har ad-
gang til rent drikkevand. Du kan finde handlepla-
nerne på vandcenter.dk/handleplaner.

Rent vand er ingen selvfølge 
Vi tager vores del af ansvaret og bruger de midler, 
vi har, til at beskytte grundvandet. Ét af midlerne 
er at plante skov på arealerne over vigtige grund-
vandsmagasiner, for hvor der er skov, bruges der 
ikke sprøjtemidler. 

Samarbejde er vejen frem, og i 2015 indgik vi en 
partnerskabsaftale med Odense Kommune og Re-
gion Syddanmark om fælles beskyttelse af grund-
vandet i området ved Bolbro og Eksercermarken, 
hvorfra vi forsyner store dele af Odense med drik-
kevand. 

Formålet med aftalen er at dele viden og arbejde 
tættere sammen, så vi sikrer så godt grundvand 
som muligt for de penge, vi har til rådighed.

 

Skovrejsning og vådområder
For tre år siden blev de første træer plantet i et nyt 
stort skovområde ved Elmelund vest for Odense. 
Denne skov skal netop være med til at beskytte 
grundvandsressourcen i området ved Bolbro og 
Eksercermarken. Vi har i 2015 arbejdet på at sikre 
den fremtidige beskyttelse af grundvandet ved to 
andre af vores kildepladser i Borreby og Lindved. På 
begge kildepladser har vi foretaget forundersøgel-
ser for at finde mulige tiltag. 
 
Forundersøgelsen for Borreby kildeplads viser sam-
arbejdsvilje blandt lodsejerne, og det ser ud til, at 
der kan plantes en skov på ca. 100 hektar omkring 
kildepladsen tæt på Brylle by. En skov i området vil 
sikre det underliggende grundvand, og samtidig 
får beboerne i og omkring Brylle by mulighed for 
flotte naturoplevelser i nær fremtid.
 
Forundersøgelsen i omegnen af Lindved Kildeplads 
viser, at det er muligt at genskabe et vådområde 
på 55 hektar omkring Lindved Å. Odense Kommu-
ne vil forsøge at indgå aftaler om køb af jord med 
lodsejerne i løbet af 2016. Dermed vil vådområdet 
i al fremtid blive friholdt for gødning og pesticider 
– til gavn for grundvandet. På Lindved kildeplads 
vil vi desuden gerne rejse skov i samarbejde med 
Odense Kommune på arealerne, der støder op til 
det kommende vådområde. 

Bæredygtig indvinding
Når vi indvinder grundvand, låner vi ressourcen fra 
naturen. For at undgå overudnyttelse af ressourcen 
måler vi grundvandsstanden på vores kildepladser. 
Der kan være store variationer i grundvandstanden, 
og derfor vurderer vi vores målinger over en årræk-
ke. Målingerne viser stabilitet i grundvandsspejlet 
ved vores kildepladser. Vi har i gennemsnit indvun-
det ca. 232.500 m3 grundvand pr. boring i 2015.

Vandet

7
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Grundvandsindvinding kan også påvirke plante- 
og dyrelivet i vandløb og vådområder negativt, 
fordi det kan reducere vandmængden i den våde 
natur. Derfor måler vi også på vandløb, som krydser 
vores kildepladser – i alt syv målesteder. Vi bruger 
målingerne til at forudse eventuelle negative på-
virkninger på vandmiljøet.

Lad giften stå
Kvaliteten af det grundvand, vi skal bruge til drik-
kevand, bestemmes i høj grad af, hvad vi foretager 
os på jordoverfladen, herunder også hvad vi som 
private haveejere spreder i haven af sprøjtegifte. 
Rester af sprøjtegifte opløses af regn og vanding 
og følger med ned til grundvandet.

I et samarbejde med tre andre vandselskaber:  
HOFOR, Aarhus Vand og BIOFOS har vi – under 
navnet 3VAND – opfordret Miljø- og fødevaremini-

steriet til at øge kontrollen med sprøjtegifte i land-
bruget. Vi kom med opfordringen, fordi en under-
søgelse fra Natur- og Erhvervsstyrelsen viste, at hver 
sjette landmand i en kontrolundersøgelse lå inde 
med ulovlige sprøjtegifte, der kan være til fare for 
vores grundvand.

Vi har i 3VAND-samarbejdet også opfordret myn-
dighederne til at forbyde sprøjtegifte mod ukrudt 
i private haver. At værne om grundvandet er et fæl-
les ansvar, og du kan som privat haveejer også del-
tage ved at undgå sprøjtegifte i din have. 

Du kan læse mere om grønne haver uden gift på 
vandcenter.dk/giftfri.   

Værn om grundvandet

Elsk ukrudtet

Lad giften stå!
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Lunde VV

Dalum VV

Lindved VV

Hovedværket

Holmehave VV
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Grundvandet kommer fra

30-100 m
dybe boringer

Grundvandet er

20-200 år
gammelt

Vi indvandt i 2015

9,8
mio. m³ grundvand

De blå områder på 
kortet viser, hvor vi 
forsyner vandforbrugere 
med drikkevand

Vores vandværk
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Drikkevand
Grundvandet pumpes til vores fem vandværker, 
hvor det iltes og filtreres og bliver til rent og sundt 
drikkevand til vores kunder. Du kan se placeringen 
af vores vandværker og forsyningsområde på side 9. 
Vi kontrollerer løbende kvaliteten af både grund-
vandet og drikkevandet på vandværkerne og ved 
udvalgte kunder som stikprøver.  Vi foretager bety-
deligt flere analyser, end vi lovmæssigt har krav om.
Du kan se detaljerede analyserapporter for prøver 
udtaget på de enkelte vandværker og hos de ud-
valgte kunder på vandcenter.dk/vandkvalitet.

Drikkevandssikkerhed
Vi ser drikkevandet som en fødevare, der skal leve 
op til kvalitetsmål og hygiejneregler gennem kva-
litetsstyring. Kvalitetsstyringen er en del af vores 
ledelsessystem, som b.la. omfatter Dokumenteret 
DrikkevandsSikkerhed (DDS). Med DDS’en kan vi 
dokumentere, at vi har styr på drikkevandssikker-
heden i alle aktiviteter fra kilde til kunde.

Ekstra sikring mod bakterier
By- og Kulturudvalget i Odense Kommune god-
kendte i begyndelsen af 2015 vores ansøgning om 
forebyggende UV-behandling af drikkevandet. UV-
behandling nedbryder eventuelle sygdomsfrem-
kaldende bakterier og nedsætter risikoen for drik-
kevandsforurening. 

I 2015 er vi begyndt at UV-behandle drikkevandet på 
Dalumværket samt på en trykforøger og en højde- 
beholder. Odense bliver én af de første danske byer, 
der indfører en såkaldt mikrobiel barriere på drikke-
vandet.

Postevand er bedst – og billigst
Vælg vand fra hanen, når du er tørstig. Vandet fra 
hanen er langt billigere end flaskevand – faktisk op 
til 500 gange billigere. Bakterietallet for hanevand 
er også generelt langt lavere. Derudover er der 
væsentligt mere CO2-udledning forbundet med 
flaskevand pga. emballage, transport osv. Det er 
vandet i hanen fri for. 

Rundt om i Odense byder vi på gratis postevand 
ved vores mange drikkevandsposte. I oktober  
åbnede vi endnu en vandpost i forbindelse med, at 
en ny hundeskov ved Elmelund Skov blev indviet. 
Vandposten er nummer to af i alt fire, som er plan-
lagt i Elmelund Skov.

”Kalkfrit” vand
I 2015 har vi på vores vandværk i Dalum kørt et for-
søg med blødgøring af drikkevandet som et pro-
jekt under fyrtårnsprojektet Fremtidens drikkevands-
forsyning (se side 38). 

Formålet med forsøget har været at høste erfarin-
ger til at kunne opfylde eventuelt fremtidige behov 
for levering af blødgjort vand. Det kan blive aktuelt 
at levere blødgjort vand til fx det nye supersygehus 
i Odense,  som vil kunne opnå store besparelser på 
bl.a. deres varmeanlæg, når det ikke belastes af kalk. 

Vi har

19 
offentlige vandposte

Vi har fornyet

5,3 km 
vandledning i 2015

Vandets hårdhedsgrad er

15-20
°dH

Vi har solgt

8,6
mio. m³ drikkevand i 2015
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Vandmængder i overblik
På grafen til højre kan du se, hvordan 
mængden og brugen af det vand, vi 
pumper op, har udviklet sig de sidste 20 
år. Vandforbruget er generelt faldende 
for både private husholdninger og virk-
somheder.
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Figur 1: Udvikling i vandmængder 1995-2015

Udvikling i vandmængder

 

 

Tab udskylning m.v.
Lev. i andre kommuner og andre vandværker
Erhverv, institutioner m.v.
Husholdning

 

 

Tab udskylning m.v.
Sekundavand

Lev. i andre kommuner og andre vandværker
Erhverv, institutioner m.v.
Husholdning
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Gratis postevand ved en af vores 
drikkevandsposte
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Udfordringer
At sikre en stabil og sikker afledning af 
spildevand hele døgnet

At bidrage til helhedsorienteret klimatilpas-
ning til gavn for både mennesker og miljø

At nedbringe antallet af overløb fra kloak-
systemet til vandløb i forbindelse med store 
mængder regn

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

At bortskaffe restprodukt/slam på miljø-
mæssig forsvarlig vis

Principper
Vi vil rense spildevandet så grundigt, at vi sikrer 
en god margin til de tilladte grænseværdier

Vi ser regnvand som en ressource

Vi vil sikre sikker drift på kloak- og renseanlæg

Vi vil arbejde med spildevand som en 
ressource

Dokumenteret SpildevandsSikkerhed (DSS)

ISO 9001/14001/22000

Virksomhedsmål og servicekrav 2015

Fra regn- og spildevand til vandmiljø

Vores største nye regnvandssø i  
det sydlige Odense anlagt i 2015
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Klimatilpasning & kloak
Vi ønsker at sikre en fortsat stabil og sikker afled-
ning af spildevand for vores kunder. I de kommen-
de år vil klimaforandringerne og større mængder 
regnvand udfordre vores kloaksystem. Vi kan ikke 
længere imødegå denne udvikling udelukkende 
ved at udvide kloaksystemet med større rør. Derfor 
er vi mere end nogensinde nødt til at gå nye veje. 
Det gør vi bl.a. ved at tænke på regnvandet som en 
ressource, der kan bruges dér, hvor den falder. 

Vi arbejder med forskellige typer af løsninger, hvor 
regnen nedsives i stedet for at løbe i kloakken.  
Eksempler på disse løsninger er vejbede og per-
meabel asfalt, som lader regnvandet trænge igen-
nem. Andre løsninger er regnvandsbassiner og 
regnvandssøer, der forsinker regnvandet, så det 
ikke belaster kloaksystemet. Private haveejere kan 
også klimasikre i mindre skala ved at bruge regnen 
som ressource på egen grund. De private haveejere 
er vigtige medspillere, for vi kan ikke løse klimaud-
fordringen alene.

Ny regnvandssø skaber naturområde
Vores nye regnvandssø i det sydlige Odense er et 
godt eksempel på, hvordan vi forbereder os på at 
håndtere regnvand i fremtiden. I 2015 begyndte vi 
at kloakere en ny bydel i området, og regnvandet 
herfra skal afledes til Lindved Å i stedet for til kloak-
ken. På sin vej til Lindved Å mellemlander regnvan-
det i den nye regnvandssø, som vi har anlagt med 
små naturøer med gamle træer. Ud over at fungere 
som en naturmæssig og rekreativ gevinst for områ-
det, har søen også en rensende funktion, hvor både 
grus, partikler og olie kan opfanges, inden vandet 
ledes ud i Lindved Å.

Store afløbsprojekter
Vi øger kloakkernes kapacitet, hvor det er muligt 
og giver mening. I 2015 afsluttede vi et stort kloak-
projekt i det nordlige Odense. Projektet har forbed-
ret kloaksystemet i området, så der under kraftig 
regn er langt færre overløb til det lokale vandløb, 
Viemoserenden. Samtidig forhindrer det nye kloak-
system, at regnvandet stuver op i kloaksystemet i 
forbindelse med store regnskyl.

På Langelinie i Odense er vi også i fuld gang med 
at øge kloaksystemets kapacitet til gavn for både 
miljøet og beboerne, der har været plaget af kæl-
deroversvømmelser. I 2015 blev vi færdige med de 
sidste detaljer på den nordlige del af Langelinie, 
hvor vi har sået græs i rabatterne og sat planter i de 
sidste vejbede. 
 
Vi fik desuden sat to regn- og spildevandsbassiner 
ved Munke Mose og Tietgens Allé i drift, og det 
betyder, at systemet allerede nu kan rumme langt 
mere regn- og spildevand end tidligere. Bassinet 
ved Munke Mose blev sat i drift i januar 2015, og 
det har givet den miljømæssige gevinst, at vi kun 
havde fem overløb til Odense Å mod førhen ca. 50 
overløb årligt.

4 regntips 
• Fang regnen i regnbede eller faskiner
• Plant blomster og græs på taget, og 

lad det opsuge regnvandet
• Undgå at lukke din grund af med 

fliser og asfalt
• Saml vandet i regnvandstønder, og 

spar på vandregningen

Læs mere om de fire regntips på  
vandcenter.dk/hold-paa-vandet
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Uvedkommende vand i 
kloaksystemet
Flere steder har vi problemer med indsivning af 
vand – kaldet uvedkommende vand – til kloak-
ken, bl.a. fordi den er utæt. Indsivningen sker 
både til vores kloakker og til kloakker på privat 
grund. Vi har fokus på at minimere mængden af 
uvedkommende vand i kloaksystemet, og i 2015 
satte vi et projekt i gang for at finde en metode til 
at kortlægge, hvor indsivningerne sker. 

På Nordfyn har vi kørt en kampagne for at skabe 
opmærksomhed på problemet blandt sommer-
husejerne i området (se her til højre). En stor del 
af regnvandet fra sommerhusområdet ender 
nemlig i kloakken, selvom kloaksystemet kun er 
beregnet til at aftage spildevand. 

Hvis vi får en mindre mængde uvedkommende 
vand i kloakken, vil det for nogle sommerhus-
ejere betyde, at de får færre gener under regn. 
Og på renseanlæggene vil en mindre mængde 
uvedkommende vand generelt betyde mindre 
energiforbrug. Vi uddelte en folder til de berørte sommerhusejere med bl.a. denne tegnede vejledning. 

Den viser, hvordan man nemt selv kan teste sin kloak for fejltilslutninger - med noget så 
enkelt som rødbedesaft.

Voldsom regn gav overarbejde 
I juledagene faldt der rigtig meget regn, som gav os store ud-
fordringer – særligt i Bogense og på Ring 3 i Odense. 

I Bogense skyldtes udfordringerne, at en sluse i havnen var luk-
ket pga. højvande. Det betød, at regnvandet ikke kunne løbe 
ud i havet og i stedet blev til oversvømmelser på terræn. Over-
svømmelserne gik både ud over boligejere og nogle af vores 
minirenseanlæg og pumpestationer. 

Vi har evalueret hændelsen med Nordfyns Kommune. Her har 
vi udvekslet erfaringer og data, så vi i fællesskab kan lære af 
hændelsen og forebygge, at det sker igen. Vi har desuden for-
højet nogle af vores lavtliggende anlæg for at minimere risiko-
en for, at de oversvømmes.
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Rensning & vandmiljø
Når spildevandet er renset på vores renseanlæg, skal 
det ud i naturen igen. Og det skal ske uden at skade 
vandmiljøet. Vi kontrollerer det rensede spilde- 
vand ved onlinemåling, interne analyser og lovplig-
tige egenkontrolanalyser. 

På vores otte renseanlæg gennemgår vandet en 
mekanisk, biologisk og kemisk rensning og bliver 
filtreret, inden vi leder det ud i enten en nærliggen-
de å, Odense Fjord eller Lillebælt. Foruden de otte 
avancerede renseanlæg har vi seks mindre, mekani-
ske renseanlæg. På side 17 kan du se placeringen af 
de otte renseanlæg og deres kloakopland.  

Spildevandssikkerhed
Som en del af vores ledelsessystem har vi udviklet 
Dokumenteret SpildevandsSikkerhed, DSS, der er 
opbygget efter samme systematik som Dokumen-
teret DrikkevandsSikkerhed (se side 10). DSS er med 
til at forbedre styringen og forebygge risici for mil-
jøet, vores kunder, vores medarbejdere og vores 
anlæg, både ved transport, behandling og efter-
følgende udledning af spildevandet. Vi gennemgår 
og tilretter DSS’en en gang om året.

I 2015 har vi forbedret sikkerheden på Hofmans-
gave renseanlæg til gavn for vandmiljøet. Vi har 
renoveret indløbspumpestationen, og vi har sat 
målere op for at minimere risikoen for, at slam ud-
ledes til Odense Fjord sammen med det rensede 
spildevand. 

På Nordvest renseanlæg har vi udskiftet risten på 
indløbet for at forbedre arbejdsmiljøet for vores 
medarbejdere.

”Varedeklaration” af spildevand  
og slam
Ligesom vi fører skarp kontrol med drikkevandet, 
fører vi også skarp kontrol med det rensede spilde-
vand. Vi gør os umage med rensning af spildevan-
det, og vi fjerner betydeligt flere af de uønskede 
stoffer, end loven kræver. 

Ud over kravene til det rensede spildevand skal 
renseanlægget også overholde krav til indhold af 
tungmetaller og miljøfremmede stoffer i slammet, 
som er restproduktet fra rensningen.

Vores medarbejdere på renseanlæggene kontrolle-
rer dagligt ved hjælp af online-målere det rensede 
vand og slammet for at holde øje med driften og 
effektiviteten af vores anlæg. Det rensede vand  
undersøges først og fremmest for organisk stof, 
kvælstof og fosfor.

Figurerne herunder viser udviklingen i indholdet 
af organisk stof, kvælstof og fosfor i det rensede 
spildevand i forhold til myndighedernes fastsatte 
grænseværdier. I forhold til kvælstof og fosfor har 
vi desuden selv fastsat lavere mål end lovkravene.

Figur 2: Renseresultater for organisk stof i mg/l
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Figur 3: Renseresultater for kvælstof i mg/l
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Figur 4: Renseresultater for fosfor i mg/l
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Problematisk overløb  
ved Vedby
Når det regner meget kraftigt eller uafbrudt i 
længere perioder, kan kloakkerne blive så fyldte, 
at de løber over. Det sker i såkaldte overløbsbyg-
værker, som sikrer, at overløbet sker kontrolleret 
på fastlagte lokaliteter. 

Overløbet er en blanding af regn- og spildevand, 
som løber direkte ud i et vandløb. Belastnin-
gen af vandløbet afhænger af overløbsvandets 
mængde og sammensætning og af vandløbets 
størrelse og beskaffenhed. 

Ved Vedby på Nordfyn har vi haft overløb, som 
har belastet vandløbet uacceptabelt. Derfor har 
vi siden februar 2015 og hen over sommeren 
foretaget målinger af vandmængden ved over-
løbet. Målingerne skal vi bruge til at finde den 
rigtige løsning, som giver mest miljø for pen-
gene. Det kan fx være et bassin ved selve over- 
løbet, der forsinker vandet ved store regnskyl, 
eller afledning af regnvandet lokalt i oplandene 
uden om kloaksystemet – så risiko for overløb  
minimeres eller fjernes. 

I 2015 var det gennemsnitlige indhold af kvælstof 
i det rensede vand 4,5 mg/l. Det overskrider vores 
interne mål om at holde det totale kvælstofindhold 
under 4 mg/l. Resultatet er dog flot i forhold til lov-
givningens krav til kvælstofindhold på maksimalt 8 
mg/l. Overskridelsen skyldes meget vådt vejr i de 
kolde måneder, som har givet ekstra store vand-
mængder.

Forbedret renseproces
I mange år var renseprocessen på Ejby Mølle rense-
anlæg ganske traditionel og præcis som beskrevet 
i lærebøgerne. Sådan er det ikke længere, for også 
på det område sker der konstant udvikling. 

I 2014 tog vi en ny bakteriekultur i brug på anlæg-
get. Der blev bygget et nyt anlæg, et såkaldt side-
strømsanlæg, hvor der sker effektiv rensning af 
en delstrøm på renseanlægget. Med tiden er det  
planen, at bakteriekulturen ikke kun skal rense side-
strømmen på renseanlægget, men også medvirke 
til rensning i hovedstrømmen. 

Se mere om sidestrømsanlægget og vores energi-
besparelser på side 29.

Mikroplast i spildevandet
Emnet mikroplast har fyldt meget i medierne det 
sidste år. En undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at 
mikroplast i miljøet primært stammer fra menne-
skelige aktiviteter - og især fra dæk, maling, sko og 
tøj. Konsekvenserne af mikroplast for os mennesker 
og økosystemerne kender man endnu ikke.

Mikroplast har størrelser mellem 1µm – 5 mm. Der 
findes os bekendt ikke en målemetode, der kan 
måle indholdet af mikroplast i indløb eller udløb 
fra renseanlæg. Vi begyndte i 2015 et projektsam-
arbejde med bl.a. Teknologisk Institut, hvor vi søger 
at udvikle analysemetoder og screening af mikro-
plast i renseanlæg. 
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Otterup Renseanlæg

Hofmansgave Renseanlæg

Bogense Renseanlæg

Hårslev Renseanlæg

Søndersø Renseanlæg

Nordvest Renseanlæg

Nordøst Renseanlæg

Ejby Mølle Renseanlæg

Assens Kommune

NORDFYNS Kommune

Odense Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune

KERTEMINDE KOMMUNE

Middelfart Kommune

NYBORG KOMMUNE

SVENDBORG KOMMUNE
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Vores renseanlæg har fjernet

1.080 ton
kvælstof i 2015

Vores renseanlæg har fjernet

167 ton
fosfor i 2015

Vi har fornyet  

3,2 km 
kloakledning

Oplandene til vores 
renseanlæg i Odense 
Kommune og Nordfyns 
Kommune
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Drikkevand

Vandet rundt

Vi beskytter grundvandet via 
skovrejsning og aftaler med 

landmænd om miljøvenlig drift.  
I 2015 havde vi aftaler på plads for 29% 

af det areal, vi ønsker at beskytte.

På vores vandværker 
iltes og filtreres vandet, 

inden vi sender det ud til 
vandhanerne.

Vi fører skarp kontrol med 
kvaliteten af drikkevandet. 
Vi analyserer ca. fire gange 
så mange vandprøver, som 

loven kræver.

I 2015 leverede 
vi 8,6 mio. m3 

drikkevand til vores 
forbrugskunder.

Vi arbejder konstant på at 
holde vandrørene tætte.  

I 2015 havde vi et vandtab på 
ca. 6 %, hvilket er meget lavt for 

vandbranchen.

Læs mere
om grundvand, drikkevand,  
klima, kloak og spildevand på  
vandcenter.dk/viden
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Grundvand

Regn og  
spildevand

Rensning og  
vandmiljø

Vi spreder vores 
vandindvinding 

over store arealer, så 
vi ikke overudnytter 

grundvands-
ressourcen.

Vi transporterer spildevand fra 
både husholdninger og industri 

via kloaksystemet sikkert til 
rensning.

Vi pumper grundvand 
op fra jorden og gør det til 
drikkeklart vand i hanerne.  

Alt vores drikkevand 
kommer fra grundvandet.

Voldsomme regnskyl kan få kloakkerne 
til at løbe over. Vi udvikler klimaløsninger, 

der aflaster kloaksystemet – lige fra 
tunnelledninger og bassiner til grønne 

tage og regnbede.

På Ejby Mølle 
renseanlæg 

producerer vi biogas, 
grøn el og varme af 

spildevandet.

Vi renser 
spildevandet  

omhyggeligt, før vi 
sender det tilbage til 

naturen.

Når vi leverer det rensede 
vand tilbage til å og fjord, 

fortsætter det sin vej i vandets 
naturlige kredsløb. Efter 50-100 
år er det blevet til grundvand. 

Vi værner  
om vandet hele  

vejen rundt

19

I 2015 har vi renset  
35,1 mio. m3 spildevand  

på vores renseanlæg
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Udfordringer
At sikre vores medarbejderes trivsel, tryghed 
og udvikling i jobbet 

At skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø for 
både medarbejdere og samarbejdspartnere

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

Principper
Vi vil være en attraktiv arbejdsplads med plads 
til det hele menneske

Vi vil øge medarbejdernes kompetencer

Vi vil forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe 
sygefravær

DS/OHSAS 18001

Den internationale arbejdsorganisation (ILO)

Virksomhedsmål 2015

Vindmøllebyggeri på en  
årlig Medarbejderdag
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Værdibaseret ledelse
I VandCenter Syd praktiserer vi værdibaseret ledel-
se. Det vil sige, at vi styrer efter vores seks kernevær-
dier Ansvarlighed – Professionalisme – Nytænkning 
– Engagement – Loyalitet – Humor i stedet for en 
masse nedskrevne regler og procedurer. I praksis 
betyder det, at:
• medarbejderne er i høj grad selvstyrende
• idéer kan komme fra alle steder i organisationen
• vi har fokus på videndeling og dialog

Målet er at give vores medarbejdere – og dermed 
også virksomheden – større frihed, fleksibilitet og 
selvbestemmelse. Det giver mange fordele – men 
stiller også krav, bl.a. til: 

•  en positiv fejlkultur, hvor fejl ses som vigtige 
trin til læring

•  videndeling på tværs af organisationen

•  at medarbejderne føler sig trygge ved at tage 
ansvar og træffe beslutninger

I 2015 har vi haft særligt fokus på videndeling. Vi 
har ændret organisationsstrukturen og indført nye 
tværgående teams for at styrke samarbejdet mel-
lem virksomhedens forskellige afdelinger. 

Værdisamtaler
Alle ledere er blevet uddannet i værdibaseret le-
delse og vores koncept for ”værdisamtaler” (MUS).  
Værdisamtalen er et årligt frirum til at tale om for-
ventninger og ønsker til opgaver, efteruddannelse, 
trivsel m.m. i en travl hverdag. Undervejs aftaler 
hver medarbejder sammen med sin leder en indivi-
duel udviklingsplan for det kommende år. 

I 2015 blev der afholdt værdisamtaler med 82 % af 
medarbejderne. At vi ikke er på 100 % skyldes, at en 
del værdisamtaler er blevet udskudt, da mange fik ny 
leder ved organisationsændringen i starten af året.

Kompetenceudvikling
Vi er en virksomhed med en medarbejderflok af 
stolte nørder – i ordets bedste forstand – som 
hver især har stor ekspertise inden for deres sær-
lige fagområde. Og vi lægger stor vægt på faglig 
og personlig udvikling for alle medarbejdere. I årets 
løb deltog 184 af vores medarbejdere i træning og 
udvikling af forskellig art - se figur 5 herunder.

Vi vil gerne have glade medarbejdere og have glæ-
de af dem i mange år, og derfor går vi efter at være 
en attraktiv arbejdsplads. Det lader heldigvis til at 
virke. I 2015 var gennemsnitsancienniteten 12,2 år, 
og vi havde en medarbejderomsætning på 3,8 %. 
På side 22-23 kan du læse mere om, hvordan vi ska-
ber trivsel på arbejdspladsen.

21

Medarbejderne
Vi er arbejdsplads for mange enestående mennesker, der dag efter dag bruger 
deres tanker og kræfter på at drive og udvikle VandCenter Syd. Derfor er det vores 
fornemme opgave at sikre en arbejdsplads, hvor vores medarbejdere trives, udvik-
ler sig og vokser som hele mennesker. Og hvor det er sjovt at gå på arbejde.

Vi har 

213 
medarbejdere

Gennemsnitsalder

47 år
Der er flest, der hedder 

Jan 
hos os29 %71 %

Figur 5: Gennemsnitstid til kompetenceudvikling pr. næse 
i 2015
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Trivsel
Vi vil have et arbejdsmiljø, hvor vores medarbejdere trives. Hvor de møder 
og går hjem med en god følelse i kroppen, ro i hovedet og et smil på læben. 
Vi er arbejdsmiljøcertificeret efter standarden DS/OHSAS 18001.  
Her ser du vores væsentligste fokusområder.

Fokus på arbejdsulykker.

Registrering af nærvedulykker.

Sikkerhedsinstrukser, foldere 
og plancher til eksterne 

samarbejdspartnere.

Øget sikkerhed for de medarbejdere, 
der arbejder med kemikalier.  

I 2015 implementerede vi systemet 
ChemiControl, der bl.a. giver 
bedre overblik og letter både 

adgangen til og håndteringen 
af produktbeskrivelser og 

brugsanvisninger. 

I 2015 har vi reduceret antallet af 
kemikalier og skiftet til mere miljø- 
og arbejdsmiljøvenlige stoffer, hvor 

det er muligt. 

Fokus på udstyr og redskaber til 
at styrke det fysiske arbejdsmiljø – 
lige fra løftekraner over rullemus til 

cykelhjelme. 

Besøg af ergonomikonsulent for 
medarbejdere, der ønsker rådgivning 

om arbejdsstillinger, hjælpemidler 
og indeklima.

Gennemførelse af APV 
(arbejdspladsvurdering) hvert tredje 
år. Sammenligning af resultater med 
tidligere år og andre virksomheder.

97 % af medarbejderne besvarede 
APV-undersøgelsen for 2015.  

Vi følger op på resultaterne i de 
enkelte afdelinger i løbet af 2016.

Sikkerhed Fysisk
arbejdsmiljø
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Tilbud om gratis årligt sundhedstjek. 
130 medarbejdere takkede ja til 

sundhedstjek i 2015.

Frugtordning med gratis frugt.

Mulighed for motion i arbejdstiden 
med 50% betalt. I 2015 var der 
mulighed for løb, svømning, 

powerwalk, spinning og badminton.

Tilbud om elastiktræning og 
cirkeltræning på arbejdspladsen et 

par morgener om ugen.

Vi sponsorerer medarbejdernes 
deltagelse i fx Eventyrløb, DHL-stafet, 
Vi cykler til arbejde-kampagne m.m.

Gratis og anonym psykologisk 
rådgivning via Falck Healthcare - 

både til private og arbejdsrelaterede 
problemer. 

Tilbuddet om psykologisk rådgivning 
blev brugt 25 gange i 2015.

Kolleganetværk med særlig træning 
i at hjælpe og støtte kolleger i krise 
- privat såvel som arbejdsmæssigt. 

Netværket har tavshedspligt.

Høj grad af tryghed i ansættelsen.

Fokus på stress. I 2015 har vi holdt 
interne og eksterne møder og 

halvdagsforløb om emnet.

I 2015 testede vi app’en Howdy, som 
måler udsving i den daglige trivsel.

SundhedPsykisk
arbejdsmiljø
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Arbejdsulykker
Vi vil helst være helt fri for arbejdsulykker. I 2015  
registrerede vi 13 ulykker. Figur 6 viser udviklingen i 
antal arbejdsulykker siden 2011. 

Fire af ulykkerne i 2015 omfattede færdselsuheld 
og bistik, som i praksis er meget svære at forebyg-
ge. Men vi følger altid nøje op på ulykker, så vi kan 
øge medarbejdernes sikkerhed.

For at styrke vores forebyggelse af uheld registrerer 
vi også ”nærvedulykker” – altså tilfælde, hvor noget 
var tæt på at gå galt, men ikke gjorde det. Vores 
medarbejdere anmeldte 33 nærvedulykker i 2015.

Sygdom
”Du må ikke blive syg af at gå på arbejde” – det er 
vores mantra. Og det betyder, at vi vil gøre alt for at 
undgå, at forhold på arbejdspladsen gør medarbej-
derne syge.

Stress
Vi har desværre i 2015 oplevet medarbejdere, der 
er blevet syge af stress. Derfor har vi haft ekstra fo-
kus på at italesætte og forebygge stress. De enkelte 
afdelinger har efter behov holdt både interne og 
eksterne møder og halvdagsforløb om emnet. 

Vi testede i 2015 også app’en Howdy, som måler 
udsving i den daglige trivsel. Vi vurderer nu, om den 
i 2016 skal tilbydes til alle medarbejdere. 

Tilbage efter fravær 
Det er vores politik, at medarbejder og nærmeste 
leder taler sammen tidligt i et sygeforløb (senest 
2. dag) for at vurdere, om der skal gøres en særlig 
indsats på arbejdspladsen, indtil medarbejderen 
kommer tilbage igen. Vi arbejder bl.a. med delvise 
raskmeldinger og individuel jobtilpasning for bedst 
muligt at hjælpe den sygdomsramte medarbejder 
tilbage. 

I løbet af 2015 vendte 20 medarbejdere tilbage til 
arbejdspladsen efter langtidsfravær (sygeperiode 
over 14 dage). 

Hvis man ser på korttidsfravær alene, har hver med-
arbejder i gennemsnit haft 5,1 sygedage i 2015. Vi 
følger løbende udviklingen i sygefravær via må-
nedlige statistikrapporter. På figur 7 ses udviklingen 
i sygefraværet siden 2011.
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Figur 6: Anmeldte arbejdsulykker 2011-2015
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Figur 7: Antal sygedage pr. medarbejder 2011-2015
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Alle vores medarbejdere er 
omfattet af kollektive offentlige 
overenskomster og kan frit 
organisere sig i faglige forbund 
efter eget valg. 

Gavepolitik
Det kan være svært at skelne imellem en gave og 
bestikkelse. Vi har en politik med retningslinjer for 
modtagelse af gaver, så medarbejderne ved, hvor-
dan de skal forholde sig, hvis de i en arbejdsrela-
tion tilbydes en gave eller oplevelse som fx billet 
til en koncert. 

Vi vil dermed forebygge situationer, hvor der kan 
rejses tvivl både om vores medarbejderes habilitet 
og om selskabets forretningsetik.

Så vidt vi er bekendt med, er reglerne for modta-
gelser af gaver i 2015 overholdt.
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Udfordringer
At reducere vores energiforbrug i alle 
processer – fra kildeplads til renseanlæg 

At øge vores egenproduktion af grøn energi 

At reducere vores samlede miljøbelastning i 
alle processer

At sikre en bæredygtig anvendelse – og 
genanvendelse – af ressourcer

Principper  
Vi vil være CO2- og energineutral

Vi vil omstille os til cirkulær økonomi

Virksomhedsmål og servicekrav 2015

ISO 14001
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Mod nye mål
Vi har de senere år arbejdet frem mod at blive CO2-
neutrale. I 2015 søgte vi at bevæge os yderligere op 
i et helikopterperspektiv og indledte et arbejde, der 
skal se bredt på vores ”environmental footprint” – 
vores fodaftryk, når det kommer til fx forbrug, gen-
anvendelse og indvirkning på de globale ressour-
cer samt påvirkning af vores omgivelser i forhold til 
luft, støj, trafik mv. 

Målet er at reducere miljøbelastningen i forbindelse 
med vores aktiviteter i størst muligt omfang – på en 
bæredygtig og effektiv måde. Herunder anlægge 
en cirkulær tankegang, hvor restprodukter bringes 
tilbage til værdikæden og ses som en ressource.

Første skridt er et projekt, der bl.a. skal fastlægge 
vores definition af begrebet ”bæredygtighed”, som 
kan indeholde både social, økonomisk og miljø-
mæssig bæredygtighed.

Når den endelige afgrænsning af begrebet er på 
plads, er det meningen, at forståelsen af begrebet 
skal udbredes i hele organisationen. Dette er vig-
tigt, bl.a. fordi det vil gøre os i stand til at stille krav 
i udbudsmateriale og kontrakter – både i Danmark 
og i udlandet.

Udvikling og innovation
Et andet projekt, der også handler om at se holi-
stisk på vores arbejde, er forskningsprojektet Livs-
cyklusvurdering af Klimatilpasning, hvor vi sammen 
med HOFOR, Aarhus Vand og DTU siden august 
2015 har haft en erhvervsPhD ansat. Projektet har 
det overordnede formål at udvikle en metode til 
miljølivscyklusvurdering som beslutningsværktøj i 
forbindelse med klimatilpasning i store byer. Resul-
taterne vil bidrage til en bæredygtighedsvurdering 
af klimatilpasningstiltag.

Yderligere et projekt, med navnet RecoverP, under-
støttede i 2015 den cirkulære tankegang. Fosfor, 

som er vigtigt i forhold til produktion af kunstgød-
ning, er en begrænset ressource. Spildevandet  
indeholder fosfor, og det vil vi gerne genindvinde. 
I samarbejde med Syddansk Universitet, Aalborg 
Universitet samt en række forsyninger er vi derfor 
med i et omfattende projekt, hvor vi arbejder med  
genbrug af fosfor. 

Affald
Allerede i dag arbejder VandCenter Syd med at 
bringe restprodukter tilbage til værdikæden og 
fokusere på mulige ressourcer. Vi har fokus på gen-
brug – og på at skaffe det affald, der ikke kan gen-
bruges, sikkert af vejen. I tabel 1 kan du se, hvilke 
affaldstyper og mængder, vi havde i 2015.

Slam fra skylleproces 
Filterskyllevand fra vandværkerne udleder vi enten  
direkte til kloakken eller til bundfældningsbas- 
siner, hvor vi bundfælder slammet og leder det kla-
rede skyllevand til vandløb. Det bundfældede slam 
pumpes enten til kloak eller slambed. Slammet 
transporteres efter behov til en kontrolleret losse-
plads. Der har ikke været behov for at bortskaffe 
slam fra slambede i 2015.

Spildevandsslam 
Spildevandsslam, der også kaldes biogødning, er 
et restprodukt fra processerne på renseanlægget. 
Biogødning indeholder mange næringsstoffer og 
bruges derfor i jordbruget. Figur 8 viser mængden 
af bortkørt biogødning fra 2011 til 2015. 

Fodaftrykket
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Vi ønsker at være en miljø- og ansvarsbevidst virksomhed, der tager et bredere 
samfundsmæssigt ansvar for det ”fodaftryk”, vi sætter i verden. I dette afsnit kan 
du læse om, hvordan vi med fokus på cirkulær økonomi vil kende, udnytte og 
genanvende vores ressourcer.

Affaldstype Mængde i 2015 (ton)

Slam fra skylleproces på vandværker 0 

Spildevandsslam fra renseanlæg (25 % tørstof ) 21.273 

Genbrugeligt affald, inkl. ren jord 31.855

Brændbart affald 439 

Farligt affald 2,8

Deponi, inkl. forurenet jord 3.304

Tabel 1: Affaldstyper og mængder
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Vi arbejder på at blive bedre til at håndtere slam fra 
spildevandet. I 2015 ændrede vi måden, hvorpå vi  
opbevarer slam på Otterup renseanlæg. Nu bliver 
slammet opbevaret i containere, der regelmæssigt 
køres væk. Dette tiltag betyder færre lugtgener for 
borgerne i området i forbindelse med transport af 
slammet samt et bedre arbejdsmiljø for vores med-
arbejdere - uden merudgifter.

CO2 og energi
Vi havde i 2015 fortsat et mål om at være både CO2- 
og energineutrale. Resultatet for 2015 viser en for-
bedring i forhold til året før.

Positivt CO2-regnskab
CO2-regnskabet for 2015 var positivt. Tallene frem-
går af ”vippen”, figur 9. Vores udledning af klima-
gasser kommer fra vores forbrug af el, varme og 
brændstoffer til transport, og fra vores processer 
i forbindelse med rensning af spildevand. I alt be-
laster vi med ca. 9.850 ton CO2. På den positive side 

sparede vi omverdenen for CO2, fordi vi produce-
rer grøn energi og har skov, som binder CO2. Hertil 
kommer, at vi også i 2015 købte grøn strøm. I alt 
bliver det til ca. 13.430 ton CO2 i 2015. 

Vores nettoudledning før køb af grøn strøm – som 
er den CO2-balance, vi ønsker at bringe i nul – er 
på ca. 4.620 ton C02 for 2015. Med købet af grøn 
strøm har vi dog som selskab samlet set en positiv 
indvirkning på miljøet.

På vej mod samlet neutralitet
Hele vores samlede forbrug og produktion af energi 
nærmede sig i 2015 hinanden, som det ses af figur 
10. Målet er, at vi en dag selv kan producere al den 
energi, vi bruger i selskabet. 

Transport
290

Processer
1.290

Skov
230

El og varme
8.270

Grøn energi- 
produktion

5.000

Årets CO2-balance

Samlet 9.850 ton
Samlet 13.430 ton

Køb af  
vedvarende 

energi
8.200

Figur 9: Vores CO2-regnskab i 2015 angivet i ton CO2-ækvivalenter
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Figur 8: Bortkørt biogødning (afvandet slam) fra renseanlæg-
gene
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Produktionen af energi finder primært sted på Ejby 
Mølle renseanlæg, men også solcellepaneler, fx på 
Søndersø renseanlæg, bidrager. Forbruget af energi 
går til fx indvinding af vand og rensning af spilde-
vand – men også til transport, administrationsbyg-
ninger mv. 

Et af vores energibesparende tiltag er software, der 
er udviklet i projektet Fremtidens drikkevandsforsy-
ning (se sider 38). I 2015 testede vi en intelligent 
og dynamisk kildepladsmodel, der sikrer, at grund-
vandet indvindes så energieffektivt som muligt.  En 
anden software sikrer, at vi producerer vand, hvor 
strømmen er billig, hvilket ofte er der, hvor strøm-
men også er grøn.

Flot resultat på Ejby Mølle
Ser man på produktion af energi, er det som nævnt 
vores store renseanlæg Ejby Mølle, der bidrager. 
Som led i vores projekt CO2014, der sigtede mod, at vi 
skulle være CO2-neutrale i 2014, blev en række ind-
satser sat i værk på renseanlægget. Det handlede 
både om at spare på energien – og producere mere 
af den – og tænke det ind overalt i processerne. 

Det har betydet, at vi i 2015 passerede en flot  
milepæl, hvor renseanlægget producerede mere 
end halvanden gang så meget energi, som det for-
brugte. Se tabel 2.

En selvforsyningsgrad på 154 % er flot, både i dansk 
og international sammenhæng. Flere ting bidrager 
til dette resultat. Bl.a. er energien fra biogas blevet 
udnyttet bedre med nye biogasmotorer. 

På besparelsessiden har især to ting betydning. Det 
første er, at vi har etableret en ny mellempumpe-
station. Det giver en besparelse beregnet til ca. 168 
MWh pr. år. 

Det andet er vores nye sidestrømsanlæg, der sparer 
ca. 560 MWh pr. år. Samtidig har anlægget også be-
tydet bedre rensning og hermed en besparelse på 
omkring 760.000 kr. i spildevandsafgift. Denne af-
gift er et beløb, vi betaler for at udlede spildevand, 
og beløbet afhænger af, hvor godt vi renser vandet.

Vores sidestrømsanlæg behandler rejektvand, som 
er det ammoniumholdige spildevand fra slam-
afvandingen. I sidestrømsanlægget anvender vi 
ny teknologi, en bakteriekultur – anammox – der  
omsætter kvælstof i spildevandet på en mere energi- 
venlig måde og samtidig efterlader mere kulstof, 
der kan omsættes til biogas og danne grøn strøm.  
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Ejby Mølle renseanlæg 2015

Forbrug el og varme   14.445 MWh 

Produktion el og varme  22.282 MWh 

Selvforsyningsgrad 154 % 

Tabel 2: Selvforsyningsgrad på Ejby Mølle renseanlæg

Slamlageret på  Otterup renseanlæg tømmes
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Udfordringer
At styrke dialogen med vores interessenter 

At sikre en bæredygtig prisudvikling, så vores 
kunder får mest for pengene

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

At løfte vores særlige samfundsansvar som 
offentligt ejet monopolvirksomhed

At bidrage til byudvikling i vores forsynings-
område

At bidrage til et rummeligt og mangfoldigt 
arbejdsmarked

Principper
Vi vil sætte kunden i centrum 

Vi vil skabe merværdi for vores kunder 

Vi vil være miljøets ambassadør

Odense Mangfoldighedscharter

Virksomhedsmål og servicekrav 2015
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Hvad er vigtigst for dig?
Det spurgte vi et udsnit af vores kunder om i slut-
ningen af 2015 (se side 47).  Vi vil gerne dyrke dia-
logen og blive bedre til at stille skarpt på det, der er 
vigtigt for dig og vores andre interessenter. 

Rum for dialog 
Vi forsøger at skabe rum for dialog og være til stede 
dér, hvor vores kunder er. Derfor har vi i 2015 bl.a. 
øget vores indsats på Facebook og deltaget i arran-
gementer som Fjordens Dag, Odense Blomster- 
fes tival og Jobtræf Fyn. Her møder vi forskellige  
interessenter i nye rammer. 

Ros og ris
Et andet vigtigt input til vores arbejde får vi gen-
nem tilfredshedsmålinger, når vi udfører grave- 
arbejde eller på anden måde ”går i vejen” for vores 
kunder. Vi måler tilfredsheden med vores kommu-
nikation før og under arbejdet samt udførelsen og 
oprydningen efter arbejdet. 

I 2015 har vi lavet tilfredshedsmålinger i forbindelse 
med vores arbejde på vandrørene, fordi vi her ty-
pisk arbejder tættest på kundens egen grund og 
rør. Resultatet af målingerne ser du i figur 11 her-
under. 
Vi bruger resultaterne til at forbedre os i forhold til 
både service og kommunikation – og også i den  
løbende dialog med vores samarbejdspartnere, 
som medvirker på projekterne.

På sigt overvejer vi at indføre tilsvarende målinger, 
når vi arbejder på kloaksystemet.

Nye fokusområder 
Vi registrerer og følger løbende op på de hen-
vendelser, vi får fra vores kunder. Det har gjort os 
opmærksomme på især to emner, som ofte giver 
anledning til tvivl eller frustration. Det ene er vand-
regningen og prisen på vand. Det andet er usikker-
hed om ansvarsfordelingen ved fx utætte rør eller 
kælderoversvømmelser i hjemmet. Begge emner 
vil vi derfor som noget nyt tage med i denne rap-
port i år (se side 32 og 34).

Samfundet
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Som vandselskab har vi en vigtig opgave i at levere vand til dig og sørge for, at 
du kan komme af med det igen, døgnet rundt. Samtidig har du stor betydning 
for os, fordi du via vandregningen finansierer dit vandselskab. Derfor prioriterer 
vi højt at gøre vores arbejde til størst mulig gavn for dig, både i dit hjem og i dit 
lokalsamfund.

Figur 11: Resultat af tilfredshedsmålinger ved ledningsarbejde i 2015
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16 % 5 9 % 20 % 50 %
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Hvor tilfreds er du med den information,  
du fik før arbejdets start

Er du tilfreds med, hvordan arbejdet er blevet 
udført?

Er du tilfreds med oprydning og retablering  
efter afslutningen af arbejdet? 

Hvis du har været i kontakt med os i  
forbindelse med projektet, hvor tilfreds er du  
så med den måde, dialogen er foregået på?

Meget  
utilfreds Utilfreds Hverken  

eller Tilfreds Meget  
tilfreds
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Så meget vand bruger du
Du bruger 98 liter vand hver eneste dag – det er i 
hvert fald gennemsnitsforbruget hos vores kunder 
i 2015. Tallet har været faldende de seneste år, ef-
terhånden som flere er blevet bevidste om at spare 
på vandet, købe husholdningsmaskiner med lavt 
vandforbrug osv. Herunder kan du se, hvad vandet 
i en husholdning typisk bliver brugt til. 

Hvad får du for pengene?
Dine vandkroner bidrager til at løse en lang række 
forskellige opgaver – fra vedligehold af rør og kva-
litetskontrol af drikkevandet til klimatilpasning og 
beskyttelse af vandmiljøet.

I 2015 har vi lanceret et nyt ”prisunivers” på vores 
hjemmeside, hvor du bl.a. kan se flere detaljer om, 
hvad der ligger til grund for vandprisen – og hvad 
vandkronerne bliver brugt til. 
Kig med på vandcenter.dk/priser. 

Personlig hygiejne 
36%

Opvask og 
rengøring 

10%

Mad  
og drikke 

7%

Øvrigt 
7%

Toiletskyl 
27%

Tøjvask 
13%

Pris og forbrug

Beskyttelse af  
grundvandet

Årligt gebyr for 
vandmåler og/eller  

spildevandsstik

Det rene vand, 
du bruger

På vandregningen 
betaler du for:

Moms og andre  
statslige afgifter

Det vand,  
du sender i afløbet 

efter brug

Vil du begrænse dit vandforbrug, har 
vi samlet en række gode råd til dig på 
vandcenter.dk/sparetips
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Undgå utætheder
Vi oplever desværre hvert år kunder, der får en 
uventet stor vandregning på grund af utætte instal-
lationer derhjemme. Fx kan et løbende toilet koste 
mange tusind kroner om året, så det kan virkelig 
betale sig at tjekke installationerne. Det har vi i 2015 
lavet en kort film om og spredt den på de sociale 
medier for at sætte fokus på problemet. På vores 
hjemmeside finder du en vejledning i, hvordan du 
nemt selv tjekker dine installationer for utætheder. 
Se vandcenter.dk/gode-raad.

Styr på forbruget
Vi anbefaler, at du jævnligt aflæser din vandmåler  
og noterer dit vandforbrug, så du hurtigt op- 
dager mistænkelige udsving i forbruget. Det kan 
du fx gøre online hos Administrationsservice Fyn 
på asfyn.dk – eller du kan kigge forbi os og hente 
en aflæsningsbog i papirform. 

I årets løb har vi testet såkaldte ”vandalarmer” fra 
forskellige producenter for at vurdere, om det er et 
værktøj, der vil kunne gavne vores kunder. Vi evalu-
erer resultaterne i 2016.

Prisudvikling
På figur 12 kan du se, hvordan vores priser har ud-
viklet sig gennem de seneste 10 år. 
Grafen viser en vis stigning i statsafgifter, men der-
udover er det prisen for vandafledning, dvs. din 
”spildevandspris”, som er steget mest i perioden. 
Det skyldes, at vi gennem de seneste år har været 
– og stadig er – nødt til at investere store beløb i 
kloaksystemet for at håndtere stigende mæng-
der regn, forebygge oversvømmelser og forbedre 
vandmiljøet i åer og fjorde. Det gør vi ud fra de krav, 
som udstikkes i statens vandplaner og kommuner-
nes spildevandsplaner – og også her er kravene 
blevet skærpet gennem de seneste år.

Vi bidrager også til byudviklingen i vores forsy-
ningsområde. I disse år investerer vi derfor kraftigt i 
infrastruktur og klimatilpassede løsninger for vand 
og afløb i forbindelse med bl.a. Odense Letbane og 
byomlægningen omkring Thomas B. Thriges Gade.
Du kan læse mere om vores investeringer, drift og 
effektiviseringer i koncernrapporten Vores virksom-
hed, som du finder på vandcenter.dk. 

Loft over prisen
VandCenter Syd er 100% finansieret af vores vand- 
og spildevandskunder. Som kommunalt ejet vand-
selskab må vi ikke lave profit, men kun opkræve 
den pris, der skal til for at dække udgifterne til at 
drive virksomheden. Derudover har staten lagt et 
loft over, hvor meget vand og spildevand maksi-
malt må koste. Prisstigningerne skyldes altså ikke, 
at vi er en ”pengemaskine”. Vi går målrettet efter 
at give dig mest muligt for dine penge i forhold til 
både vandkvalitet, forsyningssikkerhed, miljø og 
bæredygtighed. Til gengæld kan vi nok blive bedre 
til at forklare vores priser og give dig indblik i, hvad 
du får for pengene.
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Figur 12: Udvikling i prisen pr. m3

Hvad koster det?

1 liter vand: 

6 øre
1 lille toiletskyl: 

12 øre
10 minutters brusebad: 

7 kr.
1 tøjvask: 

3-6 kr.
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Hvem ordner hvad?
Er du husejer, ejer du selv de vand- og kloakrør, der 
ligger på din grund – og har dermed også ansva-
ret for at vedligeholde dem og betale, hvis noget 
går galt. VandCenter Syd vedligeholder rørene på 
offentlig grund. 

Det er også dit ansvar at forebygge oversvøm-
melser i din egen kælder – og at fjerne vandet fra 
kælderen, hvis uheldet er ude. På vandcenter.dk/
gode-raad har vi samlet nogle forslag til, hvordan 
du bedst passer på dine rør og undgår oversvøm-
melser.

Sammen kan vi mere
Vand følger kun fysikkens love – og hverken skel el-
ler andre grænser mellem dit og mit. Derfor tror vi 
på, at vi må samarbejde bredt – dig, dine naboer og 
dit vandselskab – for at håndtere udfordringer som 
fx klimaændringer og store regnmængder på den 
bedste måde. Vi ser regnen som en ressource, der 
kan bruges til at skabe en mere blå og grøn by – i 
stedet for at blive gemt i rør under jorden.
 

Ét eksempel er projektet Klimaklar i Skibhus. Her for-
søger vi at hjælpe et kvarter, der er plaget af kælder-
oversvømmelser, ved at bede beboerne håndtere 
regnvand på deres egen grund frem for at sende 
det i kloakken. Det giver mulighed for at udnytte 
regnvandet til at forskønne kvarteret – både i pri-
vate haver og på villavejene, som vi gør grønnere. 
Det er en projektform, som stiller store krav til be-
boernes egen indsats og samarbejdsvilje.

Nogle af de værdifulde erfaringer, vi allerede har 
gjort os, er, at personlig dialog, nærvær og medind-
dragelse er helt afgørende for, at beboerne får lyst 
til at være aktive medspillere. 

I 2015 har vi holdt workshops, vejmøder, kvarter-
vandringer med besøg i allerede anlagte regnha-
ver, møder med frivillige beboerambassadører og 
derudover kommunikeret på hjemmeside, Face-
book og via nyhedsbrev. Projektet og borgerind-
dragelsen har resulteret i, at ca. 10 % af områdets 
grundejere i dag enten er færdige med et anlæg, 
der holder regnen på egen grund – eller har søgt 
om tilladelse til at anlægge en løsning.

Kvartervandring i Skibhuskvarteret 
på Vandets dag den 22. marts 2015



VandCenter Syd · Ansvarlighedsrapport 2015    35

Nej til social dumping
Vi vil være med til at skabe gode forhold for de  
entreprenører, der arbejder for os. Det betyder, at vi 
stiller krav om ordnede løn- og ansættelsesforhold 
på de kontrakter, som vi fx indgår på anlægsprojek-
ter. Disse krav kaldes arbejdsklausuler og gælder 
også for underentreprenører. Med andre ord er der 
kædeansvar. 

Vi vurderer, om kontrakten også skal rumme så-
kaldte sociale klausuler, hvor der kan være krav om 
ansættelse af fx lærlinge eller praktikanter tilknyttet 
projektet. 

Vi har indgået en aftale med Odense Kommunes 
Kontrolenhed, der på vores vegne besøger projek-
ter for at kontrollere, om klausulerne overholdes. 

Plads til mangfoldighed
Vi vil afspejle mangfoldigheden i det samfund, vi er 
en del af. I 2015 tilsluttede vi os Odense Kommunes 
Mangfoldighedscharter. Generelt arbejder vi på at 
være en rummelig arbejdsplads med muligheder 
også for de, der ikke passer ind i arbejdsmarkedets 
traditionelle ”kasser” – fx via arbejdsprøvning, fleks-
job og uddannelsesforløb.
 
Vi støtter også op om de lokale uddannelsesinsti-
tutioner og har derfor løbende fornøjelsen af både 

elever, lærlinge og praktikanter i huset. I 2015 hav-
de vi ni praktikanter (skolepraktik, maskinmester-
praktik og virksomhedspraktik), fem elever og tre 
ansatte i fleksjob.

Samarbejde med studerende
Projektsamarbejde med studerende giver os friske 
input og adgang til den nyeste viden – samtidig 
med at vi styrker de studerendes forbindelse til er-
hvervslivet. Det er ren win-win. 

I 2015 havde vi bl.a. studerende, der skrev projekter 
om alarmer på pumpestationer, biotilgængelighed 
af jernbundet fosfor og spildevands hæmning af 
nitrifikation. Samtidig er vi værtsvirksomhed for en 
erhvervsPhD med fokus på klimatilpasning i byer 
(se side 27).

Undervisningstilbud
Vand er livsnødvendigt for os alle, og vi vil gerne 
være med til at klæde fremtidens forbrugere på til 
at passe godt på vandet. Vi tilbyder gratis under-
visningsforløb og rundvisninger på vandværker og 
renseanlæg 2-3 gange om ugen for skoleklasser og 
andre interesserede grupper.

35
Smagsprøver råvand fra 
boring i Elmelund Skov
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Udfordringer
At sikre en bæredygtig udvikling af 
virksomheden

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

At udvikle vores sociale ansvar – internt og 
eksternt

At bidrage til en helhedsorienteret 
planlægning og drift af hele vandkredsløbet

At udnytte vores kompetencer til at 
understøtte eksport af dansk vandteknologi  

At understøtte partnerskaber lokalt, nationalt 
og internationalt

Principper
Strategi 2015-2019

FNs Global Compact

Virksomhedsmål og servicekrav 2015

Odense Kommunes Ejerpolitik 

ISO 9001 / 14001 / 22000

DS/OHSAS 18001

Vandvision 2015

Medarbejdere fra 
Spildevand i felten
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Ansvarlighed
VandCenter Syd er et aktieselskab og drives på 
mange måder som en privat virksomhed. Men ak-
tierne i vores virksomhed er kommunalt ejede, og 
dermed har vi en særlig forpligtelse til at udvise an-
svarlighed over for det omkringliggende samfund 
og kommende generationer. Hvordan vi betragter 
det at drive en ansvarlig virksomhed, kan du se på 
side 45. 

En af de principielle beslutninger, der blev truffet i 
VandCenter Syd i 2015, handlede netop om arbej-
det med ansvarlighed. Vi besluttede officielt, at vi 
i 2016 vil tilslutte os FNs Global Compact og de ti 
principper inden for menneskerettigheder, arbejds-
tagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Der var andre tiltag, som i 2015 understøttede vores  
ambition om at være en ansvarlig virksomhed. 
Vi tilsluttede os Odense Kommunes Mangfoldig-
hedscharter. For at undgå social dumping på købte 
tjenesteydelser og på bygge- og anlægsprojekter 
indgik vi aftale med Odense Kommunes Kontrolen-
hed om at følge op på vores arbejdsklausuler og 
sociale klausuler (se side 35).

Siden 2014 har vi haft fokus på at få kvinder i vores  
bestyrelse og ledelse. Foruden at opfylde krav i lov-
givningen og fra Odense Kommune betyder det 
bl.a., at vi nu har grundlag for at træffe bedre beslut-
ninger, fordi vi får en større mangfoldighed af input. 

Ud af de generalforsamlingsvalgte bestyrelses-
medlemmer fra Odense Kommune (for perioden 
2014-2017) er to ud af fem kvinder, hvilket opfyl-
der Odense Kommunes egne krav. På det øverste 
generelle ledelsesniveau i VandCenter Syd – chef-
team og mellemledere – var 18 % kvinder i 2015, 
dog 33% i den øverste ledelse, chefteamet. Målet 

er, at vi inden 2020 skal have mindst 33% kvinder 
i ledelsen.

Internationalt samarbejde
Vi vægter internationalt samarbejde højt. På en 
række områder er vi i front med vores teknologi og 
processer, og for at sikre, at vi fortsat udvikler os, har 
vi brug for at lade os inspirere. Vores indsats lægger 
vi primært i to typer af samarbejde:

•  Leverandør af ydelser/knowhow til 
vandprojekter i udlandet 

•  Ikke-kommercielle samarbejdsaftaler med 
andre vandselskaber

Når vi arbejder på projekter, sælger vi vores viden 
– fx om at nedbringe vandtab fra utætte rør. Oftest 
arbejder vi sammen med private rådgivende inge-
niørfirmaer, hvor vi bidrager med vores viden og 
praktiske driftserfaring på vandområdet.

Når det gælder samarbejdsaftalerne, handler det 
om fælles problemstillinger. I 2015 har der været 
aktivitet i forbindelse med to aftaler – én med et 
spildevandsselskab, AlexRenew i Virginia, USA, 
og én med vand- og spildevandsselskabet Public 
Utilities Board (PUB) i Singapore. Begge selskaber 
er blandt verdens førende, og gennem besøg og 
workshops udveksles viden og erfaringer. Samar-
bejdet betød bl.a., at vi i 2015 blev bedre til at ud-
nytte ressourcerne i vores sidestrømsanlæg, som er 
en af del af renseprocessen på Ejby Mølle. En tredje 
samarbejdsaftale med Vodokanal i Skt. Petersborg 
har ikke udmøntet sig i konkrete aktiviteter i 2015 
pga. det anstrengte forhold mellem Rusland og EU.

Virksomheden
Vi kan kun agere som bæredygtigt vandselskab, hvis vi driver virksomhed på en 
fornuftig måde og sikrer vores fremtidige overlevelse. Derfor er vores arbejde 
med innovation og effektivitet, vores arbejde i udlandet og vores politiske ar-
bejde et vigtigt fundament.

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

Nordfyns Kommune (11 %)
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Inspiration udefra
Ved at holde os fagligt i front kan vi tilbyde det bed-
ste til vores vand- og spildevandskunder i Odense 
og Nordfyn – fordi det gør os i stand til at drive en 
effektiv og ansvarlig virksomhed. Når vi søger inspi-
ration ude i verden, handler det altså i høj grad om 
input til innovation.

Når vi arbejder på projekter i udlandet, giver det  
vores medarbejdere et indblik i, hvordan tingene 
fungerer andre steder – og vi får en mere spæn-
dende arbejdsplads, der kan tiltrække de dygtigste 
medarbejdere. I 2015 havde vi fx fire medarbejdere 
på et vandforsyningsprojekt i Dhaka, Bangladesh, 
og seks medarbejdere til energi- og  spildevands-
konference i Washington D.C., hvor vi holdt en 
workshop med AlexRenew. Ved hele tiden at pro-
fessionalisere og opbygge medarbejdernes specia-
listkompetencer, kan vi bidrage til at øge danske 
virksomheders mulighed for eksport af knowhow 
og dansk vandteknologi.

Leverandør på projekter
Vores kompetencer har en kontant betydning, når 
vi understøtter det private erhvervsliv i Danmark på 
det internationale marked inden for vand- og spil-
devandsteknologi. Vi har i mange år udført opgaver 
i udlandet i samarbejde med danske firmaer, for si-
den 1994 har det været en del af VandCenter Syds 
vedtægter, at vi kan sælge drifts- og serviceydelser 
på det danske og udenlandske marked.

De senere år er der kommet en større opmærksom-
hed på mulighederne i udlandet. I sommeren 2015 
blev den daværende miljøminister og vandbran-
chen enige om en Vandvision, hvor vandselskaber-
ne skal understøtte dansk eksport og medvirke til 
at fordoble eksporten på vandområdet inden 2025. 

I 2015 har vi bl.a. deltaget i et eksportfremstød i 
Sydafrika, hvor en af de udvalgte sektorer var vand 
og miljø. Undervejs i programmet besøgte delega-
tionen – hvor bl.a. den danske kronprins deltog –  
et vandværk i Drakenstein nær Cape Town, som vi 
har hjulpet med forslag til optimering.

Vores største projekt i 2015 har dog været projektet 
i Dhaka, Bangladesh, hvor vi sammen med firmaet 
SWECO har stået for en større forundersøgelse af 
vandboringer og et vandværk. I Dhaka har man, 
ligesom i Danmark, anvendt grundvand til vand-
forsyning. Men grundvandsressourcen er blevet 
overudnyttet, og i dag er de ved at lægge driften 
om, så det fremtidige træk på ressourcen bliver  
bæredygtigt.

Løsninger i samarbejde
Vi bidrager gerne med vores viden om branchens 
udfordringer. Primo 2016 afsluttede vi fyrtårnspro-
jektet Fremtidens drikkevandsforsyning, hvor vi sam-
men med andre vandselskaber, DTU og private 
virksomheder har udviklet teknologiske løsninger 
med eksportpotentiale. VandCenter Syd har stået i 
spidsen for projektet. 

Feltarbejde ved 
vandboring i Dhaka
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Projektet har været det største af sin art inden for 
drikkevandsforsyning, vi endnu har set i Danmark, 
og var støttet af VTU-fonden og Naturstyrelsen. I 
dag er nogle af de produkter, der blev udviklet, lagt 
frem på sitet futurewatercity.com. VandCenter Syd 
står bag sitet, som også vil være åbent for præsen-
tation af andre danske vandteknologiske produkter.

Et andet samarbejde, vi indgår i, er 3VAND, som 
består af fire forsyninger: HOFOR, BIOFOS, Aarhus 
Vand og VandCenter Syd, der dækker de tre største 
byer i Danmark. Der er tale om et strategisk erfa-
rings- og udviklingssamarbejde, der bl.a. fokuserer 
på ansvar, udfordringer og muligheder forbundet 
med at være en stor forsyningsvirksomhed. Sam-
arbejdet blev i 2015 styrket med ansættelsen af en 
udviklings- og innovationskoordinator, som skal 
afdække og koordinere fælles udviklings- og inno-
vationsprojekter med eksterne samarbejdspartnere 
som universiteter, forskningsinstitutioner og leve-
randører. 

Udvikling og innovation
Når vi søger inspiration, handler det ikke kun om 
store internationale indsatser. Det er en del af vores 
DNA at være åben for nye input – og vi opsøger det 
aktivt på alle niveauer. Vi gennemfører udviklings-
projekter i samarbejde med fx universiteter, private 
virksomheder og andre vandforsyninger, og vi har 
en udviklings- og innovationspolitik, som blev re-
videret i 2015. På vandcenter.dk/viden kan du følge 
med i, hvilke projekter, vi arbejder på. 

Herunder er et par eksempler på vores projekter i 
2015:

• Udvikling af valide analysemetoder og screening 
af mikroplast i spildevandsanlæg

• Udvikling af ultralydsbaseret renseværktøj til 
drikkevandsboringer

• Dynamiske skybrudskort

• 3D -geologisk og hydrogeologisk model 
for Odense som grundlag for bl.a. bedre 
klimatilpasning

• BioCap og Granulært slam, som begge sigter 
mod energioptimering af renseanlæg

I 2015 investerede vi ca. 3,3 årsværk og 5,1 mio. kr. 
i udviklings- og innovationsprojekter, hvilket udgør 
1,5 % af vores samlede investeringer og 1,2 % af vo-
res samlede omsætning.

Ny inspiration
En anden måde at søge inspiration på er ved at del-
tage i faglige sammenhænge som konferencer og 
organisationer. Vi er repræsenteret i forskellige be-
styrelser, som giver os mulighed for at følge med i, 
hvad der rører sig. Bl.a. er vi aktive i den danske inte-
resseorganisation for vandbranchen, DANVA, samt 
i den internationale organisation på området, IWA.  
I 2015 fik en af vores projektchefer (som eneste ik-
ke-amerikaner) plads i det prestigefyldte Research 
Council hos Water Environment Research Founda-
tion (WERF), der er USA’s førende forskningsorgani-
sation på spildevandsområdet. Her skal vores pro-
jektchef i de næste tre år være med til at koordinere 
og udvælge de forskningsområder, WERF vil støtte. 

Malaysia

Singapore

Sydafrika

Vietnam

Bangladesh
USA

Indonesien

Figur 13:  
VandCenter Syds salgs-
opgaver og samarbejde 
i udlandet 2015
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Innovation handler om at skabe nyt: En ny pro-
ces, en ny serviceydelse, et nyt produkt eller en ny 
måde at lede og styre forretningen. Sammen med 
3VAND har vi fokus på at udvide det område, vi som 
vandselskaber kan beskæftige os med. 

Vi vil gerne i højere grad være ”driftsoperatør på 
det samlede vandkredsløb”. Det lidt kryptiske navn 
dækker over, at vores arbejde har snitflader til 
mange andre indsatser og aktører omkring vandets 
kredsløb. 

I 2015 indledte vi en dialog med Odense Kommu-
ne om muligheden for, at vi som vandselskab over-
tager vejvandsledninger i konkrete områder. Der er 
tale om et pilotprojekt, som overordnet handler om 
at finde områder, hvor det giver mening, at vi tager 
over.

Konsolidering og 
samarbejde
Arbejdsdeling og samarbejde er i det hele taget 
noget, vi ser på med åbne øjne. Vi har som en del 
af vores strategi, at vi vil arbejde for konsolidering 
i vandsektoren. Det betyder, at vi enten slår os 
sammen eller arbejder sammen på tværs af forsy-
ningsselskaber – med henblik på at opnå stordrifts- 
fordele og en mere bæredygtig vandforvaltning.

I 2015 indgik vi aftale med Trøstrup Vandværk i ud-
kanten af Odense om at overtage vandforsyningen 
til cirka 1.070 forbrugere med virkning fra 1. januar 
2017. Værket stod over for en større renovering, 
som nu undgås ved i stedet at blive en del af Vand-
Center Syd.

Vi har også samarbejde med Middelfart Spildevand, 
hvor planen er at etablere et fælles selskab, som 
skal bygge et fleksibelt og innovativt renseanlæg 
på Nordvestfyn. Selskabet stiftes i 2016. Det fælles 
renseanlæg skal for vores vedkommende erstatte 
renseanlæggene i Hårslev og Bogense på Nordfyn. 

Tilknyttede selskaber
Vi løser opgaver i udlandet gennem vores tilknyt-
tede selskaber VCS-TA og DanAqua Holding. I 2015 
har vi solgt knowhow i bl.a. Sydafrika og Bangla-
desh. 

VCS-TA sælger desuden ydelser i Danmark.  Dette 
betyder for os, at vi udnytter vores kapacitet bedre, 
og at vores medarbejdere er blandt de bedste i 
branchen til specialiserede ydelser som fx service 
på vandboringer. For vores kunder betyder det, at 
de ikke selv behøver have det nødvendige spe-
cialudstyr, og derfor er ordningen både effektiv og 
bæredygtig.

Serviceselskabet SamAqua handler om at under-
støtte økonomisk bæredygtighed ved at levere 
administrative serviceopgaver på tværs af 11 ejer-
selskaber. Men der er også et grønt element, når vi i 
vores fælles udbud indarbejder fx grønne hensyn. I 
alt har VandCenter Syd i 2015 indgået 122 kontrak-
ter på fx entreprenørydelser, kontorhold, køretøjer 
og bortskaffelse af biogødning, hvor vi i udbuds-
materialet har lagt vægt på bæredygtighed.  

SamAqua tog med en såkaldt ”præaudit” i 2015 et 
vigtigt skridt på vejen mod at blive certificeret efter 
standarder inden for kvalitetsstyring, miljøledelse 
og arbejdsmiljøledelse. Selskabet gik desuden i 
gang med at udarbejde en ny strategi. 

Samarbejde med  
Odense Renovation
I 2015 skulle Odense Renovation udvide en gen-
brugsplads i det nordvestlige Odense og dermed 
aflede regnvand fra et langt større areal. Det 
kunne kloakkerne i området ikke bære. Løsnin-
gen blev et samarbejde med VandCenter Syd, 
hvor vi har lagt permeabel asfalt på pladsen med 
et regnvandsbassin nedenunder, hvorfra vandet 
stille og roligt kan sive ned i undergrunden.
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SamAqua har hidtil boet fysisk sammen med Vand-
Center Syd, men i 2015 gik byggeriet af en ny kon-
torbygning i gang på Vandværksvej 7 i Odense, 
hvor selskabet fra 2016 får sine egne selvstændige 
rammer. 

Vores tilknyttede selskab VCS Energy ApS rummer 
vores energiproducerende anlæg. Du kan læse 
mere om produktionen af el og varme på side 29. 

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

Vandsektorlov
Et af de emner, der fyldte både i VandCenter Syd og 
i pressen i 2015, var arbejdet med den nye vandsek-
torlov, der blev vedtaget primo 2016. Loven sætter 
rammerne for de danske vandselskaber, og derfor 
har vi søgt at påvirke loven, både på egen hånd, i 
DANVA og sammen med 3VAND. Vores direktør har 
bl.a. haft møde med Energi-, Forsynings- og Klima-
minister Lars Christian Lilleholt. Der er både roser 
og torne i den endelige lov.

Vandselskaber i Danmark er stramt regulerede, og 
staten følger gennem Forsyningssekretariatet med 
i, hvordan de enkelte selskaber klarer sig. Resulta-
terne sammenlignes og bruges til løbende at fast-
lægge nye mål for, hvor effektive selskaberne skal 
være. Det er bl.a. i den økonomiske benchmarking, 
at der sker ændringer med den nye lov. 

Overordnet søger loven at indfri et formodet  
potentiale for besparelser på 1,3 mia. kr. inden 2020. 
Vi har med rettidig omhu lagt vores budgetter 
2016-2019 i overensstemmelse med et effektivise-
ringskrav på 2 % på driftsomkostningerne, som blev 
indført med den nye lov. Hvorvidt vi bliver ramt af 
yderligere effektiviseringskrav afhænger primært af 
produktivitetsudviklingen i det private erhvervsliv. I 
de seneste fem år har denne været nul eller negativ. 

To mindre elementer i Vandsektorloven, der har 
særlig betydning for os – og dermed vores kunder, 
ejere og samarbejdspartnere – er:
 

Vi får et højere loft for indtægter gennem vores 
tilknyttede aktiviteter i Danmark, og det giver 
nye muligheder. 
• Vandselskabers køb af deklarationer om sprøjte- 

 fri drift af en skov kan fremover finansieres som 
andre langsigtede investeringer – gennem et 
lån. Det kan helt overordnet betyde, at vi frem-
over får mere grundvandsbeskyttelse i Danmark.

Vi har hidtil ikke nået det prisloft, som udmeldes 
fra Forsyningssekretariatet, på vores omkostninger. 
Det vil sige, at vi ikke har brugt så meget på drif-
ten, som Forsyningssekretariatet forventede af en 
virksomhed som os. Grundet et højt investerings-
niveau blev vi dog i 2015 nødt til at hæve priserne 
for 2016 til det maksimale beløb, vi må opkræve 
hos forbrugerne. Læs mere på side 33.

Økonomi og 
bæredygtighed
For kunne drive en bæredygtig virksomhed er det 
nødvendigt, at der er styr på økonomien. Økono-
mien skal også være bæredygtig. 

Hos os er hensyn til miljø og arbejdsmiljø vigtige 
parametre, når der investeres. Nogle af vores inve-
steringer kan betale sig både økonomisk og ud fra 
bæredygtighedsparametre – fx, når vi bliver bedre 
til at få energi ud af spildevand – mens andre in-
vesteringer ikke er rentable ud fra en rent økono-
misk betragtning. Samlet set arbejder vi ud fra, at 
vi forstår ”effektivitet som service og kvalitet under 
hensyntagen til miljø og økonomi”.

Som selskab er vi underlagt Odense Kommunes 
Ejerpolitik. Her er formuleret krav, der vedrører både 
mere hårde elementer som investeringer, effektivi-
tet og stordriftsfordele, samt mere bløde hensyn til 
miljø og arbejdsmiljø (se side 42). Når vi balancerer 
mellem hensynet til miljø og effektivitet, er det altså 
fuldt ud i tråd med ønskerne fra vores ejere.

De kommende år vil vi blive udfordret på at ramme 
den rette balance, da økonomien bliver strammere 
på grund af de statslige krav til vandselskaberne.

I 2015 har vi skruet op for  
virksomhedens tilstedeværelse på 

LinkedIn, da erfaringen er, at vi her  
når mange potentielle samarbejds-partnere i branchen
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Du kan finde vores vigtigste regnskabstal i Vores 
virksomhed, som supplerer denne rapport og kan 
findes på vandcenter.dk/publikationer. Eller i det fi-
nansielle regnskab, som kan findes på Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsens hjemmeside.

Effektiviseringer
I 2015 søgte vi at forberede os på de strammere 
økonomiske krav ved at have fokus på den effek-
tive virksomhed. Vi tog hul på en ny organisering, 
som er tilpasset de udfordringer, vi har i dag og i de 
kommende år. En af de konkrete forandringer var 
bl.a., at arbejdet med prognoser og analyser blev 
opprioriteret, så vi bliver bedre til at bruge vores 
ressourcer de rigtige steder. Det betyder også, at vi 
bliver bedre til at forberede vores medarbejdere på 
fremtidige forandringsprocesser.

Vi styrkede vores geografiske informationssystem 
(GIS), som er datagrundlaget på alle vores lednings-
anlæg. GIS kan anvendes mere aktivt i mange af 
vores arbejdsprocesser. Derfor har vi ansat en GIS-
chef, der skal sikre en god og effektiv udvikling på 
GIS-området.

Et andet tiltag var udviklingen af vores eget En-
terprise Ressource Planning (ERP), som er en forret-
ningsplatform, der integrerer en række IT-systemer, 
og som understøtter styringen af ressourcer og 

økonomi. I 2015 kom vi videre med indførelsen af 
systemet. 

Vi tog hul på indførelsen af Asset Management, 
som handler om styring af selskabets værdier og 
prioritering af investeringer. I branchen generelt 
gælder det, at når man arbejder med anlæg og rør, 
der har lang levetid, kan det være fristende at ud-
skyde bekostelig renovering og udskiftning. Vi prio-
riterer løbende vedligehold, og Asset Management 
skal hjælpe os med at ramme den rigtige balance 
for, hvornår det bedst kan betale sig at sætte ind.

Et andet værktøj til at prioritere vores indsatser 
og investeringer er en integreret model for kloak-
system, renseanlæg og vandløb, som vi etablerer 
i samarbejde med det amerikanske rådgiverfirma 
CH2M. Dertil er der brug for at måle vandkvaliteten 
i åer og vandløb, der påvirkes af meget andet end 
de udledninger, vi har fra vores renseanlæg. I 2015 
har vi opsat en målestation, der skal måle vand-
kvaliteten på et udvalgt sted i Odense Å, og flere 
vil følge efter. Måledata skal bruges til opstilling af  
modeller, så vi får et bedre billede af, hvor vi får 
mest miljø for pengene, når vi investerer i nye rør, 
bygværker og anlæg.

Krav til VandCenter Syd
Odense Kommunes Ejerpolitik udstikker en række krav og forventninger 
til, hvordan VandCenter Syd overordnet driver virksomhed, bl.a. at vi skal:

• Vægte fremtidssikring af vores anlæg
• Have fokus på effektiviseringer
• Understøtte brugen af sociale klausuler og arbejdsklausuler
• Have fokus på stordriftsfordele, systemeksport og fusioner
• Bidrage til, at miljøet får det bedre
• Aktivt arbejde for at være en attraktiv arbejdsplads
• Præge børn og unges bevidsthed om miljørigtig adfærd
• Have en åben og troværdig kommunikation

Kilde: Odense Kommunes Ejerpolitik 2015-2018, www.odense.dk

Soliditetsgrad 

75,6 %
viser vi har en sund virksomhed

Egenkapital: 

6.442
mio. kr.

Omsætning

434
mio. kr.
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Virksomhedsmål og servicekrav 2015
 Drikkevand baseret på rent grundvand

 Mere end 95 % af vores samlede grundvandsindvinding skal være rent grundvand, der overholder grænseværdi-
erne for miljøfremmede stoffer.

 Begrænse lækagetab og ledningsbrud
 Vi vil udskifte 5 km drikkevandsledninger af støbejern, eternit og PVC.

 Drikkevandskvalitet
 Vi vil sikre rent drikkevand til vores kunder ved at eftervise høj vandkvalitet gennem planlagte mikrobiologiske 

analyser. Vi udtager ca. 4 gange så mange analyser, som loven kræver.

 Drikkevandets hårdhed
 Vi vil sikre, at drikkevandets hårdhed er mindre end 21 grader dH.

 Forsyningssikkerhed på afløbssystemet
 Vi vil sikre, at der forekommer mindre end to tilfælde af afløbsstop pr. 10 km spildevandsførende hovedledning.

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

 Renseanlæggenes bidrag til et bedre vandmiljø
 Vi vil sikre, at udløbsvandet fra renseanlæggene har et indhold af total kvælstof på under 4 mg/l og et total fosfor på 

under 0,3 mg/l. Dette er væsentligt lavere end udlederkravene, som for kvælstof er 8 mg/l og for fosfor er mellem 
0,5-1,5 mg/l, afhængigt af renseanlæggets størrelse og placering.

 Forberede vores medarbejdere til en forandringsvillig virksomhedskultur
 Vi vil etablere et analyseberedskab, der bl.a. skal forberede vores medarbejdere i forhold til, hvordan fremtidige 

forandringsprocesser skal forløbe.

 Involvere vores medarbejdere i fælles projekter med internationale samarbejdspartnere
 Vi gennemfører et udviklingsprojekt i et internationalt samarbejde, fx med det hollandske vandselskab Vitens, hvor 

en eller flere medarbejdere involveres.

 Forbedre kemikaliestyringen til fordel for arbejdsmiljøet
 Vi vil standardisere brugen af kemikalier og derved reducere antallet af nødvendige kemikalier samt arbejde på at 

substituere de kemikalier, som kan substitueres med mindre miljø- og arbejdsmiljøbelastende stoffer.

 Mindske energi- og vandtab
 Vi vil sikre, at vores vandtab holdes under 8% af den udpumpede vandmængde.

 Overblik over væsentlig miljøbelastning
 Vi vil igangsætte arbejdet med at skabe overblik over vores væsentligste emissioner.

 Forsyningssikkerhed drikkevand
 Vi vil sikre, at driftsforstyrrelser i vandforsyningen ikke påvirker den enkelte kunde mere end 5 timer.

 Forsyningssikkerhed på afløbssystemet
 Ingen kunder må være afskåret fra at aflede spildevand i mere end 4 timer.

 Vandforsyningstryk
 Vi vil sikre den enkelte kunde et normalt vandtryk på mellem 20 og 50 mVS. Trykvariationen i forhold til normaltryk-

ket ligger inden for +5/-10 mVS. Kortvarige større udsving kan forekomme.

 Registrering af berettigede klager
 Fra og med 2015 vil vi registrere alle såkaldt berettigede klager i henhold til DANVA’s definition. Berettigede klager 

er kundeklager, hvor årsagen til klagen kan henføres til fejl i VandCenter Syds system eller håndtering. 

 Effektivisere ved at sikre service og kvalitet under hensyn til miljø og økonomi
 Vi vil være blandt de 25 % mest effektive vandselskaber, både på vand- og spildevandsområdet i henhold til delta-

gerne i DANVAs benchmarking.

 = DELVIST OPFYLDT = OPFYLDT  = IKKE OPFYLDT
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”Vand er det nye vind”
Den danske vandsektor har en klar, fælles vision om udvikling og 
eksport af dansk vandteknologi. VandCenter Syd har sammen med 
Dansk Industri, Dansk Miljøteknologi og DANVA været med til at 
udarbejde Vandvision 2015 på et topmøde hos den daværende 
miljøminister. 

Visionen er, at ”Danmark i 2025 skal være verdensførende i at 
levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger”, og her er 
forsyningsselskabernes vigtige rolle i relation til eksport af vand- 
og miljøteknologi også beskrevet.  Det forventes, at visionen 
kan bidrage til en fordobling af dansk eksport samt 4.000 nye 
arbejdspladser. 

I VandCenter Syd understøtter vi eksport af dansk knowhow og 
vandteknologi, bl.a. gennem innovative partnerskaber med private 
virksomheder og ved at deltage i fyrtårnsprojekter i Danmark og 
udlandet. Vandvision 2015 har været inspiration for os i arbejdet  
med vores Strategi 2015-2019.

Du kan finde Vandvision 2015 på danva.dk/vandvision.

1

VANDVISION
2015
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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.

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 adfærd søge at 
påvirke vores leverandører og 
samarbejdspartnere i ind- og 
udland til at gøre det samme.

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.

Være en kompetent og 
attraktiv samarbejdspartner 
for de samfund, vi arbejder 
i, deltage aktivt i udvikling 
og innovation og formidle 

viden om vand og miljørigtig 
adfærd. Vi vil arbejde imod 

korruption og for god 
forretningsetik – og søge at 

påvirke vores leverandører og 
samarbejdspartnere i ind- og 
udland til at gøre det samme.

Sikre gode, attraktive 
og rummelige 

arbejdsforhold med 
kollektive overenskomster, 
hvor medarbejderne trives 
og udvikler sig med stort 

medansvar og medindflydelse 
– og skabe rammerne for et 

sundt og sikkert arbejdsmiljø, 
fysisk og psykisk.

Levere produkter og 
ydelser, der som minimum 
lever op til gældende krav 

til drikkevandskvalitet, 
forsyningssikkerhed og 

udledning til recipienter – og 
vi vil hele tiden forsøge at 

gøre det endnu bedre, end 
lovgivningen kræver.

Sådan tager  
vi ansvar

Vi vil:
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BÆREDYGTIG UDVIKLING

ANSVARLIG VIRKSOMHED

FODAFTRYK

VAND

MEDARBE
JD
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E
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M

FUND

Ansvar hele vejen rundt

Det handler om vand. Vandet er vores kerneprodukt, og det er 
omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør. Vi vil være en ansvarlig 
virksomhed, der bevæger os mod en bæredygtig udvikling. 
Med den ramme udpeger vi i denne rapport vores ansvarligheds- 
indsatser i temaerne: medarbejderne, fodaftrykket og ikke 
mindst samfundet – for hvem vi er sat i verden for.  
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Rapport i nye rammer
I de tidligere års rapporter har vi fulgt de principper 
for rapportering af samfundsansvar, der er define-
ret i et internationalt paradigme, Global Reporting 
Initiative (GRI). 

I 2015 blev et revideret GRI-paradigme, GRI G4 Su-
stainability Reporting Guidelines introduceret. Vi 
har ved en proces med deltagelse af ledergruppen 
vurderet, at GRI i sin nye form ikke længere er den 
rette rapporteringsramme for os. Vi har dog fortsat 
ladet os inspirere af GRI-paradigmet ved at vælge 
de indikatorer, der bedst belyser, hvordan vi løfter 
vores samfundsansvar. 

Vi rapporterer fortsat på de bæredygtighedsindika-
torer, som vi i 2012 udviklede som et supplement til 
GRIs indikatorer. Du kan se listen med de udvalgte 
indikatorer på side 50-51.

Det er vigtigt at understrege, at rapporteringsram-
men er i proces. I 2016 vil vi videreudvikle vores 
rapportering og hele vores ansvarlighedsindsats 
med fokus på de ti principper for virksomheders 
samfundsansvar fra FNs Global Compact, som vi vil 
tilslutte os i 2016.

Arbejdet med at tydeliggøre sammenhængen mel-
lem strategiplaner, virksomhedsplaner og afrap-
portering vil fortsætte i 2016 for at imødekomme 
et ønske fra vores bestyrelse.  

Interessenter i fokus
Vi vil gerne sikre os, at vi i vores ansvarlighedsind-
sats sætter fokus på de forhold, der er væsentligt for 
vores interessenter – og vi vil gerne skrive rappor-
ter, der er så vedkommende for vores interessenter 
som muligt. 

Vores aktiviteter påvirker og påvirkes af en lang 
række interessenter. I vores ansvarlighedsindsats 
og -rapportering fokuserer vi på fire grupper:

Forbrugskunder
Medarbejdere
Ejere
Vandsektoren 

Vi ser vores forbrugskunder som vores primære eks-
terne interessenter. De er direkte aftagere af vores 
kerneydelser og dermed dem, som vi har det stør-
ste ansvar overfor. Som borgere er de også med til 
at vælge de politikere, der beslutter rammerne for 
vores virke. Derfor har vi valgt at sætte vandforbru-
gerne i centrum som vores primære læsere i denne 
rapport. 

Hvad er vigtigst for dig…?
Vi har valgt og også justeret vægtningen af emner-
ne til rapporten på baggrund af en væsentligheds-
analyse, som er gennemført med inspiration fra GRI 
G4 Sustainability Reporting Guidelines. Emnerne 
afspejler de områder, som er vurderet vigtigst for 
VandCenter Syd og de fire interessentgrupper 
nævnt ovenfor. Du kan se emnerne og væsentlig-
hedsanalysen på side 48.

Som input til væsentlighedsanalysen har vi i 2015 
gennemført en spørgeundersøgelse på Facebook 
blandt vores forbrugskunder. Forbrugskunderne 
blev i undersøgelsen bedt om at angive vigtighe-
den på en skala fra 1 – 5 af 12 indsatsområder – 
fra beskyttelse af grundvand og vandmiljøer over 
kommunikation og kundeservice til undervisning, 
udvikling og innovation. Vi fik i alt 267 besvarelser. 

Grundvandsbeskyttelse og sunde vandmiljøer blev 
de klare topscorere. Over 95% af deltagerne vur-
derede disse indsatser som meget vigtige/vigtige.  

Om rapporten
Ansvarlighed er en kerneværdi i VandCenter Syd. I vores årlige ansvarligheds-
rapporter gør vi status over, hvordan vi har løftet vores samfundsansvar i året, der 
er gået. Det har vi gjort siden 2008. Men i år har vi grebet processen an på en lidt 
anden måde end tidligere. 
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Væsentlighedsanalyse – CSR-emner
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Betydning for vores virksomhed

Eksport af  
vandteknologi

Partnerskaber 

Fremtidssikret 
forsyning

Samfundsansvar

Effektivitet og  
konsolidering

Ejerpolitik

Mangfoldigt  
arbejdsmarked

Medarbejder- 
trivsel

Sundt og sikkert 
arbejdsmiljøBæredygtig  

ressource- 
anvendelse

KlimatilpasningInteressentdialog

Kommunikation  
og formidling

Forsynings- 
sikkerhed  

– drikkevand

Drikkevands- 
sikkerhed

Prisudvikling

Kundetilfredshed

Grundvands- 
beskyttelse

Spildevands- 
rensning

Grøn energi- 
produktion

Forsynings- 
sikkerhed  

– spildevand

Energiforbrug

Undersøgelsen viste også, at prisen på vand og 
prisudviklingen over tid optager vores forbrugere 
meget. Derfor har vi som noget nyt i år stillet skarpt 
på, hvad pengene går til.  Det kan du læse om på 
side 32-33.

I 2016 er det planen, at vi skal kvalificere væsent-
lighedsanalysen yderligere gennem en tættere 
dialog med vores forbrugskunder, ligesom vi også 
planlægger at indhente yderligere input fra vores 
medarbejdere. 

Afgrænsning
Ansvarlighedsrapporten omfatter hele VandCenter 
Syd koncernen, inkl. SamAqua A/S. Du kan se vores 
koncernstruktur og læse mere om de enkelte sel-
skaber på vores hjemmeside: vandcenter.dk/om-
os/koncernstruktur.

Evaluering og verifikation
Vores bestyrelse har selvevalueret rapporten, og 
rapporten er desuden verificeret af tredjepart for at 
højne rapporteringskvaliteten. Revisorerklæringen 
kan ses på side 49. 

Rapporteringsperiode og metode
Denne rapport dækker perioden 1. januar - 31. de-
cember 2015.

Regnskabspraksis for GRI-indikatorer og vores egne 
udviklede bæredygtighedsindikatorer er tilgænge-
lige på vores hjemmeside: 
vandcenter.dk/om-os/publikationer/indikator.
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Ordforklaringer
1 µm: Mikrometer som er 1/1.000.000 meter eller 
1/1.000 millimeter.
Biogødning: Slam fra renseanlæg, som vi bringer 
ud på markerne/til kompostering.
Bæredygtig udvikling: At sikre, at vores børn og 
børnebørn arver en fremtid, der er mindst lige så 
god som i dag.  
Certificering: En vurdering af og bekræftelse på, at et 
system er i overensstemmelse med en given standard. 
Bekræftelsen udstedes af et certificerende organ.
Cirkulær økonomi: Forretningsmodel, der handler 
om at værne om jordens ressourcer og bevare dem 
i cirkulære kredsløb (fra vugge til vugge) frem for 
den lineære tankegang (fra vugge til grav).  
CO2: Forskellige drivhusgasser påvirker klimaet i 
forskellig grad. For at gøre dem sammenlignelige 
bruges CO2-ækvivalenter. Hvor vi skriver CO2, mener 
vi CO2-ækvivalenter.
Grundvandsstand: Højde på grundvandsspejlet 
i jorden.
Grundvandsmagasin: Område i jorden, hvor det 
er muligt at pumpe vand op fra. 
Klimagasser: Også kaldet drivhusgasser - er luftar-
ter, der påvirker drivhuseffekten og klimaet. Fx kul-

dioxid (CO2),  lattergas (N2O) og metan (CH4).
Kloakopland: Område, der afleder regn- og spilde-
vand til samme anlæg.
Livscyclusvurdering: LCA er en metode til at 
vurdere, hvilke potentielle miljøpåvirkninger og res-
sourceforbrug, der er knyttet til et produkt eller en 
service - fra ”vugge til grav”.
Nitrifikation: Proces, hvor bakterier (nitrificerende 
bakterier) nedbryder ammonium til nitrat.
Nærvedulykker: En uønsket hændelse, der kunne 
have medført en arbejdsulykke.
Odense Kommunes Kontrolenhed: Enhed, der 
arbejder på at komme social dumping til livs. En-
heden er nedsat af Odense Kommune og kontrol-
lerer ved tilsynsbesøg, om leverandører overholder 
arbejdsklausuler eller sociale klausuler.
Overløb: Under regn kan det forekomme, at kloak-
ken ikke kan rumme vandmængden og det løber 
over i fx et vandløb. 
Permeabel asfalt: Er en type asfalt, som også kal-
des trylleasfalt, fordi regnvand kan sive igennem 
asfaltlaget og videre ned i jorden. 
Prisloft: Den maksimale ramme for prisen på hen-
holdsvis levering af vand og behandling af spilde-

vand, som årligt tildeles vandselskaber individuelt. 
Præaudit: Audit, hvor man får en pejling af, hvor 
tæt man er på at kan blive certificeret.
Recipient: Den der ”modtager” vandet – fx en å el-
ler bæk.
Regnhave: Have, hvor regnvandet fra hustage, 
indkørsel og terrasse ledes ud i haven i stedet for 
i kloakken. 
Sekundavand: Vand der ikke har drikkevandskvali-
tet, men som fx kan anvendes industrielt.
Soliditetsgrad: Nøgletal til at vurdere værdien i en 
virksomhed, beregnet som egenkapitalen delt med 
de samlede aktiver.
Tunnelledning: Kloakledning lagt ved hjælp af 
tunnelering, som bruges bl.a. til klimatilpasning. 
Vejbed: Et beplantet bed, som kan erstatte rende-
stensriste. Vejvand ledes ind i vejbede, hvor det for-
damper, optages af planter eller siver ned i jorden.
VTU-fonden: Vandsektorens Teknologiudviklings-
fond er en uafhængig, non-profit fond, som yder 
støtte til teknologiudvikling og demonstrationsan-
læg inden for vandsektoren.

Revisorerklæring

49

Uafhængig revisors erklæring med begrænset 
sikkerhed

Til Vandcenter Syd Holding interessenter
Vi har udført en erklæringsopgave med begrænset 
sikkerhed om Vandcenter Syd Holding’s Ansvarlig-
hedsrapport for 2015 med henblik på at afgive en 
erklæring om rapportens troværdighed. 

Ledelsens ansvar for Ansvarlighedsrapporten 
2015
Ledelsen i Vandcenter Syd Holding har ansvaret for 
udarbejdelsen af Ansvarlighedsrapporten for koncer-
nen i henhold til koncernens kriterier, som fremgår 
af afsnittet Om rapporten samt af regnskabspraksis 
for medtagne data, der kan findes på vandcenter.dk/
om-os/publikationer/indikator. Dette ansvar omfat-
ter udformning, implementering og opretholdelse 
af intern kontrol, der er relevante for udarbejdelsen 
af Ansvarlighedsrapporten for koncernen, og som 
sikrer, at rapporten er uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Vandcenter Syd Holding’s regnskabspraksis for data 
i Ansvarlighedsrapporten samt afsnittet Om rappor-
ten indeholder ledelsens argumentation for valg af 
emner og indikatorer, ligesom den indeholder en 
definition af rapporteringens omfang for hver type 
oplysninger.

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

PwC er underlagt international standard om kva-
litetsstyring, International Standard on Quality 
Control 1, og anvender således et omfattende kva-
litetsstyringssystem, herunder dokumenterede po-
litikker og procedurer vedrørende overholdelse af 
etiske krav, faglige standarder og gældende krav i 
lov og øvrig regulering.

Revisors ansvar
Vores ansvar er på grundlag af de udførte procedu-
rer og det opnåede bevis at udtrykke en konklusion 
med begrænset sikkerhed om
• hvorvidt ikke-finansielle data, der indgår i Ansvar-

lighedsrapporten 2015 er opgjort i henhold til 
regnskabspraksis vandcenter.dk/om-os/publika-
tioner/indikator,

• hvorvidt, Vandcenter Syd Holding’s Ansvarlig-
hedsrapport for 2015 understøtter FN’s Global 
Compact med de data og informationer, der 
fremgår af rapporten, og

• hvorvidt der er sammenhæng mellem den of-
fentliggjorte virksomhedsstrategi for 2015-19, 
den offentliggjorte virksomhedsplan for 2015 og 
CSR strategien, som den er præsenteret i Ansvar-
lighedsrapporten 2015 i forhold til væsentlighed, 
relevans og balancen mellem de indikatorer, der 
indgår i rapporten.

Et tværfagligt team bestående af revisorer, inge-
niører og andre eksperter har udført opgaven. Vi 
har udført erklæringsopgaven med begrænset 
sikkerhed i overensstemmelse med International 
Standard on Assurance Engagements 3000, ”An-
dre erklæringer med sikkerhed end revision eller 
review af historiske finansielle oplysninger”. Denne 
standard kræver, at vi planlægger og udfører opga-
ven for at opnå begrænset sikkerhed om, hvorvidt 
Ansvarlighedsrapporten for koncernen er uden væ-
sentlig fejlinformation. 

En erklæringsopgave med begrænset sikkerhed ud-
ført i overensstemmelse med ISAE 3000 omfatter en 
vurdering af hensigtsmæssigheden efter omstæn-
dighederne af Vandcenter Syd Holding’s anvendelse 
af den anførte ikke-finansielle regnskabspraksis som 
grundlag for udarbejdelsen af de ikke-finansielle 
data og oplysninger for koncernen, en vurdering 
af risikoen for væsentlig fejlinformation i Ansvar-
lighedsrapporten 2015, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, den under omstændighederne 
nødvendige håndtering af de vurderede risici samt 
en vurdering af den samlede præsentation af An-
svarlighedsrapporten for koncernen. Omfanget af 
en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed 
er betydeligt mindre end en revisionsopgave med 
høj grad af sikkerhed hvad angår både risikovurde-
ringsprocedurer, herunder forståelse af intern kon-
trol, og de udførte procedurer til håndtering af de 
vurderede risici.

De udførte procedurer er baseret på vores fag-
lige dømmekraft og har omfattet forespørgsler, 
observation af udførte processer, besigtigelse af 
dokumenter, analyser, vurdering af hensigtsmæs-
sigheden af kvantificeringsmetoder og rapporte-
ringspolitikker samt sammenholdelse med eller 
afstemning til underliggende materiale.

I lyset af de omstændigheder, der gælder for op-
gaven, har vi i forbindelse med udførelsen af oven-
nævnte procedurer:
• gennemført forespørgsler vedrørende metoder, 

procedurer og intern kontrol samt foretaget ud-
valgte interviews med de ansvarlige for data og 
rapportering, herunder stikprøvevis kontrol af den 
underliggende dokumentation,

• foretaget en vurdering af, hvordan Vandcenter 
Syd Holding har rapporteret i forhold til de ti prin-
cipper, der er omfattet af FN’s Global Compact,

• foretaget sammenholdelse af Vandcenter Syd 
Holding’s offentliggjorte virksomhedsstrategi for 
2015-19 med offentliggjort virksomhedsplan for 
2015 og CSR strategien som den er præsenteret 
i Ansvarlighedsrapporten 2015.

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

Konklusion med begrænset sikkerhed
På grundlag af de af os udførte procedurer og det 
opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med for-
hold, der giver os anledning til ikke at konkludere, at
• de ikke-finansielle data, der indgår i Ansvarlig-

hedsrapporten 2015 er opgjort i henhold til regn-
skabspraksis vandcenter.dk/om-os/publikationer/
indikator,

• Vandcenter Syd Holding’s Ansvarlighedsrapport 
for 2015 understøtter FN’s Global Compact med 
de data og informationer, der fremgår af rappor-
ten, og

• der er sammenhæng mellem den offentliggjorte 
virksomhedsstrategi for 2015-19, den offentlig-
gjorte virksomhedsplan for 2015 og CSR strate-
gien, som den er præsenteret i Ansvarlighedsrap-
porten 2015 i forhold til væsentlighed, relevans 
og balance mellem de indikatorer, der indgår i 
rapporten.

Odense, den 19. april 2016

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR nr. 3377 1231

Poul Erik Jacobsen
statsautoriseret revisor 

Jens Pultz Pedersen
civilingeniør, HD
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Oversigt over indikatorer samt FNs Global Compact
Denne rapport er udarbejdet efter Global Reporting Initaitive’s Sustainability Guidelines, G4, på et niveau under ”in accordance”. 
Samtidig har vores egne udviklede indikatorer, markeret med præfix VCS, givet input til rapporten. Oversigten herunder viser, 
hvor de afrapporterede G4- og VCS-indikatorer er adresseret i rapporten. Desuden er koblingen til de 10 principper i FNs Global 
Compact synliggjort.

FN GC Indikator Beskrivelse SIDE 

  Standardindikatorer
  Strategi og analyse
 G4-1 Forord fra administrerende direktør 3
 G4-2 Beskrivelse af væsentligste påvirkninger, risici og muligheder 4, 5, 40, 41, 42, 44
 
  Organisationens profil 
 G4-3 Organisationens navn 1
 G4-4 Primære brands, produkter og/eller tjenesteydelser 4
 G4-5 Placering af organisationens hovedkvarter 52
 G4-6 Lande hvor organisationen opererer 39
 G4-7 Ejerskabsform 37
 G4-8 Markeder, organisationen servicerer 38, 39
 G4-9 Organisationens omfang 21 
Princip 6 G4-10 Beskrivelse af arbejdsstyrken  21
Princip 3 G4-11 Arbejdsstyrke dækket af kollektive overenskomstaftaler 25
 G4-12 Organisationens leverandørkæde  4, 5
 G4-13 Væsentlige ændringer i organisationen  40
 G4-14 Organisationens adressering af forsigtighedsprincip  42
Princip 1-10 G4-15 Organisationen støtter eksternt udviklede charters, principper eller initiativer  
  vedr. økonomiske, miljømæssige og sociale forhold 6, 12, 20, 26, 30, 36
 G4-16 Medlemskab af foreninger 39
 
  Rapporteringsparametre
 G4-17 Afgrænsning af rapport  48
 G4-18 Proces til definering af rapportindhold 47
 G4-19 Væsentlige aspekter 47
 G4-23 Væsentlige ændringer ift tidligere rapporter 47, 48
 
  Interessentdialog
 G4-24 Interessenter inddraget af organisationen  47
 G4-25 Identifikation og udvælgelse af interessenter 47
 G4-26 Tilgang til interessentinvolvering 31, 47
 
  Rapportprofil
 G4-28 Rapporteringsperiode 48
 G4-30 Rapporteringscyklus 47
 G4-33 Ekstern verifikation 49
 
 
  Værdigrundlag og ledelsesstrategi
Princip 1-10  G4-56 Værdier og principper 5, 6, 12, 20, 21, 26, 30, 36
Princip 1-10 G4-DMA Ledelsesstrategi for økonomi, miljø, arbejdsforhold, menneskerettigheder,   
  samfund og produktansvar 45
 
 
  Økonomi
 G4-EC1 Skabt og distribueret økonomisk værdi 42
 G4-EC2 Klimaforandringers finansielle følgevirkninger 13, 14, 16
 VCS1 Investering i udvikling og innovation 39
 VCS2 Bæredygtig økonomi (konvergens mellem omkostninger og indtægter herunder  
  stabilitet i gældsætningen) 42
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FN GC Indikator Beskrivelse SIDE 

  Miljø
Princip 7, 8 G4-EN3 Energiforbrug 28
Princip 8, 9 G4-EN6 Energibesparelse 29
Princip 7, 8 G4-EN8 Samlet vandforbrug fordelt på kilder 4, 5
Princip 7, 8 G4-EN12 Påvirkning af biodiversitet 4, 5, 7, 15
Princip 7, 8 G4-EN15 Direkte greenhouse gas (GHG) emission (Scope 1, GHG-protocol) 28
Princip 7, 8 G4-EN16 Indirekte greenhouse gas (GHG) emission (Scope 2, GHG-protocol) 28
Princip 7, 8 G4-EN17 Andre indirekte greenhouse gas emissioner (Scope 3, GHG-protocol) 28
Princip 8, 9 G4-EN19 Tiltag og reduktion af greenhouse gas emission 28, 29
Princip 8 G4-EN23 Affald til bortskaffelse 27
Princip 7, 8, 9 G4-EN27 Tiltag til formindskelse af miljøpåvirkning 13, 17
Princip 7, 8 VCS3 Reduktion i påvirkning ved indvinding af grundvand (kvantitet) 7, 8
Princip 8 VCS4 Bæredygtigt indkøb 40
Princip 8, 9 VCS5 Øget genanvendelse af næringsstoffer i slam 27
 
 
  Social
  Arbejdstagerrettigheder
Princip 6 G4-LA1 Medarbejderomsætning 21
Princip 6 G4-LA2 Medarbejderfordele 22, 23
Princip 3, 4, 5 G4-LA4 Medarbejdere omfattet af overenskomster 25
 G4-LA6 Arbejdsrelateret sygdomme og fravær 24
Princip 6 G4-LA9 Træning og uddannelse  21
Princip 6 G4-LA11 Feedback til medarbejdere (værdisamtale) 21
 
  Menneskerettigheder
Princip 2, 4, 5 G4-HR1 Indgåede aftaler/kontrakter med inkluderet klausuler for menneskerettighed 35
Princip 6 G4-HR3 Antal diskriminering og korrigerende handling 23, 35
 VCS6 Rekrutteringsstrategi 35 
 VCS7 Fravær og fastholdelse af medarbejdere 24 
 
  Samfund  
Princip 1 G4-SO1 Påvirkning af omkringliggende samfund 10, 15, 33 
 G4-SO11 Kundeklager 43 
Princip 10  Anti-korruption, økonomisk udnyttelse og bestikkelse 25 
 
  Produktansvar  
 G4-PR1 Livscyklusstadier for produkter og ydelser, hvor indflydelse på kunders sikkerhed   
  og sundhed er opgjort 7, 15, 18, 19 
 G4-PR2 Totale antal lov- og aftalebrud 10, 15 
 G4-PR5 Måling af kundetilfredshed 31 
 VCS8 Klimatilpasning 13 
 VCS9 Øget grundvandsbeskyttelse (vandkvalitetshensyn) 18 
 VCS10 Miljøhensyn ved udledning af renset spildevand 15 

Lovpligtig redegørelse 
for samfundsansvar i 
henhold til årsregn-
skabsloven §99a
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