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Samfund

Vi er et offentligt ejet vandselskab og har derfor et særligt samfundsansvar. Det betyder bl.a., 
at vi skal lytte til kundernes behov, være med til at udvikle vores lokalområde og bidrage til et 
mangfoldigt samfund.

Dialog med interessenter 
Vi lægger stor vægt på dialog og vil gerne styrke kontakten til 
vores interessenter, så vi kan blive endnu bedre til at stille skarpt 
på dét, der er vigtigt for dem. 

I årets løb har vi fortsat haft fokus på at dyrke dialogen via so-
ciale medier, primært Facebook. Vores opslag nåede i 2016 ud til 
461.558 brugere på Facebook, og 1 % af disse har synligt reage-
ret på kommunikationen via en kommentar, deling eller et ’like’. 

I 2016 deltog vi i en fælles nordisk undersøgelse, der undersøg-
te kendskab og holdninger til VandCenter Syd hos 1.000 af vo-
res kunder. Vi gennemførte også en fokusgruppeundersøgelse 
med nordfynske og odenseanske kunder. Resultaterne af de 
to undersøgelser bruger vi bl.a. til at målrette vores fremtidige 
kommunikationsindsatser, herunder også indholdet i denne 
rapport.

Undersøgelserne viser, at vores kunder generelt har stor tillid til 
os – men interesse og kendskab ligger lavt. Emner som vand-
pris og ansvarsfordeling ved fx kælderoversvømmelser i hjem-
met optager en del kunder og er derfor temaer, som vi vil være 
særligt opmærksomme på.Sådan kan du tage ansvar

Deltag i dialogen på facebook.com/vandcentersyd, 
så vi ved, hvad der er vigtigt for dig.

UDFORDRINGER
At løfte vores særlige samfundsansvar 
som offentligt ejet monopolvirksomhed

At styrke dialogen med vores 
interessenter

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

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

At bidrage til et rummeligt og 
mangfoldigt arbejdsmarked

At bidrage til byudvikling i vores 
forsyningsområde
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Tilfredshed og kundeservice 
Det er et mål i vores strategi at sætte kunden i centrum og sikre 
god kundeservice på alle niveauer. 

I 2016 har vi været særligt udfordret på dette mål på grund 
af langvarige tekniske problemer med et nyt telefonsystem – 
endda kombineret med udfordringer hos den underleveran-
dør, som står for kundekontakten ved afregning og flytning. 
Det har betydet tabte opkald, problemer med at komme igen-
nem på telefonen og frustration hos både kunder og medar-
bejdere. Vi arbejdede intensivt med at sikre driftsstabiliteten og 
forbedre telefonsystemet i 2016 og fortsætter indsatsen i 2017.

Vi ser også muligheder for at forbedre vores målinger af kun-
detilfredshed i forbindelse med, at vi udfører ledningsarbejde. 
I 2015 blev dette tilføjet som et fast punkt i planlægningen af 
projekter. Vi kan dog konstatere, at vi i 2016 kun udsendte 82 
spørgeskemaer – og fik bare 13 besvarelser igen. Det vil vi gøre 
bedre. Derfor bliver det et fokuspunkt på tværs af organisatio-
nen at øge opmærksomheden på tilfredshedsmålinger i 2017.

Lærerige klager
I 2016 etablerede vi et klagesystem for situationer, hvor en kun-
de har haft en sag med os og ikke føler sig ordentligt behandlet. 
Når det sker, nedsættes der et team bestående af afdelingsle-
der, projektleder, kunderådgiver og kundechef, som gennem-
går sagen i detaljer og træffer en afgørelse efter samtale med 
kunden. Afgørelsen deles både med kunden og organisationen 
for at sikre videndeling. 

I 2016 havde vi fire klager gennem det nye system. Vi får ge-
nerelt få klager, men vi oplever, at de giver både lærerige og 
værdifulde refleksioner i organisationen.

Pris og forbrug
Vores dialog med kunderne viser, at vandprisen er et emne, der 
optager mange. Ikke alle er klar over, at vandprisen er et ret 
præcist udtryk for, hvad det koster at levere vores ydelser. Vand-
Center Syd er 100 % finansieret af vores vand- og spildevands-
kunder og må ikke lave profit. 

Staten har, gennem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, sat en 
grænse for, hvor meget vand og spildevand maksimalt må ko-
ste. Priserne varierer fra vandselskab til vandselskab, idet der er 
forskel på fx behovet for renovering og investering. Den pris, vi 
må tage, er desuden udtryk for styrelsens vurdering af, hvilken 
indtjening vi har brug for – forudsat, at vi er effektive. Ingen 
vandselskaber får således lov til at opkræve flere penge, hvis 
behovet skyldes ineffektivitet. På den måde har forbrugeren en 
garanti for, at vi holder os på tæerne for at drive en sund virk-
somhed.

VandCenter Syd har længe haft fokus på at arbejde effektivt – 
bl.a. for at have råd til at udvikle vores ydelser og passe bedst 
muligt på miljøet. Vi arbejder for at give vores kunder mest mu-
ligt for pengene – fra grundvandsbeskyttelse og vedligehold af 
rør til regnvandshåndtering og beskyttelse af vandmiljøet. Du 
kan læse mere om vores effektiviseringsindsatser på side 37.

I 2016 steg prisen for både vand og spildevand. Det skyldtes 
bl.a. nye regler om lån og takster i vandsektoren samt ekstraor-
dinære investeringer til byudviklingsprojekter i Odense. For en 
gennemsnitshusstand svarede stigningen til ca. 37 kr. om må-
neden. På vandcenter.dk/priser beskriver vi prisudviklingen og 
de forhold, der påvirker prisen, for at synliggøre for kunderne, 
hvad de får for deres vandpenge.

Sådan kan du tage ansvar
Find gode råd til at spare på vandet på  
vandcenter.dk/sparetips.



VandCenter Syd · Ansvarlighedsrapport 2016

Særlige services
Vi undersøger løbende mulighederne for at tilbyde vores kun-
der bedre ydelser. Tidligere har vi bl.a. testet forskellige typer 
vandalarmer (advarsel ved øget vandforbrug) og fjernaflæste 
vandmålere. I 2016 evaluerede vi resultaterne af begge dele. 
Vandalarmerne fungerede ikke godt nok til, at vi vil anbefale 
dem videre, men erfaringerne med fjernaflæste målere arbej-
der vi videre med.

Byudvikling og socialt ansvar
VandCenter Syd har en vigtig opgave i at støtte op om byud-
viklingen i vores område. Helt lavpraktisk indebærer det, at vi 
skal sikre en god infrastruktur for vand og spildevand i byen 
– og flytte vores rør, hvis vi ligger i vejen for andre udviklings-
projekter. I 2016 havde vi derfor mange opgaver i forbindelse 
med bl.a. Odense Letbane (se side 16) og det nye byområde 
ved Thomas B. Thriges Gade (se side 17).

Blå og grøn by
I september var der officiel indvielse af Glisholm Sø, som nu 
er Odenses største. Søen er anlagt af VandCenter Syd som en 
regnvandssø, der skal beskytte Lindved Å mod overløb. Sam-
tidig er søen i høj grad et rekreativt naturareal med stisystem, 
siddepladser og fugleøer.

Vi prioriterer også selv at gennemføre projekter, som udvikler 
vores lokalområde i en blå og grøn retning, hvor omgivelserne 
får mere rekreativ værdi med vand og beplantning. I 2016 fort-
satte vi bl.a. planlægningen af en ”klimavej” på Vandværksvej og 
gik i dialog med en stor boligforening om udnyttelse af regn-
vand på deres arealer.

Nej til social dumping
Vi vil være med til at sikre gode forhold hos de entreprenører, 
der arbejder for os. Det betyder, at vi stiller krav om ordnede 
løn- og ansættelsesforhold i de kontrakter, vi indgår om tje-
nesteydelser, bygge- og anlægsprojekter. Disse krav kaldes 
arbejdsklausuler og gælder også for entreprenørens underen-
treprenører. Med andre ord er der kædeansvar. Vi vurderer, om 
kontrakten også skal rumme såkaldte sociale klausuler, hvor der 
kan være krav om ansættelse af fx lærlinge eller praktikanter. 

Vi har indgået en aftale med Odense Kommunes Kontrolen-
hed, der på vores vegne besøger projekter for at kontrollere, 

Vi deltager i forskellige events for 
at møde og tale med vores kunder. 
I 2016 rådgav vi bl.a. om regnvand i 
haven ved Fjordens Dag på Nordfyn.

En kunde hos os bruger i snit 

98 liter 
vand pr. døgn

Pris for 1 liter vand: 

6 øre
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om klausulerne overholdes. I 2016 har kontrolenheden været 
på fire besøg, som ikke har givet anledning til bemærkninger. 

I årets løb har vi arbejdet på at optimere vores interne proces-
ser, så vi fremover kan have klausuler på flere af vores kontrakter 
– og dermed også flere kontrolbesøg.

Mangfoldighed og uddannelse
Vi vil afspejle mangfoldigheden i det samfund, vi er en del af. Vi 
har tilsluttet os Odense Kommunes Mangfoldighedscharter og 
arbejder generelt på at være en rummelig arbejdsplads med 
muligheder for alle. I 2016 ansatte vi den første medarbejder 
på green card-ordning, og vi havde fire medarbejdere i fleksjob. 

Vi støtter også op om de lokale uddannelsesinstitutioner og 
har løbende elever, lærlinge og praktikanter. I 2016 havde vi 
syv praktikanter og syv elever/lærlinge. Desuden samlede vi for 
første gang alle medarbejdere, der har med oplæring af elever 
og praktikanter at gøre, for at sikre tværgående videndeling. 
Det resulterede i en række konkrete udviklingsforslag. I 2017 og 
2018 vil vi arbejde videre med fx håndbog, fælles tværgående 
opgave og kursus i ”den svære samtale”.

Vi indgår gerne projektsamarbejde med studerende. Samarbej-
det giver os friske input og adgang til den nyeste viden, sam-
tidig med at vi styrker de studerendes forbindelse til erhvervs-
livet. I 2016 havde vi bl.a. studerende, der skrev projekter om 
energioptimering på renseanlæg, biologisk fosforfjernelse og 
analysemetoder på laboratoriet. Gennem 3VAND-samarbejdet 
finansierer vi desuden to erhvervs-ph.d.er, se side 30.

Børn og læring
Vi vil gerne være med til at klæde fremtidens forbrugere på til 
at passe godt på vandet. Vi afholder gratis undervisningsforløb 
og rundvisninger på vandværker og renseanlæg i gennemsnit 
2-3 gange om ugen for skoleklasser og andre interesserede 
grupper. I 2016 indviede vi et nyt besøgscenter på vores store 
renseanlæg Ejby Mølle. Det moderniserede besøgscenter giver 
bedre rammer for at tage imod skoleklasser og andre besøgen-
de på anlægget. Der er bl.a. taget særligt hensyn til hygiejnefor-
hold, muligheder for at lave forsøg og fleksibel indretning til at 
understøtte forskellige arbejdsformer. 

Et andet nyt tiltag i 2016 var, at vi lancerede et valgfag om inno-
vation og bæredygtighed i samarbejde med UngNord, Fjern-
varme Fyn og Odense Renovation. Ca. 40 elever på 7.-9. klasse-
trin begyndte på faget i efteråret 2016 og fik til opgave at løse 
konkrete udfordringer fra bl.a. VandCenter Syds hverdag. Faget 
afsluttes i foråret 2017 og evalueres derefter.

”Lortebasket” på Odense Blomsterfestival 
2016 formidler til børn og unge, hvad der 
skal i skraldespanden henholdsvis toilettet.
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Vi lægger stor vægt på at formidle viden om 
vand til børn og unge. Her arbejder elever på 
vores valgfag i innovation og bæredygtighed.


