
VandCenter Syd · Ansvarlighedsrapport 2017

På disse sider kan du læse om vores tilgang til ansvarlighed og bæredygtighed. Om fundament, fo-
kus og rammer for vores indsats – og om nye, globale mål. 

Vores ansvar
Ansvarlighed er en helt grundlæggende værdi i VandCenter 
Syd. Det er både grundstenen i det fundament, vi står på, og 
det, der driver os i vores daglige virke. 

Som vandselskab har vi et ganske særligt ansvar for at værne 
om vores vigtigste fælles naturværdi, vandet – og for at værne 
om vores fælles sundhed.  

Når vi indvinder grundvand, låner vi vand fra naturens eget 
kredsløb. Det påvirker vandmiljøerne. Det gør det også, når vi 
sender vandet tilbage til naturen igen. Vi har derfor et ansvar 
for at begrænse vores påvirkning mest muligt, så vi bidrager til 
sunde vandmiljøer.

Vi har også et ansvar for at tage hånd om regn- og spildevand, 
så det bliver ledt væk og renset på forsvarlig vis, så vi bidrager til 
det gode liv - både i byerne og ved åer, fjord og hav. 

Og vi har et særligt ansvar for at sikre, at det drikkevand, vi le-
verer, er sundt og rent – så du trygt kan drikke vand direkte fra 
hanen. Både nu og i fremtiden.

Vidtrækkende ansvar
Men vores ansvar rækker videre endnu, ligesom vores aktivite-
ter gør det.  

Når vi bruger energi og materialer, og når vi køber varer, på-
virker vi fx miljø og klima - både direkte og indirekte. Vi har et 
ansvar for at begrænse denne påvirkning mest muligt gennem 
udviklingen af bæredygtige processer og bæredygtigt forbrug.

Vi har også et ansvar overfor de mennesker, der arbejder for 
os – vores medarbejdere – og for deres sundhed, sikkerhed og 
trivsel. Og vi har et ansvar overfor de mennesker, som vi arbej-
der for: Vores kunder og det samfund, vi er en del af.

Sådan tager vi ansvar
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Som offentligt ejet monopolvirksomhed er vi desuden i sær-
lig grad forpligtet på at forvalte vores økonomi ansvarligt og 
tænke langsigtet – fx når vi fastlægger prisudvikling, når vi ef-
fektiviserer, og når vi investerer i klimatilpasning og skovrejs-
ning. Ligesom vi som offentligt ejet virksomhed har et særligt 
ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet 
i bredere forstand. 

Både lokalt, nationalt og globalt – og altid i en balancering af de 
tre bundlinjer: samfund, miljø og økonomi.  

Sådan udvikler vi vores indsats 
I vores daglige arbejde og i vores ansvarlighedsindsats er vi for-
pligtet af nogle rammer og retningslinjer – fx skal vi overholde 
gældende lovgivning. Hertil kommer, at Odense Kommunes 
ejerpolitik stiller krav om ansvarlig virksomhed og bæredygtig 
udvikling.  

Herudover har vi valgt at tilslutte os FN's Global Compact, der 
formulerer ti overordnede etiske principper for virksomheders 
samfundsansvar samt at understøtte FN's 17 verdensmål for 
bæredygtig global udvikling. 

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med Global Compact 
og verdensmålene på side 8. 

Sammen med vores mission, vision og værdigrundlag er disse 
rammer og retningslinjer med til at forme vores ansvarligheds-
indsats. Både som den er formuleret i vores strategier og politik-
ker, og sådan som den folder sig ud i praksis - på tværs af vores 
planlægning, projekter og den daglige drift.

Fokus på læring og forbedring
Ansvarlighed handler imidlertid ikke blot om at følge retnings-
linjer og nå sine mål. Det handler i høj grad også om at holde 
kursen i hverdagens mange arbejdsgange – og om at justere 
kursen, når der er behov for det.  

Læring og forbedring er derfor også helt centrale og drivende 
processer for udviklingen af vores ansvarlighedsindsats. For at 
sikre at vi holder den ansvarlige kurs – og holder fokus på læ-
ring og forbedring – har vi bl.a. udviklet vores eget integrerede 
ledelsessystem, hvor vi stiller en lang række krav til os selv.

Ledelsessystemet bygger på de fire internationale standarder 
for miljø, arbejdsmiljø, kvalitet og fødevaresikkerhed, som vi har  
været certificeret efter siden 2008. Vi bliver eksternt auditeret 
på vores ledelsessystem to gange årligt, ligesom vi selv gen-
nemfører to interne audits om året. 

Ledelsessystemet sikrer fokus og fremdrift hen over året gen-
nem den løbende identificering og håndtering af konkrete 

forbedringspunkter, og det er dermed en vigtig del af vores 
ansvarlighedsindsats.

Medarbejderne er også med til at drive udviklingen frem i det 
daglige. Udvikling gennem læring og forbedring kan lige såvel 
finde sted uden om de formelle systemer og processer – fx hver 
gang en engageret medarbejder får øje på noget, vi kan gøre 
bedre og handler på det.  

Du kan læse om ledelsessystemet i vores ledelseshåndbog på 
vandcenter.dk/publikationer.  

Sådan gør vi status
Ansvarlighed er altså både en del af vores fundament, en driv-
kraft og et målrettet fokus for os.

Som et led i den løbende læring og udvikling af vores ansvar-
lighedsindsats har vi siden 2008 udarbejdet en årlig ansvarlig-
hedsrapport. Det er her, vi gør status på vores indsats i året, der 
er gået: Hvordan levede vi op til vores ansvar – og hvor skal vi 
blive bedre?

Rapporten giver samtidig dig som kunde i VandCenter Syd en 
mulighed for at kigge os over skulderen. Det mener vi nemlig 
også er en del af dét at være en ansvarlig virksomhed. 

Udfordringer
I rapporten gør vi status på vores indsats under overskrifterne: 
"Grundvand og drikkevand", "Spildevand og regnvand", "Sam-
fund", "Fodaftryk", "Medarbejdere" og "Virksomheden" samt 
"Økonomi".

På hvert af disse områder har vi identificeret en række udfor-
dringer, hvor vi som vandselskab har et ansvar for at fokusere 
vores indsats – og som vi måler vores indsats op imod i denne 
rapport. Udfordringerne står i de farvede bokse, der indleder 
hvert kapitel. 
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Målepunkter
Ud over udfordringerne har vi en række specifikke målepunkter 
eller indikatorer, vi måler vores indsats i forhold til. 

I 2017 har vi - i forlængelse af arbejdet med FN´s verdensmål - 
besluttet at udvikle nye mål for bæredygtig udvikling; det kan 
du læse mere om på side 9. Indtil disse nye mål er defineret og 
formuleret, fortsætter vi med at bygge vores rapportering på 
den samme formelle ramme som tidligere års rapporter. 

De fleste indikatorer er således hentet i den internationale 
standard for ansvarlighedsrapportering, Global Reporting Initia-
tive (GRI). Hertil kommer en række bæredygtighedsindikatorer, 
som vi udviklede i 2012 og som er specifikt relevante for os 
som vandselskab. Du kan se en oversigt over alle indikatorer på 
vandcenter.dk/ansvarlighed. 

Herudover afrapporterer vi på en række mål fra vores årlige 
virksomhedsplan. Dem finder du i oversigten Mål og resultater 
på side 49. Og endelig følger vi i ansvarlighedsrapporten op 
på projekter og udviklingsaktiviteter fra Strategi 2015-19 og Virk-
somhedsplan 2017, hvor det er relevant i forhold til rapportens 
fokus.

Du kan finde både strategien og virksomhedsplanen på vand-
center.dk/publikationer.

Globalt ansvar
Vi støtter op om de ti principper i FN's Global Compact, fordi 
de ligger i naturlig forlængelse af vores værdigrundlag som an-
svarlig virksomhed – og fordi vi mener, at alle virksomheder har 
et ansvar for at bidrage til en bæredygtig global udvikling. Det 
er først, når stater, organisationer og virksomheder går sammen 
om at tage ansvar, at vi for alvor kan rykke udviklingen i den 
rigtige retning – og at vi som dansk vandselskab har et ansvar 
for at gå forrest og bidrage til udviklingen der, hvor vi kan. Fordi 
vi kan. 

Vi ser Global Compact som en dagsorden, der med sin formu-
lering af nogle overordnede, etiske principper for ansvarlig virk-
somhed i en global virkelighed kan være med til at drive denne 
udvikling frem. Ikke mindst når denne dagsorden kobles med 
konkrete udviklingsmål i form af FN's 17 verdensmål. 

FN's Global Compact 
De ti principper

• Virksomheden bør støtte og respektere 
beskyttelsen af internationalt erklærede 
menneskerettigheder

• Virksomheden bør sikre, at den ikke medvir-
ker til krænkelser af menneskerettighederne

• Virksomheden bør opretholde forenings-
friheden og effektivt anerkende retten til 
kollektiv forhandling

• Virksomheden bør støtte udryddelsen af 
alle former for tvangsarbejde

• Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse 
af børnearbejde

• Virksomheden bør afskaffe diskrimination i 
relation til arbejds- og ansættelsesforhold

• Virksomheden bør støtte en forsigtighedstil-
gang til miljømæssige udfordringer

• Virksomheden bør tage initiativ til at 
fremme større miljømæssig ansvarlighed

• Virksomheden bør opfordre til udvikling og 
spredning af miljøvenlige teknologier

• Virksomheden bør modarbejde alle former 
for korruption, herunder afpresning og 
bestikkelse

Kilde: samfundsansvar.dk/fns-global-compact
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Mål for bæredygtig udvikling
Da vi i 2016 tog FN's verdensmål til os som et globalt perspektiv 
på bæredygtighed, var det et naturligt næste skridt i udviklin-
gen af vores ansvarlighedsindsats. 

I 2017 iværksatte vi et analysearbejde, der havde til formål at 
undersøge, hvordan vi bedst kan støtte op om verdensmålene, 
så vi bidrager til reel bæredygtig udvikling.  

Den indledende analyse omfattede en grundig gennemgang 
af samtlige 17 verdensmål, 169 delmål og 232 målepunkter, så-
dan som de er formuleret af FN – holdt op imod vores virke og 
vores indsatser indtil nu. 

Konklusionen var, at bæredygtig udvikling er en kompleks stør-
relse – og at der er brug for en dybere granskning af, hvor og 
hvordan vi som dansk vandselskab kan bidrage mest virknings-
fuldt, før vi formulerer vores egne mål op imod verdensmålene.   

For hvor ligger de primære udfordringer for netop vores virk-
somhed? I en bredere dansk kontekst – og set i et globalt per-
spektiv? Hvor har vi et ansvar, direkte eller indirekte – og hvor 
har vi mulighed for at støtte eller skabe udvikling? 

Vi besluttede derfor ved udgangen af 2017 at nedsætte en 
tværorganisatorisk projektgruppe, der hen over de næste to år 
skal arbejde i dybden med disse spørgsmål – og hen imod en 
formulering af vores egne, specifikke mål for bæredygtig ud-
vikling.  

Det er hensigten, at disse mål skal skrives ind i vores næste 
5-årsstrategi, Strategi 2020-24 – og verdensmålsprojektet leverer 
dermed et væsentligt bidrag til den kommende strategiproces.

Vi støtter op om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og inddrager dem i udviklingen af vores ansvarlighedsarbejde.


