
Mål og resultater
I vores virksomhedsplan for 2018 havde vi nedenstående servicemål for året. Hvorvidt det lykkedes os at nå disse mål, fremgår af 
dråberne. Sidetallene i skemaet henviser til Ansvarlighedsrapport 2018.
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Mål for drikke-
vandskvalitet

Andel af akkrediterede mikrobiologiske drikkevandsprøver, som overholder kravene tilstræbes at være 100%. Se side 
11.

Antal planlagte akkrediterede mikrobiologiske drikkevandsprøver i forhold til antal lovpligtige mikrobiologiske 
drikkevandsprøver planlægges til at være større end 400%. Se side 11.

Endvidere tilstræbes det at producere drikkevand med lavest mulig koncentration af pesticider/nedbrydningspro-
dukter - og god margin til grænseværdien - under hensyntagen til energiforbrug, bæredygtig indvinding, spredning 
af indvinding og forsyningssikkerhed. Se side 10.

Drikkevandets hårdhed tilstræbes at være mindre end 21 grader dH.

Mål for forsy-
ningssikkerhed  
(drikkevand)

Vores kunder må ikke være afskåret fra vandforsyning i mere end 10 minutter, målt som gennemsnit pr. postadresse 
(max. antal forbruger-afbrydelsesminutter).

Antal ledningsbrud pr. 10 km ledning tilstræbes at være mindre end 0,8.

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.

Mål for miljø 
(vandtab)

Vandtab på ledningsnettet målt i % af udpumpet vandmængde tilstræbes at være mindre end 8%.

Vandtab på ledningsnettet målt som det specifikke vandtab tilstræbes at ligge på samme niveau som sidste år, 1,26 
m³/km/døgn. Se side 11.

Mål for forsy-
ningssikkerhed  
(spildevand)

Antal afløbsstop i forsyningens anlæg, der påvirker vandgennemstrømningen gennem ledningsnettet, tilstræbes at 
være mindre end 2 per 10 km.

Ingen kunder må være afskåret fra at aflede spildevand i mere end fire timer.

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

Mål for spilde-
vandskvalitet

De gennemsnitlige udløbskoncentrationer af kvælstof, fosfor og BI5 fra renseanlæggene holdes under udledningstil-
ladelserne med god margin. Rensegraden for de nævnte stoffer styres med udgangspunkt i en balanceret vurdering 
af myndighedskrav, energiforbrug, miljøbelastning og økonomi. 

Overløb er den samlede aflastningsmængde i m³, der udledes til recipienter fra overløbsbygværker pr. år pr. reduce-
ret ha opland [m³/år/reduceret ha opland]. Vi vil i løbet af 2018 arbejde på at fastlægge et internt servicemål på over-
løb, der er i overensstemmelse med vores strategiske indsatser for at reducere virksomhedens fodaftryk. Se side 14.

Mål for øget 
gas- og el- 
produktion

Vi arbejder mod at blive energi- og CO2-neutrale. Vi ønsker fortsat at øge vores egenproduktion af biogas og dermed 
energi. I 2017 indførte vi såkaldt recuperativ slamafvanding på Ejby Mølle renseanlæg. Det er en proces, som giver 
spildevandsslammet længere opholdstid i rådnetankene. Formålet er at øge gasproduktionen - og dermed også 
elproduktionen.

Reduceret mængde slam: Yderligere forventer vi, at slammet bliver lettere at afvande, således at polymerforbruget 
falder, og tørstofindholdet i det afvandede slam øges. Alt i alt bliver der mindre slam at slutdisponere. Se side 20.

Resultatvurdering i 2018: I VCS Energy arbejder vi i 2018 videre med at dokumentere effekten af recuperativ slamaf-
vanding - og vurdere, hvorvidt systemet fungerer, og om vi ønsker at fortsætte anvendelsen.

Mål for energi- 
forbrug

Bruttoenergiforbrug pr. solgt m³ drikkevand tilstræbes at ligge på samme niveau som sidste år, 0,39 kWh/deb. m³.

Nettoenergiforbrug pr. solgt m³ drikkevand tilstræbes at ligge på samme niveau som sidste år, 0,37 kWh/deb. m³. Ved 
beregning af nettoenergiforbruget indgår eventuel egenproduktion af vedvarende energi – fx solcelleanlæg. 

Bruttoenergiforbrug til transport og rensning af spildevand pr. solgt m³ drikkevand i oplandet tilstræbes at ligge på 
samme niveau som sidste år, 1,94 kWh/deb. m³.

Nettoenergiforbrug til transport og rensning af spildevand pr. solgt m³ drikkevand i oplandet tilstræbes at ligge på 
samme niveau som sidste år, -0,01 kWh/deb. m³. Ved beregning af nettoenergiforbruget indgår egenproduktion af 
vedvarende energi – fx produktion af biogas.

TOTEX Reducere totalomkostninger (TOTEX) med 2,4% på vand og 2,6% på spildevand i forhold til 2017:
Vi vil effektivisere ved at sikre service og kvalitet under hensyn til miljø og økonomi.
I 2018 forventer vi at udnytte reguleringsrammen fuldt ud, hvilket medfører de ovennævnte økonomimål.
Målene er en konsekvens af den seneste regulering jf. vandsektorloven.
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