
CSR-indholdsfortegnelse og dataopgørelsesmetode
CSR-indholdsfortegnelse 
Oversigten herunder viser adresseringen af kravene i årsregnskabslovens § 99a og § 99b, de 10 principper i FN’s Global Compact 
samt vores egne udviklede VCS-indikatorer i Ansvarlighedsrapport 2018. Vi har fra 2018 fravalgt at afrapportere på GRI. Sidetallene i 
skemaet henviser til Ansvarlighedsrapport 2018.

FN’s Global 
Compact  Rapporteringskrav i årsregnskabslovens § 99a og § 99b Side

 Forretningsmodel 4-5

 CSR-risici 
  Grundvand og drikkevand 8

  Spildevand og regnvand 12

  Samfund 16

  Fodaftryk 19

  Medarbejdere 23

  Virksomheden 26

  Økonomi 30

1 - 10 Politikområde 7, Bilag 1

  Miljø og reducere klimapåvirkning

  Menneskerettigheder

  Sociale forhold

  Medarbejderforhold

  Antikorruption og bestikkelse 

 Aktiviteter på områderne
7, 8, 9  Miljø og reducere klimapåvirkning 7-9, 11-17, 19-22

2  Menneskerettigheder 18, 26-27

2, 10  Sociale forhold 18, 27

3, 6, 10  Medarbejderforhold 23-27

10  Antikorruption og bestikkelse 26

 Mål og resultater fra Virksomhedsplan 2018 6, Bilag 2

 Mangfoldighed i bestyrelse og ledelse
  Bestyrelse 27

  Øverste generelle ledelsesniveau 27 

 

VCS-indikatorer
VCS 1 Investering i udvikling og innovation
 1. Årlig investering i F&U-projekter (mandskabstimer og øvrige udgifter) 32

 2. Årlig investeret beløb i F&U i forhold til omsætningen 32

VCS 2 Bæredygtig økonomi (Soliditetsgrad) 32

VCS 3 Reduktion i påvirkning ved indvinding af grundvand 
 1. Udvikling af grundvandsstanden på udvalgte boringer. 9

 2. Udviklingen af den oppumpede mængde grundvand.  11

 3. Gennemsnitlig indvindingsmængde pr. indvindingsboring. 9

 4. Overvågning af vandføringen i udvalgte vandløb. 9

Bilag 4



VCS 4 Bæredygtigt indkøb
 1. Gennemførte udbud/indgåede kontrakter med vægt på bæredygtigt indkøb i  
 indeværende år.  27

 2. Aftaleområder, hvor der indkøbes bæredygtigt.  27

VCS 5 Øget genanvendelse af næringsstoffer i slam
 1. Initiativer til reduktion af miljøfremmede stoffer i spildevandsslam 22

 2. Initiativer til genanvendelse af næringsstoffer i spildevandsslammet. 22

VCS 6 Rekrutteringsstrategi
 1. Årlige antal virksomhedspraktikanter 18

 2. Løntilskudsjob for personer uden for arbejdsmarkedet 18

 3. Ansættelse af personer med nedsat arbejdsevne eller handicaps 18

VCS 7 Fravær og fastholdelse af medarbejdere
 1. Effekten af indsatser til forebyggelse af fravær opgjort som det årlige sygefravær. 24

 2. Fastholdelse af medarbejdere der er afskedigelsestruede på grund af sygefravær. 24

VCS 8 Bidrag til klimatilpasning
 Antal overløb før og efter gennemførsel af udvalgte projekter, som bidrager til  
 klimatilpasning. 14

VCS 9 Øget grundvandsbeskyttelse 
 1. Antal kildepladser, hvor der er udarbejdet handleplaner.  8

 2. Areal, hvor der er gennemført grundvandsbeskyttelse i forhold til det samlede  
 beskyttelsesbehov på kildepladser. 8

VCS 10 Miljøhensyn ved udledning af renset spildevand
 1. Udledt mængde renset spildevand. 5

 2. Rensekvalitet på udvalgte parametre i renset spildevand. 15

 3. Recipient for udledt renset spildevand. 14

 4. Initiativer og tiltag til sikring af sikker drift på spildevandsanlæg 15



Side Data Opgørelsesmetode

5 Oppumpet grundvand, 
VCS3.1

Data fra opgørelsen af Produktion og forbrug (målerdata fra SRO) tillagt mængden af 
udpumpet vand fra Trøstrup vandværk. Inkl. skylle-vandsmængde fra filterbelastningsrap-
port samt beregnet skyllevandsmængde fra Trøstrup (2%). Data er angivet excl. sekunda-
vand. 

5 Udpumpet vand Vand tilført ledningsnettet er data fra opgørelsen af Produktion og forbrug (målerdata fra 
SRO) tillagt udpumpet mængde fra Trøstrup vandværk samt importeret vand fra andre 
vandværker.

5 Samlet vandtab i led-
ningsnettet

Samlet vandtab i ledningsnettet er differencen mellem udpumpet vand og solgt drikke-
vand. I data indgår brandvæsnets brug af vand til brandslukning, umålt forbrug samt målt 
vand til udskylningsformål, vand fra vandposte mv.

5 Solgt drikkevand Mængden af solgt drikkevand opgøres ud fra kundernes fakturerede mængde (årsaflæs-
ning den 31. december) eller i få tilfælde ved skøn. Data er inkl. salg til andre vandforsy-
ninger m.v. og excl. sekundavand.

5 Samlet overløb fra kloak 
til natur

Overløb fra regnvandstanke på Ejby Mølle renseanlæg og Nordvest renseanlæg er målte 
værdier. Overløb i Odense og Nordfyn er beregnet med modelleringssystemerne hen-
holdsvis WEST og Mike Urban. Der er brugt henholdsvis 8 og 3 regnmålere. 
Den samlede overløbsmængde er behæftet med stor usikkerhed.

5 Spildevand til renseanlæg Data er er målte værdier på indløb renseanlæg. Excl. afløb fra regnvandstankene.

5 Renset spildevand 
VCS10.1 

Data er målte værdier på udløb renseanlæg. Excl. afløb fra regnvandstankene

5 Produktion af grøn energi 
(som side 20)

Solgt mængde energi gange emissionsfaktor for el, som angivet i den senest tilgængelig 
generelle deklaration fra Energinet og for fjernvarme anvendes specifik emissionsfaktor 
fra Fjernvarme Fyn tillagt produceret solenergi gange emissionsfaktor for el, som før 
nævnt.

5 Biogødning Data er fra vejninger af afvandet slam på renseanlæg.

8 Antal handleplaner for 
vores kildepladser,  
VCS9

VCS 9.1: Antal kildepladser, hvor der er udarbejdet handleplaner.

8 Areal, hvor vi ønsker at 
beskytte grundvandet,  
VCS9

VCS 9.2: Areal, hvor der er gennemført grundvandsbeskyttelse i forhold til det samlede 
beskyttelsesbehov på VandCenter Syds kildepladser. Beskyttet areal er opgjort efter 
deklarationer eller i tingbogen. Det samlede beskyttelsesbehov er angivet i Strategi for 
grundvandsbeskyttelse.

9 Indvundet mængde 
grundvand per boring, 
VCS3.3 

Gennemsnitlig indvundet mængde grundvand (inkl. sekundavand) pr. indvindingsbo-
ring i drift i indeværende år (inkl. 3 boringer v/Trøstrup, ex. Borreby-boringer og ex. Ejby 
Møllegrundvandssænkning).

11 Lovpligtige vandprøver 
hos kunder.

Antallet af lovpligtige vandprøver gennemført i indeværende år er opgjort ud fra analyse-
rede prøver og beregnet i procent af kravet til samlet antal vandprøver.

11 Vandets hårdhedsgrad Opgjort ud fra analyser fra rentvandsafgang vandværker som højeste og laveste værdi for 
hårdhedsgrad.

14 Rensning fjerner kvælstof 
og fosfor, figur 4

Forskellen på total mængde næringsstoffer i ind- og udløb.

Dataopgørelsesmetode
Sidetallene i skemaet henviser til Ansvarlighedsrapport 2018



Side Data Opgørelsesmetode

15 Renseresultat af spilde-
vand på figur 5, 6 og 7. 
VCS10.2

Koncentrationen af organisk stof, kvælstof og fosfor er baseret på eksterne analyser. Analy-
seresultaterne trækkes fra PULS-systemet, der administreres af Miljøstyrelsen. 
Koncentration af organisk stof, kvælstof og fosfor er beregnet på basis af vægtede gen-
nemsnit af udledt stofmængde i forhold til summen af den udledte vandmængde fra alle 
renseanlæg.

20 Brændstof transport 
Figur 8

Transport af biogødning med lastbil (96,2 MWH og 35,7 ton CO2 ækv.) er beregnet ud fra 
antal kørte læs ganget med oplysninger fra ”Transportdeklaration af energi og emissio-
ner” i ITD’s miljøberegner. 
Transport af biogødning med traktor fra nordfynske renseanlæg er beregnet efter antal 
kørte kilometer gange 0,031 l/ton/km. Opgjort efter følgende: ”Metoder til måling og 
besparelser af energiforbrug ved transport og jordbearbejdning”, forfatter: Jens Johnsen 
Høy, AgroTech 2009). 
Kørsel i egne firmabiler og slamsuger mv. er beregnet ud fra indkøbt brændstofmængde 
til firmabiler ganget Energistyrelsens standardfaktor for brændværdier. CO2-emmision 
baseret på data fra Leaseplan.

20 Egenproduktion af grøn 
energi (som side 5) 
Figur 8

Solgt mængde energi gange emissionsfaktor for el, som angivet i den senest tilgængelig 
generelle deklaration fra Energinet og for fjernvarme anvendes specifik emissionsfaktor 
fra Fjernvarme Fyn tillagt produceret solenergi gange emissionsfaktor for el, som før 
nævnt.

20 Forbrug af el og varme 
Figur 8

Seneste relevante beregningsnøgletal for CO2-emission er fra henholdsvis Energinet.dk 
og Fjernvarme Fyn.

20 Emissioner fra spilde-
vandsbehandling 
Figur 8

Der er anvendt nøgletal fra et forskningsprojekt ”Monitering og minimering af lattergase-
mission fra renseanlæg” til beregning af lattergasemission fra renseanlæg. 
Metan er beregnet ud fra, at 0,1 % af organisk stof, målt i indløb renseanlæg, afgasses. 
Ved beregning af emission fra kompostering af slam er anvendt: ”Miljøvurdering af gen-
anvendelse og slutdisponering af spildevandsslam”. 

20 CO2-optag i skov m.m. 
Figur 8

Opgjort ud fra opmålinger på alle beplantningsarealer baseret på ph.d.-projekt fra 2014: 
diameter, højde, planteantal, alder, art, planteplaner og beregnet tilvækst omregnes til 
lagring af CO2 i skovene.

20 Køb af grøn strøm 
Figur 8

Vi har købt oprindelsescertifikater hos Energi Fyn fra danske vindmøller der er maks. 2 år 
gamle.

21 Energiforbrug og -produk-
tion 
Figur 9

Energiforbrug er summen af elforbrug opgjort på baggrund af data fra As-fyn.dk og 
Fjernvarme Fyn. Egenproduceret energi fra biogas og sol er opgjort fra egne rapporter. 
Forbrug af naturgas er baseret på skøn fra Naturgas Fyn. Forbrug af fyringsolie baseret på 
faktura fra leverandør. 
I juli 2018 opdagede vi en fejl i fjernvarmemåler for solgt fjernvarme på Ejby Mølle rense-
anlæg. Fejlen betød, at der har været målt for lidt mængde ”solgt fjernvarme” siden 2014. 
Ny måler blev installeret 1. september 2018. På basis af bimåler v/ renseanlæg, samt nogle 
skøn, blev der lavet et beregnet ”solgt fjernvarme” 5 år tilbage. 
De historiske data i figur 9 er opdateret efter disse beregninger/skøn. 

21 Elforbrug til 1 m3 vand fra 
hanen.

Summen af elforbrug til ”1m3 drikkevand” og ”1 m3 spildevand”.

21 Elforbrug 1 m3 drikkevand 
(produceret og leveret) 

”Elforbrug til drikkevand” i forhold til ”solgt drikkevandsmængde” i vandforsyningsområ-
det, excl. sekundavand. 
”Elforbrug til drikkevand”: indvinding, ekskl. Palnatokeboringer, vandværker, højdebehol-
dere, trykforøgere, kvarterbrønde, 50% af elforbrug på Vandværksvej til administration/
serverforbrug og inkl. anvendt solcelleenergi.
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21 Elforbrug 1 m3 spildevand 
(transporteret og renset)

”Elforbrug til spildevand” i forhold til ”Solgt drikkevandsmængde” fra offentlige og private 
vandværker i spildevandsforsyningsområdet. 
”Elforbrug til spildevand”: transport, rensning, 50% af elforbrug på Vandværksvej til admi-
nistration/serverforbrug og inkl. anvendt solcelleenergi.

22 Restprodukt 
Figur 10

Mængder baseret på opgørelse fra eksterne affaldsmodtagere/behandlere og angivet i 
ton.  
Okkerslam opgøres på baggrund af faktura fra eksterne (vejning v/modtager). 
Brændbart affald er ristegods fra indløb på renseanlæg samt dagrenovation. 
Affald til deponering er bl.a. vådt slam fra slamsugere og beton samt forurenet jord fra op-
gravninger i forbindelse med ledningsprojekter, som deponeres ved godkendt modtager.  
Farligt affald afleveres til godkendte modtagere, bl.a. Marius Pedersen A/S.

22 Biogødning 
Figur 11

Som side 5.

23 Værdisamtaler Udtræk fra HR-system over afholdte værdisamtaler i året samt opgørelse over afholdt vær-
disamtaler for vores medarbejdere i Administrationsservice Fyn. Angivet i % af samtlige 
medarbejdertal.

24 Gennemsnitligt antal 
timer til trænings- og 
udviklingsaktiviteter, semi-
narer og konferencer. 

Opgørelsen er baseret på udtræk fra ledernes/medarbejdernes time-registrering i AX. 
Opgjort i forhold til samlede antal medarbejdere. 

24 Gennemsnitsalder Udregnes efter udtræk fra HR-system.

24 Gennemført sundhedstjek Opgørelse fra ekstern kilde.

24 Sygefravær 
VCS7

Korttidsfravær <14 kalenderdage og langtidsfravær ≥ 14 kalenderdage 
Sygefravær er fra udtræk af AX-timeregistrering samt opgørelse over antal sygedage for 
vores medarbejdere i Administrationsservice Fyn. 
Sygefravær af fastansatte medarbejdere er beregnet som antal kalenderdage i gennem-
snit pr. medarbejder. 
Det er ekskl. fravær ifm. barsel- og fædreorlov samt barnets 1. og 2. sygedag.

25 Antal medarbejdere Opgjort efter antal fastansatte inkl. projektansatte og elever undtaget praktikanter og 
studentermedhjælpere pr. 31/12.

25 Anciennitet i gennemsnit Udtræk fra HR-system for alle fastansatte medarbejdere.

25 Medarbejderomsætnin-
gen

Fastansatte medarbejdere, der forlader selskabet i regnskabsåret, i forhold til antal fastan-
satte medarbejdere pr. 31/12.

25 Arbejdsulykke Personskade forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der giver anledning til mindst 
én dags fravær. Arbejdsulykker med fravær registreres i Arbejdstilsynets database, Easy. 
Arbejdsulykker uden fravær registreres i VandCenter Syds database.

32 Nettoudgifter samt 
årsværk til udviklings- og 
innovationsprojekter,  
VCS1

VCS1.1: Årlig investering i F&U-projekter (mandskabstimer og øvrige udgifter). 
Udtræk i AX (F&U-sager og eksterne tilskud) i VandCenter Syd Holding. Det er nettotal, 
dvs. udgifter til løn og andre udgifter ex. eksterne fondsmidler. Ét årsværk er defineret som 
1.613 timer/år.

32 Nettoudgifter til udvik-
lings- og innovationspro-
jekter i forhold til samlede 
omsætning.

VCS1.2: Årlig investeret beløb i udviklings- og innovationsprojekter i forhold til omsætnin-
gen. Regnskabspraksis for omsætning fremgår i årsregnskab for VandCenter Syd Holding 
as.

32 Økonomiske hoved- og 
nøgletal

Regnskabspraksis er angivet i årsregnskab for VandCenter Syd Holding as. Regnskabsdata 
fra selskabet DanAqua ikke er inkluderet.


