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Strategi 2015-2019 viser vejen for VandCenter Syds 
udvikling i de næste fem år. Med strategien ruster 
vi os til en fremtid, som vil være præget af ha-
stige forandringer og krav om effektivitet, og en 
vandsektor, som vil være præget af konsolidering. 
Men også en fremtid hvor udsyn og visioner for 
det samlede vandkredsløb er nødvendige for at 
sikre en så bæredygtig benyttelse og beskyttelse 
af natur og miljø som muligt. Og en fremtid, hvor 
spørgsmål om anvendelsen af ressourcer – både de 
menneskelige og de fysiske i form af materialer og 
energi – vil være i fokus. I denne strategiperiode vil 
klimaændringer og klimatilpasning blive en stadigt 
større udfordring. 

VandCenter Syd har en lang tradition for at være et 
af Danmarks førende vandselskaber. Det er en po-
sition, vi ønsker at fastholde og udbygge. Vi ønsker 
derfor også ved udgangen af 2019 at være et forbil-
lede såvel lokalt, nationalt som internationalt, og vi 
har fortsat en forpligtelse som offentligt monopol 
til at levere mest mulig værdi for vores kunder. Det 
skal ske gennem en målrettet indsats inden for 
seks forskellige strategiske indsatsområder, som 
er beskrevet i denne strategi. De seks strategiske 
indsatsområder vil i særlig grad være vigtige for 
selskabets udvikling i denne strategiperiode. Det er 
dog klart, at VandCenter Syd som selskab løbende 
skal udvikles på alle områder – ikke kun på de stra-
tegiske indsatsområder. 

Forord

En række grundlæggende forhold og værdier, der 
er beskrevet i vores værdigrundlag og ledelsessy-
stem, ændres ikke med denne strategi, men udgør 
fortsat fundamentet for vores virke. Se side 7.

Strategien er et udtryk for VandCenter Syds grund-
læggende opfattelse af, at det er nødvendigt med 
en holistisk tilgang til forsyningsopgaven. Det er 
ikke tilstrækkeligt alene at fokusere på den basale 
forsyning af drikkevand og afledning og rensning af 
spildevand. Der skal et bredere perspektiv til, hvor 
vi samarbejder med interessenter, ejere, virksom-
heder og videninstitutioner om at finde de bedste 
løsninger – både for os, for vores samarbejdspart-
nere og for samfundet som helhed. Vores fortsatte 
placering blandt Danmarks mest effektive vand-
selskaber giver grund til at tro på dette udgangs-
punkt. 

Strategi 2015-2019 bygger på resultatet af en stra-
tegicamp, der blev afholdt over to dage i efteråret 
2014. Her inviterede VandCenter Syd en række inte-
ressenter og samarbejdspartnere til - sammen med 
repræsentanter fra medarbejderne og selskabets 
bestyrelse – at beskrive de indsatser inden for de 
seks strategiske indsatsområder, som skal udgøre 
sigtelinjerne frem mod 2019. Resultatet af strategi-
campen er efterfølgende blevet udkrystalliseret i 
denne strategi. 
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Fremtidens vilkår

Verden forandrer sig med stor hast i disse år. Det 
gælder internationalt, nationalt og lokalt. Og det 
vil direkte eller indirekte påvirke vandsektoren og 
de rammer, som vandselskaberne skal fungere i. 
VandCenter Syds strategi er derfor udarbejdet, så 
selskabet på bedst mulig måde kan agere under 
de nye forhold. De væsentligste rammebetingelser 
præsenteres nedenfor.

Vandsektorloven er under revision, hvilket bety-
der, at der er usikkerhed omkring den fremtidige 
økonomiske regulering af vandsektoren. Uanset 
resultatet af evalueringen må det dog forventes, at 
vandsektoren fortsat vil være underlagt nationale 
krav om en løbende effektivisering. Hertil kommer 
et muligt politisk krav om, at en større eller mindre 
del af vandselskabernes drift skal konkurrenceud-
sættes i form af en egentlig udlicitering. Det kan 
ikke udelukkes, at der enten som følge af evaluerin-
gen eller på længere sigt vil blive åbnet mulighed 
for at indhente profit i vandsektoren, hvilket vil 
åbne sektoren for privat kapital. 

VandCenter Syd har indtil nu placeret sig som et af 
vandsektorens effektive selskaber samtidig med, 
at vi har formået at fastholde høje krav til miljø og 
forsyningssikkerhed. For at denne position kan fast-
holdes, skal der løbende være fokus på effektivitet 
- både på drift og investeringer og under hensyn til 
selskabets høje servicemål. 

Det må lægges til grund, at vandselskaberne fortsat 
vil være kommunalt ejet. Og det må derfor antages, 
at kommunerne også fremover vil vælge at bruge 
deres vandselskaber i løsningen af infrastrukturelle, 
bypolitiske samt klima- og miljømæssige opga-
ver. Det må forventes, at opgavefordelingen på 
vandområdet mellem stat, regioner, kommuner og 
vandselskaber vil være under overvejelse. Dette 
kan medføre, at vandselskaberne får større mulig-
heder for at varetage nye driftsopgaver inden for 
vandområdet. Vandselskabernes mulige nye rolle 
som driftsoperatør for det samlede vandkredsløb 
kan blive et nyt udviklingsområde for sektoren.

Der vil fortsat være høje krav til forsyningssikkerhed 
og kvalitet samt krav om bedre løsninger på miljø-
mæssige udfordringer, herunder opfyldelsen af 
vandplanernes miljømål og øgede klimaudfordrin-
ger. Dialog med myndighederne om, hvordan disse 

udfordringer bedst løses, samt viden om, hvordan 
vandselskabernes aktiviteter påvirker miljøtilstan-
den, vil være en forudsætning for at lykkes med 
dette. 

Der vil i stigende grad være en forventning til vand-
selskaberne om, at selskaberne udviser samfunds-
ansvar og tager hånd om vandet i alle situationer 
- også når vandet ikke strømmer i rør. Det gælder fx  
under skybrud. Samtidig indebærer et samfundsan-
svar også, at vandselskaberne udviser socialt ansvar 
og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser. 

Medarbejdere i dag kræver bl.a. motivation, faglige 
udfordringer og sparring, udvikling på arbejdsplad-
sen, vekslende arbejdsopgaver - nationalt og inter-
nationalt samt synlige karrieremuligheder. Samtidig 
kræver løsning af morgendagens opgaver en større 
og større specialisering. Disse krav og forventninger 
kan bedst mødes af store enheder.

Konsolidering og samarbejde mellem vandselska-
berne i sektoren vil blive et vigtigt fokusområde. 
Dels fordi samarbejde kan bidrage til en mere 
effektiv vandsektor, dels fordi det kan sikre vandsel-
skaberne den nødvendige faglige tyngde til at leve 
op til de stigende miljø- og servicekrav. Samtidig 
er større vandselskaber alt andet lige økonomisk 
mindre sårbare end små vandselskaber over for de 
udsving i de økonomiske rammebetingelser, som 
den nuværende regulering medfører. Og endelig 
kan samarbejde og konsolidering på sigt bane 
vejen for en mere rationel forsyningsstruktur, som i 
dag er kendetegnet ved mange små og ineffektive 
anlæg.

Evalueringen af vandsektorloven vil antagelig 
medføre bedre muligheder for vandselskaberne 
til at engagere sig i eksportrettede aktiviteter for 
derved at understøtte dansk erhvervsliv og bidrage 
til vækst og arbejdspladser. Parallelt hermed vil 
vandselskabernes muligheder for at iværksætte 
forsknings- og udviklingsprojekter blive forbedret, 
hvilket vil gøre sektoren mere innovativ. I dag bidra-
ger kun de største selskaber til den faglige udvik-
ling og forskning. Også i forhold til disse punkter vil 
større enheder derfor medføre bedre muligheder. 
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Mission, vision og værdier

Ledestjernen for alt, hvad vi gør i VandCenter Syd, 
er vores mission, vores vision og vores grundlæg-
gende værdier. Tilsammen giver de os en forståelse 
af, hvem vi er – og hvor vi skal hen.

Vores mission er med omtanke for kunder og miljø:
•	 at	indvinde	grundvand	og	levere	drikkevand	

af høj kvalitet
•	 at	aflede	regn-	og	spildevand	
•	 at	bidrage	til	et	bedre	vandmiljø	ved	hjælp	af	

spildevandsrensning
•	 at	bidrage	til	klimatilpasning
•	 at	stille	vores	kompetencer	til	rådighed	i	

Danmark og udlandet

Vores vision lyder:
Vi vil være et forbillede – lokalt, nationalt og inter-
nationalt.
Vi vil levere mest mulig værdi for kunderne – og 
gerne lidt mere end de forventer.

Vores kerneværdier er:
•	 Ansvarlighed
•	 Nytænkning
•	 Professionalisme
•	 Engagement
•	 Loyalitet
•	 Humor

Vores værdier er de byggesten, som vores kultur 
hviler på – og som vi praktiserer værdibaseret 
ledelse ud fra.
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Overordnede ledelsesprincipper

Strategi 2015-2019 tager afsæt i de overordnede 
ledelsesmæssige principper, der sammen med 
vores værdigrundlag danner rammen om alle dele 
af VandCenter Syds daglige virke. Disse principper 
udmøntes dels gennem vores ansvarlighedsrap-
portering efter det internationale paradigme for 
samfundsansvar (GRI), dels i vores integrerede 
ledelsessystem, som omfatter de internationale 
standarder for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og føde-
varesikkerhed.

Som virksomhed er vi bevidste om vores ansvar for 
verden omkring os. Vi gør derfor årligt regnskab 
over vores indsatser i forhold til økonomi, miljø, 
arbejdsforhold, menneskerettigheder, samfund og 
produkter.

Vores hensigt som ansvarlig virksomhed er, at vi vil:
•	 sikre	en	sund	økonomi med optimal drift og 

ressourceforbrug og investere i en bæredyg-
tig fremtidssikring af vores anlæg, så vi både 
opfylder vores egne og omverdenens krav til 
effektivitet. 

•	 yde	vores	bidrag	til,	at	miljøet får det bedre, 
herunder arbejde for at beskytte grundvan-
det og håndtere regn- og spildevand for at 
sikre et bedre vandmiljø.

•	 sikre	gode,	attraktive	og	rummelige	arbejds-
forhold 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.

•	 respektere	og	støtte	op	om	de	internationalt	
erklærede menneskerettigheder, herunder 
erklæringerne mod børne- og tvangsar-
bejde, 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.

•	 være	en	kompetent	og	attraktiv	samarbejds-
partner for de samfund vi arbejder i, deltage 
aktivt i forskning og udvikling og formidle 
viden om vand og miljørigtig adfærd. Vi vil 
arbejde imod korruption og for god forret-
ningsetik – og søge at påvirke vores leve-

randører og samarbejdspartnere i ind- og 
udland til at gøre det samme.

•	 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.

Det er store ord – og vi mener dem alvorligt. For at 
holde os selv op på vores ambitiøse målsætninger 
og løbende forbedre os er vi certificeret på vores 
integrerede ledelsessystem, hvor vi tænker kvalitet, 
miljø, arbejdsmiljø og fødevaresikkerhed ind på 
tværs	af	alle	processer.	Af	ledelsessystemet	udsprin-
ger vores overordnede ledelsespolitik for, hvordan 
vi i praksis skal nå målsætningerne.

Ledelsespolitikken siger, at vi vil:
•	 sikre	en	høj	kvalitet	og	hygiejne	i	hele	

forsyningskredsløbet – fra indvinding 
over behandling og distribution af vand til 
afledning, rensning og udledning af spilde-
vand – og i alle faser fra etablering, drift og 
servicering til udfasning af anlæg.

•	 forebygge	svigt	i	drikkevands-	og	afled-
ningssikkerheden igennem risikovurderin-
ger, planlægning og forebyggende styring 
på en måde, så vi har overblik og er enige 
om, hvad der er vigtigt – og hvad vi gør ved 
det.

•	 sikre,	at	vores	styring	kan	dokumenteres,	at	
den bliver overvåget, samt at den løbende 
forbedres på de steder, hvor vi vurderer, at 
der er de største risici – både når det gælder 
drikkevands- og afledningssikkerhed, og når 
det gælder vores medarbejderes sundhed 
og sikkerhed. 

•	 løbende	forbedre	vores	styring	for	at	leve	
op til egne standarder og til stadighed som 
minimum at overholde den gældende lov-
givning.

•	 løbende	forbedre	arbejdsmiljøet	og	sikre,	
at aktiviteter planlægges og udføres under 
hensyn til et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
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I VandCenter Syd forstår vi effektivitet som service og kvalitet 
under hensyntagen til miljø og økonomi

Virksomhedsplan

Årsbudget

Årsrapport og
Koncernapporten

‘Vores virksomhed’

Ansvarlighedsrapport

 LEDELSES- 
POLITIKKER

ISO 9001 – Kvalitet 
ISO 14001 – Miljø 

ISO 22000 – Fødevaresikkerhed 
OHSAS	18001	Arbejdsmiljø

Det integrerede 
ledelsessystem (KMS)

LEDELSES- 
STRATEGIER

Økonomi 
Miljø (KMS) 

Arbejdsforhold	(KMS) 
Menneskerettigheder 

Samfund 
Produktansvar (KMS)

Årlige  
forbedringer

Årlige  
forbedringer

VÆRDIERMISSIONVISION

Ejernes politik for 
interessevaretagelse

5 års strategi

5 års budget

Figur 1: Sammenhængen i VandCenter Syds ledelsessystem
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Hvad vil vi fokusere på i 2015-2019?

Med udgangspunkt i øgede krav om effektivitet 
samt vores ønske om at påtage os rollen som drifts-
operatør for det samlede vandkredsløb, der peger 
på nye samarbejdsformer mellem myndigheder 
og drift, vil vi i strategiperioden 2015-2019 sætte 
særligt fokus på seks strategiske indsatsområder: 

•	 Samarbejde	og	konsolidering
•	 Forretningsudvikling	og	innovation
•	 Kunder	og	samfund
•	 Den	gode	arbejdsplads
•	 Den	effektive	virksomhed
•	 Den	miljø-	og	ressourcebevidste	virksomhed

Strategi 2015-2019 hviler på vores værdigrundlag og 
ledelsesmæssige principper, som er beskrevet på 
de foregående sider.

Vi præsenterer en række udfordringer for hvert 
af de strategiske indsatsområder, og dertil har vi 
defineret mål.

På side 15 præsenterer vi en oversigt over de ud-
valgte indsatser og målepunkter, som vi skal bruge 
til at dokumentere, om vi har gennemført strate-
gien. Indsatserne og målepunkterne er udvalgt af 
VandCenter Syds bestyrelse.

Fra	strategi	til	virkelighed
VandCenter Syds ledelse igangsætter indsatserne 
inden for hvert enkelt område i de årlige virksom-
hedsplaner. Her definerer vi også rammer, vigtigste 
fokuspunkter og målepunkter for det enkelte år.
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Samarbejde og konsolidering

Vi vil tilbyde os i rollen som driftsoperatør for det 
samlede vandkredsløb i Odense og Nordfyn

For at bidrage til en helhedsorienteret forvaltning 
af vandkredsløbet vil vi i samarbejde med vores eje-
re udvælge et geografisk afgrænset område i vores 
forsyningsområde med henblik på at gennemføre 
et praktisk pilotprojekt, hvor vi påtager os udvalgte 
driftsopgaver, som vi ikke har i dag. I den forbin-
delse vil vi udføre en analyse af hvilke hindringer, 
der er i den gældende lovgivning i forhold til at 
varetage nye driftsopgaver inden for vandområdet 
- og deraf udarbejde forslag til nye regler, der kan 
optimere mulighederne på området.

Vi vil arbejde for en øget konsolidering i vand-
sektoren for at skabe en bedre og mere effektiv 
sektor

Konsolideringen i den danske vandsektor er al-
lerede i gang og forventes at tage yderligere fart i 
strategiperioden. Det vil rejse store krav om faglig 
højde og specialiserede kompetencer. 

Vi vil bidrage til en mere effektiv sektor ved at have 
fokus på de kernekompetencer, der kan facilitere 
øget innovation og teknologisk udvikling. Dette 
vil vi opnå bl.a. gennem nationalt og internationalt 
samarbejde med udvalgte videninstitutioner, andre 
vandselskaber og rådgivere. 

Vi vil synliggøre behovet for en strukturudvikling af 
vand- og spildevandsektoren i Region Syd.

Vi vil understøtte fortsat kommunalt ejerskab i 
vandsektoren ved stadig at udbygge samarbej-
det og videndelingen med vores ejerkommuner 
og kunder

Vi vil arbejde for at fastholde det politiske funda-
ment og opbakning fra vores kunder for at under-
støtte fortsat offentligt ejerskab. Både i forhold 
til klimatilpasningsindsatsen og i forhold til den 
mulige nye rolle som driftsoperatør som helhed. 

Vi vil gennemføre involverende og innovative pro-
jekter, hvor VandCenter Syds kompetencer tilbydes 
til borgere, virksomheder og kommuner, og på den 
måde bidrage til et større kendskab til kvaliteten af 
vores arbejde og service.

Vi vil fortsætte og udbygge det strategiske sam-
arbejde lokalt, nationalt og internationalt

Vi anerkender vigtigheden af et godt samarbejde 
i vandsektoren. Derfor arbejder vi målrettet på at 
skabe og indgå i strategiske samarbejder og part-
nerskaber i ind- og udland. Vi vil fortsat etablere 
samarbejder – både store og små – med henblik 
på at udvikle os, så vi bedst muligt kan imødegå de 
krav om effektivitet, som vores sektor bliver stillet 
overfor. Vi skal bl.a. videreudvikle vores strategiske 
samarbejde	i	3VAND	omkring	fremtidige	udfordrin-
ger i vandsektoren. 

Vi vil fortsat udvikle vores samarbejde med de 
andre forsyningsarter, energi og affald og vores 
shared services. Dog uden at miste fokus på det 
helt centrale, nemlig vand. Vi skal ikke være del 
af en multiforsyning, men fortsat være et stærkt 
selvstændigt vandselskab. 

For at sikre, at vi er i front med den nyeste viden 
og teknologi, vil vi fortsat styrke vores relationer til 
internationale samarbejdspartnere. Også det kan 
inspirere os og bidrage til en effektiv dansk vand-
sektor.
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Forretningsudvikling og innovation

Vi vil styrke det eksterne samarbejde med viden-
institutioner og virksomheder

Vi vil bidrage væsentligt til videninstitutionernes 
uddannelser, forskning og krav om mere anvendt 
forskning, bl.a. gennem vores forsknings- og udvik-
lingsprojekter. Vi har en særlig forpligtelse til dette i 
forhold til de lokale og regionale videninstitutioner.

For at skabe merværdi i form af øget effektivitet 
og ressourceudnyttelse vil vi afdække, hvor der 
kan etableres fælles tiltag i samarbejde med andre 
relevante forsyningsselskaber. I den forbindelse vil 
vi analysere hvilke forretningsområder, der med 
fordel kan outsources, samt hvordan samarbejdet 
med andre forsyningsselskaber kan udvikles. 

Vi vil fortsat understøtte eksport af dansk vand-
teknologi gennem vores tilknyttede aktiviteter 

Vandsektorloven forventes at øge omsætnings-
loftet for tilknyttede aktiviteter, og vi ser derfor et 
behov for at styrke og prioritere vores indsats på 
dette område. 

Gennem bl.a. tilknyttede aktiviteter vil vi profes-
sionalisere og opbygge specialistkompetencer, 
som kan bidrage til at øge danske virksomheders 
mulighed for eksport af knowhow og dansk vand-
teknologi.

Vi vil fokusere på udviklingspotentialet for vores 
service og produkter for at imødegå de stadigt 
stigende krav om udvikling og effektivisering

Vi vil afdække udviklingsbehovet i selskabet og 
identificere, hvad der med fordel kan omsættes 
til udviklingsprojekter, både gennem vores forsk-
nings- og udviklingsaktiviteter, vores innovative 
driftsløsninger og gennem vores samarbejdsrela-
tioner i forhold til eksport.

Vi vil fortsat udvikle vores shared services selskab 
og vurdere, hvilke af vores forretningsområder, der i 
fremtiden bedst løses herfra.

Vi vil bibringe vores produkter merværdi gennem 
udvikling af vores produktportefølje

Vi vil levere mere for mindre og samtidig tilgodese 
individuelle kundekrav, som kan være med til at 
bibringe vores produkter merværdi og dermed 
udvide forretningsområdet ud over de traditionelle 
områder drikkevand og spildevand. 

Vi vil arbejde aktivt med produktdifferentiering for 
at imødegå markedets stigende forventninger til 
skræddersyede produkter og ydelser, og vi forud-
ser, at der i de kommende år vil være efterspørgsel 
på fx hygiejniseret spildevand, sekundavand til 
køling, blødgøring og UV-belysning af drikkevand 
samt direkte udrådning af spildevand med særligt 
højt indhold af organisk materiale.
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Kunder og samfund

Vi vil positionere os i forhold til vores kunder og 
i vandsektoren samt forberede os på en større 
geografisk udbredelse 

Vores eksisterende kunder kender os ikke godt nok 
i dag, og med forventede nye ydelser og produkter 
kommer vi i berøring med nye interessegrupper og 
kundesegmenter. Den nye berøringsflade forud-
sætter, at vi også skal kommunikere med forbru-
gere, der ikke er vores direkte kunder, og vi bliver 
udfordret på at skulle profilere os, således at den 
enkelte kunde i højere grad betragter VandCenter 
Syd som ”Mit vandselskab”.

Vi forudser, at vores kunder fremover vil have sti-
gende forventninger til den rolle, vi spiller i forhold 
til vandkredsløbet. Herunder højere krav til, at vi 
med vores virke viser samfundsansvar. Vi skal derfor 
synliggøre os som rådgivere og som leverandører 
af det gode liv samt vise, hvordan vi på ansvarlig og 
professionel vis leverer vores produkter og ydelser.

Vi ønsker at være et naturligt tilvalg for såvel kun-
der som samarbejdspartnere. 

Vi vil udvide og styrke vores omdømme, så det 
understøtter vores ambition om at være leveran-
dør af det gode liv i den blå og grønne by 

Vi vil arbejde på at blive mere synlige i bybilledet 
og udvise samfundsansvar - fx ved at bruge regn-
vandet som bidrag til et sundt, sikkert og rekreativt 
miljø i byen. Opgaver med at løse klimaudfor-
dringer og udvikling af byerne vil fortsætte og vil 
betyde øgede investeringer for os. Det skal vi hånd-
tere på en måde, så den samfundsmæssige gevinst 
bliver tydelig for vores kunder. 

Vi skal således være og opfattes som en væsentlig 
aktør i forhold til at gøre byen bedre at bo i med 
grønne rekreative områder og det blå element. 
Vores indsats på dette område vil være det, der ad-
skiller vi os fra de andre forsyningsarter og dermed 
styrker vores omdømme. Dette understreger også 
det fortsatte behov for kommunalt ejerskab. – Vi 
gør det sammen med myndighederne. 

Vi vil benytte enhver mulig anledning til at råd-
give og være nysgerrige på vores kunders adfærd 
og behov 

Vi vil være tilstede, hvor og når det er naturligt 
at møde kunderne, for gennem direkte dialog at 
involvere dem og lytte til deres behov og forvent-
ninger. 

Kunderne vil i stigende grad have krav om en flek-
sibel kundeservice, hvad angår både tid og sted, og 
at vi kan give en god og nærværende kundeople-
velse bl.a. ved at gøre relevante data tilgængelige. 
Derfor vil vi opfordre til feedback ud fra et ønske 
om at skabe øget involvering og udvikling til fælles 
gavn.

I dag har vores kunder andre kontaktpunkter til 
vandkredsløbet end os. Skal vi varetage nye områ-
der på vandområdet, vil vi blive udfordret i vores 
nye rolle som det centrale kontaktpunkt.

Vi vil skabe fuld opmærksomhed på kundeservice 
i alle led af organisationen

Alle	medarbejdere	er	i	kontakt	med	vores	kunder	
enten direkte i hverdagen, via samarbejdspartnere 
eller ved at tilvejebringe de informationer, som kol-
legerne skal bruge i deres kontakt.
Derfor vil vi skabe en stærk bevidsthed hos alle 
medarbejdere om vores kunde samt tænke og ud-
bygge netværkstanken mellem kunder, kollegaer, 
myndigheder, samarbejdspartnere og andre inte-
ressenter for at skabe merværdi via gode oplevelser 
for kunderne. 
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Den gode arbejdsplads

Vi vil fortsat have stor opmærksomhed på den 
gode arbejdsplads for at understøtte udviklingen 
af en forandringsvillig virksomhedskultur

Vi forventer øget vækst og konsolidering i de 
kommende år. Derfor vil vi have fokus på et godt 
arbejdsmiljø i forandringsprocesserne, hvor over-
vejelser om sundhed, sikkerhed og trivsel naturligt 
indgår. Vi skal som den gode arbejdsplads styrke 
medarbejderen i at trives i en omskiftelig virkelig-
hed, så der fortsat leveres kvalitet på professionelt 
niveau. 

Vi vil fortsat sikre en strategisk kompetenceudvik-
ling for at opnå match mellem kompetencer og 
jobindhold og derved sikre et godt psykisk arbejds-
miljø for vores medarbejdere. Vi skal kunne iden-
tificere kritiske kompetencer hos både ledere og 
medarbejdere i forhold til fremtidige opgaver og 
samtidig give plads til kreativitet og nytænkning, så 
vi sikrer, at alle kompetencer bringes i spil. 

Forandringsprocesserne skal tilpasses de enkelte 
afdelinger, både hvad angår organisationsudvikling 
og ledelses- og samarbejdskultur. Lederudviklingen 
skal fortsat ske med afsæt i vores værdibaserede 
ledelsesmodel.

Vi skal gennemføre vækst, forretningsudvikling 
og shared services under hensyn til medarbejder-
nes sundhed, sikkerhed og trivsel

Vi vil etablere et analyseberedskab, der giver over-
blik over, hvordan fremtidige processer i forbin-
delse med effektiviseringer, konsolidering og for-
retningsudvikling skal håndteres med størst mulig 
ansvarlighed for medarbejdere, virksomhedskultur, 
nye kunder og økonomiske forhold.

Vi vil tiltrække dygtige medarbejdere ved at 
profilere os som et af de mest innovative vandsel-
skaber

Vi vil fortsat være et forbillede i vandsektoren. 
Derfor vil vi aktivt gøre opmærksom på projekter 
og aktiviteter, som vores medarbejdere deltager i 
lokalt, nationalt og internationalt for på den måde 
at tiltrække vandsektorens dygtigste specialister. 

Vores fortsatte involvering i internationale aktivi-
teter skal sikre, at vi forbliver en attraktiv arbejds-

plads, og det vil medføre behov for international 
rekruttering. 

Vi vil være i front med et kreativt arbejdsmiljø, der 
fremmer innovation og udvikling på arbejdsplad-
sen for at skabe et attraktivt arbejdsmiljø, der bedst 
muligt imødekommer de krav, som medarbejdere 
i dag stiller til motivation, faglige udfordringer og 
sparring. 

Vi vil fortsat udvikle VandCenter Syds sociale 
ansvar, internt og eksternt 

Én af vores værdier er ansvarlighed, og den værdi 
gælder ikke kun internt, men omfatter også sam-
fundsansvar i bred forstand. 

Vi vil løbende udvikle VandCenter Syds leveregler 
med udgangspunkt i vores ledelsesstrategier, såle-
des at vores økonomiske, sociale og miljømæssige 
aktiviteter sker på en samfundsmæssig ansvarlig 
måde. Som offentligt ejet selskab ser vi det som en 
særlig forpligtelse at agere socialt ansvarligt ved at 
være en mangfoldig arbejdsplads.

Vi vil gennem vores adfærd og krav søge at påvirke 
vores leverandører og samarbejdspartnere til at 
bidrage til samfundets økonomiske, sociale og mil-
jømæssige fremgang. Lokalt tager vi udgangspunkt 
i ejernes anbefalinger og krav, fx omkring sociale 
klausuler.
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Den effektive virksomhed

Vi ønsker at styrke VandCenter Syd som en effek-
tiv virksomhed, der leverer mere for mindre

Vi ønsker at styrke samarbejdet internt mellem 
selskabets områder og derved skabe helhedsløs-
ninger.

Internt vil vi styrke effektiviteten ved at forbedre 
samarbejdet på tværs i selskabet i forbindelse med 
projektbeskrivelse og –gennemførelse samt sætte 
realistiske estimater for tid og ressourceforbrug for 
alle projekter. 

Vi vil forfine overblikket over alle selskabets projek-
ter, og dermed etablere en effektiv porteføljesty-
ring af alle projekter i VandCenter Syd. Gennem en 
mere synlig fremdrift af vores projekter vil vi øge 
vores effektivitet og skabe større medarbejder- og 
kundetilfredshed.

Vi vil etablere en højere grad af automatisering og 
digitalisering af henholdsvis tekniske og admini-
strative processer.

Vi vil tage initiativ til udvikling af en ny proaktiv, 
rettidig og helhedsorienteret samarbejdsform 
med eksterne interessenter

Vi anerkender vigtigheden af et godt samarbejde 
med og rettidig involvering af myndigheder, regu-
lator, tilsynsmyndighed, virksomheder m.fl. Derfor 
vil vi udvikle samarbejdsformerne med vores inte-
ressenter - herunder især vores myndigheder, så vi 

sammen kan finde de rette løsninger for fremtidens 
opgaver på en hurtigere og mere smidig måde. 

Den fortsatte konsolidering i vandsektoren forud-
sætter desuden, at vi styrker og udvikler relevante 
faglige fora. Det vil vi gøre ved at skabe både 
fysiske og digitale rum for samarbejde og vidende-
ling. Derudover skal VandCenter Syd være vært for 
events, der tiltrækker relevante specialister i forhold 
til vores arbejdsområde. 

Vi	vil	desuden	i	samarbejde	med	bl.a.	3VAND	skabe	
en virtuel organisation med eksterne samarbejds-
partnere, hvor fælles kompetencer synliggøres til 
brug for alle i organisationen. Vi vil gøre dette på 
udvalgte områder i vandsektoren – nationalt og 
internationalt. 

Vi vil fortsat prioritere vores involvering i faglige 
fællesskaber både nationalt og internationalt, såle-
des at vi hele tiden vurderer, hvor vores indsatser 
giver størst mulig værdi. 

Vi vil tilpasse selskabets organisering til at imø-
degå fremtidens udfordringer

Vi vil tilpasse vores organisering i VandCenter Syd, 
så vi sikrer en robust, forandringsvillig og endnu 
mere effektiv organisation.

Vi vil bl.a. som følge af vores bestræbelser om 
fortsat effektivisering udbygge vores tilknyttede 
aktiviteter, og dermed tillige fastholde medarbej-
dere og et højt professionelt niveau i selskabet. 
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Den miljø- og ressourcebevidste virksomhed

Vi vil bidrage til en helhedsorienteret klimatilpas-
ning i lokalsamfundet

Klimaændringerne forventes at medføre mere og 
kraftigere nedbør. Vi vil i stigende omfang håndtere 
vandet på overfladen og gerne på en måde, som 
giver synergi og tilfører byens rum blå og grønne 
elementer. Et godt samarbejde med kommunerne 
og inddragelse af borgerne vil være en forudsæt-
ning for at lykkes med klimatilpasningen.

Kommunernes klimatilpasningsplaner skal nu til 
at gennemføres. Vi skal understøtte denne proces, 
både ved at bidrage til den kommunale planlæg-
ning og ved at gennemføre egne projekter. 

Vi vil fortsat indhente viden og erfaringer fra klima-
tilpasningsprojekter i ind- og udland. Samarbejdet i 
3-VAND	vil	være	et	vigtigt	element	heri.

Vi vil reducere miljøbelastningen i forbindelse 
med vores virke og på den baggrund fastholde 
og udbygge vore position på området

Vi skal sammen med vores lokale myndigheder ud-
fordre de rammer, der opstilles, med det grundlæg-
gende mål at mindske vores miljøpåvirkning. Det 
skal ske i en ånd, der er bygget på tillid og respekt. 
Vi har en viden om vores praksis og om på hvilken 
måde, vi påvirker omgivelserne, som vi ønsker at 
bringe i spil i forhold til lokale og nationale krav. 
Foruden at have fokus på aktuelle udlederkrav, skal 
vi undersøge, hvordan vi påvirker omgivelserne 
omkring konkrete anlæg og projekter, og hvad 
recipienten kan holde til. 

Vi vil desuden sikre en fælles grundlæggende 
forståelse i selskabet for, hvordan vores aktiviteter 
påvirker vores omgivelser. 

Vi vil skabe overblik over vores væsentligste emis-
sioner og på baggrund af dette prioritere indsatser, 
der kan reducere vores miljøbelastning på en bære-
dygtig og effektiv måde. 

Med fokus på cirkulær økonomi vil vi kende, ud-
nytte og genanvende vores ressourcer og derved 
øge vores effektivitet og vækst samtidig med, at 
vi mindsker vores udledning

Vi vil skabe en mere bæredygtig produktion, hvor vi 
bryder med opfattelsen af vores drift som en lineær 
proces. I stedet vil vi arbejde ud fra en cirkulær 
tankegang, hvor de ressourcer, som ellers ville være 
endt som affald, så vidt muligt udnyttes og genan-
vendes i værdikæden og igen indgår i produktio-
nen. 

I VandCenter Syd kan cirkulær økonomi bl.a. bestå 
i, at vi udnytter ressourcer og energi såvel ud fra 
egne som eksterne kilder. 

Vi vil således udnytte naturressourcer i grundvand 
og spildevand, herunder udvinding af fosfor og 
andre mineraler, og vi vil udvinde energi fra grund-
vandet og drikkevandssystemet.

Vi vil ligeledes udvinde energi fra spildevandssy-
stemet gennem biogas, varmeproduktion osv., og 
i den forbindelse vil vi se på samspillet med andre 
forsyningsarter.


