
Side 1 af 2

Udvikling og Innovation i VandCenter Syd

Vandsektoren - og de rammer sektoren virker i - er under hastig forandring. Der vil være krav om stigende 
effektivitet og vandsektoren vil blive yderligere konsolideret. Samtidig vil der være store forventninger til 
vandselskabernes helhedssyn og evner til at sikre en bæredygtig benyttelse og beskyttelse af natur og mil-
jø. Ressourcer i form af materialer, råstoffer og energi vil være i fokus, og vandselskaberne vil være vigtige 
deltagere i den cirkulære økonomi. Innovation og vidensdeling sker på tværs af geografi og sektorer, og det 
kræver udsyn at indhente og udvikle ny viden og processer. Vandselskaberne skal bidrage til eksport og ar-
bejdspladser, og som virksomhed bidrage til opfyldelsen af internationale mål.

Udvikling og innovation er nødvendig for, at vandselskaberne aktivt kan deltage og agere i forhold til disse 
udfordringer. Som et af Danmarks store vandselskaber har VandCenter Syd en særlig forpligtelse til at bi-
drage til fornyelse og udvikling af sektoren. Udvikling og innovation udgør derfor en hjørnesten i VandCen-
ter Syds strategi og skal medvirke til at vi bedst muligt kan udføre vore kerneydelser inden for vandforsy-
ning, og afledning og rensning af spildevand, jf. vores mission og vision. 

Udvikling og innovation er en forudsætning for, at VandCenter Syd kan bidrage til at håndtere og imødegå 
de lokale og globale udfordringer, der er relevante for vores virksomhed. Som virksomhed har vi ikke kun 
et ansvar for de umiddelbare, lokale påvirkninger, men også et ansvar for at reducere de konsekvenser af 
vores virke, der påvirker globalt. Vi skal således gennem udvikling og innovation reducere vores fodaftryk, 
eksempelvis ved at reducere udslip af drivhusgasser, reducere recipientpåvirkningen og reducere vandind-
vindingens påvirkning af vandløb og vådområder. 

FN vedtog i 2015 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, der forpligter alle verdens lande til at arbejde for 
en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Som virksomhed har VandCenter 
Syd tilsluttet sig FN’s Global Compact, der anviser, hvordan virksomhederne kan tage samfundsansvar. Det 
understreger VandCenter Syds hensigt om at bidrage til at løse de globale udfordringer. Udvikling og in-
novation medvirker til, at VandCenter Syd kan opfylde dette tilsagn. 

VandCenter Syd har stort fokus på effektivitet og arbejder kontinuerligt på at sikre dette gennem innova-
tion, videndeling og udvikling. Udvikling og innovation skal give værdi for vores kunder, i form af bedre og 
billigere service, højere kvalitet og en reduceret miljøpåvirkning. Vi tror på, at godt samarbejde i branchen 
er afgørende for at lykkes med dette. Derfor indgår vi i 3VAND-samarbejdet bl.a. for at fremme fælles ud-
vikling og innovation, høste stordriftsfordele og vidensdeling. 

Udvikling og innovation sker i samarbejde med en lang række vidensinstitutioner i Danmark og i udlandet. 
VandCenter Syd ønsker, at fremme samarbejdet med de højere læreanstalter for at styrke udvikling og in-
novation inden for områder, der er relevante for vandsektoren. Tilsvarende skal samarbejdet med den pri-
vate sektor øges gennem partnerskaber med henblik på at øge udvikling og innovation og dermed bidrage 
til eksport af danske produkter og serviceydelser. 
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“Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.” (R. Emerson). Side 2 af 2

Med afsæt i ovenstående rammer er følgende politik formuleret for VandCenter Syd inden for udvikling og 
innovation:

Politik for Udvikling og Innovation i VandCenter Syd

▸ Innovation skal styrke os i bestræbelserne på at udfylde vores mission og forfølge visionen for vo-
res virksomhed.

▸ Innovation skal gøre os bedre til at takle både lokale og globale udfordringer af relevans for vores 
virksomhed.

▸ Innovation skal understøtte vores forretning, gøre os mere effektive og skabe værdi for vores kun-
der.

▸ Innovation skal gavne vandsektoren og hvor relevant styrke uddannelse og forskning på højere læ-
reanstalter.

▸ Innovation skal bidrage til at imødegå relevante udfordringer adresseret via FN’s Verdensmål for 
bæredygtig udvikling. 


	Udvikling og Innovation i VandCenter Syd

