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Provas stÅr for
Professionel  hÅndtering af

vand, affald og sPildevand

Vi sørger for, at du har rent vand i hanen,
og at du kan komme af med affald og spildevand,

så det belaster vores miljø mindst muligt.
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I 2012 er kravene til vandforsyningsbranchen via  
benchmark og prislofter for alvor blevet synlige. Det 
stiller store krav til en årlig effektivisering af driften på 
vand og spildevand. Derfor og på baggrund af Provas´ 
ejerstrategi, som ønsker løbende effektivisering, har 
vi valgt at foretage en mere langsigtet effektivisering. 
Denne plan strækker sig over fire år. På den måde tror 
vi på, at vi kan være herre i eget hus og gennemføre 
intelligente effektiviseringsløsninger. Dette effektivise-
ringsprojekt har været altoverskyggende i Provas i 2012 
for både medarbejdere og ledelse.

De langsigtede effektiviseringer gør, at vi forventer at 
kunne kan holde vores vandpriser stabile, så kunderne 
ikke kommer til at mærke store prismæssige udsving.

Vi har i 2012 gennemført vores anden kundetilfreds-
hedsanalyse for privatkunder. Det overordnede resultat 
er en meget høj tilfredshed, hvilket vi kan være stolte 
af. Især scorer vores genbrugspladser og kundecenter 

LeDeLsens reDegøreLse

” Alt i alt tegner der sig et billede 

af mange spændende udfordrin-

ger for Provas og vores medar-

bejdere, ” Adm. Direktør, John 
Hartvig Mølgaard
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topkarakter, og desuden fremgår det af analysen, at 
Provas er meget synlig i kommunen, hvilket er vigtigt 
for os som en virksomhed med forankring i lokalsam-
fundet. Med så godt et resultat er det altid udfordrende 
at være i stand til at holde fast i det høje niveau. en ud-
fordring vi griber med glæde!

en ny selvbetjeningsløsning på vores hjemmeside skal 
bidrage til at fastholde den høje tilfredshed hos vores 
kunder. Tanken med løsningen er, at kunderne i højere 
grad kan hjælpe sig selv og finde oplysninger og svar 
på spørgsmål hele døgnet og dermed være med til at 
reducere belastningen på vores kundecenter. Det er 
dog fortsat vigtigt at kunderne kan komme i kontakt 
med kundecentreret, hvis de har spørgsmål som de 
ikke kan få svar på via vores hjemmeside. selvbetje-
ningsløsningen bliver lanceret i 2013.

Haderslev Byråd har i 2012 vedtaget en vandhandle-
plan for kommunen på baggrund af statens vandpla-
ner. Provas har herefter udarbejdet vores hidtil største 
investeringsbudget, der skal medvirke til at forbedre 
vandmiljøet i Haderslev Kommune.

På affaldsområdet er det tydeligt, at de nye indsam-
lingsordninger, der blev etableret i 2011, fungerer godt, 
og at kunderne er tilfredse med ordningerne. Især har 
indførelse af en beholder til husstandsindsamling af 
genbrugeligt materiale haft en meget positiv effekt 
dels på en øget mængde af indsamlet genbrugeligt 
materiale, dels på kundernes bevidsthed om sortering.

I Provas har vi igennem en årrække arbejdet koncentre-
ret med fokus på arbejdsmiljø. Det har blandt andet be-
tydet en reduktion i uheld og i sygefravær. et resultat, 
der kun er opnået ved hjælp af medarbejdernes indsat-
ser og deres opmærksomhed i dagligdagen.

Medarbejdernes trivsel er en del af arbejdsmiljøet. Her 
har en af indsatserne været at vedtage en mobbepoli-
tik, der tydeliggør, at mobning er uacceptabelt i vores 
virksomhed. Politikken blev implementeret via en in-
tern anti-mobbekampagne. Derudover er der i sikker-
heds- og samarbejdsudvalget startet et arbejde med 
fokus på at øge den sociale trivsel. Målet er at blive en 
af Danmarks bedste arbejdspladser.

Da Provas blev dannet, udarbejdede vi et forretnings-
grundlag med udgangspunkt i Haderslev Kommunes 
ejerstrategi. For at efterleve forretningsgrundlaget blev 

der allerede dengang identificeret en række strategiske 
projekter. De fleste af disse projekter er enten gennem-
ført eller i gang. Fremdriften af de samlede projekter 
har været tilfredsstillende – især i lyset af, at vi gen-
nemførte vores effektiviseringsprojekt i 2012. Vi skal 
fortsætte indsatsen med henblik på implementering 
af alle forslagene fra effektiviseringsprojektet. samtidig 
har vi et ekstraordinært højt investeringsbudget med 
bl.a. fokus på de nye vandhandleplaner, kloakfornyelse 
og ikke mindst vandforsyningsikkerheden. Det vil ud-
fordre os som virksomhed, men det vil også blive en 
udfordring for vores myndighed og de entreprenører, 
der kommer til at udføre opgaverne. 

I overensstemmelse med vandsektorloven skal der i 
2013 gennemføres valg af forbrugerrepræsentanter. 
Idéen ved valg af forbrugerrepræsentanter er at give 
kunderne indflydelse på vandselskabernes fortsatte 
udvikling.

et fokusområde i 2013 bliver desuden revurderingen 
af vandsektorloven og medvirke til udarbejdelse af ny 
spildevandsplan for Haderslev Kommune.

et andet emne, der vil blive diskuteret i 2013 er, at affald 
fremover betragtes som en ressource. Det vil betyde at 
der vil være endnu højere fokus på, hvordan vi håndte-
rer vores affald. 

Alt i alt tegner der sig et billede af mange spændende 
udfordringer for Provas og vores medarbejdere.

Adm. Direktør
John Hartvig Mølgaard

”... at give kunderne 
indflydelse ...”

”... virksomhed med forank-
ring i lokalsamfundet ...”
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LAngsIgTeT eFFeKTIVIserIng 
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I 2012 lå det overordnede fokus i Provas på et stort ef-
fektiviseringsprojekt. 

Baggrunden for projektet er dels et krav i ejerstrategien 
til os om, at vi skal effektivisere os løbende, dels Forsy-
ningssekretariatets krav om effektivisering af vand- og 
spildevandsområdet fra år til år via benchmarking og 
prislofter. effektiviseringskravene fra Forsyningssekre-
tariatet baserer sig på selskabets driftsomkostninger. I 
stedet for at gennemføre årlige besparelser har Provas 
valgt at lægge en mere langsigtet plan for effektivise-
ring, hvor der spares 30 % på driftsomkostningerne 
over en fireårig periode i hvert af de tre forsynings-
selskaber Haderslev Vand a/s, Haderslev Affald a/s og 
Haderslev spildevand a/s. selvom der ikke bliver stil-
let krav til effektivisering af affaldssektoren på samme 
måde som for vand og spildevand, valgte Provas sam-
tidig at inddrage en effektivisering af affaldsselskabet i 
projektet, fordi vi i fremtiden også må forvente effekti-
viseringskrav her. 

De 30 % skal findes fra 2012- 2015. Derfor bærer projek-
tet navnet Projekt 2015. Udgangspunktet for effektivi-
seringen var realiserede tal for 2010.

Den mere langsigtede planlægning betyder, at vi kan 
foretage intelligente effektiviseringstiltag, i stedet for 
at skulle spare lidt fra år til år. I sidste ende kommer ef-
fektiviseringen Provas’ kunder til gode, fordi det bety-
der, at priserne kan holdes i ro.

Projektforløbet
Projektgruppen for Projekt 2015 bestod af ledelse og 
tillidsrepræsentanter, men processen var i høj grad bå-
ret af medarbejderinvolvering. Der blev lagt op til, at 
alle kunne komme med ideer til effektivisering, og det 
var tilladt at være anonym. 

resultatet var et idekatalog med over 300 forslag. På 
baggrund af idekataloget blev der udvalgt ca. 60 for-
slag, som der skal arbejdes videre med i løbet af den 
fireårige periode.

De endeligt godkendte forslag synliggør en potentiel 
besparelse på 40,7 % for Vand, 34,4 % på spildevand, 
11,6 % på Affald og 26,8 % på tømningstanke. Det giver 
i alt en potentiel besparelse på 24,7 %. På affaldsområ-
det er der to forslag, der arbejdes videre med.

generelt vand spildevand affald
Optimering af FAS Energiforbrug og -produktion Energiforbrug og -produktion Åbningstider på genbrugspladser

IT-indkøb, infrastruktur, 
In/outsourcing

Udskiftning af ledninger In/outsourcing af opgaver Behandling af forbrændingsegnet affald

Drift versus anlæg Vandkontrol
(On-line målinger)

Renseanlæg 
– Udrådning
- Slutdisponering (Slam)

Afsætning af materialer

Brug af eksterne konsulenter Nedlæggelse af vandværk Slamafvander Optimering af indkøb

Afskrivninger biler og IT Vagtberedskab Spildevandskontrol Optimering af information

Bestyrelser Optimering af indkøb Vagtberedskab

Arbejdstid Optimering af pumpestationer

Samling af interne serviceopgaver Nedlæggelse af renseanlæg

Tømningsordning

”... vi kan foretage intelligen-
te effektiviseringstiltag ...”
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I slutningen af 2012 gennemførte Provas for anden 
gang en kundetilfredshedsanalyse for private kunder. 

resultatet var meget tilfredsstillende, da det overord-
nede tilfredshedsindeks var på 86, hvilket er meget 
højt. Dette er præcis det samme som i 2010, og bety-
der, at vores privatkunder er meget tilfredse med os. 
Det kræver en aktiv indsats at bevare så højt et niveau, 
og derfor fortæller analysen os, at vores indsatser siden 
seneste måling har haft effekt.

Vores kunder oplever generelt, at der altid er vand i ha-
nen og at afløbssystemet fungerer. Hele 83 % angiver, 
at restaffald hentes til tiden, hvilket er en klar forbed-
ring i forhold til seneste måling på 74 %. I 2010 indførte 
vi en ny ordning for indsamling af genbrugelige mate-
rialer, og nu svarer 89 %, at de benytter den månedlige 
indsamling mod tidligere 64 %. 86 % udtrykker, at de 
altid sorterer deres affald, hvilket er en klar forbedring i 
forhold til de 68 %, som blev målt i 2010.

Langt flere kunder svarer i 2012, at de altid bruger den 
gule kasse til farligt affald – nemlig 30,7 % mod 18,3 % 
i 2010. Det betyder, at vores indsats for at øge kendska-
bet til kassen har haft den ønskede effekt. Dette kan 
også aflæses på antallet af kasser, som afleveres, da det 
er steget med over 30 %. Trods den store forbedring, 
er der stadig et stort potentiale for at få endnu flere 
kunder til at benytte kassen. Derfor vil vi i 2013 fortsat 
arbejde på at øge kendskabet.

som noget nyt har vi i 2012 spurgt til, hvordan vores 
eksterne kommunikation fungerer. Vi annoncerer i 
de lokale ugeaviser, og tilfredshedsindekset er på 74 
i forhold til om kunderne oplever informationen som 
nyttig. Vi vil fokusere på at bevare niveauet i annonce-
ringen.

Vi stillede desuden to spørgsmål om vores hjemmesi-
de; hvorvidt den er overskuelig, og om man kan finde 
det, man søger. Begge svar viste høj tilfredshed.
På spørgsmål om, hvorvidt vores regninger er letforstå-
elige, opnår vi en middelscore, hvilket ikke er kritisk. Vi 
vil dog fortsat arbejde på at gøre vores regninger mere 
læsevenlige. 

KUnDer

skala for kundetilfredshed

86-100 indekspoint Meget høj tilfredshed

75-85 indekspoint Høj tilfredshed

60-74 indekspoint Middel tilfredshed

45-59 indekspoint Lav tilfredshed

Under 45 indekspoint Meget lav tilfredshed
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vand
Haderslev Vand a/s sikrer vores kunder 
rent drikkevand nu og i fremtiden. Det 

sker med fokus på sikker forsyning til en 
bære dygtig pris.

sPildevand
Haderslev spildevand a/s håndterer spil-

devand fra afløb frem til vores rensnings-
anlæg, hvor vandet renses, så det ikke 

belaster miljøet. Det sker med fokus på 
en sikker transport af spildevandet til en 

bæredygtig pris.

affald
Haderslev Affald a/s sikrer, at kunderne 
kan komme af med deres affald. Vi råd-
giver om sortering og genbrug til gavn 

for miljøet. Det  sker med fokus på sikker 
håndtering til en bæredygtig pris.

serviCeselsKabet
Haderslev Forsyningsservice a/s sikrer en 

effektiv drift af de tre forsyningsselska-
ber med fokus på kundernes og ejernes 

behov. Dygtige, glade og engagerede 
medarbejdere er vores vigtigste aktiv.
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Analysen indeholdt et spørgsmål om, hvorvidt kun-
derne oplever, at der er god overensstemmelse mel-
lem vores kerneydelser og prisen. Her svares også 
med en middel tilfredshed. en køber af en ydelse vil 
som hovedregel gerne have ydelsen billigere. Dette 
sammenholdt med hvilke komplekse faktorer, der har 
indflydelse på prisen, er kundernes svar forståeligt. Vo-
res ydelser inden for vand og spildevand er underlagt 
offentlig regulering, der simulerer konkurrence og der-
med skal udfordre os til at effektivisere. Det betyder, at 
vi ikke bare frit kan foretage en prissætning, men hvert 
år må sikre, at vores drift- og investeringsomkostninger 
balancer med det prisloft, vi får tildelt.

Henvendelser 
Provas’ kundecenter modtager dagligt mange henven-
delser fra kunder, både telefonisk og på mail. I 2012 var 
der cirka 5.600 opkald til kundecentret og mere end 

2.000 mails sendt til info@provas.dk. Desuden mod-
tager vi en mængde henvendelser via hjemmesiden, 
hvor kunderne eksempelvis kan give besked, hvis de 
ikke har fået hentet affald.

Alle kunder har mulighed for at kontakte Provas via 
info@provas.dk. Vores målsætning er at besvare disse 
henvendelser inden for 24 timer, og derfor har behand-
ling og besvarelse af indkomne mails førsteprioritet for 
vores kundemedarbejdere, inden telefonerne er åbne. 
svarfristen på de 24 timer bliver dermed overholdt.

en væsentlig andel af henvendelserne på både telefon 
og mail er spørgsmål i forbindelse med regninger, og 
mange kunder ringer eller skriver, når de har modtaget 
årsafregningen fra os. Derfor har kundecentret og øko-
nomiafdelingen udvidede åbningstider i forbindelse 
med årsafregningen. spørgsmålene varierer, men en 
del handler om vandforbruget; hvad er normalt, og kan 
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det mon passe jeg har brugt så meget? Det kan også 
blot være, at kunden ønsker en generel gennemgang 
af regningen.

Mange affaldshenvendelser handler om manglende 
afhentning af affald/genbrug, men sammenholdt med 
det antal tømninger, vores renovatører hver dag fore-
tager, er der tale om meget få. Det samlede antal hen-
vendelser vedrørende affaldsordningerne er desuden 
halveret i forhold til 2011, hvilket vidner om, at de ord-
ninger som var nye i 2011 nu fungerer godt.

en lille mængde henvendelser bliver til såkaldte vand-
spild-sager, hvor kunden kan søge om refusion af vand- 
og spildevandsafgifter. De fleste sager opstår, når kun-
den modtager årsopgørelsen og ser vandforbruget. 
sådanne sager kan langt hen ad vejen undgås, hvis 
kunden havde aflæst sin vandmåler oftere. Vi vil opfor-
dre vores kunder til at aflæse vandmåleren løbende, så 
vandspild kan opdages hurtigst muligt.

nogle af kundehenvendelserne handler om fx dæksler, 
lugt eller forstoppelse i afløbssystemet. Her hjælper vi 
kunden enten ved henvisning til kundens egen VVs-in-
stallatør, eller vi sørger for afhjælpning af problemet.

fokus På erHvervslivet
Provas har i løbet af 2012 haft besøg af flere lokale er-
hvervsklubber. Dette ser vi som en positiv udvikling, 
fordi vi på den måde har mulighed for at informere vo-
res omverden om vores arbejde og de rammer, som vi 
er underlagt.  

Det er en god måde at skabe viden om Provas og for-
ståelse for, hvorfor vi gør, som vi gør. Af samme grund 
har vi meldt os ind i Haderslev erhvervsråd for på den 
måde at bidrage aktivt til at etablere en god dialog 
med det lokale erhvervsliv.
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kommunikationsPolitik
Med afsæt i Provas’ overordnede strategi og kundepoli-
tik er der blevet udarbejdet en kommunikationspolitik. 
Politikken udstikker retningslinjer for, hvordan vi skal 
kommunikere med vores omverden og specielt kun-
derne. samtidig er det en understregning af, at vi gerne 
vil kommunikere vores miljøansvar. Kommunikations-
politikken består af fire hensigtserklæringer:

 Vi kommunikerer aktivt vores ansvar i forhold til klima 
og miljø.

 Vores kommunikation skal være anerkendende, åben 
og imødekommende.
 
Vi kommunikerer direkte, vedkommende og i øjenhøjde.

 gennem brugervenlige kommunikationsløsninger vil 
vi gøre det let at være kunde hos Provas.

Aktiviteter affødt af kommunikationspolitikken er bl.a. 
skrivekurser for udvalgte medarbejdere med meget 
kundekontakt, og en reformulering af vores interne 
servicestandarder, så de egner sig til ekstern formid-
ling. Desuden udarbejder vi hvert år medieplaner for 
årets kommunikationsrelaterede aktiviteter.
Kommunikationspolitikken skal samtidig pege fremad 
mod en kommunikationsstrategi, der omsætter hen-
sigtserklæringerne til retningslinjer og mål for de for-
skellige medieplatforme, vi opererer på. 

kamPagnesamarbejde
I Provas’ vision bliver der lagt vægt på strategiske 
samarbejder med andre selskaber i branchen. I 2012 
resulterede det bl.a. i en kampagne i forbindelse med 
Vandets Dag 22. marts. Kampagnen blev udarbejdet i 
samarbejde med sønderborg Forsyning, Varde Forsy-
ning, Arwos og Tønder Forsyning og bar overskriften 
”slug lige den”. Målgruppen var teenagere, og temaet 
var at skabe viden om, hvad der ikke må skylles ud i 
toilettet. 

Kampagnen bestod af en række radiospots i lokalradio-
en, Pr, annoncer, plakater på skolerne, foldere med fem 
regler og en Facebook-konkurrence. Især Pr-delen gav 
fin omtale i både lokale og landsdækkende medier, og 
på den måde viste vi, at vi i samarbejde med andre for-
syninger kan få et vigtigt budskab ud til en større mål-
gruppe. samarbejdet er oplagt, da der ikke er tale om 
en direkte konkurrencesituation, og langt hen ad vejen 
bliver der arbejdet med de samme budskaber. Derfor 
vil der fremadrettet blive tilstræbt at indgå i lignende 
kampagnesamarbejder. 

mere direkte kommunikation til kunderne
I vores kommunikationspolitik ønsker vi at kommunike-
re direkte, målrettet og i øjenhøjde med målgruppen. 
Og i 2012 tog vi et nyt redskab i brug til at nå kunderne 
meget målrettet og direkte, nemlig små ”hængere” af 
pap, som kan placeres på kundernes affaldsbeholdere. 
Hængerne er blevet udarbejdet i flere varianter: 

Fejlplaceret affaldsbeholder/genbrugsbeholder

Fejlsorteret genbrug

Løs aske i beholderen

Afhentning af genbrug i sommerhusområder

Hængerne er en god og iøjnefaldende måde at nå vo-
res kunder med et enkelt budskab. Vi oplever en positiv 
effekt af hængerne, da de fungerer godt som en hand-
lingsanvisende reminder over for kunderne. Antallet af 
henvendelser vedrørende affald og genbrug har været 
markant faldende, og en del af årsagen til dette kan fø-
res tilbage til hængerne.

VEND >>

FEJSORTERET GENBRUG
ASKE/STØV

Læs mere på: www.provas.dk

VEND >>

HOST HOST....

Din skraldemand fik aske i hovedet, da han tømte din behol-

der. Det kan skade luftvejene, så husk fremover at lægge det i 

en pose. Sker det igen, vil din beholder ikke blive tømt.

så læg 

aske i en 

plastikpose

Din skraldemand 

er ikke røgdykker... 
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www.Provas.dk
Jævnfør Provas’ kommunikationspolitik skal vi gøre det 
let for kunderne ved hjælp af brugervenlige kommuni-
kationsløsninger. Dette handler i høj grad om bruger-
venlighed på fx vores hjemmeside www.provas.dk.

Hjemmesiden blev udarbejdet med en målsætning om, 
at ingen oplysninger må være mere end tre klik væk for 
forsiden. nu, hvor siden har været i drift siden starten 
af 2011, kan målinger på brugeradfærden give et ge-
nerelt billede af, hvordan vores kunder bruger hjem-
mesiden. siden bruges i høj grad til at søge konkret 
information. Undersiden med information om Provas’ 
genbrugspladser er den mest besøgte efterfuldt af den 
side, der fortæller, hvornår vi henter affald. 

siden har i 2012 i gennemsnit haft ca. 160 besøgende 
om dagen. Besøgene er korte, og der bruges under tre 
klik i gennemsnit. Den korte besøgstid sammenholdt 
med det lave antal af klik viser, at målsætningen om en 
enkel og overskuelig side, er opfyldt, hvilket understøt-
tes af resultatet fra kundetilfredshedsanalysen, hvor de 
adspurgte svarer, at de finder hjemmesiden overskuelig.

Kundetilfredshedsanalysen for 2012 viser desuden et 
udviklingspotentiale i antallet af kunder, der besøger 

Provas’ hjemmeside. Her svarede 38 % af de adspurgte, 
at de havde besøgt hjemmesiden det seneste halve år, 
mens 62 % svarede, at de ikke havde. 

statistikken på hjemmesiden understøtter dette po-
tentiale. Her fremgår det, at op mod halvdelen af de 
besøgende er nye, mens godt halvdelen er tilbageven-
dende. 

Det behøver ikke være negativt, at kunderne ikke i hø-
jere grad bruger hjemmesiden, for mange bliver først 
rigtig opmærksomme på Provas, den dag de har et pro-
blem og søger hjælp på vores hjemmeside. Dog ønsker 
vi i højere grad, at kunderne benytter siden, også når 
de ikke har et akut problem, fordi siden også rummer 
nyttige informationer om affaldssortering, vandspild, 
vedligehold af afløb m.m. Og desuden vil sidens selv-
betjeningsfunktion blive udbygget i 2013. når selvbe-
tjeningsfunktionen er blevet etableret, forventer vi en 
stigning i antallet af tilbagevendende besøgende. 

For at øge andelen af tilbagevendende besøgende har 
vi løbende fokus på at gøre vores kunder opmærksom 
på hjemmesiden. 
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Provas´ organisation pr. 31. 12 2012.
 

 

OrgAnIsATIOn

Haderslev
Forsyningsservice a/s Adm. Direktør

økonomi

stab

Distribution

Produktion

Affald/genbrug og
Kundecenter

Haderslev Vand a/s
Haderslev Affald a/s

Haderslev spildevand a/s
Adm. Direktør

Produktion er ansvarlig for produktion af drikkevand 
og rensning af spildevand.

Distribution er ansvarlig for distribution af henholdsvis 
vand og spildevand.

Affald/genbrug og Kundecenter er ansvarlig for af-
faldsordningerne, genbrugspladser og kundehenven-
delser.

staben er ansvarlig for vores ledelsessystem, kommu-
nikation og support til direktionen. 

økonomi er ansvarlig for budgetprocessen, regnska-
ber, fakturering, it og intern service.
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foKus MÅl resultat

eJer

Driftsbudget overholdes ≤100 % J
Investeringsbudget ≥ 95 % J
Reduktion af det samlede energiforbrug i Vand a/s og 
Spildevand a/s i 2013 med 25 % ift. 2008 L

Kunder

Debitor udestående > 30 dage max 5 % K
Debitor udestående < 90 dage max 2 % L
Udsendelse af fakturaer til tiden ≥ 98 % J
Affald hentes til tiden i 99,7 % af tilfældene J
Kundetilfredshed, Privat ≥ 82 J
80 % af opkald besvares inden for 60 sekunder J
Gennemsnitstid for genopretning af vandforsyning ≤ 4 timer J
Gennemsnitstid for genopretning af spildevandsforsyning ≤ 2 timer K

MedarbeJdere

Uheld med fravær ≤ 2 J
Korttidssygefravær ≤ 2 % J
Kompetenceudvikling 2,10 % af omsætning, inklusiv egen tid J

Kvalitet

Vandspild ≤ 8 % L
Akkrediterede vandkvalitetsprøver skal overholde myndighedskrav 

Kemiske 80 % af tilfældene

Biologiske 100 % af tilfældene

J 
K

mål og resultater
Der har i 2012 været særlig fokus på nedenstående mål:

Det generelle arbejde med energioptimering er omtalt 
i afsnit om dette. I arbejdet er det bl.a. tydeliggjort, at 
vi mangler oplysninger om det samlede energiforbrug 
i 2008, og dermed basistal for målsætningen med 25 %. 
Der vil derfor blive arbejdet med en segmentering af 
indsatsområder og delmål for de enkelte anlægstyper. 
Den samlede målsætning vil blive revurderet i forhold 
til kendte basistal.

Målet for genopretningstid af spildevandsforsyning er 
ikke fuldt nået. Der har været ganske få hændelser og 
en enkelt havde en varighed på ca. 2,5 time.
Aktiviteter til forebyggelse af vandspild er omtalt i af-
snit om vand.
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De to renseanlæg forventes nedlagt i 2014.

Overordnet set har det interne fokus været på Projekt 
2015 og på at skabe det fornødne grundlag for imple-
mentering af projektet. en enkelt afdeling har desuden 
specifikt været underlagt en større omstrukturering. 

Derudover har nye krav som fx vandhandleplaner haft 
førsteprioritet af hensyn til fastlæggelsen af budgettet 
for 2013 og frem. Det er en del af forklaringen på, at vi 
har en række indsatsområder, som kræver fokus i 2013. 
Det gælder bl.a. ledelsessystemet og afledte emner 
som DDs.

ProJeKteMne resultat

Udarbejdelse af langsigtet energistrategi K
Nedlæggelse af to renseanlæg L
Initiativer til reduktion af vandspild gennemført J
Projekt 2015 – indstilling til bestyrelserne J
Læringsunivers til børn og unge L
Synliggørelse og implementering af godkendte servicestandarder J
Valg af sms-løsning J
Fælles og individuelle handlingsplaner fra trivselsundersøgelse J
Gennemførelse af to sikkerhedsrunderinger J
Fastlæggelse af rammer og model for kompetenceudvikling J
Udvikling og implementering af ledelsessystem K
Opbygning og implementering af DDS L
IT hos Provas K

MedarbeJdere, nøgletal 2012 2011 2010

Medarbejdere, antal fuldtidsstillinger 69 70 68

Kvinder, % 34,7 28,8 30,0

Mænd, % 65,3 71,2 70,0

Gennemsnitsalder, år 50,7 49,8 48,1

Anciennitet i Provas, år 9,2 9,4 8,6

Medarbejderudvikling, % 1) 3,4 4,3 N.A.

Medarbejderomsætning, % 2) 5,3 13,7 8,8

Medarbejderafgang, % 2) 5,7 13,2 8,5

Medarbejdertilgang, % 10,0  8,8 11,3

Sygefravær, kort tid, % 3) 1,7 1,7 1,4

Sygefravær, i alt, % 3,1 4,5 2,7

Fraværsdage i gennemsnit, dage 6,8 9,4 6,1

1) Medarbejdertimer til kompetenceudvikling i forhold til totale produktive timer til rådighed
2) Medarbejdere fratrådt eller ansat i forhold til fuldtidsstillinger forrige år
3) Tallene er kun for egen sygdom
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aldersfordeling i %

 < 30 år
 30-39 år
 40-49 år
 50-60 år
 >60 år

anciennitet i %

 < 1 år
 1-5 år
 6-10 år
 11-20 år
 21-25 år
 >26 år

9,3

9,3

2,7

5,3
6,7

30,7

41,3

41,3

14,7

16,0

22,7

medarbejdere 
Medarbejderomsætningen viser, at vi har en stabil ar-
bejdsstyrke. 

sygefraværet i Provas i 2012 er på niveau med gen-
nemsnit for sygefravær i private erhvervsvirksomheder 
i 2011 fra Danmarks statistik, der også er på 6,8. Dan-
marks statistik har opgjort, at fraværet i kommuner og 
regioner var på gennemsnitligt 12,1 sygedage i 2011, 
mens det for de statsansatte var 7,6 dage i gennemsnit.

Den gennemsnitslige alder er 50,7 år og er steget med 
knap et år i forhold til 2011. Andelen af de 30-39 årige 
er faldet med 35 %, og påvirker derfor gennemsnitsal-
deren. en lav medarbejderomsætning på 5,3 % medvir-
ker også til en stigende gennemsnitsalder.

Den gennemsnitslige anciennitet for en Provas-medar-
bejder er på 9,2 år. Ancienniteten er dermed faldet en 
anelse i forhold til sidste år og afspejler udviklingen i 

Distribution, hvor nye ingeniører er ansat til styring af 
de kommende års mange investeringsprojekter.

komPetenceudvikling
Provas’ samlede kompetencer er en synergi mellem 
medarbejdernes individuelle kompetencer, og evnen 
til at udnytte den samlede viden om kunder via kun-
deanalyser og henvendelser, erfaringerne med vores 
anlæg samt anvendelse af diverse it-systemer.

I 2011 blev der igangsat et pilotprojekt om kompeten-
ceafklaring i Produktion. Formålet var at skabe overblik 
over, hvilket behov for videreuddannelse den enkelte 
medarbejder havde for bedst at kunne løfte de aktuelle 
opgaver.
Pilotprojektet blev afsluttet i 2012, og der er blevet hø-
stet værdifuld viden, som direkte kan overføres til den 
proces, der skal skabe et fælles fundament for kompe-
tenceudvikling i hele Provas.
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Pilotprojektet har vist, at en strategisk tilgang til plan-
lægning af indsatsen er central for at løfte den enkelte 
medarbejders kompetenceniveau. Projektet har samti-
dig vist, at der er gode muligheder for at opkvalificere 
eksisterende medarbejdere via eksisterende erhvervs-
uddannelser.

Provas´ chefgruppe har identificeret de kritiske, stra-
tegiske kompetencer for gruppen. resultatet af dette 
arbejde har sat fokus dels på den enkelte chefs kompe-
tencer, dels på gruppens samlede kompetencer. Der er 
efterfølgende sat en udvikling i gang på gruppeniveau. 
Arbejdet med kompetencer i chefgruppen og i Pro-
duktion er anvendt som forberedelse til et projekt om 
strategisk kompetenceudvikling for alle medarbejdere 
i Provas. Projektet skal gennemføres i 2013.

Provas har i 2012 haft et mål om at anvende 2,1 % af 
omsætningen til kompetenceudvikling, og resultatet 
er 1,8 %. Vores investering i kompetenceudvikling er 
tilfredsstillende, især i lyset af, at meget af vores fokus 
i 2012 har ligget på Projekt 2015. Det betyder, at vi 
fortsat investerer i at udvikle medarbejdernes kompe-
tencer, så vi kan blive ved at være en ambitiøs videns- 
arbejdsplads.

trivsel 
efter gennemførelse af trivselsundersøgelsen i slutnin-
gen af 2011 blev der udarbejdet konkrete handlings-
planer i hver afdeling. Afdelingerne har haft fokus på at 
gennemføre planlagte aktiviteter samtidig med, at der 
er spottet fælles tværgående indsatsområder:

 evaluere konceptet for medarbejderudviklingssamta-
ler.

 Mere information til medarbejderne i form af intern of-
fentliggørelse af referaterne fra chefmøderne.

 Ændre form på de interne informationsmøder, så gra-
den af medarbejderinvolvering øges.

 øge samarbejdet mellem Kundecenter og økonomi.

 øge samarbejdet mellem Produktion og Distribution.

erfaringerne og læringen vil blive anvendt i Provas´ 
fælles projekt om strategisk kompetenceudvikling.

resultatet af trivselsundersøgelsen rummede især to 
iøjnefaldende emner. For det første var det overordne-
de tilfredshedsindeks på 74. resultatet var tilfredsstil-
lende, især set i lyset af de forandringer, der er i bran-
chen. Vi gennemfører trivselsundersøgelse igen i 2013, 
og her er målet et overordnet tilfredshedsindeks på 
minimum 75.

For det andet var der var kollegaer, der følte sig mob-
bet. På trods af, at antallet af medarbejdere, der føler 
sig mobbet, er på niveau med det gennemsnitlige på 
danske arbejdspladser, er det for mange. Derfor ud-
arbejdede sikkerheds- og samarbejdsudvalg samt 

uddannelsesbaggrund i %

 Videregående uddannelse
 HK
 Faglærte håndværkere
 Mellemteknik
 Ufaglærte

22,7

42,7

17,3

89,3

”... investering i
kompetenceudvikling er 

tilfredsstillende ...”
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faktaboks

Provas’ definition på mobning: At blive mobbet betyder, at man i forbin-
delse med sit arbejde – regelmæssigt og over tid – udsættes for ubeha-
gelig, nedværdigende eller sårende behandling af én eller flere personer 
sådant, at man føler, at det er svært at forsvare sig. Offerets oplevelse er 
afgørende for, om der er tale om mobning.

Arbejdsmiljøudvalget en mobbepolitik. Implemente-
ringen af politikken blev fulgt op af en intern anti-mob-
bekampagne med budskaber om at rose hinanden, 
tale ordentligt til hinanden, have tillid til hinanden, og 

at mobning ikke er acceptabelt. Der er sat mål for, at 
der skal være færre, der svarer, at de føler sig mobbet, 
næste gang der gennemføres en trivselsundersøgelse. 

MOBBEFRI ZONE

“Hos os vil vi ikke 

acceptere mobning.”

Adm. dir. John Hartvig Mølgaard

At blive mobbet betyder, at man i forbindelse med sit arbejde - regelmæssigt og over tid - udsættes for ubehagelig, nedværdigende 

eller sårende behandling af én eller �ere personer sådan, at man føler, at det er svært at forsvare sig.

O�erets oplevelse er afgørende for, om der er tale om mobning. 
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arbejdsmiljø
siden 2010 har Provas haft særligt fokus på forebyg-
gende og oplysende indsatser for at minimere antallet 
af uheld i alt og uheld med fravær. På tre år er antallet 
af uheld med fravær reduceret fra seks til et. Det er et 
resultat, vi er rigtig godt tilfredse med, men hvor der 
stadig er potentiale for at gøre det bedre.

Indsatsniveauet vil fortsat være højt for at fastholde det 
gode resultat og for at forbedre det. Vi har blandt andet 

planer om at arbejde med risikokriterier for at prioritere 
vores indsatser i forhold til risici i arbejdsmiljøforholde-
ne.

Vi havde et uheld med fravær. Det var en medarbejder, 
som få en forstrækning i ryggen i forbindelse med et 
løft. Desuden har vi haft en mindre kemikaliehændelse 
på en genbrugsplads i forbindelse de kemikalierester, 
der afleveres på pladsen. Der skete ingen skade på 
hverken medarbejdere eller miljøet.

arbeJdsMilJøMÅl resultat

Maks. to uheld med fravær J
En sikkerhedskampagne J
Gennemføre to sikkerhedsrunderinger J
Tema om arbejdsmiljø i hver udgave af vores personaleblad J
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ledelsessystem
Det videre arbejde med udbygning og implemente-
ring af Provas’ ledelsessystem har i 2012 været påvirket 
af effektiviseringsprojektet Projekt 2015. Det betød, 
at procesbeskrivelser måtte udskydes, og implemen-
teringsaktiviteter måtte afvente en samlet konsek- 
vensvurdering af effektiviseringsforslagene.

Dog er der arbejdet intenst med vores planlægnings- 
og projekteringsprocesser til styring af de store an-
lægsinvesteringer. 

Der er godkendt en revideret tidsplan for ledelsessyste-
mets fulde implementering, med mål om certificering 
i 2014.

I forbindelse med arbejdet med Dokumenteret Drikke-
vandssystem (DDs) er der identificeret, hvilke proces-
ser og værktøjer der allerede er spottet i arbejdet med 
ledelsessystemet.

Ifølge Vandsektorloven skal vi have et overvågnings-
program til sikring af indkøb på markedsvilkår. Dette 
program er nu integreret i ledelsessystemet.

Der kommer ny bekendtgørelse om kvalitetssikring på 
almene vandforsyningsanlæg, og disse krav skal indar-
bejdes i vores ledelsessystem.

”... sikring af indkøb på
markedsvilkår ...”
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sAMFUnD
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Provas er bevidst om det ansvar, vi har for at medvir-
ke til samfundets generelle sundhed. Vi leverer derfor 
vores ydelser med fokus på kvalitet og miljø. Vores ak-
tiviteter skal gennemføres med størst mulig sikkerhed 
for medarbejderne både med hensyn til arbejdsmiljø 
og trivsel. 

Vi er i dialog med de lokale myndigheder, og vi bidra-
ger med input til kommunens vandplan, spildevands-
plan og affaldsplan. 

Provas er medlem af Dansk Vand- og spildevandsfor-
ening (DAnVA), spildevandsteknisk Forening (sTF),  
Dansk Kompetencecenter for Affald (DAKOFA) og 
green network. 

Via aktiviteter i bl.a. DAnVA giver vi input til love og be-
kendtgørelser samt deltager i udarbejdelse af vejled-
ninger til vandbranchen.

samtidig med at Provas sikrer kvaliteten over for kun-
derne, driver vi også virksomheden inden for de vilkår, 
myndighederne pålægger os. Provas har ikke under-
skrevet kontrakter om socialt ansvar eller Fn´s global 
Compact principper. Vi har egne politikker, værdier og 
mål, der understøtter menneskerettigheder, arbejdsta-
gerrettigheder, miljø og antikorruption.

vandHandlePlaner 
I november 2012 vedtog Haderslev Byråd vandhand-
leplanen for kommunen. Denne plan bestemmer, hvor 
og hvornår Provas skal have gennemført projekter på 
anlæg (renseanlæg – overfaldsbygværker), så udled-
ningen til vandløbene bliver mindre. 

Haderslev Kommune har udarbejdet den kommunale 
vandhandleplan ud fra statens vandplaner. Disse pla-
ner bygger på eU’s vandrammedirektiv fra 2000. For-
målet med vandrammedirektivet/vandplanerne er at 
skabe et bedre vandmiljø. I vandplanerne er der blandt 
andet udpeget udledninger, hvorfra belastningen skal 
gøres mindre.

I vandplanerne og vandhandleplanerne arbejdes der 
med en planperiode på seks år, som for de aktuelle pla-
ner er 2009-2015. I de første tre år i en planperiode skal 
der gennemføres de tiltag, der fremgår af de kommu-
nale vandhandleplaner. De næste tre år i planperioden 
går med at undersøge (overvåge), om tiltagene er til-
strækkelige, eller om der skal mere til. Denne overvåg-
ning er grundlaget for den næste vandplan, som igen 
danner grundlag for kommunens vandhandleplan.
Haderslev Kommunes geografiske område er omfat-
tet af to vandplaner: Lillebælt/Jylland og Vadehavet. I 
vandhandleplanen er der udpeget en række overløbs-
bygværker, hvor der skal etableres bassin, samt en ræk-
ke renseanlæg, der skal nedlægges. 

Hovedparten af tiltagene skal være gennemført i den 
første planperiode, inden 22. december 2015. resten 
skal være udført inden 22. december 2018 i den anden 
planperiode. I forbindelse med kloakfornyelser i områ-
der med overfaldsbygværker, der skal have bassin, og 
hvor vi i stedet ændrer fællessystemet til separatsyste-
met, skal også omkoblingen være gennemført inden 
denne frist (grundejerne får gerne et år til at ændre de-
res egen kloak).

Planerne betyder, at der skal gennemføres en lang ræk-
ke projekter de kommende år. I 2012 har vi gennem-
ført projekter, der er relateret til vandplaner for ca. 5,5 
millioner Kr. Til næste år er afsat ca. 33,5 millioner kr. at 
gennemføre vandplansprojekter. 

Pr. 31. december 2012 er statens vandplaner annulleret 
pga. for korte høringsfrister. DAnVA’s vurdering er dog, 
at det ikke får nogen betydning i praksis for de kommu-
nale vandhandleplaner.

”... Provas sikrer kvaliteten 
over for kunderne ...”

eu-
vandramme-

direktiv

statens
vandplaner

Provas´ 
investerings-

budget

de
kommunale
vandhandle-

planer
¢ ¢ ¢
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1.392 TON

VAND

PERIODE 1.1.2012 - 31.12.2012

*) CO2- ÆKVIVALENTER ER BEREGNET MED  292 G CO2/KWH JF. ENERGINET.DK

CO2

SPILDEVAND

356 TON

sikring af rent drikkevand 
I 2012 har vi afsluttet sikringen af alle drikkevandsin-
stallationer på renseanlæg og pumpestationer, der 
hvor der er en risiko for at spildevand kan strømme 
baglæns ind i drikkevandsinstallationen.

Der kan ske alvorlige uheld med drikkevandsforsy-
ningen. I et eksempel fra branchen blev drikkevandet 
i et større område forurenet ved tilbagestrømning af 
renset spildevand. Årsagen var sammenkoblingen af 
drikkevandsinstallationen og installationen for det tek-
niske vand. Forureningen var alvorlig og resulterede 
i store problemer med sygdom hos kunderne, hvoraf 
nogle flere år efter stadig ikke var raske.

eksemplet viser, at problemstillingen skal tages meget 
alvorligt.

På alle renseanlæg med fare for sammenblanding af 
drikkevand og spildevande er der etableret særlige 
vandsystemer adskilt fra den faste drikkevandsinstal-
lation.

På spildevandspumpestationer er der etableret tilsva-
rende løsninger.

Alle installationer er etableret i henhold til gældende 
Ds/en standard.

Provas stiller sine erfaringer og viden om tilbageløbs-
sikring til rådighed for lokale virksomheder, der måtte 
have behov for at sikre det rene drikkevand – til fælles 
bedste.

energioPtimering 
I Provas står det højt på dagsordenen at nedbringe for-
bruget af energi i almindelighed og elektricitet i sær-
delshed. Dels for at begrænse vores miljøpåvirkning, 
men også fordi udgifter til indkøb af energi fylder rigtig 
meget i de samlede omkostninger.

Det er ikke nyt, at vi arbejder med energioptimering. 
Det har faktisk stået på i endda nogle år.

I 2012 har vi ændret styringen af de biologiske proces-
ser på Vojens renseanlæg. Hvor vi før styrede ud fra en 
fast indstilling af iltbehovet, sker det i dag på baggrund 
af måling af nitrat, ilt og ammonium. Dette sikrer, at vi 
til enhver tid tilpasser iltningen til det aktuelle behov. 
Det betyder mindre energiforbrug til iltningen og et 
bedre og mere stabilt renseresultat.

I 2012 er vi også begyndt at se på energianvendelsen 
i Forsyningshuset på Fjordagervej. Vores ambition er, 
at vi gennem en mere intelligent styring af ventilation, 
køling og belysning kan opnå en reduktion af energi-
forbruget på mindst 15 %.
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I de fortsatte bestræbelser for at reducere energifor-
bruget vil vi fokusere på anvendelsen af f.eks. solceller 
og varmepumper, samtidig med at styringsprincipper-
ne fra Vojens renseanlæg også indføres på Haderslev 
og gram renseanlæg.

Der er i 2012 indgået en samarbejdsaftale med en 
energirådgiver, der skal hjælpe Provas med at finde og 
gennemføre energioptimeringstiltag.

I løbet af 2013 forventer vi at begynde på et projekt, 
der skal give overblik og input til idéer og indsatser på 
energi- og miljøeffektivisering. Arbejdet skal give os et 
overblik over Provas´ samlede påvirkninger på miljøet 
og resultere i fremtidige målsætninger.

el-bilen el-len 
Den 1. juli introducerede Provas renovationsbilen eL-
len. Forskellen på denne bil og de traditionelle reno-
vationsbiler er, at komprimeringen af affaldet sker ved 
hjælp af el. Bilen er desuden udstyret med en start/stop 

funktion, så bilen ikke kører i tomgang, når den holder 
stille. Fordelene ved eL-len er bl.a. reduktion af støjni-
veauet fra 87 dB(A) til 73 dB(A). efter et halvt års drift 
kan vi konkludere:

- at bilen kører 33 % længere på en liter diesel 

- vi bruger 28 % mindre diesel pr. indsamlet ton affald 

-  der udledes netto* 18,7 % mindre CO2 svarende til 6 
ton pr. år

I løbet af de næste par år skal eL-len indgå i forskellige 
forsøg, så vi får erfaringer med eksempelvis toholds-
drift.

*Netto betyder at CO2 udledningen til opladningen af 
batterier er fratrukket CO2 besparelsen på selve bilen. Den 
rene CO2 besparelse er beregnet til 9 ton pr. år.

laboratoriePraktik
I efteråret havde laboratoriet besøg af en erhvervsprak-
tikant fra en lokal skole. På baggrund af interesse inden 
for laboratoriearbejde havde praktikanten på eget ini-
tiativ kontaktet Provas. Dette vidner om, at vi som virk-
somhed bliver gradvist mere synlige som en attraktiv 
arbejdsplads. Vi vil fortsat være åbne for samarbejder 
med studerende og skoleelever i forbindelse med prak-
tikforløb.       

”... resultere i fremtidige
målsætninger...”
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Provas´ kerneydelser er defineret som det, som kun-
derne modtager og betaler for. grundlæggende er det 
ydelser inden for drikkevand, rensning af spildevand 
og affaldshåndtering i Haderslev Kommune.

vand

Der har været iværksat flere initiativer for at identificere 
vores vandspild. 

Over en længere periode har vi arbejdet på at sektio-
nere ledningsnettet bl.a. ved hjælp af sektionsbrønde. 
På den måde er det nemmere at spore og isolere en 
lækage.  Der er placeret en sektionsbrønd i Haderslev 
by til måling af vand, så nu mangler der kun to stk. i for-
hold til den oprindelige sektioneringsplan, hvoraf den 
næste bliver sat i starten af 2013. 

Vi har virksomheder og institutioner med sprinkleran-
læg, hvor der ikke er måler på. Vi er i gang med at loka-
lisere disse med henblik på at dokumenterer forbruget.
Vi er i dialog med brandmyndighederne om lukning af 
brandhaner og sikring af uvedkommende tapning fra 
brandhaner. 

Desuden har tre medarbejdere været på kursus i læ-
kageundersøgelser, hvorefter vi har købt udstyr, så vi 
selv kan fejlsøge efter vandspild på ledningsnettet og 
på den måde hurtigere lokalisere eventuelle brud på 
ledningsnettet.

KerneyDeLser

Kerneydelse antal kunder Mængder

Drikkevand 10.619 1.677.331 m3

Solgt spilde-
vand

18.808 2.360.988 m3 

Restaffald 21.541 12.879 ton

Genbrugsord-
ning, Dele-
beholder

18.705 3.468 ton

Genbrugs-
pladser

~326.000
besøgende

30.379 ton

1.1.-31.12.2012

vand 2012 2011 2010

Solgt, m3 1.677.331 1.800.078 1.800.864

Udpumpet, m3 1.980.780 2.028.838 2.027.233

Vandspild, % 15,6 11,3 11,2

Kunder 1 10.619 10.532 10.654

1) Ændret fra betalingsenheder til forbrugssteder
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Derudover har vi arbejdet med datakvaliteten i vores 
forskellige it-systemer.
Alle indsatser fortsætter i 2013.

etablering af en drikkevandsboring
I november blev der etableret en erstatningsboring ved 
Favrdal Vandværk, fordi en af de eksisterende boringer 
var styrtet sammen og ikke længere kunne levere vand.
en drikkevandsboring syner ikke af meget når man ser 
på den, og de færreste er klar over hvilken proces der 
ligger bag dette ”hul i jorden”.

På figuren herunder er vist princippet i en boring. 

vandforsyningsanlæg 2012 2011 2010

Vandforsyningsledninger, km 419 394 384

Vandværker 3 3 3

Indvindingsboringer 16 16 16

Vandtårne 2 2 2

Trykøgere 6 6 3
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Boringen udføres ved hjælp af en omvendt skylleme-
tode, hvor en borestang med et borehoved bores ned i 
undergrunden.  Vand og jord suges op igennem bore-
stangen til en container, hvor det filtreres. Vandet føres 
tilbage til borehullet.

Borehullet er en halv meter i diameter, og der bores til 
den dybde hvor vandet findes. når der er tale om en er-
statningsboring, er det en kendt dybde. I dette tilfælde 
borede vi ned til 103 m. Undervejs tages der prøver at 
det opborede materiale, så vi efterfølgende kan udar-
bejde en boreprofil. Den viden, der indsamles på den-
ne måde, stiller vi til rådighed for andre, ligesom vi kan 
trække på andres viden med deres boringer.

når boredybden er nået, fores hullet, og der sættes et 
filter i den dybde, vandet skal indvindes fra. Vi valgte 
at sætte filtret fra 81-83m. Herefter renpumpes borin-
gen. Vi skal have fjernet alt boreslam etc. fra hullet og 
filteret. når dette er sket, monteres den nye pumpe, og 
der monteres overbygning til de tekniske installationer.
I forbindelse med erstatningsboring er det vigtigt at få 
lukket det gamle hul. Det fyldes med lerarten bento-
nit, som svulmer op og forhindrer, at der kan strømme 
vand og andet uønsket ned i grundvandsmagasinet. 

forurening ved favrdal vandværk
I 2006 blev der fundet en forurening med klorerede 
opløsningsmidler i industriområdet, nordvest for Favr-
dal Vandværk. Forureningen blev karakteriseret ved, at 
den var tungere end vand og derved relativt hurtigt 
kunne spredes ned til grundvandet. På baggrund af de 
geologiske forhold i området blev det vurderet, at der 
var en risiko for, at forureningen kunne nå frem til kil-
depladsen ved Favrdal Vandværk i løbet af ca. seks år.
Udviklingen i grundvandet ved kildepladsen følges 
løbende. Der udtages og analyseres prøver én gang i 
kvartalet og pejles én gang om måneden. Hvis vi finder 
klorerede opløsningsmidler i de boringer, vi indvinder 
fra, kan de ikke længere anvendes til produktion af 
drikkevand.

De seneste analyser har vist indhold af klorerede op-
løsningsmidler i en pejleboring tæt ved vandværket. 
Derfor har vi nu behov for at kunne beskrive, hvordan 
grundvandet bevæger sig ved vores kildeplads.

Ved hjælp af pejlinger af grundvandet har vi konstru-
eret potentialekort, der giver et billede af de lokale 
grundsvandsstrømme. Med denne viden kan vi vurde-
re risikoen for, hvordan forureningen kan påvirke kvali-
teten i vores indvindingsboringer.

Ud fra potentialekort, pejlinger og analyser kan vi tage 
stilling til, om der skal foretages ændringer i forhold til 
den måde, vi indvinder på i dag, og om der evt. skal 

igangsættes afværgepumpning for at kunne styre eller 
undgå forureningen.

HelHedsPlan for Provas’ vandværker 
I 2012 har vi igangsat et arbejde med at fremtidssikre 
Vojens og i sidste ende at sikre den størst mulige forsy-
ningssikkerhed fra boring til forbruger. Planen omfat-
ter en gennemgang af hele vandværket, eksempelvis 
indvindings- og iltningsprocesserne. 

Vi har i 2012 gennemført en række undersøgelser, som 
skal danne grundlag for en helhedsplan i de kommen-
de år, og her har det fremtidige design af vandbehand-
lingsprocessen været i centrum.

en række praktiske forsøg med behandling af råvandet 
har givet os værdifuld viden om de mest optimale be-
handlingsmetoder, og vi har fået fastlagt det endelige 
anlægsdesign. Vores mål har bl.a. været at minimere 
kemikalietilsætingen for at neutralisere den aggressive 
kuldioxid, der naturligt forekommer i råvandet på Vo-
jens Vandværk.

På baggrund af resultaterne vil vi i 2013 ændre den 
måde, vi indvinder og belufter råvandet på. Desuden 
vil vi udskifte udpumpningsanlægget.
I 2014 bliver filteranlægget udskiftet samtidig med at 
rentvandstankene ombygges.

sideløbende med undersøgelserne på Vojens Vand-
værk er der også iværksat tilsvarende undersøgelser på 
Favrdal Vandværk i Haderslev, så vi også her kan opti-
mere processerne og langtidssikre vandværket.

ledninger
Vi har løbende arbejdet med automatisering af vores 
ledningsoplysninger. Fra medio 2012 har det betydet 
en effektivisering, hvor 85 % af forespørgslerne besva-
res automatisk.

Der har været en stor stigning på ledningsbrud fra 17 
til 45. et af bruddene var så voldsomt, at det kunne ses, 
at vandtrykket på Vojens Vandværk faldt. Det er stadig 
ledninger af støbejern og ældre PVC-ledninger, der er 
udsat for brud. Det store antal ledningsbrud skyldes de 
ændrede vejrforhold med store mængder regn efter-
fulgt af frost.

2012 2011 2010

ledningsbrud 45 17 23
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vandkvalitet
Der har i 2012 været overskridelser på fysisk/kemiske 
parametre på afgang fra vandværkerne. Overskridel-
serne stammer fra filterdriften på de enkelte vand-
værker og skyldes, at filtrene er gamle og står til ud-
skiftning. Tilsynsmyndigheden er orienteret. Ingen af 
overskridelserne har betydning for den overordnede 
vandkvalitet. 

Overskridelserne på ledningsnettet vedrører prøver, 
der udtages i ender af ledningsnettet, hvor der er et 

lavt forbrug. Tilsynsmyndigheden er orienteret. Ingen 
af overskridelserne har betydning for den overordnede 
vandkvalitet.

vandmålere
Med baggrund i det forrige målerkontrolprogram er 
der skiftet 1.090 vandmålere. Der er udtaget 146 til 
kontrol, fordelt på ni partier, hvoraf tre partier med i alt 
198 målere er kasseret. De resterende seks partiers le-
vetid kan dermed forlænges med yderligere tre år.

Prøvested egenkontrol akkrediterede prøver overskridelser, kemisk overskridelser, biologisk

2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010

vandværk 78 111 78 14 9 6 8 10 8 1 0 1

ledningsnet 164 258 120 23 25 25 3 0 6 0 0 1
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sPildevand

De 2.835 ejendomme med tømningsordning resulte-
rede i 4.069 tømninger. Der var 161 forgæves kørsler, 
hvor bundfældningstanken ikke kunne tømmes, og 25 
af disse blev til miljøsager. sidste år var der 264 forgæ-
ves kørsler med i alt 56 miljøsager. Antallet af miljøsa-
ger er dermed faldet markant fra sidste år. Andelen af 
tømninger, der ender som miljøsag er dermed nede i 
nærheden af en halv procent.

en årsag til det markante fald i miljøsager er, at mange 
kunder har skiftet dækslerne på deres bundfældnings-
tanke ud med lettere dæksler, der vejer under 25 kg.

renovering af Haderslev renseanlæg
renovering af forbehandlingen på Haderslev rensean-
læg blev i gangsat i foråret 2012. Projektet har været i 
eU udbud, der er udvalgt en leverandør og maskinde-
lene er indkøbt. selve ombygningen og idriftsættelsen 
udføres i 1. kvartal 2013. renoveringen forventes at 
kunne reducere mængden af ristestof, der ledes videre 
i anlægget, nedbringe timeforbruget til drift og vedli-
gehold samt forbedre arbejdsmiljøet.

2012 2011 2010

trykledninger, km 139 132 128

regnvandsledninger 232 226 206

spildevandsledninger, km 350 334 302

fælles ledninger, km 235 253 262

renseanlæg 16 16 18

Pumpestationer 278 275 274

spildevand – modtaget, m3 9.961.573 9.401.968 7.769.145

solgt spildevand, m3 2.360.988 2.490.485 2.592.455

Pe/døgn 1) 71.889 77.769 78.326

nedbør, mm
(dMi v. haderslev renseanlæg) 851 881 712

Kunde 2) 18.808 18.695 18.592

ejendomme med tømningsordning 2.835 2.892 3.037

ejendomme med samletank 73 - -

1) Ændret beregningsmetode i forhold til årsberetning 2011
2) Ændret fra betalingsenheder til forbrugssteder
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slambeHandling
Vi har igangsat et projekt vedrørende optimering af 
afvanding og samling af slam på Haderslev rensean-
læg. På Haderslev renseanlæg er opsat to nye dekan-
tercentrifuger, der øger tørstoffet i det afvandede slam 
og dermed giver væsentlige besparelse på den efter-
følgende slutdisponering af slammet.

I efteråret 2012 blev vores midlertidige afvanding i 
geotubes på Vojens renseanlæg afsluttet, og over-
skudslam transporteres nu i slamsuger til Haderslev  
renseanlæg.

Projektet forventes at reducere de samlede omkostnin-
ger til håndtering og afvanding af slam.

slammængder
Tabellen til højre viser en opgørelse over slam behand-
let på gram renseanlæg og Haderslev renseanlæg. 
Der transporteres desuden slam fra en række af vores 
mindre renseanlæg til Haderslev renseanlæg, hvilket 
dermed også indgår i opgørelsen.

Den store forskel ses fra 2010 til 2011 og skyldes, at 
slam fra Vojens renseanlæg kom med i opgørelsen i 
2011.
I 2012 er slammet fra Vojens renseanlæg blevet afvan-
det i geoTube i første halvår og kørt til afvanding på 
Haderslev renseanlæg det andet halvår.

Det er interessant at bemærke, at selv om slammæng-
derne fra Vojens også er med i opgørelsen for 2012, ses 

der alligevel en samlet reduktion i slammængderne. 
Forklaringen er, at afvandingen er mere effektiv i Ha-
derslev.

Opgørelsen over den våde mængde er afhængig af 
hvor høj en tørstofprocent, der opnås ved afvanding. 
Mængden af vådvægt kan reduceres ved bedre afvan-
ding. Opgørelsen over tørstofmængden beskriver den 
reelle slamproduktion – den kan eksempelvis reduce-
res ved etablering af rådnetank.

vedligeHoldelsesPlaner
I 2011 blev der etableret en samlet tilstandsvurdering 
af alle renseanlæg. Denne vurdering skulle danne 
grundlag for vedligeholdelsesplaner og langtidsbud-
getter.

Dette arbejde er blevet videreført i 2012, hvor de ajour-
førte planer er brugt til en målrettet vedligeholdelse og 
er indgået i budgetteringsprocessen for 2013.
Forankringen af processen blandt medarbejderne er 
med til at sikre et validt og anvendeligt værktøj.

behandlet slam 2012 2011 2010 1)

vådvægt, ton 6.649 8.852 5.982

tørstof, ton 1.251 1.833 1.005
1) Eksklusiv Vojens renseanlæg
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sPildevandskvalitet
På Hjerndrup renseanlæg har der været en enkelt 
overskridelse af kravet til iltmætning. Der blev installe-
ret ekstra iltning i udløbet, og problemet blev dermed 
løst. Der har i 2012 også være en overskridelse af det 
absolutte krav til ammonium. Den egentlige årsag til 
overskridelsen er endnu ikke kortlagt, men der er tale 
om en forgiftning eller kraftig overbelastning af anlæg-
get. Akut blev problemet afhjulpet ved at tilføre biolo-
gisk processlam fra Haderslev renseanlæg og tømme 
indløbet til Hjerndrup renseanlæg.

Det vejledende krav til pH blev overskredet på Fole 
renseanlæg. Årsagen er ikke kortlagt, og der er ikke 

observeret lignende hændelser før eller efter overskri-
delsen.

På gabøl renseanlæg har der i 2012 været en overskri-
delse af det absolutte krav til BI5. Overskridelsen skyl-
des problemer med efterpoleringsdelen på anlægget 
og dermed også forhøjet udledning af suspenderet 
stof.

Bevtoft renseanlæg har overskredet det absolutte krav 
til ammonium og transportkravet på suspenderet stof. 
Overskridelse skyldes tilledning af store vandmæng-
der. 

Prøvested egenkontrol akkrediterede prøver

2012 2011 2012 2011

indløb 485 - 68 -

udløb 1.071 - 164 -

sum 1.556 1.665 232 283

samlet rensegrad for alle anlæg 2012 2011 2010

bod
Rensegrad, % 93,6 97,8 98,1

Udledte vægtede konc. mg/l 7,3 1) 6,7 6,6

tot-n
Rensegrad, % 84,0 84,3 84,6

Udledte vægtede konc. mg/l 10,0 10,6 12,0

tot-P
Rensegrad, % 83,0 88,0 92,0

Udledte vægtede konc. mg/l 0,8 1,6 1,5
1) Én udløbsanalyse fra Haderslev, i januar, var meget høj på grund af svigt i efterklaringstanken så der var et forhøjet suspenderet 
stof indhold i afløbet. Det trækker det samlede gennemsnit op. Hvis denne analyse havde været normal, ville det samlede resultat 
have været på niveau med de foregående år.

affald

genbrugsPladserne
Jævnfør Provas’ kundeanalyse fra 2012 har 95 % af de 
adspurgte kunder benyttet en af de tre genbrugsplad-
ser inden for det seneste halve år. På spørgsmål om til-
fredsheden med indretning og skiltning på pladserne 
samt vejledningen fra Provas´ medarbejdere svares der 
med ”meget høj tilfredshed”.

De samlede indleverede mængder på genbrugsplad-
serne er totalt set faldet med 5,5 % fra 2011 til 2012. 
Dette fald kan dels skyldes et fald i affaldsmængder-
ne fra erhvervskunder på grund af ændrede regler på 
området, dels en generel nedgang i de samlede af-
faldsmængder fra den private husholdning. 

I 2012 blev der igen indført klippekortordning for de 
virksomheder, som ønsker at benytte genbrugsplad-
serne. et klippekort kostede 1.500 kr. for 10 klip, og der 
kan afleveres 100 kg. pr. klip.

I 2012 er der solgt i alt 355 kort. Forudsat at alle kort er 
brugt maksimalt, svarer det til 350 tons materialer. Det 
giver en andel af de totale mængder afleveret affald på 
ca. 1,2 %.

efter indførelsen af klippekortordningen er der sket et 
markant fald i erhvervsvirksomhedernes brug af gen-
brugspladserne. en brugerundersøgelse i 2010 angav, 
at 11 % af brugerne var erhvervsvirksomheder. På dette 
tidspunkt blev der ikke registreret, hvor store mæng-
der de afleverede i forhold til private kunder.

Husstandsindsamling af genanvendelige 
materialer
Husstandsindsamling af genanvendelige materialer 
i delebeholderen har været i drift et helt kalenderår. 
Det er nu muligt at lave en statistik over de indsamlede 
mængder og sammenligne med indsamlede mængder 
fra den tidligere ordning, hvor indsamlingen foregik i 
poser (se modsatte side).
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 Der er samlet sket en markant stigning i de indsamlede 
mængder i husstandsindsamlingen på 63 % svarende 
til 1.621 tons fra 2010 til 2012. Denne stigning skyldes, 
at det er blevet lettere for kunderne at komme af med 
det genanvendelige affald fra husholdningen.

Der er i alt 19.575 delebeholdere beholdere ude hos 
vores 18.705 kunder. Vores kundeanalyse viser, at der 
i 2012 var 89 % af de adspurgte kunder, som bruger 
delebeholderen, hvilket er en stigning fra 2011 på 25 
%. Indsamling af genanvendelige materialer i en behol-
der er en kundevenlig indsamlingsmetode, som også 
betyder, at der samles mere ind til genanvendelse end 
tidligere.

De øgede mængder skyldes ikke kun en øget mæng-
de affald til genanvendelse, men også en flytning af 
affaldet fra genbrugspladsen til husstandsindsamlin-
gen. Den samlede mængde af tilsvarende fraktioner fra 
genbrugspladsen er faldet med 35 % svarende til 1.132 
tons fra 2010 til 2012.

genanvendelige materialer som papir, pap, glas, metal 
og plast indsamlet ved den enkelte husstand, miljøsta-
tioner og genbrugsplads er tilsammen steget med 468 
tons i forhold til de samme mængder i 2010. Dette sva-
rer til, at der er indsamlet ca. 19 kg mere til genanven-
delse fra hver enkelt husstand i Haderslev Kommune i 
2012, end der blev i 2010. Dette er en stigning på 8 %. 
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Husstandsindsamling

nedgravede containere til genbrug
Provas etablerede en nedgravet containerstation til 
genbrug i 2012. Containerne er beregnet til indsam-
ling af de samme genbrugelige fraktioner, som bliver 
indsamlet via husstandsindsamlingen. I de nedgrave-
de containere skal genbrugsmaterialerne sorteres som 
i delebeholderen. Det er derfor kun nødvendigt med to 
containere, hvor der tidligere var fem containere, en til 
hver fraktion.

Ved etablering af de nedgravede containere nedsættes 
tømningsintervallet, hvilket reducerer tømningsom-
kostningerne og antallet af kørte kilometer. 

I 2013 skal der etableres en tilsvarende station i øster-
gade i Haderslev. Ligeledes skal der etablere delvist 
nedgravede stationer i sommerhusområderne. Disse 
skal dels erstatte igloer, dels udbygge mulighederne 
for, at sommerhusområderne nemmere kan komme af 
med de genanvendelige materialer.
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udskiftning af den gule kasse
I 2012 købte Provas 11.000 nye gule kasser til problem-
affald. De gamle kasser var ikke godkendte til transport 
af farligt affald, og derfor skulle de udskiftes. Udskift-
ningen startede i oktober 2012. Den nye kasse har et 
mindre volumen end den gamle. størrelsen er tilpasset 
vores erfaringer med det faktiske behov, hvilket bety-
der, at vi sparer energi ved at transportere mindre luft. 
Kunderne har taget rigtig godt imod den. 

I 2012 indsamlede vi 4.372 gule kasser mod 3.318 kas-
ser i 2011, hvilket svarer til en stigning på 30 %. en mu-
lig årsag til den store stigning kan være, at vi har indført 
en beholder til genanvendeligt materiale, og derfor 
kommer mange kunder ikke længere så ofte på gen-
brugspladsen. Det betyder, at det for mange er nem-
mere at benytte Den gule kasse til farligt affald.

nøgletal affald

affald 2012 2011 2010

total indsamlet mængde, tons 47.111 48.179 49.329

restaffald, tons 12.879 13.170 14.714

farligt affald (antal gule kasser indsamlet) 4.372 3.318 2.925

Kunder (antal tømningsadresser) 21.541 20.367 21.152
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Mængde, ton 2012 2011 2010

fra genbrugspladser 30.379 32.153 31.668

husstand indsamlet 3.468 2.511 1.789

Miljøstationer 743 718 781

fraktion, ton 2012 2011 2010

Papir og pap 3.029 2.421 1.914

glas 828 584 474

Metal 188 144 116

Plast 145 80 65

Mængden af restaffald er faldet med ca. 12,5 % fra 2010 
til 2012, svarende til 1.835 tons.

Dette skyldes øgede mængder til genanvendelse og et 
generelt fald restaffald til forbrænding fra den private 
husholdning.
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øKOnOMI

2012 er det tredje år efter, at Provas blev udskilt fra 
Haderslev Kommune. som omtalt i tidligere årsberet-
ninger for 2010 og 2011 er der forskel på, hvordan de 
økonomiske resultater opgøres efter Årsregnskabslo-
ven og efter ”hvile-i-sig-selv” princippet. I 2011 blev 
”hvile-i-sig-selv” princippet erstattet af reglerne i Pris-
loftsbekendtgørelsen. 

gennemgangen af de økonomiske resultater kompli-
ceres af, at der er tale om forskellige opgørelsesprin-
cipper i henholdsvis Årsregnskabsloven og Prisloftsbe-
kendtgørelsen.
efter Årsregnskabsloven er driftsresultatet opgjort med 
regnskabsmæssige afskrivninger, og investeringer ind-
går med deres anskaffelsessum under anlægsaktiver. 
I Prisloftsbekendtgørelsen indgår afskrivninger i opgø-
relsen af indtægtsgrundlaget.  I overholdelsen af pris-
loftsreglerne er det investeringer, der indgår.

Haderslev Vand a/s og Haderslev spildevand a/s op-
gøres i 2012 efter Årsregnskabsloven, ”hvile-i-sig-selv” 
princippet og Prisloftbekendtgørelsen. Haderslev Af-
fald a/s opgøres alene efter Årsregnskabsloven og ”hvi-
le-i-sig-selv” princippet.

økonomiske resultater for Haderslev 
vand a/s 
Der er store forskelle på resultatet af de tre opgørel-
sesmetoder. efter ”hvile-i-sig-selv” metoden er der for-
brugt 1,6 mio. kroner mindre, end der er opkrævet hos 
kunderne. 

efter prisloftsmetoden er der et plus på 1,5 mio. kroner. 
Underdækning fra 2011 samt manglende opkrævede 
afgifter på ledningsført vand gør, at selv om ”hvile-i-
sig-slev” regnskabet udviser en positiv afvigelse på 1,6 
mio. kr., skal der kræves 1,7 mio. kr. op via taksterne 
i 2014. Om beløbet vil blive indregnet i taksterne for 
2014, vil bero på en bestyrelsesbeslutning i efteråret 
2013 baseret på en økonomisk vurdering. 

resultaterne er præget af, at der er brugt 3,1 mio. kr. 
mindre på investeringer end i 2011. Driftsudgifterne 
er uændrede i forhold til 2011, men inde bag tallene 
gemmer sig det faktum, at vi har reduceret de driftsud-
gifter, som er underlagt benchmarking, fra 11,5 mio. kr. 
til 10,9 mio. kr. Prisloftet for udgifter underlagt bench-

marking er 12,9 mio. kr., og vi gør det dermed 2,0 mio. 
kr. bedre end krævet fra myndighedernes side.

økonomiske resultater for Haderslev sPil-
devand a/s
Der er igen store forskelle på resultatet af de tre opgø-
relsesmetoder. I ”hvile-i-sig-selv” princippet er der for-
brugt 8,5 mio. kroner mere, end der er opkrævet hos 
kunderne. Baggrunden er, at der er gennemført flere 
anlægsprojekter, end der oprindeligt var planlagt. 

efter prisloftsmetoden er der ligeledes et minus på 8,5 
mio. kroner. Der er i 2012 opstået en likviditetsmæssig 
reserve, der kommer fra to forhold. For det første er til-
slutningsbidragene fra Hammelev-udstykningen kom-
met på plads og er endeligt indbetalt med i alt 16 mio. 
kr.. For det andet er der ændret på reglerne vedrørende 
opgørelse af vejafvandingsbidrag, så vi har fået afreg-
net 8 mio. kr. mere for 2008 og 2009. Af denne samlede 
likviditetsmæssige reserve på 24 mio. kr. anvendes der i 
2012 8,8 mio. kr. til finansiering af investeringer ud over 
prisloftet, 3,1 mio. kr. til afdækning af manglende ind-
tægter i 2012, og endeligt overføres der 1,7 mio. kr. til 
reserve til tømning af slambede. Den resterende likvi-
ditetsmæssige reserve på 10 mio. kr. vil blive anvendt 
til finansiering af anlægsinvesteringer i 2013, der ligger 
ud over det, der finansieres via prisloftet.

økonomiske resultater for Haderslev af-
fald a/s
som nævnt tidligere adskiller den økonomiske opgø-
relse for Haderslev Affald a/s sig fra opgørelserne for 
Haderslev Vand a/s og Haderslev spildevand a/s. Ha-
derslev Affald a/s opgøres alene efter Årsregnskabslo-
ven og efter ”hvile-i-sig-selv” princippet. 
 I tabellen fremgår det, at der er en forskel på 0,1 mio. 
kroner på de to opgørelsesmetoder. Det er en tilfældig-
hed at der ikke er større forskel på de to opgørelses me-
toder. I ”hvile-i-sig-selv” metoden er der brugt 0,8 mio. 
kroner mere end, der er opkrævet. De 0,8 mio. kroner 
reducerer tidligere års opsparede overdækning og har 
således den virkning, at priserne samlet blev 0,8 mio. kr. 
lavere end det, der reelt er forbrugt. Til og med 2011 er 
der opsparet en overdækning på 7,0 mio. Det betyder, 
at der er opkrævet mere, end der er forbrugt. samlet 
skal 6,2 mio. kroner retur til kunderne, og det sker ved, 
at vi fremover opkræver mindre, end vi bruger.  
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økonomiske resultater 
for Haderslev vand a/s Prisloft

2012
"Hvile-i-sig-

selv"

2012 
årsregnskab

2011
årsregnskab

Opkrævet hos kunderne 22,1 22,8 22,8 23,0

Reguleringsmæssig underdækning 1,7

Driftsudgifter -12,0 -12,1 -12,1 -12,3

Gevinst salg ejendom - - - 3,3

Afskrivninger -7,4 -8,7

Investeringer -8,5 -9,1

Resultat/over-/underdækning 1,6 1,6 5,0 5,3

økonomiske resultater 
for Haderslev
sPildevand a/s

Prisloft
2012

"Hvile-i-sig-
selv"

2012 
årsregnskab

2011
årsregnskab

Opkrævet hos kunderne 108,2 110,2 110,2 100,9

Driftsudgifter -35,9 -35,9 -35,9 -42,3

Afskrivninger -56,9 -589

Investeringer -80,8 -82,8

Resultat/over-/underdækning -8,5 -8,5 17,4 -0,3

økonomiske resultater for
Haderslev affald a/s

2012
"Hvile-i-sig-

selv"

2012 
årsregnskab

2011
årsregnskab

Opkrævet hos kunderne 61,6 61,6 62,7

Reduktion af overdækning 0,8

Driftsudgifter -60,5 -60,5 -61,6

Afskrivninger -2,8 -2,4

Investeringer -1,9

Resultat/over-/underdækning -0,8 -0,9 -1,3

økonomiske resultater for
 Haderslev forsyningsservice a/s 2012 2011

Omsætning 50,1 48,6

Driftsudgifter -47,1 -46,8

Afskrivninger -1,9 -0,6

Resultat 1,1 1,2

Investeringer -1,0 -3,9

økonomiske resultater for Haderslev for-
syningsservice a/s
Haderslev Forsyningsservice a/s har som sit eneste 
forretningsområde at servicere selskaberne Haderslev 
spildevand a/s, Haderslev Vand a/s og Haderslev Affald 
a/s. samtlige medarbejdere i Provas er ansat i Hader-
slev Forsyningsservice a/s og udlejes efter deres tids-
forbrug til de enkelte selskaber.

Ifølge Vandsektorloven skal Haderslev Forsyningsser-
vice a/s sælge sine ydelser til vandselskaberne – Hader-
slev spildevand a/s og Haderslev Vand a/s – til kostpris. 
Kundeforholdet mellem Haderslev Affald a/s og Ha-

derslev Forsyningsservice a/s skal derimod ske på mar-
kedsmæssige vilkår. Det problematiske ved dette er, at 
der ikke findes et marked, hvor der er fri konkurrence 
for de ydelser, som Haderslev Forsyningsservice a/s 
sælger til Haderslev Affald a/s. Prissætningen er derfor 
foretaget ud fra et skøn over, hvilket indtjeningskrav et 
privatejet selskabs aktionærer vil fordre. 
 
2012 er det første hele år, hvor adskillelsen af admini-
strative funktioner fra kommunen har været fuldt im-
plementeret hele året. Alle områder der er udskilt fra 
kommunen er i stabil og velfungerende drift.

Alle tal er angivet i mio. kr.

Alle tal er angivet i mio. kr.

Alle tal er angivet i mio. kr.

Alle tal er angivet i mio. kr.
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nøgLeTAL

nøgletal pr. 31. 12. 2012

2012 2011 2010

vand

vandforsyningsledning, km 419 394 384

vandværker, stk. 3 3 3

rentvandsboringer, stk. 16 16 16

vandtårne, stk. 2 2 2

trykøgere, stk. 6 6 3

udpumpet mængde, m3 1.980.780 2.028.838 2.027.233

solgt mængde, m3 1.677.331 1.800.078 1.800.864

vandspild, % 15,6 11,3 11,2

Kunder 1) (forbrugssteder) 10.619 10.532 10.654

sPildevand

spildevandsledninger total, km. 956 944 898

renseanlæg, stk. 16 16 18

Pumpestationer, stk. 278 275 274

Pe/døgn 71.889 77.769 78.326

solgt spildevandsmængde, m3 2.360.988 2.490.485 2.592.455

samlet spildevandsmængde, m3 9.961.573 9.401.968 7.769.145

Kunder 1) (forbrugssteder) 18.808 18.695 18.592

ejendomme med bundfældningstank, stk. 2.835 2.892 3.037

ejendomme med samletanke, stk. 73 - -

affald

genbrugspladser, stk. 3 3 3

indsamlet affald, inkl. genbrugspladser, ton 47.111 48.179 49.329

Kunder (restaffald) 21.541 20.367 21.152

Kunder (delebeholder) 18.705 - -

MedarbeJdere

antal fuldtidsstillinger 69 70 68

1) Ændret fra betalingsenheder til forbrugssteder

nøgletal
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