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John Hartvig Mølgaard
Administrerende direktør

LEDELSENS REDEGØRELSE

2013 har været et år, hvor der er blevet 
gennemført en række væsentlige til-
tag, som får stor indflydelse på Provas’ 
aktiviteter de kommende år. 

Der er etableret en ny selskabsstruk-
tur i form af et holdingselskab - Provas 
Holding a/s. Under dette er de fire tid-
ligere selskaber for områderne vand, 
spildevand, affald og service placeret 
som datterselskaber. Det giver mere 
entydige og effektive processer mel-
lem bestyrelsen og direktionen. Sam-
tidig er der valgt en ny bestyrelse, der 
repræsenterer samtlige fem selska-
ber, og som nu tæller to forbruger-
valgte medlemmer.

I Provas arbejder vi blandt andet med 
at effektuere Haderslev Kommunes 
spildevandsplan, og der er i 2013 
kommet en ny udgave for perioden 
2014-2020. De projekter, som ud-
springer af planen, medfører det hid-
til største investeringsbudget i forsy-
ningens historie. Vi er derfor allerede 
i gang med tilpasse og udvikle vores 
ressourcer og kompetencer, så vi kan 
løfte de mange store og komplekse 
opgaver. I den forbindelse arbejder vi 
på at udvikle vores organisation med 
fokus på synergier mellem funktions-
områderne.

Vores overordnede mål er, at vi skal 
være en ansvarlig virksomhed, en 
stærk partner og en vidensdelende 
virksomhed. Derfor har vi i 2013 im-
plementeret et nyt kompetenceværk-
tøj, som i høj grad sætter fokus på 
udvikling af vores medarbejdere, så vi 
sikrer, at virksomheden til enhver tid 
har de rigtige kompetencer til at løse 
vores opgaver effektivt, økonomisk 
og med et højt kvalitetsniveau. 

Samtidig arbejder vi fortsat med at 
implementere de mange effektivise-
ringsforslag, som vi identificerede til-
bage i 2012. Målet er, at vi reducerer 
de samlede direkte driftsomkostnin-
ger med minimum 30 % ved udgan-
gen af 2015. Vores regnskab for 2013 
viser, at vi følger den fastlagte plan, 
og at vi er godt på vej. Vi er derfor 
overbeviste om, at vi når målet.

Vi arbejder løbende på at sikre en op-
timal og effektiv drift, og derfor har 
vi, trods de meget store investeringer, 
formået at sikre, at der ikke er sket 
store udsving i priserne inden for vo-
res kerneområder. Vores prisstrategi 
om at sikre en stabil prisudvikling kan 
vi således fortsat efterleve, og prisen 
for affald vil falde i 2014.

Vi har de seneste år gennemført en 
række kundetilfredshedsundersø-
gelser for både private kunder og er-
hvervskunder. Hvor resultaterne har 
ligget på et meget højt niveau ved de 
private kunder, viser resultatet af den 
seneste kundetilfredsundersøgel-
se hos vores erhvervskunder, at der 
ikke er sket den ønskede forbedring 
i forhold til den forrige undersøgel-
se. Vi har derfor vedtaget, at der skal 
igangsættes et arbejde med en ny er-
hvervskundestrategi.

Samtidig vil vi arbejde med at udvikle 
vores kundefokus på andre områder. 
Vi er ved at opbygge et læringsuni-
vers til børn, som kan bruges af skoler 
og institutioner. Målet er at øge kend-
skabet til vores kerneområder og vise, 
hvordan vi som mennesker påvirker 
samfundet og miljøet. Et andet plan-
lagt tiltag er, at Provas i løbet af 2014 
kommer på de sociale medier og på 

den måde sikrer øget kendskab og 
mere dialog med de kundesegmenter, 
som benytter disse medier som deres 
primære kilder til information og ny-
heder. 

Vi vil med udgangspunkt i vores vi-
sion fortsat arbejde på, at Provas er 
kendt som en ansvarsbevidst virk-
somhed og attraktiv arbejdsplads. Vi 
vil sikre, at vores kunder oplever et 
højt serviceniveau, hvor dialogen er 
udgangspunkt for faglig sparring og 
rådgivning inden for de rammer, der 
definerer forsyningsbranchen. 

God læselyst 
med årsberetningen for 2013.

Kjeld Thrane
Bestyrelsesformand
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l Arbejde med P2015
l Ny spildevandsplan i kommunen
l Udvikling i økonomien og 
 prisstrategi
l Ny selskabsstruktur med ny 
 bestyrelse med forbruger- 
 repræsentanter
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l Tilfredshedsundersøgelse på 
 erhvervskunder

PLANER 
FOR 2014

l Strategisk tilstandsvurdering
l Organisationsudviklingsprojekt 
 for synergier mellem 
 Projekter og Drift
l Risikostyring
l Den videre udvikling af 
 målstyring og gevinsten ved 
 benchmark
l Certificering af vores 
 ledelsessystem
l Læringsunivers
l Erhvervskundestrategi
l Provas på de sociale medier
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1Ud fra en betragtning af, at der i gennemsnit bor 2,2 indbygger i en husstand med  baggrund i Danmarks Statistik om indbyggere og husstande i Haderslev Kommune
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KERNEYDELSER

Vo r e s  k e r n e y d e l s e r  e r  k o n c e n t r e r e t  o m  d r i k k e va n d,  va n d a f l e d n i n g  o g 
s p i l d e va n d s r e n s n i n g  o g  h å n d t e r i n g  a f  H a d e r s l e v  K o m m u n e s  a f f a l d s o r d n i n g e r. 
D e r u d o v e r  h a r  v i  e n  ræ k k e  f o r s k e l l i g e  y d e l s e r  s å s o m  s p r i n k l e r s t i k  o g  a f t a l e r  m e d 
d e  p r i va t e  va n d væ r k e r  i  v o r e s  f o r s y n i n g s o m rå d e  v e d r ø r e n d e  d r i f t  o g  a f r e g n i n g.

Provas har tre vandværker med i alt 
seksten indvindingsboringer. Primo 
2013 var indbyggertallet i Haderslev 
Kommune opgjort til 56.058 indbyg-
gere, og ca. 41 % af dem forsynes 
med drikkevand fra Provas1.

Provas har indvindingstilladelser, der 
svarer til over halvdelen af de drikke-
vandsmængder, der må indvindes i 
vores forsyningsområde. 

Vandspildet er desværre stadig højt. 
Vi har i det forgangne år etableret en 
projektgruppe, som arbejder målret-
tet med emnet, og blandt andet har 
samlet de initiativer, som vi hidtil har 
gennemført. Der er udarbejdet en 
lang række analyser af fejlmuligheder. 

vekontrol på målerne, og resultaterne 
indikerer, at de målere som vi bruger, 
overholder kravene til tolerancer. 
 
Vi har gennemført dels oprydning i 
afregningssystemet, dels kontrolle-
ret store udsving i aflæste mængder, 
og der er ikke noget, der indikerer 
grundlæggende og systematiske fejl 
i afregningen.
 
Formålet med projektet er først 
og fremmest at finde årsagerne til 
vandspildet og få dem udbedret, 
men også at opnå et langt bed-
re kendskab til hele anlæggets til-
stand, og dermed effektivisere 
overvågnings-, drifts- og opfølgnings-
processer - både på ledningsnettet  

Fejlmuligheder relaterer sig både led-
ningsanlæg, målere og vores afreg-
ningssystem.

Vi har etableret flere sektionsbrønde 
med målere på vores ledningsnet, 
samtidig med at kundedata indrettes 
efter sektionerne. 

Det giver os en mere nøjagtig vi-
den om, hvor eventuelle lækager 
er. Der er etableret fem sektions-
brønde i Vojens og seks i Haderslev. 
Der er på denne måde, indtil videre, 
fundet fire lækager, som efterføl-
gende er udbedret. Der er stadig 
områder, som skal undersøges nær-
mere - blandt andet hovedledninger. 
Vi gennemfører systematisk stikprø-

VAND



Fig. 2

Fig. 1

Vand 2013 2012 2011

Solgt, m3 1.614.041 1.677.331 1.800.078

Udpumpet, m3  *) 1.915.218 1.980.780 2.028.838

Vandspild, % 16,0 15,6 11,3

Kunder 1 10.668 10.619 10.532

*) Er ekskl. købte mængder fra Aarøsund og Øsby vandværker
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og i vores fakturering. Det er et ar-
bejde, som strækker sig over lang tid, 
og vi forventer at resultatet giver os 
gode muligheder for at sætte et reali-
stisk mål for vandspildet. Vi forventer 
at gøre brug af DANVA’s procesbench-
mark  på dette punkt.

Udviklingen i antallet af ledningsbrud 
formodes primært at skyldes den mil-
de vinter. Der har ikke været de store 
udsving i temperaturen og dermed 
har jordbundsforholdene ikke været 
så kraftigt påvirket som i en meget 
hård vinter.

Fig. 3

Vandforsyningsanlæg 2013 2012 2011

Vandforsyningsledninger, km 453 419 394

Vandværker 3 3 3

Indvindingsboringer 16 16 16

Vandtårne 2 2 2

Trykøgere 6 6 6

2013 2012 2011

Ledningsbrud 19 45 17



VANDKVALITET 

Der har i 2013 været tre overskridelser, 
kemisk fra vandværker og tre over-
skridelser, kemisk på ledningsnettet. 
Årsagerne er de samme som i 2012, 
nemlig alderen på filtrene. Der arbej-
des fortsat med forbedringer qua hel-
hedsplanerne for vandværkerne.

Monitering af forureningen med klo-
rerede opløsningsmidler ved Favrdal 
Vandværk, har i 2013 ikke givet an-
ledning til yderligere tiltag for at sikre 
drikkevandskvaliteten.

VANDMÅLERE 

Med baggrund i dels resultatet af vo-
res målerkontrolprogram dels kunde-
henvendelser om defekte målere, er 
der skiftet i alt 1.221 vandmålere. 

Der er udtaget 349 måler til kontrol. 
Disse målere er fordelt på 20 partier. 
Resultatet var at 5 partier med i alt 

337 målere er blevet kasseret. De re-
sterende målere, som er fordelt på 15 
partier er dermed godkendte, og de-
res levetid forlænges med yderligere 
tre år. 
 
Antallet af målere, som skal udskiftes, 
forventes at falde de kommende år 
på baggrund af, at vi efterhånden har 
skiftet kendte defekte målere og alle 
målere er tilknyttet et kontrolparti.

Prøvested Egenkontrol Akkrediterede prøver Overskridelser, kemisk Overskridelser, biologisk

2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

Vandværk 140 78 111 12 14 9 3 8 10 0 1 0

Ledningsnet 157 164 258 36 23 25 3 3 0 0 0 0

Målerkontrol 2013 2012 2011

Antal målere 11.177 12.481 12.286

Målere udskiftet* 1.221 1.090 1.193

Antal kontrolpartier 20 9 9

Antal målere til kontrol 349 146 152

Antal partier som er faldet 5 3 3

Antal målere kasseret i faldne partier 337 198 196

*) Som konsekvens af resultatet fra forrige kontrol samt kundehenvendelser
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HELHEDSPLAN PÅ VOJENS VANDVÆRK

- både over for vores privatkunder, 
men også over for de erhvervskun-
der, der er afhængige af vand fx i 
forbindelse med deres produktion.  
Derfor var det mest optimale at lukke 
for vandet om natten. Det gjorde vi 
to gange. Første gang for at tilslutte 
nogle midlertidige pumper, imens de 
nye pumper blev sat op, og efterføl-
gende for at tilslutte de nye pumper. 

Arbejdet forløb planmæssigt, og 
vi gjorde meget ud af at informere 
de berørte kunder. Det var både via 
sms’er, vores hjemmeside og via avi-
ser. Resultatet blev, at vi stort set ikke 
havde kundehenvendelser i forbin-
delse med arbejdet. 

Provas er i gang med en helhedsplan, 
der har til formål at effektivisere Vojens 
Vandværk. Derfor har vi i 2013 skiftet 
vandværkets pumper ud med nogle 
mere energieffektive. 

I forbindelse med denne type arbej-
de er det umuligt at undgå at skulle 
lukke for vandet hos kunderne, der 
får vand fra dette vandværk. Derfor 
var planlægning og hensyn vigtigt 
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NY RESSOURCESTRATEGI 
FOR DANMARK 

Regeringen kom i 2013 med et bud på 
en ny affaldspolitik i sin nye ressour-
cestrategi ”Danmark uden affald - 
Genanvend mere - forbrænd mindre”.

Kernen er, at affald skal ses som en 
ressource, der kan genbruges og gen-
anvendes - og ikke som et spildpro-
dukt. Kommunerne og affaldsselska-
berne spiller en central rolle, og skal 
sammen med danskerne løfte opga-
ven.

Konkret skal Danmark i 2022 genan-
vende mindst 50 % af affaldet fra hus-
holdninger mod 22 % i dag. Indsam-
lingen af papir-, pap-, glas-, metal-, og 
plastemballager skal gå fra 53 % til 70 
% i 2018. Desuden skal der fokus på at 
få fat i de kritiske ressourcer og sjældne 

i genbrugsholderen, og hvad der ikke 
må.
Den totale mængde indsamlede af-
fald er dog faldet, hvilket formodent-
lig er en konsekvens af den generelle 
økonomiske krise i samfundet.

Hvad batteriindsamlingen angår, ud-
deler Provas en lille boks, som kan 
bruges til batterier. Samtidig har vi 
fortsat fokus på at øge mængden af 
indsamlet elektronikskrot ved hjælp 
af vores gule kasse. Der er stadig et 
stort potentiale på dette område, 
hvilket blev synligt, da vi gennemfør-
te en affaldsanalyse i foråret 2013.

AFFALDSANALYSE 

I samarbejde med Arwos og Sønder-
borg Forsyning gennemførte Provas en 
affaldsanalyse i foråret 2013, hvor affald 
fra fem forskellige områder og boligty-
per i Haderslev blev analyseret. 

metaller med henblik på øget genan-
vendelse. Det betyder helt konkret, at 
vi i fremtiden skal arbejde med et øget 
fokus på indsamlingen og behandlin-
gen af elektronikskrot, batterier og 
shredder-affald (shredderaffald er en 
uensartet affaldsfraktion, som bl.a. 
indeholder plast, skumgummi, stofre-
ster, træ og støv). 

HVOR STÅR PROVAS?

Efter at Haderslev Kommune i 2011 
indførte en delebeholder til indsam-
ling af genbrugeligt materiale, har vi 
konstateret en stigning i de indsam-
lede mængder af genanvendelige 
materialer. Det betyder, at vi i Hader-
slev Kommune allerede har nået en 
genanvendelsesprocent på 52 % på 
husholdningsaffald. Vi vil dog fortsat 
have fokus på at optimere genan-
vendelsesprocenten bl.a. ved at øge 
forståelsen for, hvad der må komme 
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brænding. Det er derfor stadig muligt 
at flytte mængder fra forbrænding til 
genanvendelse, i gennemsnit ca. 80 kg/
husstand/år. 

Det betyder, at der er et potentiale for 
at forbedre indsamlingen af de genan-
vendelige materialer i delebeholderen. 
Analysen viser også, at der smides far-
ligt affald i restaffaldet, hovedsageligt 
batterier og mindre elektronik.

Affaldsanalysen er et rigtigt godt 
værktøj i den kommende affaldsplan, 
men derudover er vi også blevet klo-
gere på de store forskelle i affaldsty-
per og sammensætning, der er mel-
lem de fem undersøgelsesområder. 
Det betyder, at vi i langt højere grad 
end tidligere skal fokusere på, hvor-
dan vi differentierer den information, 
vi sender ud, og hvilke medier vi an-
vender til forskellige kundegrupper.

Formålet var at kortlægge sammensæt-
ningen af fraktioner i dagrenovationen.
Analysen gav et værdifuldt indblik i, 
hvordan Provas’ kunder sorterer de-
res affald. Bl.a. blev det synligt, at dagr 
novationen i de udvalgte områder i 
gennemsnit består af 50 % organisk af-
fald, som i fremtiden kan sorteres fra til 
bioforgasning. Samtidig blev det klart, 
at der stadig er genanvendelige ma-
terialer, i den mængde der går til for-
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Affald 2013 2012 2011

Total indsamlet mængde, ton 43.512 47.111 48.179

Restaffald, ton 12.834 12.879 13.170

Farligt affald (antal gule kasser indsamlet) 4.241 4.372 3.318

Farligt affald, erhverv (ton) 3 3 -

Kunder (antal tømningsadresser) 22.735 21.541 20.367

Kunder (delebeholder) 19.716 18.705 -

Antal besøgende på genbrugspladser 314.000 326.000 350.000

Fig. 6
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Mængde, ton 2013 2012 2011

Fra genbrugspladser
Genanvendeligt, brændbart og deponi

26.617 30.379 32.153

Husstandsindsamlet, genanvendeligt 3.578 3.468 2.511

Miljøstationer, genanvendeligt 482 743 718

Fra husstandsindsamling og 
miljøstationer:  Fraktion, ton

2013 2012 2011

Papir og pap 2.874 3.029 2.421

Glas 845 828 584

Metal 186 188 144

Plast 148 145 80

Fig. 7

Antallet af indsamlede gule kasser til 
farligt affald har samme niveau som 
sidste år med et lille fald på ca. 3 %. 
Den gule kasse er et godt tilbud til vo-
res kunder, som ved hjælp af kassen 
nemt kan komme af med miljøfarligt 
affald. Vi ønsker at øge kendskabet til 

og brugen af kassen, og derfor vil vi 
i 2014 sætte fokus på den gule kasse 
via en kampagne.  

Der er i 2013 sket et fald i totale af-
faldsmængder på 8 %. Faldet i mæng-
der er hovedsagelig forårsaget af 

mindre mængder have-parkaffald og
mindre jord, der er afleveret på gen-
brugspladserne. Samtidig er der sket 
et fald i antallet af besøgende på vo-
res tre genbrugspladser. 

Fald i genbrugsmængderne indsam-
let på miljøstationer skyldes en fejl-
registrering på modtageanlægget, 
og mængderne fra miljøstationerne 
er indvejet som mængder fra delebe-
holderen.

Mængden af genanvendeligt affald 
indsamlet fra delebeholderen og mil-
jøstationer er faldet med 200 tons. 
Dette skyldes dog, at der ved årsskif-
tet lå ca. 250 tons affald i lager hos 
Dansk Affald, som endnu ikke var sor-
teret. Denne mængde indgår derfor 
ikke i opgørelsen. Mængden vil blive 
registreret i 2014-mængderne. 

Fig. 8
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NYT SYN I
SOMMERLANDET

I 2013 ophørte Affaldsregion Nord I/S’ 
ordning med indsamling af aviser og 
glas i sommerhusområderne i Hader-
slev Kommune.

Provas har overtaget denne funktion, 
og vi har nu flere sommerhusområder 
end tidligere. Mange af de opstillede 
igloer til indsamling har set bedre 
dage og trænger til en udskiftning el-
ler renovering. Da de er lavet af glasfi-
ber, har vi valgt at renovere dem. Det 
er nemlig endnu ikke muligt at gen-
bruge glasfiberen, så vi besluttede at 
forlænge levetiden fremfor alternati-
vet - nemlig deponering. 

De renoverede igloer har fået Provas’ 
logo på, og samtidig er der sket en 
ændring i indsamlingsfraktioner. Nu 
kan der indsamles de samme frakti-
oner som de beholdere, der bruges i 
den øvrige del af kommunen. Provas 
har valgt denne indsamling frem for 
indsamling i nedgravede container, 
sådan som der er opstillet et par 
steder i den indre by, da der mange 
steder i sommerhusområderne er en 
høj grundvandsstand. Samtidig er ig-
loerne mere fleksible med hensyn til 
placeringen.

Det forventes, at renoveringen er af-
sluttet i alle sommerhusområder i 
foråret 2014, så det er muligt at afle-
vere alle genbrugsfraktionerne i de to 
igloer. 
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Provas bortleder og renser spilde-
vand fra 18.759 forbrugssteder. Dertil 
kommer, at vi sørger for tømninger af 
samle- og bundfældningstanke.

Ejendomme med tømningsordninger 
har resulteret i 4.403 tømninger, og 
kun 18 er blevet til miljøsager. Der-
med fortsætter den gode udvikling 
med færre miljøsager med et fald fra 
56 i 2011 til nu 18. Det nuværende ni-
veau svarer til ca. 0,4 %.

Beregninger af PE/døgn viser at tallet 
er steget voldsomt. Udviklingen er pri-
mært forårsaget af et prøvedøgn, hvor 
der var én meget høj indløbsprøve på 
Haderslev Renseanlæg. Den præcise 
årsag kendes ikke, men det har ikke 
haft konsekvens for udløbssiden.

SPILDEVANDSKVALITET

Antallet af egenkontroller falder. Det 
er en konsekvens af implementering 
af onlinemålinger og - styring, og vi 
arbejder på at opnå en endnu mere 
effektiv drift.

Hjerndrup Renseanlæg har i 2013 
overskredet kravet til suspenderet 
stof i udløb. På trods af øget opmærk-
somhed på driften af anlægget, ses 
der store udsving i udløbskvaliteten. 
Årsagen er ikke kortlagt. Anlægget 
nedlægges i 2014.

Over Jerstal Renseanlæg har den 24. 
september 2013 overskredet det ab-
solutte krav til ammonium i udløb. 
Fejlårsagerne er periodiske, og vi har 

derfor endnu ikke været i stand til at 
identificere dem entydigt.  

Sommersted Renseanlæg har den 13. 
marts 2013 overskredet det absolutte 
krav til ammonium i udløb. Overskri-
delsen skyldes lave procestemperatu-
re og dermed nedsat nitrifikation.

Gabøl Renseanlæg har den 6. februar 
2013 udledt høje koncentrationer af 
suspenderet stof. Udledningen skyl-
des høj hydraulisk belastning.

Fole Renseanlæg har den 20. marts 
og den 30. april udledt høje ammo-
nium-koncentrationer. Udledningen 
skyldes lave procestemperaturer og 
dermed nedsat nitrifikation.

KERNEYDELSER

SPILDEVAND
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2013 2012 2011

Trykledninger, km 138 139 132

Regnvandsledninger 236 232 226

Spildevandsledninger, km 361 350 334

Fælles ledninger, km 237 235 253

Renseanlæg 16 16 16

Pumpestationer 278 278 275

Spildevand – modtaget, m3 9.180.855 9.961.573 9.401.968

Solgt spildevand, m3 2.335.303 2.360.988 2.490.485

PE/døgn 1) 112.230 71.889 77.769

Nedbør, mm  (DMI v. Haderslev renseanlæg) 739 851 881

Kunder 18.759 18.808 18.695

Ejendomme med tømningsordninger 3.183 2.908 2.892

Prøvested Egenkontrol Akkrediterede prøver

2013 2012 2011 2013 2012 2011

Indløb 228 485 - 102 68 -

Udløb 945 1.071 - 174 164 -

Sum 1.173 1.556 1.665 276 232 283

Gram Renseanlæg har den 20. marts 
og den 3. april overskredet det abso-
lutte krav til ammonium i udløb. År-
sagen ligger til dels i lave procestem-
peratur og dels i anden ikke kortlagt 
hæmning af nitrifikationen.

RENOVERING AF 
FORBEHANDLINGEN 
I sommeren 2013 fik vi nye riste og 
sandvaskere på forbehandlingen på 
Haderslev Renseanlæg. Formålet var 
at forbedre den mekaniske rensning. 

I de gamle riste var der en gennem-
gang på 1 cm, og det betød, at for 
meget ristestof passerede gennem, 
og kom med videre i renseprocessen. 

De nye riste har en gennemgang på 3 
mm, og de opsamler altså mere riste-
stof. 

Som noget nyt bliver ristestoffet va-
sket og presset for vand, inden det 
bliver kørt på forbrænding. Før blev 
ristestoffet ikke vasket og presset, og 
det resulterede i, at der var meget 

vand med i ristestoffet, hvilket ikke 
længere er tilfældet. Denne forbed-
ring rummer en økonomisk gevinst, 
da vi dermed kan nedbringe vores 
omkostninger til bortskaffelse af ri-
stestoffet. Tidligere blev ristestoffet 
hentet en gang om måneden, mens 
det nu sker hver anden måned. Miljø-
mæssigt rummer forbedringen også 
en fordel. Dels fordi de nye riste sik-
rer en bedre opsamling af ristestof, 
og dels gør behandlingen af ristestof, 
at der er langt mindre mængder, der 
skal transporteres bort.

Fig. 9

Fig. 10

1 Samlet beregning for alle 16 renseanlæg
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I forbindelse med renoveringen af 
forbehandlingen er sandvaskeren 
blevet skiftet. Den nye sandvasker er 
større end den gamle, og det betyder, 
at der kan vaskes mere sand, og nu 
kan genanvende alt sandet. Sandet 
genbruges til asfalt og grus.

Renoveringen har gjort, at forbe-
handlingen er blevet effektiviseret, 
og det indebærer en såvel økonomisk 
som miljømæssig gevinst.

SLAM

Det stadige fald i ”vådvægt” betyder, 
at vi er blevet bedre til at afvande 
slammet. Resultatet er kommet i kraft 
af et af de mange forbedringsprojek-
ter, som vi i gangsatte i 2012. Det be-
tyder, at vores omkostninger til trans-
port og slutdisponering er reduceret.

NYT STYRESYSTEM PÅ 
VOJENS RENSEANLÆG
Bag vores renseanlæg ligger der 
omfattende systemer, der styrer og 
overvåger anlæggene. Og derfor var 
det også en større opgave at udskifte 
styresystem og -computer på Vojens 
Renseanlæg. Projektet bestod af flere 
elementer og rummer forskellige ge-
vinster medarbejdermæssigt, miljø-
mæssigt og økonomisk. 

En del af projektet har været at ændre 
beluftningen i det biologiske anlæg, 
hvor en del af renseprocessen består 
af rensning ved hjælp af mikroorga-
nismer. Før foregik beluftningen såle-
des, at der blev tilført en fast mængde 
ilt i en fastlagt tidsperiode. Nu ved an-
lægget ved hjælp af målinger, præcist 
hvor meget ilt der skal til for at sikre 

den rette rensning. Dermed kan vi 
spare ressourcer i kraft af el og i sidste 
ende CO2. 

Det nye system har krævet en mere 
nøjagtig måling af vandet, hvor der 
måles på flere parametre end tidli-
gere. Da denne måling sker via over-
vågningen, sparer det laboratoriet for 
at foretage daglige, manuelle prøver, 
hvormed vi sparer ressourcer på prø-
verne. 

De samme ændringer skal på et sene-
re tidspunkt gennemføres i Gram og 
Haderslev. Vojens renseanlæg har væ-
ret prioriteret højest, da systemer og 
computere var de ældste og trængte 
mest til at blive skiftet.
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Behandlet slam 2013 2012 2011 

Vådvægt, ton 5.510 6.649 8.852

Tørstof, ton 1.233 1.251 1.833

Provas har i alt 70 regnvandsbassiner. 
Vi står for at vedligeholde bassiner-
ne og de omkringliggende arealer.  
Regnvandsbassinet ved Kongevej og 
Christian X’s Vej i Haderslev var i 2012 

REGNVANDSBASSIN PÅ KONGEVEJ

omdrejningspunkt i et læserbrev skre-
vet af en beboer på Kongevej. Beboe-
ren var utilfreds med den stand, om-
rådet var i. Årsagen til utilfredsheden 
var, at Provas var i gang med at fælde 

træer, rydde op og forbedre områ-
dets udseende. Det færdige resultat 
ses af billederne.

Samlet rensegrad for alle anlæg 2013 2012 2011
BOD Rensegrad, % 98,5 93,6 97,8

Udledte vægtede konc. mg/l 6,8 7,3 6,7

TOT-N Rensegrad, % 85,7 84,0 84,3

Udledte vægtede konc. mg/l 10,8 10,0 10,6

TOT-P Rensegrad, % 90,0 83,0 88,0

Udledte vægtede konc. mg/l 1,0 0,8 1,6

Fig. 11

Fig. 12

EFTER

FØR
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Da Provas blev etableret, og vi be-
gyndte arbejdet med vores strategi, 
var kundens syn på vores ydelser det 
allerførste, som vi satte fokus på.

Provas’ overordnede mål med kun-
defokus er at opnå tilfredse kunder. 
Vi har sat en målsætning med tilfred-
sindeks på minimum 82 for private 
kunder og 65 for erhvervskunder. For 
at opnå dette, har vi en kundepolitik, 
som er retningsgivende for vores kun-
defokus. Vi har fastlagt en kommuni-
kationspolitik, en kvalitetspolitik og 
servicestandarder med faste mål og 
vi gennemfører kundeanalyser hvert 
år. For at vi løbende kan vurdere, om 
vi kan nå målet har vi række delmål i 
dagligdagen.

Foruden konkrete mål arbejder vi 
også med formidling af budskaber i 
annoncer, på vores hjemmeside og 
i pressemeddelelser. Desuden har vi 
fokus på at udvikle de rigtige kompe-
tencer hos vores kundevendte med-
arbejdere.

KUNDEANALYSER

Kundeanalyserne gennemføres for 
henholdsvis private kunder og på er-
hvervskunder. Resultaterne på private 
kunder ligger på et niveau, hvor kun-
derne er meget tilfredse - nemlig 86. 

For erhvervskunder har vi i 2013, målt 
for anden gang. Der er ca. 19 %, som 
er decideret utilfredse, mens der er 
ca. 52 %, som er tilfredse eller me-
get tilfredse. De resterende ca. 29 % 
svarer ”Hverken/eller” og ”Ved ikke”. 
Resultatet er ikke tilfredsstillende, da 
det viser, at erhvervskunderne kun 
er svagt middeltilfredse med os. Til-
fredshedsindekset er på 61, og målet 
var 65. Derfor vil vi sætte mere fokus 
på vores erhvervskunders behov og 
forventninger og arbejde for at skabe 
tættere relationer.

KUNDEHENVENDELSER

I Provas arbejder vi med flere typer 
af kundehenvendelser. Der er først 

og fremmest de direkte kontakter til 
vores Kundeservice via telefoner og 
mail samt personligt fremmødte. I lø-
bet af 2013 blev der behandlet mere 
end 11.000 telefonopkald og flere tu-
sinde mails. 

De mange henvendelser relaterer sig 
primært direkte til vores kerneydelser 
inden for vand, affald og spildevand, 
men også fælles emner så som guide 
til hjemmesiden, forståelse af regnin-
ger og vores separatkloakeringspro-
jekter. Det betyder, at vores kunde-
medarbejdere konstant arbejder på 
at kunne give så meget og god infor-
mation til kunderne som muligt, uden 
at behøve at stille kunderne videre.

Provas er underlagt Offentlighedslo-
ven, hvilket betyder at der kan begæ-
res aktindsigt hos os. Vi har etableret 
en arbejdsproces for dette og har haft 
enkelte sager i 2013.

KUNDER
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KUNDER

Kerneydelse Antal kunder Mængder

Drikkevand 10.688 1.614.041 m3

Solgt spildevand 18.759 2.335.303 m3 

Restaffald 22.735 12.834 ton

Genbrugsordning, Delebeholder 19.716 3.578 ton

Genbrugspladser 314.000 besøgende  26.597 ton
  

Fig. 13

Tilfrede/meget tilfredse

Utilfrede/meget utilfredse

Hverken eller/ved ikke

KUNDETILFREDSHED 2013 - ERHVERV

l Tilfredse/Meget tilfredse
l Utilfredse/Meget utilfredse   
l Hverken eller/Ved ikke

Mål Resultat

80 % af telefonopkaldene skal besvares inden for 60 sekunder Opfyldt

Alle spørgsmål, der kommer via info@mail.dk til Kundeservice, skal besvares inden for 24 timer Opfyldt

Besøgende på vores hjemmeside må max bruge tre klik for at finde det de søger Opfyldt

Restaffald hentes til tiden i mere end 99,70% af tilfældene 99,92%

Vandkvalitet skal overholde myndighedskrav Opfyldt

Tilfredshed, erhvervskunder ≥ 65 61
  

Fig. 14

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
  

Fig. 15

52%
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FORBRUGERE 
I BESTYRELSEN

I 2013 gennemførte vi valg af forbru-
gerrepræsentanter til bestyrelsen. 
I overensstemmelse med Vandsek-
torloven skal der vælges forbrugere 
ind i vandselskabernes bestyrelse. 
Det betyder hos Provas, at der nu er 
to forbrugere i vores bestyrelse. Vi 
oplevede god opmærksomhed om 
valget, og der var kampvalg om de to 
poster. Stemmeprocenten var ca. syv 
procent. Brancheforeningen DANVA 
har spurgt medlemmerne om stem-
meprocenten, og blandt de som sva-
rede, er syv procent det højeste. Vi ser 
frem til at modtage værdifuldt input 
til Provas’ udvikling.

KAMPAGNE 
I FORBINDELSE 
MED VANDETS DAG

Den 22. marts er Vandets Dag. I den 
forbindelse gik Provas -  ligesom i 
2012 - sammen med Arwos, Sønder-
borg, Varde og Tønder Forsyning for 
at sætte fokus på et emne, som har at 
gøre med vand og spildevand. 

Denne gang handlede kampagnen 
om brug af sprøjtemidler til privat 
ukrudtsbekæmpelse. Grunden til, at 

vi valgte netop denne problemstil-
ling er, at privat brug af sprøjtemidler 
udgør et stort problem, fordi mange 
drikkevandsboringer ligger i parcel-
huskvarterer. Samtidig er der ikke de 
samme regler for dosering af sprøjte-
gift til privat brug, som der er til bru-
gen af sprøjtemidler i erhvervsmæs-
sig sammenhæng.

Kampagnen var bygget op omkring 
tre budskaber: 

l Korrekt dosering mindsker   
 risikoen for forurening
l Ukrudt kan bekæmpes uden  
 brug af sprøjtemidler
l Rester af sprøjtemidler 
 er farligt affald og skal 
 afleveres på genbrugspladsen

Kampagnen bestod bl.a. af klassi-
ske elementer såsom annoncering i 
lokale ugeaviser, plakater, bannere 
på genbrugspladser og en brochure 
med gode råd om brug af sprøjtegift 
ud fra ovenstående. Dertil en PR-ind-
sats, der bl.a. satte emnet på dagsord-
net via et interview i P4 Syd. Desuden 
samarbejdede de involverede parter 
med DANVA, som bakkede budska-
bet op i landsdækkende medier med 
et forslag om sprøjtegiftkørekort i 
samarbejde med Danmarks Natur-
fredningsforening. 

Kampagnen var vellykket og formå-
ede at sætte emnet på dagsordnen 
på Vandets Dag, og brochuremate-
rialet blev blandt andet distribueret 
til Kompostdagen på genbrugsplad-
serne. Print-materialet kan anvendes 
igen, hver gang kalenderen viser forår 
og havesæson.

SMS-SERVICE
Midt på sommeren lancerede vi sms- 
service til vores kunder. Vi startede 
med at udsende ca. 98.000 velkomst-
sms’er.

Kundernes telefonnumre hentes 
fra 118.dk. Kunder med taletidskort, 
hemmeligt nummer eller arbejdsmo-
bil skal selv tilmelde sig ordningen 
via vores hjemmeside. Godt hundre-
de har afmeldt serviceordningen, lidt 
over hundrede har tilmeldt sig via de-
res mailadresser, og lidt over to hund-
rede har meldt andre telefoner til.

Vi har fortrinsvis brugt systemet 
til at informere om vandbrud, flyt-
ning af tømningsdage for restaffald 
i forbindelse med jul og nytår, samt 
driftsforstyrrelser i genbrugs- og re-
staffaldsindsamlingen ved vejrlig. De 
tilbagemeldinger, vi har fået fra kun-
derne, er meget positive, ligesom ser-
vicen har betydet, at kunderne ikke 
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har skullet bruge tid på at kontakte os. 
Flere familier har givet positiv feedback 
på, at både mor, far og børn i hustan-
den modtager servicemeddelelser, 
idet alle så ved, at skraldespanden bli-
ver tømt en anden dag end den sæd-
vanlige, eller at der er planlagt lukket 
for vandet.

NY SELVBETJENINGS-
LØSNING 

I 2013 har fokus på Provas’ hjemme-
side www.provas.dk primært bestået 
af at få etableret en selvbetjenings-
løsning. Den blev etableret i starten 
af året, og giver bl.a. kunderne mulig-
hed for at logge ind og se deres reg-
ninger samt vandforbrug. 

Selvbetjeningen er et godt værktøj 
for så vel kunder som medarbejderne 
i vores Kundeservice, som eksempel-
vis kan henvise til selvbetjeningen, 
fremfor eksempelvis at sende kopi af 
en regning.

Vi har oplevet en meget stor interesse 
for selvbetjeningen, og ud fra statistik 
på hjemmesiden fremgår det klart, at 
selvbetjeningen er den mest besøgte 
underside i 2013. 

Servicen er dog kun tilgængelig for 
de kunder, som Provas leverer vand 
til, eller hvor Provas står for afregnin-
gen af vand. De kunder, der logget 
ind, kan desuden tilgå selvbetjenin-
gen vedrørende affald, uden at skul-
le taste deres adresse. Denne service 

er også tilgængelig på siden, uden at 
man er logget ind. Her skal man blot 
indtaste adresse for at få adgang til 
oplysningerne.

Det mest optimale er naturligvis, at 
alle Provas’ kunder har adgang til 
selvbetjeningen og til at se deres reg-
ninger. Dog er det i dag ikke muligt i 
forhold til den måde, som de bagved-
liggende systemer er bygget op på, 
men det er noget, vi vil have fokus på 
fremadrettet.

Samtidig vil vi fortsat have fokus på, 
hvordan kunderne i endnu højere 
grad kan få adgang til konkrete op-
lysninger om vores ydelser og have 
mulighed for at foretage ændringer 
digitalt.
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UDVIKLING 
I BESØGSTALLET 
PÅ HJEMMESIDEN

I 2012 var der på www.provas.dk i 
gennemsnit 160 besøgende pr. dag. 
I 2013 er dette tal steget til 210 be-
søgende dagligt. Stigningen på over 
30 % er meget positiv, da vi ønsker, 
at vores kunder skal finde informatio-
ner om Provas på hjemmesiden. Stig-
ningen i antallet af besøgende kan 
bunde i flere forhold. Dels kan det 
skyldes, at Provas som selvstændigt 
forsyningsselskab har endnu et år på 
bagen, og flere kunder er blevet be-
kendte med, at de kan søge hjælp og 
informationer på vores hjemmeside. 
Vi gør altid opmærksom på hjemme-
siden i forbindelse med distributions-
materiale og i vores faste annoncering. 

Stigningen kan desuden skyldes, at 
vi i forbindelse med lancering af den 
nye selvbetjeningsløsning har gjort 
en ekstra indsats for at gøre opmærk-
som på den nye mulighed. Selvbetje-
ningen er markant den side, der er 
blevet vist flest gange i 2013, og det 
giver anledning til at antage, at det 
også har haft betydning for besøgs-
tallet. Endelig blev der er i slutningen 
af 2013 afholdt valg af forbrugerre-
præsentanter til bestyrelsen. Dette 
valg blev afholdt elektronisk – via 
www.provas.dk. Med 1.700 stemmer 
har valget givet anledning til en del 

trafik på hjemmesiden, og har derfor 
været med til at påvirke besøgstallet.

Andelen af nye kontra tilbageven-
dende besøgende er fortsat fordelt 
ligeligt. Selvbetjeningen kan have 
påvirket andelen af tilbagevendende 
besøgende, mens forbrugervalget 
kan have tiltrukket nye besøgende, 
hvilket sandsynligvis skaber et resul-
tat, der er status quo.

GENBRUGSKALENDEREN 
ER SKRUMPET

Den husstandsomdelte genbrugska-
lender fik i 2013 et helt nyt udseende. 
Genbrugskalenderen består normalt 
af en folder i A5-format, som dels in-
deholder en kalender med rutenum-
re og en ruteoversigt, så kunderne 
kan se, hvornår de får hentet affald, 
og dels vejledning til affaldssortering. 
I 2013 valgte vi at lave kalenderen i en 
helt ny form, nemlig som en lille hæn-
ger på genbrugsbeholderen. Den 
enkelte hænger viser udelukkende, 
hvornår kunden får hentet sit affald, 
og ikke – som tidligere – alle ruter. 
Derudover var der et par enkelte sor-
teringsråd samt en QR-kode, som lin-
kede til en mere grundig sorterings-
vejledning. Kunder, der måtte savne 
det gamle kalenderformat, kunne 
stadig hente en egentlig kalender 
med alle ruter på vores hjemmeside.

Kalenderne blev omdelt af renovatø-
ren i forbindelse med tømning af 
genbrugsbeholderen.

Fordelen ved den nye kalender er, at 
den er langt mere målrettet den en-
kelte kunde, fordi den kun viser kun-
dens tømningskalender. Desuden er 
der ressourcer at spare ved at redu-
cere kalenderens omfang samt distri-
butionen, hvilket er en gevinst miljø-
mæssigt såvel som økonomisk.

SOCIALE MEDIER

Vi arbejder kontinuerligt med at opti-
mere vores kunders mulighed for dia-
log med os. Da vores kunder spænder 
over et meget bredt målgruppespek-
trum, er vi nødt til at sikre, at vi kom-
munikerer med dem via forskellige 
platforme, som tilgodeser deres præ-
ferencer. Derfor vil vi i 2014 udvide 
deres mulighed for at være i dialog 
med os og arbejde på en tilstedevæ-
relse i de sociale medier. 
 

I tvivl om, hvad der må 
komme i beholderen?

Scan QR-koden og hent 
sorteringsvejledningen.

VEND >>

DIN GENBRUGSKALENDER2013
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DU KAN AFLEVERE

ÅBNINGSTIDER - GENBRUGSPLADSERNE

NÅR GENBRUGSBEHOLDEREN TØMMES

G E N B R U G S K A L E N D E R  2 0 1 3  -  2 0 1 4

Haderslev Genbrugsplads

Mandag - fredag kl. 09.00 - 18.00

Lør-, søn- og helligdage kl. 10.00 - 18.00

 
Vojens Genbrugsplads

Mandag - fredag kl. 09.00 - 18.00

Lør-, søn- og helligdage kl. 10.00 - 18.00

 
Gram Genbrugsplads

Tirsdag, torsdag og fredag kl. 14.00 - 18.00

Lørdag kl. 10.00 - 15.00, Søndag kl. 09.00 - 12.00

Lukket mandag og onsdag

• Skal den stå ved skel  inden kl. 7.30

• Skal håndtaget vende udad

• Må den ikke spærre for tr

Læs mere på www.provas.dk
Er der tilknyttet en miljøstation til din bolig, 

gælder der andre regler. 
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Find dit rutenummer på oversigten og skriv det her. 

Så kan du altid huske det.

Kalenderen er lige til at ta’ ud og hænge op
• Papir, aviser og reklamer

• Pap
• Flasker og glas

• Metal• Plastdunke• Plastposer

Fjordagervej 32
6100 Haderslev

Tlf.: 73 520 520 
info@provas.dk

Gå ind på www.provas.dk

VEND KALENDEREN! DER ER MERE PÅ DEN ANDEN SIDE

Har du stillet din genbrugsbeholder rigtigt frem og ikke fået tømt. Ring til os på telefon 73 520 520

Flasker og glas

Plastdunke

Plastposer

Papir

Metal
Pap

Nytårs- aftensdag

Nytårsdag

Juledag

2. Juledag
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DIN GENBRUGSKALENDER ER SKRUMPET.

PÅ BAGSIDEN KAN DU SE, HVORNÅR VI 

TØMMER DIN BEHOLDER.

Kalenderen er lavet af materiale, der kan genanvendes. Husk at lægge kalen-

deren i din genbrugsbeholder, når du ikke længere har brug for den.
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I Provas arbejder vi konstant med udvikling af vores organisation, ledere og medarbejdere ved at fokusere på faglig 
og personlig kompetenceudvikling af medarbejdere såvel som ledere. Vi har desuden hele tiden dialog med vores 
interessenter, hvor især kunder og myndigheder spiller en central rolle.

V i  u d v i k l e r  p o l i t i k k e r,  m å l s æ t n i n g e r  o g  m å l, 
d e r  a f s p e j l e r  v o r e s  f o r p l i g t i g e l s e r  o g  v i s i o n

Mål Resultat

Medarbejdere Trivselsindeks på min. 75 74

Ved trivselsundersøgelsen skal færre svare, at de oplever mobning, ift. trivselsundersøgelsen i 2011 Opfyldt

Uheld med fravær max. 2 2

Gennemført min. to sikkerhedsrunderinger 2

Implementere proces for løbende APV Opfyldt

Gennemføre en intern sikkerhedskampagne Opfyldt

Identifikation af de strategisk vigtigste kompetencer i Arbejdsmiljøudvalget Delvist opfyldt

Kompetenceudvikling 2,10 % af omsætning, inklusiv egen tid 2,6 %

Nyt koncept for MUS Opfyldt

Korttidssygefravær på max. 1,7 % 1,8 %
  

Fig. 16
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Gennemsnitsancienniteten er 
stabil på ca. 10 år de seneste tre 
år. 

Der er dog forskydninger – 
blandt andet er andelen af 
medarbejdere med 6-10 års 
anciennitet er steget fra ca. 14 
% til ca. 21 %, mens andelen af 
nyansatte i 2013 er næsten hal-
veret i forhold til året før.

MÅL OG RESULTATER

UDVIKLING I MEDARBEJDERANCINITET

ALDERSFORDELING

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.

Medarbejdere, nøgletal 2013 2012 2011

Medarbejdere, antal fuldtidsstillinger 71 69 70

Kvinder, % 33,3 34,7 28,8

Mænd, % 66,7 65,3 71,2

Gennemsnitsalder, år 51,0 50,7 49,8

Gennemsnitsanciennitet, år 10,0 9,2 9,4

Medarbejderudvikling, % 1) 4,7 3,4 4,3

Medarbejderomsætning, % 2) 9,3 5,3 13,7

Medarbejderafgang, % 2) 10,1 5,7 13,2

Medarbejdertilgang, % 8,7 10,0  8,8

Sygefravær, kort tid, % 3) 1,8 1,7 1,7

Sygefravær, i alt, % 4,1 3,1 4,5

Fraværsdage i gennemsnit, dage 8,7 6,8 9,4

Fig. 17
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ER DU OVER ELLER UNDER STREGEN?

J

L

HUSK, AT DIT HUMØR SMITTER 
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Ultimo november og start december 
gennemførte vi en trivselsanalyse, 
hvor alle medarbejder havde mulig-
hed for at svare. Svarene er blevet 
analyseret og vurderet af et eksternt 
bureau, som også har hjulpet med 
spørgsmål, indsamling af svar og sik-
ring af anonymitet. Den overordne-
de tilfredshed var  på samme niveau 
som i 2011 - nemlig 74.

Hovedrapporten har givet anledning 
til at sætte fokus på medarbejdernes 
opfattelse af Provas’ omdømme.

Hver chef har modtaget sin egen rap-
port og skal iværksætte det konkrete 
videre arbejde i eget ansvarsområde.
Af hovedrapporten kan det blandt 
ses, at der er fremgang på socialt mil-
jø, psykisk arbejdsmiljø og chefgrup-
pen, mens der er tilbagegang på fx 
omdømme, jobindhold og nærmeste 
leder. 

Resultatet af hovedrapporten og de 
enkelte afdelingsresultater vil blive 
vurderet i sammenhæng for at finde 
eventuelle emner, der kan forbedres 
på tværs af Provas.

KOMPETENCEPROJEKT

I vores Forretningsgrundlag har vi, ud 
over vision og værdier, bl.a. beskrevet 
et afsnit om kernekompetencer. Der 
har vi fastlagt retning for de kompe-
tencer, vi som medarbejdere og som 
virksomhed skal have for at skabe 
succes. Vi har gennemført projekt 

TRIVSELSUNDERSØGELSE

”Kompetenceudvikling”, hvor alle 
stillinger har fået fastlagt de strategisk 
vigtigste kompetencer. Mange medar-
bejdere har deltaget i arbejdet med at 
identificere disse kompetencer, så de 
passer til de stillinger, der er i Provas. 
Ud over at det er blevet til både per-
sonlige og faglige kompetencer, er 
der også tre, som er fælles for alle 
stillinger. Det er ”Forretningsforstå-
else”, ”Nytænkning” og ”Samarbejde”. 
De fælles kompetencer er med til at 
understøtte vores værdier og skaber 
fælles sprog om fælles kompetencer.

Der er sat krav til alle kompetencer på 
en skala fra 1 til 5. Kompetencerne er 
samlet i ”Provas Kompetencespind”, 
som er et program, der er tilgænge-
ligt via vores intranet. I forbindelse 
med medarbejdernes udviklingssam-
taler vurderer både medarbejder og 
leder på kompetencerne. Det giver 
en god mulighed for en fremadrettet 
dialog om udviklingspotentiale.  

SOCIAL TRIVSEL

I november 2012 besluttede vores 
Sikkerheds- og Samarbejdsudvalg, at 
der skulle oprettes en trivselsgruppe, 
som skulle arbejde for større social 
trivsel med henblik på at skabe/gen-
skabe fælles stolthed og fælles ansvar 
for Provas samt bygge broer mellem 
de forskellige enheder i virksomhe-
den. Gruppen er sammensat af otte 
medarbejdere fra forskellige afdelin-
ger.

Arbejdet startede med et idé-møde 
sammen med Sikkerheds- og Sam-
arbejdsudvalg, hvor der fremkom en 
bred vifte at idéer til tiltag, som kan 
fremme den sociale trivsel. Udgangs-
punktet er, at jo bedre vi kender hin-
anden på tværs i virksomheden desto 
større trivsel og engagement vil vi 
opleve.

Skala for medarbejdertilfredshed

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

Fig. 20
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Gruppen valgte at fokusere på enkel-
te af idéerne. Der er lavet trivselspla-
kater, som bliver brugt i forskellige 
sammenhænge. Ved diverse møder 
og arrangementer arbejdes der med 
forskellige gruppesammensætninger 
på tværs af afdelinger. Trivselsgrup-
pen har ligeledes påtaget sig ansva-
ret for at planlægge og afvikle den år-
lige Forsyningsdag. Forsyningsdagen 
er en dag, hvor alle medarbejdere i 
Provas får mulighed for at deltage i et 
fælles arrangement der dels indehol-
der et fagligt emne og har et socialt 
aspekt. 

ARBEJDSMILJØ

De mål, som Arbejdsmiljøorganisati-
onen satte for 2013, er alle opfyldt. I 
Arbejdsmiljøudvalget blev det blandt 
andet besluttet at arbejde med kom-
petencer for Arbejdsmiljørepræsen-
tanter på samme måde som i kom-
petenceudviklingsprojektet i hele 
Provas. Formålet er at sætte fokus på 
det, som de medarbejdervalgte ar-
bejdsmiljørepræsentanter skal være 
gode til. Ud over at kende arbejdsmil-
jølovgivningen er det blandt andet 

evnen til at formidle budskaber. Ar-
bejdet blev knap færdigt og fortsæt-
ter i 2014.

Udviklingen i arbejdsmiljøhændel-
serne har ikke givet anledning nye 
væsentlige tiltag. Et af vores mål for 
2014 er dog at udvikle et indeks for 
risikopotentiale. Det skal hjælpe os 
med at have det rigtige fokus på hæn-
delser og APV, således at hændelser 
og potentielle hændelser med størst 
potentiale skal have størst fokus.

Fordelingen af uheld viser, at vores 
medarbejdere på genbrugspladserne 
er de mest udsatte. Det har betydet, 
at når afdelingen holder møde, så er 
sikkerhed det første punkt på dags-
orden og arbejdspladsvurderinger i 
Provas er gjort til en løbende proces, 
hvor APV-handlingsplanerne hele ti-
den er aktive.

ARBEJDSMILJØ-
KAMPAGNE
Hvert år har vi en intern arbejdsmil-
jøkampagne, hvor temaerne skal 
understøtte forbedringer på arbejds-
miljøområdet. I 2013 havde vi en Triv-
selskampagne med formål at sætte 
fokus på det psykiske arbejdsmiljø. 
Kampagnen var designet til at hæn-
ge sammen med det arbejde, som 
foregik i regi af vores Sikkerheds- og 
Samarbejdsudvalg om social trivsel.Arbejdsmiljøhændelser 2013
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PROVAS 
HOLDING A/S 
ER 100 % EJET 
AF HADERSLEV 
KOMMUNE

l Produktion er ansvarlig for 
 produktion af drikkevand og
 rensning af spildevand.
l Distribution er ansvarlig for 
 distribution af henholdsvis   
 vand og spildevand.
l Affald & Genbrug er ansvarlig 
 for affaldsordningerne og 
 genbrugspladser.
l Kundeservice er ansvarlig 
 for kundehenvendelser 
 og afregning.
l Staben er ansvarlig for 
 ledelsessystem, kommunikation  
 og support til direktionen. 
l Økonomi er ansvarlig for 
 budgetprocessen, regnskaber,
 it og intern service.
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LEDELSESSYSTEM

Til styring af alle vores processer og 
sikring af, at vi kan leverer vores ker-
neydelser i rette kvalitet, har vi et 
samlet system, Pro-Sys, som er vores 
ledelsessystem. Her har vi et samlet 
overblik over processer, deres sam-
menhænge, hvordan vi arbejder med 
el-sikkerhed og forebyggelse mod 
forurening af drikkevandet (DDS). 
”Bekendtgørelse om kvalitetssikring 
på almene vandforsyningsanlæg” 
trådte i kraft 14. februar 2013, og skal 
være indført senest 31. december 
2014. 

Vandsektorlovens krav om et internt 
overvågningsprogram er ligeledes en 
integreret del.

I 2013 begyndte vi at udføre interne 
audit for at eftervise status og im-
plementeringsgraden af Pro-Sys. De 
interne audit skal sammen med sik-
kerhedsrunderinger på arbejdsmiljø 
hjælpe os med at fastholde og ud-
vikle forbedringer dels af metodikker 
dels af kulturen.

I Pro-Sys fremgår det også, hvordan vi 
er organiseret, og hvilke mål vi sat os 
i relation til vores strategi.

PROVAS HOLDING A/S

HADERSLEV VAND A/S HADERSLEV 
SPILDEVAND A/S

HADERSLEV
FORSYNINGSCENTER A/S HADERSLEV AFFALD A/S

ØKONOMI & IT

KVALITET
KOMMUNIKATION

SEKRETARIAT

KUNDESERVICE AFFALD OG GENBRUG DISTRIBUTION PRODUKTION

Fig. 23

Fig. 24
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I Provas har vi en holistisk tilgang til 
vores samfundsansvar. Vi er bevid-
ste om, at vi spiller en meget central 
rolle i samfundet både med hensyn 
til menneskers sundhed og et rent 
miljø. Vi skal sørge for drikkevands-
forsyning i rette kvalitet, vi skal rense 
spildevandet, så det ikke forurener 
vores vandløb, sikre gennemførel-
se af Haderslev Kommunes krav til 
affaldshåndtering samt ikke mindst 
gennemføre de projekter, der skal 
til for at kommunens vandplaner og 
spildevandsplaner effektueres. 

Vi har fokus på egne påvirkninger på 
miljøet og arbejder blandt andet på 
at reducere vores samlede energifor-
brug.

Den danske vejledning for samfunds-
mæssigt ansvar - (DS-49004:2010) 
indeholder ti principper for sam-
fundsmæssigt ansvar. De syv første 
principper stammer fra den internati-

onale standard for samfundsmæssigt 
ansvar, mens de sidste tre er tilføjet af 
et dansk udvalg. Nedenstående tabel 
giver et overblik over, hvad Provas 
arbejder med i relation til de ti prin-
cipper.

VANDHANDLEPLANER 
OG NY SPILDEVANDS-
PLAN

Statens krav til nedbringelse af spilde-
vandsudledningerne til vandløb, søer 
og havet fremgår af vandplanerne. 
Den første generation af vandplaner 
omfatter perioden 2009-2015. De for-
ventes godkendt af miljøministeren 
og offentliggjort i løbet af efteråret 
2014. 

Haderslev Byråd har i december 2013 
vedtaget en ny spildevandsplan for 
perioden 2014-2020. I denne plan 
indgår statens krav om nedbringel-

sen af udledningen til vandområder-
ne, herunder også krav til Provas’ ud-
ledninger.

Disse planer medfører, at der skal gen-
nemføres mange projekter i de næste 
år. Det drejer sig bl.a. om at centrali-
sere rensningen af spildevandet og 
kloakering af boliger i landområder.
Derudover er Staten begyndt på den 
næste generations vandplaner med 
planperioden 2016-2021. 

Naturstyrelsen offentliggør i febru-
ar 2014 en ny basisanalyse, der skal 
bruges som grundlag for vandpla-
nerne for den anden planperiode. 
Anden generationers vandplanerne 
skal være godkendt og offentliggjort 
senest den 22. december 2015. Det 
vides derfor ikke på nuværende tids-
punkt, hvor mange nye krav der stil-
les til udledningerne fra Provas’ spil-
devandsanlæg i forhold til kravene i 
første generations vandplaner.
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Principper for samfundsmæssigt ansvar Aktiviteter

1. Ansvarlighed og forklarlighed Vi overholder kvalitetskravene til drikkevand
Vi indfører DDS
Vi overholder miljøkrav til udledning fra renseanlæg
Vores ledelsessystem skal medvirke til implementering af strategien
Vi følger udviklingen af nye love tæt og sørger for at efterleve dem

2. Gennemsigtighed Vi sørger for offentlighed om vores mission, vision, strategi og ejerskab

3. Etisk adfærd Vi opfører os i overensstemmelse med de tre fælles værdier
Vi inddrager medarbejdere i vid udstrækning
Vi har en mobbepolitik, som vi efterlever

4. Respekt for interessenter Vi kender vores interessenter
Vi anerkender, at nogle interessenter har betydelig indflydelse på vores aktiviteter
Vi er til stede på vores etablerede dialogfora med interessenter 

5. Respekt for loven Vi overholder gældende love og bekendtgørelser
Vi holder os tæt informeret om kommende nye love med indflydelse på vores 
aktiviteter
Vi afvikler interne audits og sikkerhedsrunderinger, som også bruges til verifice-
ring af opfyldelse af lovkrav
Vi stiller krav til vores leverandører og samarbejdspartnere om overholdelse af 
gældende love

6. Respekt for internationale adfærdsnormer Ikke relevant

7. Respekt for menneskerettigheder Integreret i dels den danske arbejdsmarkedsmodel dels som følge af dansk lovgiv-
ning

8. Væsentlighed Vi leverer rent drikkevand, sørger for at rense spildevand og håndterer affald og 
genbrugelige effekter, så det belaster vores miljø mindst muligt

9. Helhedssyn Vores ledere skal have en kompetence om at være helhedsorienteret.
Vores medarbejdere skal have en kompetence om samarbejde.
Vi evaluerer mål og resultater
Vi har et helhedsorienteret ledelsessystem med fokus på processer

10. Løbende forbedringer Vi har faste procedurer for målstyring, energiledelse, interne audit, sikkerhedsrun-
deringer, undersøgelser af kundetilfredshed og af medarbejdertilfredshed
Vi deltager i DANVAs procesbenchmark og Forsyningssekretariatets resultatben-
chmark
Vi gennemfører effektiviseringsprojekter med stor medarbejderinvolvering

Fig. 25
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ENERGILEDELSE

For nogle år siden besluttede vi at 
arbejde med energieffektivisering på 
vores største renseanlæg, Haderslev 
Renseanlæg. 

Vi satte et mål om reduktion af ener-
giforbruget på 25 %. Til at nå dette 
gennemførte vi et projekt med en 
lang række af forbedringstiltag. I 
2011 modtog vi DANVA’s energipris 
for projektet. Det gav os yderligere 
motivation til at bruge erfaringerne 
på andre anlæg. 

Vi satte os desuden ambitiøse mål 
om en samlet reduktion af energifor-
brug på 25 % på alle vores vand- og 
spildevandsanlæg. Det viste sig at være 
en stor udfordring – især med at skaffe 
grunddata til baseline for forbedringer, 
segmentere og prioritere anlæg og 
indsatser. Vi er nu nået så langt, at vi har 
rammerne til en samlet energiledelses-
strategi for hele vores Driftsafdeling. 

Strategien er inspireret af standarden 
DS/ISO 50001 Energiledelsessyste-
mer. Vi har sat mål for energieffekti-
visering af anlægstyper, og arbejder 
med EnPI’er (indikatorer for energi-
præstation) til at monitorere den øn-
skede udvikling. Kilde: DS/ISO50001

 

E N E R G I F O R B R U G
Vores samlede elforbrug til produkti-
on af vand og rensning af spildevand 
er faldet lidt, men den samlede ud-
ledning i CO2-ækvivalenter er steget. 
Energinet.dk oplyser, at der i 2012 var 
lav produktion fra danske kraftværker 
og stor import af strøm fra Norge og 
Sverige, mens der i 2013 var øget im-
port fra Tyskland og et øget bidrag fra 
danske kulfyrede værker. 
Brændstofforbrug fra vores biler er 
i alt ca. 19.500 liter benzin og diesel. 
Det er omregnet til CO2-ækvivalenter 
= 50,7 tons. Vi har i 2013 fastlagt en 

bilpolitik, hvor der foruden fokus på 
medarbejderens arbejdsmiljø også er 
fokus på bilens energiforbrug. 

Udviklingen i el-forbruget i vores ad-
ministrationsbygning over tre år viser, 
at forbruget er reduceret med 27 %.

T VÆRFAGLIGHED 
OG SAMARBEJDE MED 
ERHVERVSAKADEMI 
AARHUS

I november måned deltog Provas i et 
projekt på Erhvervsakademi Aarhus 
med titlen ”Grib det grønne poten-
tiale”. 

Projektet var udformet som et sam-
arbejde mellem studerende og virk-
somheder. De deltagende studeren-
de kom fra en række meget forskellige 
studieretninger - bl.a. markedsføring, 
jordbrugsteknologi, laboratorieuddan-
nelser, økonomi m.m. Konceptet var, 
at de studerende i tværfaglige teams 
skulle arbejde med cases formuleret 
af deltagende virksomheder. Provas 
så det som en god mulighed for 
dels at få friske øjne og nye ideer til 
kommende projekter, og dels gøre 
opmærksom på forsyningsbranchen 
som et spændende sted at gøre kar-
riere. 

Derfor formulerede vi en case, som 
handlede om udvindelse af fosfor fra 
organisk affald og spildevandsslam. 
Casen indeholdt dels udfordringen 
med selve udvindelsen, men også 
spørgsmål om markedsføring og 
kommunikation samt det økonomi-
ske aspekt i mulige løsninger. 60 stu-
derende arbejdede med Provas’ case, 
og det resulterede bl.a. i ideer til især 
et loyalitetsprogram, sortering af or-
ganisk affald og markedsføring af nye 
de nye initiativer.

I alt deltog knap 700 studerende og 
20 virksomheder i projektet, der for-
løb over en uge. 

Input til planlægning Energigennemgang

• Relevante varia-
ble, der påvirker 
væsentlig energi-
udnyttelse 

• Præstation

Hidtige og nuværen-
de energiudnyttelse.

A.
Analyse af energiud-
nyttelse og energi-
forbrug.

B.
Identifikation af om-
råder med væsentlig 
energiudnyttelse og 
væsentligt energi-
forbrug.

• Baseline for energi
• EnPI(er)
• Målsætninger
• Mål
• Handlingsplaner

Output fra planlægning

EnergiplanlægningsprocesFig. 26

Dette diagram viser 
grundbegreberne i 
energiplanlægning

C.
Identifikation af 
muligheder for at 
forbedre energi-
præstationen.
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STUDERENDE 
I PRAKTIK 
I efteråret havde Provas en prakti-
kant, der skulle ud og prøve kræfter 
med arbejdet som kommunikations-
medarbejder. Hun er i gang med en 
professionsbachelor i erhvervssprog 
og IT-baseret markedskommunikati-
on på UC Syd, og fik som hovedopga-
ve at arbejde med at udvikle det læ-
ringsunivers til skoleelever, som vi er i 
gang med. Desuden skulle hun arbej-
de med et bredt spektrum af kommu-
nikationsopgaver for at få et generelt 

indblik i, hvad arbejdet indebærer.
Der blev fra praktikvejlederens side 
udtrykt stor tilfredshed med bred-
den i de opgaver, den studerende fik 
indsigt i. Hun er efterfølgende blevet 
tilknyttet som studentermedhjælper 
i forbindelse med rundvisninger.

Fordelene for Provas med at inddrage 
studerende i praktik er flere. Vi får fri-
ske øjne på de opgaver, vi løser i vores 
hverdag, vi får vist, at forsyningsbran-
chen er et spændende sted at gøre 
karriere, og endelig har vi mulighed 
for at gøre opmærksom på Provas 

som en attraktiv arbejdsplads.
Vi vil fortsat være åbne for praktikop-
hold og samarbejder med studerende.

VÆRDIER 
I HVERDAGEN
For gennemførelse af alle vores man-
ge opgaver spiller vores værdier en 
central rolle – forstået således at hvis 
der er arbejdsprocesser og aktiviteter, 
eller der opstår uforudsigelige situati-
oner, som vi ikke har procedurelagt – 
så bruger vi vores værdier som hjælp 
til at gøre det rigtige.
 

VI ER:

PROFESSIONELLE
Provas har fagligheden i højsædet. Kunderne kan regne med, at vi løser opgaverne med en høj faglig standard og med 
omsorg for miljø og sundhed. Vi udvikler løbende vores kompetencer.

ENGAGEREDE
Provas er et team af engagerede medarbejdere, som sammen og hver for sig gør os umage hver dag. Vi støtter og 
supplerer hinanden, trives sammen og lytter med begge ører. Det styrker helheden i vores virksomhed.

PROAKTIVE
Provas er på forkant med udviklingen, så vi kan tage initiativet i rette tid. Vi er idérige og har mod til at udvikle nye 
løsninger og metoder, så Provas er med i front i branchen

TIL GAVN 
FOR KUNDERNE
Proaktive er vi fx når vi giver input til kommende love og bekendtgørelser, og når vi samarbejder med studerende.

Engagerede betyder, at vi bidrager til branchens udvikling ved at involvere os og bidrage med erfaringer med fokus 
på vores påvirkninger på miljø og samfund.

Professionel er vores måde at tilgå udfordringer, gennemføre projekter og søge inspiration til vores egen fortsatte 
udvikling.

”Vi skal have PEP i hverdagen”, som en medarbejder sagde en dag.

Fig. 27
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Provas samarbejder og handler med 
mange typer af leverandører. En stor 
del af vores investeringsomkostninger 
anvendes blandt andet i forbindelse 
med de meget store og omfangsrige 
separatkloakeringsprojekter. Her er 
involveret både rådgivende ingeniør-
firmaer og forskellige entreprenører. 
De fleste af disse kontrakter indgås i 
forbindelse udbud og licitationer.

Vores kerneydelser inden for affald sker 
i et tæt samarbejde med forskellige 
renovations- og vognmandsfirmaer, 

hvor Provas primært fungerer som ad-
ministrator og garant for, at Haderslev 
Kommunes krav til affaldsordninger 
efterleves.

Vi vurderer løbende på, om nødven-
dige opgaver skal varetages af egne 
medarbejdere, eller om der er gevin-
ster ved at udlicitere opgaverne. Der 
er flere opgaver i forbindelse med drift 
af vores anlæg, som er udliciteret – fx 
pleje af grønne arealer.
Derudover køber vi en lang række 
varer og ydelser af forskellig karakter. 

SAMARBEJDSPARTNERE

!
INDKØBSPOLITIK
Vi vil arbejde for, at sikre indkøb til markedspris og på markedsvilkår, og vi vil stræbe hen imod at sam-
arbejde med leverandører, der arbejder aktivt med miljø og ansvarlighed. Vi vil have fokus på, om der 
eventuelt kan etableres strategiske partnerskaber og ikke udelukkende et normalt leverandør/-kunde-
forhold.

VI VIL:
l Vælge leverandører med relevant  baggrund inden for de enkelte ydelser 
l Arbejde for at standardisere vores indkøb - f.eks. gennem kontrakter og rammeaftaler 
l Arbejde for at effektivisere indkøbsprocessen

Fælles for alle køb er, at de skal ske på 
markedsvilkår. Vi har et egenkontrol-
program til at overvåge dette, og re-
sultatet af programmet er omfattet af 
vores revisionspåtegning.

Provas’ indkøbspolitik sætter retning 
for, at vi gerne indgår i samarbejde 
med leverandører og løbende arbej-
der for at effektivisere og optimere 
vores indkøb.
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En effekt af, at Provas Holding a/s er 
stiftet, er, at samtlige selskaber i kon-
cernen bliver sambeskattede. Det be-
tyder, at der kun bliver betalbar skat, 
såfremt den samlede skattepligtige 
indkomst for koncernen er positiv.

Som omtalt i tidligere årsberetnin-
ger er der forskel på, hvordan de 
økonomiske resultater opgøres efter 
Årsregnskabsloven og efter ”hvile-i-
sig-selv” princippet. I 2011 blev ”hvi-
le-i-sig-selv” princippet erstattet af 
reglerne i Prisloftsbekendtgørelsen. 

Gennemgangen af de økonomiske 
resultater kompliceres af, at der er 
tale om forskellige opgørelsesprin-
cipper i henholdsvis Årsregnskabslo-
ven og Prisloftsbekendtgørelsen.

Efter Årsregnskabsloven er driftsre-
sultatet opgjort med regnskabsmæs-
sige afskrivninger, og investeringer 
indgår med deres anskaffelsessum 
under anlægsaktiver.
I Prisloftsbekendtgørelsen indgår af-
skrivninger i opgørelsen af indtægts-
grundlaget.  I overholdelsen af pris-

ØKONOMI

loftsreglerne er det investeringer, der 
indgår.

Haderslev Vand a/s og Haderslev 
Spildevand a/s opgøres i 2013 efter 
Årsregnskabsloven, ”hvile-i-sig-selv” 
princippet og Prisloftbekendtgørel-
sen. Haderslev Affald a/s opgøres 
alene efter Årsregnskabsloven og 
”hvile-i-sig-selv” princippet. I koncer-
nregnskabet er samtlige selskabers 
resultater også sammenlagt efter 
”hvile-i–sig-selv” princippet.

Mål Resultat

Økonomi Budget for driftsudgifter ≤ 100 % 91,7 %

Investeringsbudget ≥ 95 % 72,3 %

Debitorudestående > 30 dage maks. 5 % 3,0 %

Debitorudestående > 90 dage maks. 2 % 2,9 %

Indberetning til Forsyningssekretariatet til tiden Opfyldt

Indberetning til DANVA Benchmark til tiden Opfyldt

Fig. 28
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ØKONOMISKE RESULTATER FOR 
PROVAS HOLDING A/S

”Hvile-i-sig-selv” resultatet på tværs 
af samtlige selskaber er 1,6 mio. kr. I 
Haderslev Forsyningsservice a/s skal 
generere en indtjening efter mar-
kedsmæssige vilkår vedrørende ydel-
ser leveret til Haderslev Affald a/s og 
Provas Holding a/s. Dette medførte et 
positivt resultat i 2013 på 1,0 mio. kr.. 
og dermed balancerer indtægter, ud-
gifter og investeringer i øvrigt med et 
plus på 0,6 mio. kr.

ØKONOMISKE RESULTATER FOR 
HADERSLEV VAND A/S

Der er store forskelle på resultatet af 
de tre opgørelsesmetoder. Efter ”hvi-
le-i-sig-selv” metoden er der forbrugt 
0,3 mio. kr. mindre, end der er opkræ-
vet hos kunderne. 

Underdækning fra 2012 og tidligere 
samt manglende opkrævede afgifter 
på ledningsført vand gør, at selv om 
”hvile-i-sig-selv” regnskabet viser en 
positiv afvigelse på 2,0 mio. kr., er den 
reelle overdækning kun på 0,2 mio. kr. 

Investeringerne er 2,0 mio. kr. større 
end sidste år og 1,3 mio. kr. større end 
opkrævet via taksterne. Dette finan-
sieres via 0,9 mio. kr. i tilslutningsbi-
drag og 0,4 mio. kr. i optagelse af an-
lægslån.

Driftsudgifterne er faldet med 1,3 
mio. kr. i forhold til 2012. Reduktionen 
i omkostningerne er sket på den del 
af omkostningerne, som er underlagt 
effektiviseringspres fra Forsyningsse-
kretariatet. Totalt er disse omkostnin-
ger i 2013 3,3 mio. kr. lavere end det 
tilladte fra Forsyningssekretariatet.

ØKONOMISKE RESULTATER FOR 
HADERSLEV SPILDEVAND A/S

Der er store forskelle på resultatet 
af de tre opgørelsesmetoder. Efter 
”hvile-i-sig-selv” metoden er der for-
brugt 12,6 mio. kroner mere, end der 
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er opkrævet hos kunderne.  Mankoen 
kommer primært fra større investe-
ringer end hvad der jævnfør prislof-
tet kan opkræves via taksterne, og de 
manglende 12,6 mio. kr. dækkes ind 
ved optagelse af anlægslån.

Efter prisloftsmetoden er der et minus 
på 3,5 mio. kroner. Forskellen i forhold 
til ”hvile-i-sig-selv” princippet kommer 
først og fremmest af, at der i prisloftet 
for 2013 var mulighed for at opkræve 7,2 
mio. kr. vedrørende tidligere års manko, 
som det er valgt ikke at opkræve.

ØKONOMISKE RESULTATER FOR 
HADERSLEV AFFALD A/S

Som nævnt tidligere adskiller den 
økonomiske opgørelse for Haderslev 
Affald a/s sig fra opgørelserne for Ha-
derslev Vand a/s og Haderslev Spilde-
vand a/s. Haderslev Affald a/s opgø-
res alene efter Årsregnskabsloven og 
efter ”hvile-i-sig-selv” princippet. 

I tabellen fremgår det, at der er en for-
skel på 12,3 mio. kroner på de to op-
gørelsesmetoder. Forskellen består i, 
at der i årsregnskabet skal hensættes 
til, at årets overdækning i ”hvile-i-sig-
selv” regnskabet er på 11,0 mio. kr. 
Den resterende forskel kommer fra 
forskellen i investeringer og afskriv-
ninger.

Haderslev Affald a/s har via ejeren Ha-
derslev Kommune været en del af det 
mellemkommunale samarbejde ved-
rørende Affaldsregion Nord. I dette 
samarbejde har der været store inve-
steringer i anlæg til forbrænding, som 
Haderslev Affald a/s har skullet være 
med til at finansiere. Det har betydet, 
at indtægter fra salg af genanvendeli-
ge materialer er gået til anlægsfinan-
sieringen, tillige med at ton-afgiften 
for behandling af affald har været 
pålagt en del til samme anlægsfinan-
siering. Haderslev Affald a/s har været 
forpligtet til at indgå i dette samarbej-
de frem til udgangen af 2014. Det er 
imidlertid blevet besluttet i Affaldsre-
gion Nord, at afvikle denne binding 
allerede fra foråret 2013. Det er i kraft 

af dette, at resultatet for 2013 er så 
positivt, som det er, da der fra salg af 
genanvendelige materialer og lavere 
behandlingsudgifter er kommet mel-
lem 9 og 10 mio. kr. mere i resultat.

”Hvile-i-sig-selv” princippet foreskriver, 
at overdækning skal føres tilbage til 
kunderne over en periode på op til fem 
år. Takstfastsættelsen for de kommen-
de år vil ud over afvikling af overdæk-
ningen også indeholde hensyntagen 
til kommende omkostninger til ny res-
sourceplan for Haderslev Kommune.

ØKONOMISKE RESULTATER FOR 
HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S

Haderslev Forsyningsservice a/s har 
som sit eneste forretningsområde at 
servicere selskaberne Haderslev Spil-
devand a/s, Haderslev Vand a/s og 
Haderslev Affald a/s. Samtlige medar-
bejdere i Provas er ansat i Haderslev 
Forsyningsservice a/s og udlejes efter 
deres tidsforbrug til de enkelte sel-
skaber.

Ifølge Vandsektorloven skal Hader-
slev Forsyningsservice 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 Haderslev Forsynings-
service a/s skal derimod ske på mar-
kedsmæssige vilkår. Det problemati-
ske ved dette er, at der ikke findes et 
marked, hvor der er fri konkurrence 
for de ydelser, som Haderslev Forsy-
ningsservice a/s sælger til Haderslev 
Affald a/s. Prissætningen er derfor 
foretaget ud fra et skøn over, hvilket 
indtjeningskrav et privatejet selskabs 
aktionærer ville kræve. 



ØKONOMISKE RESULTATER FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

 2013 2012

mio. kr. Prisloft ”Hvile-i-sig selv” Årsregnskab Årsregnskab

Opkrævet hos kunderne 111,4 98,0 98,0 110,2

Reguleringsmæssig underdækning - - 0,4 -

Driftsudgifter -41,6 -36,7 -36,7 -35,9

Afskrivninger - - -57,8 -57,4

Investeringer -73,3 -73,9 - -

Resultat/over-/underdækning -3,5 -12,6 3,9 16,9

Tilknyttet aktivitet - tømningsordning - - 0,6 0,5

Samlet restultat selskabet - - 4,5 17,4

Fig. 31

ØKONOMISKE RESULTATER FOR HADERSLEV VAND A/S

 2013 2012

mio. kr. Prisloft ”Hvile-i-sig selv” Årsregnskab Årsregnskab

Opkrævet hos kunderne 25,7 22,3 22,3 22,8

Reguleringsmæssig underdækning - - - 1,7

Driftsudgifter -13,4 -10,8 -10,8 -12,1

Afskrivninger - - -7,5 -7,4

Investeringer -10,3 -11,2 - -

Resultat/over-/underdækning 2,0 0,3 4,0 5,0

Fig. 30

ØKONOMISKE RESULTATER FOR PROVAS HOLDING 2013

mio. kr. ”Hvile-i-sig selv” Årsregnskab Koncern 2013 Moder

Omsætning 175,6 175,6 -

Korrektion over /underdækning 10,6 - -

Driftsudgifter -97,7 -97,7 -0,1

Resultat dattervirksomheder - - 8,4

Afskrivninger - -70,0 -

Investeringer -86,9 - -

Resultat 1,6 7,9 8,3

Anlægsaktiver - 2.197,3 2.196,0

Balancesum - 2.291,5 2.196,0

Egenkapital - 2.195,9 2.195,9

Fig. 29
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ØKONOMISKE RESULTATER FOR HADERSLEV AFFALD A/S

 2013 2012

mio. kr. ”Hvile-i-sig selv” Årsregnskab Årsregnskab

Opkrævet hos kunderne 65,9 65,9 61,6

Reduktion af overdækning - -11,0 0,8

Driftsudgifter -53,4 -53,4 -60,5

Afskrivninger - -2,8 -2,8

Investeringer -1,5 - -

Resultat/over-/underdækning 11,0 -1,3 -0,9

Fig. 32

ØKONOMISKE RESULTATER FOR HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S

Mio. kr.  2013 2012

Omsætning - 51,2 50,1

Driftsudgifter - -48,1 -47,1

Afskrivninger - -2,1 -1,9

Resultat - 1,0 1,1

Investeringer - -0,3 -1,0

Fig. 33

ØKONOMISKE RESULTATER FOR PROVAS HOLDING 2013

mio. kr. ”Hvile-i-sig selv” Årsregnskab Koncern 2013 Moder

Omsætning 175,6 175,6 -

Korrektion over /underdækning 10,6 - -

Driftsudgifter -97,7 -97,7 -0,1

Resultat dattervirksomheder - - 8,4

Afskrivninger - -70,0 -

Investeringer -86,9 - -

Resultat 1,6 7,9 8,3

Anlægsaktiver - 2.197,3 2.196,0

Balancesum - 2.291,5 2.196,0

Egenkapital - 2.195,9 2.195,9

37
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Opgjort pr. 31. december 2013.

VAND 2013 2012 2011

Vandforsyningsledning, km 453 419 394

Vandværker, stk. 3 3 3

Rentvandsboringer, stk. 16 16 16

Vandtårne, stk. 2 2 2

Trykøgere, stk. 6 6 6

Udpumpet mængde, m3 1.915.218 1.980.780 2.028.838

Solgt mængde, m3 1.614.041 1.677.331 1.800.078

Vandspild, % 16,0 15,6 11,3

Kunder (forbrugssteder) 10.688 10.619 10.532

SPILDEVAND - - -

Spildevandsledninger total, km. 972 956 944

Renseanlæg, stk. 16 16 16

Pumpestationer, stk. 278 278 275

PE/døgn 112.230 71.889 77.769

Solgt spildevandsmængde, m3 2.335.303 2.360.988 2.490.485

Samlet spildevandsmængde, m3 9.180.855 9.961.573 9.401.968

Kunder (forbrugssteder) 18.759 18.808 18.695

Ejendomme med tømningsordning, stk. 3.183 2.908 2.892

AFFALD - - -

Genbrugspladser, stk. 3 3 3

Indsamlet affald, inkl. genbrugspladser, ton 43.512 47.111 48.179

Kunder (restaffald) 22.735 21.541 20.367

Kunder (delebeholder) 19.716 18.705 -

MEDARBEJDERE - - -

Antal fuldtidsstillinger 71 69 70

NØGLETAL

Fig. 34
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