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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.

PROVAS STÅR FOR 
PROFESSIONEL

HÅNDTERING AF 
VAND, AFFALD 

OG SPILDEVAND
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LEDELSENS REDEGØRELSE

I 2014 tiltrådte en ny bestyrelse, og 
dermed kunne vi effektuere gevin-
sten ved en ny bestyrelsesstruktur: 
Hvor der tidligere har været to 
bestyrelser - én for forsyningsselska-
berne og én for serviceselskabet, har 
samlingen af forsyningsselskaberne 
under ét holdingselskab betydet, 
at der også nu kun er én bestyrelse. 
Deltagere i bestyrelsen er fire ejer-
valgte, to forbrugervalgte og tre 
medarbejdervalgte bestyrelsesmed-
lemmer.

Provas er en kompleks virksomhed, 
og derfor blev den første opgave for 
bestyrelsen at sætte sig ind i de lov-
givningsmæssige rammer for områ-
det, aktiviteter og ikke mindst vores 
kunderelationer.

Provas blev i 2014 besøgt af et hold 
fra selskabet Reflexio med det for-
mål at gennemgå selskabet i forhold 
til dets strategiske tilstand. Konklu-
sionen er, at Provas klarer sig rigtig 
godt sammenlignet med tilsvarende 
virksomheder. Undersøgelsen viser 
desuden, at de strategiske målsæt-
ninger, der blev besluttet tilbage 
i 2010 ved selskabets dannelse, 
er nået eller er ved at være i mål. 

Samtidig pegede den strategiske 
tilstandsvurdering på en række om-
råder, der efterfølgende skulle tages 
stilling til. 

Resultaterne fra den strategiske til-
standsvurdering blev på det årlige 
bestyrelsesseminar anvendt til at 
fastlægge seks nye pejlemærker for 
virksomheden.

Pejlemærkerne vil danne grundlag 
for virksomhedens arbejde over de 
kommende år og sætter ekstra fokus 
på områderne ”Kunden i centrum”, 
”Dynamisk organisation”, ”Forret-
ningsorienteret miljø- og klima-
håndtering”, ”Dialog med relevante 
interessenter”, ”Målrettet og effektiv 
økonomisk styring” og ”Læring”.

Disse pejlemærker er vi i gang med 
at sætte fokus på. I forbindelse med 
”Læring” kan nævnes, at vi trykkede 
på knappen til ”Provas Planet”, hvor 
vi gennem leg vil dele ud af vores 
viden om vand, affald og spildevand. 
Et andet eksempel er vores fortsatte 
fokus på ”Kunden i centrum”. Her fik 
vi et resultat på indeks 86, hvilket er 
”Meget høj tilfredshed”, i vores kun-
detilfredshedsundersøgelse for de 
private kunder. Et resultat vi er glade 

for, men også ydmyge over for, idet 
vi kontinuerligt arbejder for at blive 
bedre.

På erhvervskundesiden er vi lovgiv- 
ningsmæssigt bundet af meget stram-
me rammer, men målet er, at en ræk-
ke af de indsatser, der er gennemført 
overfor de private kunder, kan dan-
ne grundlag for det videre arbejde 
med at imødekomme forventninger-
ne fra vores erhvervskunder.

Som nævnt, vil pejlemærkerne sætte 
retningen for Provas’ aktiviteter de 
kommende år og med det perspek-
tiv, at resultaterne skal være til gavn 
for samfundet, klimaet og for de 
kommende generationer.

I forbindelse med udarbejdelse af 
budget 2015 har bestyrelsen beslut-
tet, at der skal være en takststrategi. 
Denne er nu udarbejdet og skal sik-
re, at vi gennem vores arbejde under 
rammen af prisloftet vil sikre en 
jævn takstudvikling, således at vores 
kunder ikke oplever store udsving i 
priserne. Dette ser vi som værende 
vigtigt for vores kunder, således at 
de i deres dagligdag ved, hvor deres 
udgiftsniveau for vand, affald og 
spildevand ligger.
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John Hartvig Mølgaard
Administrerende direktør

Kjeld Thrane
Bestyrelsesformand

I 2011 satte vi med Projekt 2015 
fokus på en gennemgribende ef-
fektivisering af virksomheden. En 
målsætning om en reduktion af 
driftsomkostningerne med 30 % var 
og er fortsat et ambitiøst mål. Status 
ultimo 2014 viser, at vi er tæt på 
målet. Projektet har vist, at visse af 
initiativerne ikke har kunnet lade sig 
gøre, men til gengæld har nye initia-
tiver bidraget positivt.

Samtidig kan vi konstatere, at vi gen-
nem en fokuseret indsats har fået 
nedbragt vores vandspild fra 16 % i 
2013 til nu 9,2 %. Vi fortsætter vores 
fokus og initiativer på området, og 
vores mål er fortsat at fastholde og 

nedbringe vandspildet, og det vil 
derfor blive fulgt tæt de kommende 
år.

2014 blev afsluttet med en certifi-
cering efter ISO9001-standarden, 
der blandt andet har fokus på virk-
somhedens kunder, at vi har styr på 
vores processer samt løbende for-
bedringer. Det har været et langt sejt 
træk, men arbejdet har båret frugt, 
og certificeringen blev gennemført 
uden væsentlige bemærkninger. 
Dette har vist os vigtigheden i af at 
bruge de nødvendige kræfter til et 
projekt af denne karakter og afsætte 
den nødvendige tid. Et resultat vi 
som virksomhed kan være stolte af. 

Til sidst vil vi takke vores kunder,  
leverandører, samarbejdspartnere 
for det tætte samarbejde i årets løb.

God læselyst! 

2014



KERNEYDELSER

Vores kerneydelser er koncen- 
treret om drikkevand, håndtering 
af Haderslev Kommunes tøm-
nings- og affaldsordninger samt 
vandafledning. Derudover har  
vi en række forskellige ydelser  
såsom sprinklerstik og aftaler 
med de private vandværker  
i vores forsyningsområde  
vedrørende drift og afregning. 

Provas har tre vandværker med i alt 
13 indvindingsboringer, tre afvær-
geboringer og 461 km vandforsy-
ningsledninger. Alt dette renoveres 
løbende, men især de senere års 
renovering af ledningssystemet i 
Haderslev har i 2014 båret frugt og 
er en af hovedforklaringerne på, 
at vi har kunnet registrere et fald i 
vandtabet fra 16,0 % i 2013 til 9,2 
% i 2014. Vi har sideløbende med 
renoveringen arbejdet på at ned-
bringe vandtabet ved at sektionere 
ledningsnettet, hvilket kan give en 
mere præcis indikation af lækager. 
Sammen med en mere fokuseret 
monitorering af vandforbruget, har 
sektioneringen betydet, at vi bedre 
kan lokalisere og reparere lækager 

samt udpege renoveringsmodne 
områder.

Forbruget hos vores kunder følger 
den normale udvikling i Danmark, 
som er svagt faldende.

Næste fase i helhedsplanen  
for Vojens Vandværk
Vojens Vandværk gennemgår en 
total renovering og har nu fået nye 
filtre, nyt iltningssystem og ny rent-
vandsbeholder. Det blev vurderet at 
den mest hensigtsmæssige løsning 
på beholderen er den traditionelle 
model med en støbt betonbeholder. 
I forbindelse med etablering af den 
nye beholder, havde vores tilsyns- 
førende teknikere ekstra fokus på 
hygiejnen hos entreprenøren og 
kunne derved melde beholderen 
klar til brug efter blot halvanden 
uges skylning – en proces, der typisk 
tager over en måned.

Det gamle iltningssystem er skiftet 
ud med en bundbelufter. Det bety-
der, at der nu kun er én iltning, hvor 
der førhen var to. Til gengæld er van-
dets iltindhold steget fra 9% til 11%, 

hvilket er en tydelig indikator på, 
at renoveringen giver en bedre og 
mere effektiv behandling af vandet.

Nyt kildefelt i Vesterskoven
Arbejdet med etableringen af det 
nye kildefelt med tre boringer i Ve-
sterskoven startede tilbage i 2007, 
hvor de første prøveboringer blev 
foretaget. Lige fra de første tegnin-
ger har vi samarbejdet med Natur-
styrelsen for at sikre hensynet til 
skoven som rekreativt naturområde. 
I 2014 blev drikkevandsledninger 
ført fra pumperne i Vesterskoven 
til Favrdal Vandværk i et af landets 
største underboringsprojekter. Me-
toden blev valgt efter dialog med 
Naturstyrelsen, da underboringen er 
mere skånsom mod både skoven og 
de etablerede veje og stier. I oktober 
måned kunne hanerne åbnes under 
den officielle indvielse, der markerer 
et vigtigt skridt mod sikringen af 
rent drikkevand i fremtiden. Året ud 
er de nye ledninger blevet skyllet 
igennem, og vandet fra Vester- 
skoven bliver koblet til resten af  
Haderslevs forsyningsnet i 2015.

VAND
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Vandkvalitet
Omfanget af egenkontroller er redu-
ceret, idet der i årets løb er sat fokus 
på datakvalitet og anvendelsen af 
data. Antallet af egenkontroller for-
ventes at stige igen, for derved at 
opnå bedst mulig forudsætninger 
for effektiv drift.

Overskridelserne på vandværkerne 
kan henføres til filterdriften, som 
imødekommes i henhold til helheds- 
planen for vandværkerne, hvor bl.a. 
filtrene skal renoveres eller udskiftes.

Vi har registreret to biologiske over-
skridelser på ledningsnettet. I begge 
tilfælde drejede det sig om fund af  
1 coliform/100 ml. Der blev ikke kon-
stateret nogen hændelser i form af 

brud eller lignende, der kunne for- 
klare overskridelserne. Efterfølgende 
prøver viste ingen tegn på over- 
skridelser.

Vandmålere
Med baggrund i dels resultatet af  
vores målerkontrolprogram dels 
kundehenvendelser om defekte 
målere, er der skiftet i alt 1.342  
vandmålere. 

Der er udtaget 618 målere til kontrol. 
Disse målere er fordelt på 33 partier. 
Resultatet var, at 6 partier med i alt 
485 målere er blevet kasseret. De 
resterende målere er dermed god-
kendte, og deres levetid forlænges 
med yderligere tre år. 

Vand 2014 2013 2012

Solgt, m2 1.611.291 1.614.041 1.677.331
Udpumpet, m3 1) 1.768.297 1.915.218 1.980.780
Vandtab, % 9,2 16,0 15,6
Vandforsyningsledninger, km 461 453 419
Vandværker, stk. 3 3 3
Indvindingsboringer, stk. 13 13 13
Afværgeboringer, stk. 3 3 3
Vandtårne, stk. 2 2 2
Trykøgere, stk. 6 6 6
Ledningsbrud, stk. 20 19 45
Antal kunder 10.742 10.688 10.619

1) Ekskl. købte mængder fra Aarøsund og Øsby Vandværker.

Målerkontrol 2014 2013 2012

Antal målere 11.098 11.177 12.481
Målere udskiftet 1) 1.342 1.221 1.090
Antal kontrolpartier 33 20 9
Antal målere til kontrol 618 349 146
Antal partier, som er faldet 6 5 3
Antal målere kasseret i faldne partier 485 337 198

1) Som konsekvens af resultatet fra forrige kontrol samt kundehenvendelser.

Prøve- Egenkontrol Akkrediterede Overskridelser Overskridelser
sted stk. prøver, stk. kemisk, stk. biologisk, stk.

Årstal 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012
Vandværk 56 140 78 14 12 14 9 3 8 0 0 1
Ledningsnet 184 157 164 32 36 23 0 3 3 2 0 0

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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AFFALD 
OG 
GENBRUG

Provas sørger for, at alle private hus-
stande i Haderslev får afhentet deres 
affald. Provas driver tre genbrugs-
pladser, hvor alle i Haderslev Kom-
mune har mulighed for at aflevere 
genbrugelige materialer. Genbrugs-
pladserne er til rådighed for både 
private og erhverv. 

Den store genanvendelsesprocent 
skyldes, at der på genbrugsplad-
serne er afleveret forholdsvis store 

mængder af de tunge fraktioner som 
murbrokker, have- og park- 
affald, ren jord og træ.

I 2014 har Provas i samarbejde med 
Haderslev Kommune udarbejdet en 
affaldsplan med visionen, at ”Intet 
affald skal sendes til forbrænding og 
deponering i 2025. Alt affald skal gå 
til genanvendelse”.

Affaldsplanen indeholder den over-

ordnede strategi for de kommende 
12 år. For de første seks år er der 
desuden i mere detaljeret form 
beskrevet, hvilke initiativer der skal 
igangsættes for at nå målene.

Visionen betyder, at vi skal ændre 
vores måde at håndtere affald på. Vi 
skal ikke udelukkende fokusere på at 
bortskaffe affald, men i stedet foku-
sere på, hvordan vi kan nedbringe 
mængden, og hvordan vi bedre kan 
genanvende det affald, vi skaber.

Dagrenovation
Antallet af tømningsadresser er fal-
det i forhold til sidste år. Årsagen er 
primært, at der er etableret flere mil-
jøstationer til fælles brug, hvor det er 
frivilligt, om kunderne vil fortsætte 
med at bruge egen beholder eller 
bruge den fælles miljøstation. 

Skraldemandens arbejdsmiljø
”Giv din skraldemand en hånd, og 
skån hans ryg” er navnet på den 
kampagne, som vi i samarbejde med 
vores renovatør har gennemført i 
efteråret 2014 for at sætte fokus på 
affaldsbeholderens placering – især 

Fordeling af indsamlede mængder

Genanvendelse, %   63
Forbrænding, %    34
Deponi, %      3
Farligt affald, %      0

NB: Genanvendelsesprocenten kan ikke sammenlignes med genbrugsprocenten,  
som er udregnet efter de nationale mål.

Fig. 4

Fig. 5
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Affald og Genbrug 2014 2013 2012

Total indsamlet mængde, ton 44.613 43.512 47.111
Fordelt på flg.: Restaffald, ton 12.707 12.834 12.879
 Genbrugsholderen, ton 3.353 3.578 3.468
 Miljøstationer, ton 553 482 743
 Genbrugspladser, ton 28.000 26.617 30.379
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hvilken vej håndtagene vender. 
Kampagnen har været en pæn suc-
ces, og har i sin løbetid reduceret 
antallet af beholdere, der vendte 
forkert, med ca. 88 %. De første to 
uger fik 598 kunder sat en besked 
på håndtaget for at gøre opmærk-
som på, at beholderen stod forkert 
placeret. I de efterfølgende to uger 
var der kun 98, der ikke var blevet 
vendt, og i kampagnens sidste uger 
var antallet af uddelte påmindelser 
nede på 71.

Af de 16.000 beholdere, der tømmes, 
var det under 1 %, der vendte med 
håndtaget indad efter kampagnen. 
Den gode modtagelse blandt vores 
kunder og deres villighed til at dreje 
beholderen, har vi brugt presse og 
annoncer til at takke for. Sammen 
med ros til alle dem, der har taget 
godt imod kampagnen, har vi un-
derstreget vores taknemmelighed til 
de 99 %, der stiller deres beholdere 
med håndtaget udad med budska-
bet ”Vi har de bedste kunder!”

Genbrugspladser
Antal besøgende på genbrugs-

pladsen er steget fra 2013 til 2014, 
hvilket hænger sammen med, at 
der er sket en tilsvarende stigning 
i mængder, der er leveret på gen-
brugspladserne.

Skiltning på genbrugspladser
Skiltning handler ikke bare om 
tekst på en plade, men om hvordan 
hele genbrugspladsen visuelt skal 
tage sig ud, og hvordan designet af 
pladsen medvirker til, at det giver 

mening for kunderne at sortere 
og bruge nogle minutter ekstra på 
korrekt sortering. Der bliver allerede 
gjort en god indsats for, at pladserne 
er ryddelige, og containerne ikke 
flyder med ting, der ikke hører til. Nu 
skal nye skilte være med til, at plad-
serne virker overskuelige og lettere 
at finde rundt på. Projektet tog fart i 
2014, og efter en række workshops 
er vi nu klar til at sætte de nye skilte i 
produktion.

Nøgletal, Dagrenovation 2014 2013 2012

Antal kunder  21.519 22.735 21.541
Restaffald, ton  12.707 12.834 12.879

Nøgletal, Genbrugspladser 2014 2013 2012

Antal besøgende  338.850 314.000 326.000
Genanvendeligt, brændbart og deponi, ton 28.000 26.617 30.379
Farligt affald, antal gule kasser indsamlet 4.382 4.241 4.372
Farligt affald - erhverv, ton 3 3 3

Nøgletal, Genbrugsindsamling 2014 2013 2012

Husstandsindsamlet, ton 3.353 3.578 3.468
Miljøstationer, ton 553 482 743

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Intet affald skal  
sendes til forbrænding  
og deponering i 2025.  
Alt affald skal  
gå til genanvendelse!
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Genbrugsindsamlingen
Genbrug bliver indsamlet i 
genbrugsbeholderen ved den 
enkelte husstand og på miljø-
stationer, som er opstillet i bo-
ligforeninger og i sommerhus-
områderne. Der er indsamlet 
ca. 200 ton mindre i 2014, end 
der blev indsamlet i 2013. Papir 

og pap fraktionen har gennem 
de seneste år være nedadgående. 

Dette kan skyldes, at flere siger nej 

tak til reklamer (på landsplan er det 
4 ud af 10 der siger nej tak i 2014), 
og dels at meget kommunikation nu 
sker digitalt.

Fig. 9

INDSAMLEDE MÆNGDER FRA GENBRUGSINDSAMLINGEN
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Nøgletal, spildevand 2014 2013 2012

Trykledninger, km 142 138 139
Regnvandsledninger, km 243 236 232
Spildevandsledninger, km 360 361 350
Fællesledninger, km 224 237 235
Renseanlæg, stk. 13 16 16
Pumpestationer, stk. 271 278 278
Modtaget spildevand, m3  1) 10.600.805 9.180.855 9.961.573
Solgt spildevand, m3 2.345.425 2.335.303 2.360.988
PE/døgn 2) 83.151 112.230 89.205
Nedbør, m.m. (DMI v. Haderslev Renseanlæg) 937 739 851
Antal tanke i tømningsordninger 2.894 3.183 2.908
Antal kunder tilsluttet kloaknettet 18.788 18.759 18.808

1) Udviklingen i modtaget spildevand er stærkt påvirket af enkelte voldsomme regnhændelser.
2) Samlet beregning for alle renseanlæg. 

Fig. 10

Provas bortleder og renser spilde- 
vand fra 18.788 forbrugssteder. Der-
til kommer, at vi sørger for tømnin-
ger af samle- og bundfældningstan-
ke på 2.932 adresser; det blev i 2014 
til 4.439 tømninger. Af disse endte  
36 med at være miljøsager, som  
behandles af myndigheden.

Renovering af Haderslev  
renseanlæg
Renseanlægget i Haderslev gennem-

går en større renovering for at kunne 
imødekomme såvel klimaændringer 
som fremtidige ændringer i spilde-
vandsafledningens infrastruktur. 
Begge dele kræver, at Haderslev 
renseanlæg kan modtage og rense 
større vandmængder. Samtidig er 
renoveringen med til at sikre det 
lokale vandmiljø, da vi med en større 
kapacitet på anlægget, mindsker ud-
ledningen af urenset spildevand fra 
ledningssystemet under de stadigt 

hyppigere større regnhændelser.

For at kunne udnytte kapaciteten 
i de biologiske rensningstanke, er 
der installeret en ny styring, der kan 
regulere rensningen ud fra flere 
parametre og give spildevandet et 
mere optimalt løb gennem bassi-
nerne. Tidligere blev der kun målt 
på iltindholdet som indikator på 
rensningsprocessen, men med den 
nye computerstyring (PLC), kan de 

11
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eksisterende målere, der benyttes 
af laboratoriet, også udnyttes til at 
sikre et bedre flow.

Den nye PLC er samtidig sat op til at  
kunne styre en række bundfalds- 
ekkolod i efterklaringstankene, så 
bundfældningshastigheden kan 
udnyttes fuldt ud. På den måde 
sikres den maksimale udnyttelse af 
kapaciteten i anlægget.

Samtidig med optimeringen af den 
biologiske rensning er indløbet ble-
vet opgraderet for bedre at kunne 
følge med spidsbelastningerne på 
ledningsnettet. De to gamle snekker 
var nedslidte og trængte til en større 
renovering, hvilket blev lagt sam-
men med en opgradering af kapaci-
teten fra den oprindelige kapacitet 
på 3.600 m3/time til 4.400 m3/time. 
Til forskel fra de gamle snekker 
installeres de nye i ståltrug, der mi-
nimerer slid fra sand og sten. Der er 
også installeret frekvensomforme-
re som regulerer hastigheden på 
snekkerne og dermed giver et mere 
jævnt flow ind på renseanlægget.

Vedligeholdelsesfrie og miljøvenlige 
(ECO-friendly) lejer bidrager yderli-
gere til at reducere både drifts- og 
vedligeholdelsesomkostningerne.

Optimering af sandfilteret i Vojens
På renseanlægget i Vojens stilles 
der ekstra krav til rensningen af 
spildevandet, da vandet udledes i 
Nissebækken og derfra løber videre 
til Hindemade i Haderslev, inden 
det til sidst ender i Haderslev Dam 
– et recipientsystem, der i forvejen 
er hårdt belastet. En måde at over-
holde disse krav er ved at have et 
sandfilter, der fanger helt små par-
tikler og urenheder i spildevandet. 
Det krævede i alt 85 tons nyt sand at 
få filtrene renoveret og optimeret.
Under renoveringen af filtrene blev 
PLC-styringen ligeledes optimeret. 
Det betyder at filtrene nu er flowsty-
rede, så alle seks filtre ikke behøver 
at køre på engang, hvilket er med til 
at sikre en mere energivenlig drift 
af anlægget, som sammen med det 
friske sand sikrer en bedre rensning 
med færre ressourcer.

Spildevandskvalitet Egenkontrol, stk. Akkrediterede prøver, stk.
Prøvested 2014 2013 2012 2014 2013 2012

Indløb 36 228 485 99 102 68
Udløb 257 945 1.071 168 174 164
Sum 293 1.173 1.566 267 276 232

Omfanget af egenkontroller er reduceret, idet der i årets løb er sat fokus på datakvalitet og  
anvendelsen af data. Antallet af egenkontroller forventes at stige igen, for derved kontinuerligt  
at have de bedste forudsætninger for effektiv drift.

Fig. 11

Samlet rensegrad for alle anlæg 2014 2013 2012

Organisk stof (BOD) Rensegrad, % 99,7 98,5 93,6
 Udledte vægtede konc. mg/1 7,2 6,8 7,3
Kvælstof (TOT-N) Rensegrad, % 86,3 85,7 84,0
 Udledte vægtede konc. mg/l 13,1 10,8 10,0
Fosfor (TOT-P) Rensegrad, % 85,0 90,0 83,0
 Udledte vægtede konc. mg/l 1,1 1,0 0,8

Udviklingen i vægtede udledte kvælstof er påvirket af, at Vojens Renseanlæg i periode med indkøring 
og optimering af ny styring har udledt større koncentration end i 2013. 

Fig. 12

Behandlet slam  2014 2013 2012

Behandlet slam, ton  5.564 5.510 6.649
Tørstof, ton  1.185 1.233 1.251

Fig. 13



KUNDER

Kerneydelser Antal kunder Mængder

Drikkevand 10.742 1.611.291 m3

Vandafledning 18.788 2.345.425 m3

Dagrenovation 21.519 12.707 ton
Genbrugsindsamling 19.787 3.353 ton
Genbrugspladser 338.850 28.000 ton

Fig. 14
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Vores kunder er vigtige. Vi arbejder 
ihærdigt hver eneste dag med fokus 
på levering af vores ydelser og ser-
vice i en kvalitet, som kunderne er 
tilfredse med. I 2014 fik vi den tredje 
tilfredshedsmåling af private kunder. 
Resultatet er, at kunderne scorer os 
med ”Meget høj tilfredshed”. Det er 
samme høje niveau som de to for-
gående gange. Det er vi selvfølgelig 
meget stolte af, men også ydmyge 
overfor, idet der jo altid er noget, 
som kan gøres bedre. Blandt andet 
har bestyrelsen fastlagt en strategisk 
målsætning ”Kunden i centrum”, 

hvor der skal sættes fokus på tættere 
dialog og forbedring af Provas’ ind-
satser overfor erhvervslivet. 

Der vil typisk være forskel i tilfreds-
heden hos henholdsvis private og 
erhvervskunder. Erhvervskunderne 
har en professionel indgangsvinkel 
til Provas som leverandør, og stiller 
derfor nogle helt andre krav til os. Vi 
har derfor ingen forventninger om, 
at tilfredsheden hos vores erhvervs-
kunder når op på samme høje ni-
veau som hos private. Vi vil arbejde 
for en bedre dialog med erhvervsli-

vet og derigennem forbedre vores 
mulighed for at imødekomme deres 
forventninger til os.

Vi er glade for den tilfredshed vores 
private kunder giver udtryk for sam-
men med deres vurdering af vores 
omdømme. Det betyder ikke, at vi 

K U N D E U D T A L E L S E
”Det er dejligt, at det er så nemt  

at sortere genbrugs- 
materialerne. Tak!”



Mål Resultat

80 % af telefonopkaldene skal besvares indenfor 60 sekunder 83,9 %

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

Besøgende på vores hjemmeside må max. bruge 3 klik  
for at finde det de søger Opfyldt

Restaffald hentes til tiden i mere end 99,7 % af tilfældene 99,96 %

Akkrediterede vandprøver skal overholde myndighedskrav 
biologiske 100 % af tilfældene 96,8 % 1)

Tilfredshed, Privatkunder > 82 86

1) Akkrediterede vandprøver har i to tilfælde vist 1 coliform/100 ml.  
Efterfølgende kontrolprøver blev godkendt.

Fig. 16

Fig. 15

Skala for kundetilfreshed Resultat

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. 17

hviler på laurbærrene. Vi vil fortsat 
bruge de indkomne reklamationer 
til at blive bedre – ikke bare i forhold 
til den kunde, som har klaget, men 

også som input til forbedring af 
vores arbejdsprocesser eller vores 
måde at kommunikere på.

Kundeinddragelse
De renovationsfolk, der arbejder for 
os har forskellige muligheder for at 
give budskaber til vores kunder. Hvis 
de får støv eller aske i hovedet, når 
de tømmer renovationsbeholderen, 
hænger de en besked på beholde-
ren. På hængeren står der, hvorfor 
kunden skal pakke affaldet ind til 
næste gang. Vi har haft en utilfreds 
kunde, der mente, at hun var blevet 
talt ned til i vores materiale. Vi tog 
hendes ord til efterretning og æn-

drede teksten på hængeren. Hun fik 
lov til at kommentere på det færdige 
resultat og endte med at have en 
meget positiv oplevelse med os, 
fordi hendes mening blev hørt. 

Chat med kunderne
En tættere dialog med kunderne 
kan vi også opnå ved hjælp af en 
chat-funktion på vores hjemmeside. 
Chatten gør det lettere og hurtigere 
for kunderne at henvende sig online, 
og er på den måde med til at sikre, 
at de får den hjælp, de har brug for. 
Ligesom kunderne skal kunne finde 
en ekspedient i en forretning, vil vi 
også gerne stå klar, når vores kun-

DET GÅR EN KRONE TIL
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VANDAFLEDNING DRIKKEVAND AFFALDSORDNINGER

n  Moms og afgifter
n  Driftomkostninger
n  Investeringer

n  Moms
n  Dagrenovation
n Genbrugsindsamling
n  Genbrugspladser
n  Affaldsplanlægning/regulativ
n  Administration
n  Investeringer

n  Moms og afgifter
n  Driftomkostninger
n  Investeringer

der besøger vores hjemmeside. Det 
handler alt sammen om at være en 
tilgængelig virksomhed og hjælpe 
vores kunder på den bedst mulige 
måde. Funktionen blev taget i brug i 
slutningen af 2014, og vi har allerede 
fået gode erfaringer.

K U N D E U D T A L E L S E
”Jeg er overordnet meget tilfreds 

med PROVAS, og jeg har  
aldrig været i tvivl om hvad  

der foregår og hvilke produkter  
der er placeret under PROVAS. 

Jeg glæder mig til et fortsat  
godt samarbejde til gavn  
for miljøet, som vi alle har  

pligt til at værne om.”

K U N D E U D T A L E L S E
”Personalet på genbrugs- 

pladsen er altid super service- 
minded, imødekommende  

og behjælpelige”
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Fig. 18

Fig. 20
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K U N D E U D T A L E L S E
”Fortsæt endeligt med jeres  

annoncer i aviserne,  
som er relevante i forhold  

til diverse årstider.”

Private vandværker
Sidste år indførte vi en serviceaftale 
med de private vandværker. Aftalen 
synliggør, hvem der gør hvad og 
hvornår i relation til den konkrete 
kontrakt mellem Provas og vand-
værket. Serviceaftalen skal styrke 
samarbejdet og skabe overblik over 
de opgaver og forpligtelser, der er 
mellem Provas og de private vand-
værker.

Erfaringerne med serviceaftalen vil 
blive anvendt til den løbende for-
bedring og afstemning af gensidige 
krav og forventninger således, at de 
private vandværker er tilfredse med 
Provas’ ydelser til dem.

Derudover har vi igangsat en SMS 
-løsning, hvor vi giver direkte besked 
om de dokumenter, vi skal have  
tilsendt på bestemte tidspunkter.  
Et yderligere tiltag er et separat 
login til de private vandværker på 
vores hjemmeside, så de nemt kan få  
adgang til aktuelle dokumenter gæl-
dende for deres individuelle aftale.



ORGANISATION

I januar 2014 trådte den nye besty-
relsesstruktur med én bestyrelse i 
kraft. En bestyrelse, der nu består af 
medlemmer udpeget af ejeren, valgt 
af medarbejderne og valgt af for-
brugerne. Der har derfor været stor 

fokus på at give den nye bestyrelse 
de bedste forudsætninger for det 
kommende arbejde ved at informere 
– ikke bare om regler og rammer – 
men også om status på Provas’ mål-
sætninger, resultater og aktiviteter.

Mål for medarbejdere Resultat

Kompetenceudvikling på 2,78 % af omsætning, inklusiv egen tid 3,1 %
Korttidssygefravær på max. 1,7 % 1,4 %

Mål for tværgående projekter Resultat

Undersøge mulighederne for fjernaflæsning af målere Ikke nået
Initiativer for reduktion af vandtab Opfyldt
Læringsunivers til børn og unge Opfyldt
Tilfredshedsmåling i forbindelse med afslutning af anlægsprojekter Opfyldt
Etablering af reklamationsbehandling og fastlæggelse af målsætning Opfyldt
Certificering af ledelsessystem Opfyldt
Implementering af DDS Opfyldt
Master Data Management Ikke nået

Fig. 21

Fig. 22
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Et af bestyrelsens indsatsområder 
har været at identificere nye stra-
tegiske pejlemærker for Provas. 
En indsats, der blandt andet blev 
igangsat på baggrund af resultatet 
af en ekstern strategisk tilstandsvur-
dering, der satte fokus på, hvor langt 
vi er nået i forhold til den strategi, 
der blev udarbejdet i forbindelse 
med etableringen af selskabet. Den 
overordnede konklusion på denne 
vurdering var, at vi er nået rigtig 
langt og har gennemført de fleste af 
de projekter og tiltag som fremgår 
af den nuværende strategiplan. Vi 
arbejder nu med de nye strategiske 
pejlemærker for at identificere nye 
målsætninger og projekter, der skal 
udvikle os i den retning, bestyrelsen 
har udstukket. 



STRATEGISKE PEJLEMÆRKER

Kunden i centrum
Vi vil i dialog med vores kunder hæve overliggeren for inddragelse af dem i udvikling af vores serviceydelser.

Dynamisk organisation
Vi vil være en markant og attraktiv arbejdsplads med høj faglighed og med innovative og nysgerrige medarbejdere,  
der har fokus på samarbejdet med erhvervslivet, andre forsyninger og kollegaer.

Forretningsorienteret miljø- og klimahåndtering
Vi vil gennem konstruktiv dialog med kommune og øvrige interessenter fokusere indsatsen gennem fremtidssikrede  
og bæredygtige løsninger til gavn for nuværende og kommende kunder.

Dialog med relevante interessenter
Vi vil sikre en løbende dialog og involvering med vores interessenter såsom myndigheder, rådgivere, entreprenører,  
medier m.v.

Målrettet og effektiv økonomisk styring
Vi vil sikre en sund balance i vores økonomi gennem tæt opfølgning på vores drift og investeringer, herunder at se  
muligheder ved samarbejde med andre driftsselskaber, således at vi sikrer en jævn og langsigtet takstudvikling.

Læring
Vi vil som ansvarlig virksomhed medvirke til at sikre læring af kommende generationer gennem uddannelse af elever, 
lærlinge og studerende. Samtidig vil vi fokusere på vidensdeling gennem vores læringsunivers, fokus på information  
om vores kerneydelser, samarbejde med uddannelsesinstitutioner og lignende.
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ISO9001-standarden  
specificerer krav til et  

kvalitetsledelsessystem, 
hvor en virksomhed stiler 

efter at styrke kunde- 
tilfredshed ved den  

effektive anvendelse af 
systemet, herunder proces-
ser til løbende forbedring 
af systemet og sikring af 
overensstemmelse med 
kundekrav og relevante  
lov- og myndighedskrav.

Kilde: www.ds.dk

Mål og resultater 
Ud over at have mål i relation til vo-
res kerneydelser har vi ligeledes fo-
kus på tværorganisatoriske mål – det 
er især i relation til medarbejdernes 
trivsel og udvikling samt forskellige 
projekter, der involverer og berører 
hele Provas.

Ledelsessystem
Et af Provas’  oprindelige strategiske 
projekter var at etablere et pro-
cesorienteret ledelsessystem, der  
kunne certificeres. Projektet er ble-
vet gennemført i takt med organisa-
tionens udvikling, med det resultat,  
at vi nu har et ledelsessystem, der er 
udviklet i overensstemmelse med de 
forskellige afdelingers behov.  
Ledelsessystemet er blevet certifice-
ret efter standarden ISO9001:2008 
- Kvalitetsledelsessystemer.  

Standarden er valgt, fordi den kræ-
ver fokus på kunderne og på forbed-
ringer, og netop kundefokus og  
benchmark har været nogle af de 
væsentligste emner siden Provas’ 
etablering. I vores ledelsessystem 
har vi integreret lov-bekendtgørel-
sen om kvalitetssikring på vandfor-
syning. Det betyder blandt andet, at 
vi systematisk laver risikovurdering 
af de kritiske elementer i vores vand-
forsyning. 

Vi vil fremover vurdere på gevinster 
ved certificering efter andre ledel-
sesststandarder. En mulighed er  
f.eks. ISO22000 – Fødevaresikkerhed, 
der har fokus på at betragte det rene 
drikkevand som en fødevare.

En af de nye processer i ledelses- 
systemet er vores proces for risiko- 



ORGANISATIONSDIAGRAM

Vi har gennemført en organisationsudvikling, hvor vi nu entydigt har samlet alle driftsopgaver til vand og spildevand i en driftsafdeling. Tilsvarende har vi sam-
let planlægning og styring af de mange projekter med relation til blandt andet Haderslev Kommunes spildevandsplan og kommunens ønsker om samarbejde 
på klimaprojekter i én projektafdeling.

Nøgletal for medarbejdere 2014 2013 2012

Medarbejdere, antal fuldtidsstillinger 70 71 69
Kvinder, % 33,3 33,3 34,7
Mænd, % 66,7 66,7 65,3
Gennemsnitsalder, år 50,8 51,0 50,7
Gennemsnitsanciennitet, år 10,5 10,0 9,2
Medarbejderudvikling, % 1) 5,1 4,7 3,4
Medarbejderomsætning, % 2) 10,7 9,3 5,3
Sygefravær, kort tid, %  3) 1,4 1,8 1,7
Sygefravær, i alt, % 4,2 4,1 3,1
Fraværsdage i gennemsnit 9,3 9,2 7,0

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.

Fig. 24
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HADERSLEV
FORSYNINGSSERVICE A/S

KUNDESERVICE

HADERSLEV VAND A/S

AFFALD

ØKONOMI & IT

STAB: KVALITET, KOMMUNIKATION & SEKRETARIAT

HADERSLEV AFFALD A/S

PROJEKT

HADERSLEV
SPILDEVAND A/S

DRIFT

PROVAS HOLDING A/S

vurdering, der, sammen med et risiko- 
register, giver os overblik over de risi-
ci, som vi har identificeret for Provas 
og status på disse. Processen har 
givet os en langt mere systematisk 
tilgang til vores arbejde med risici og 
rapportering af disse til bestyrelsen.

Medarbejderredegørelse
Udviklingen af nøgletal for med- 
arbejdere er stabil, med en lille und-
tagelse af medarbejderomsætning,  
der har været stigende de seneste 
to år. Det afspejles blandt andet på 
omkostningerne til kompetence- 

Fig. 23



PROVAS  
HOLDING A/S  
ER 100 % EJET  
AF HADERSLEV 
KOMMUNE

n  Kundeservice  
er ansvarlig for  
kundehenvendelser  
og afregning

n  Affald er ansvarlig  
for affalds- 
ordningerne og  
genbrugspladserne

n  Projekt er ansvarlig  
for planlægning  
og udførelse af  
projekter inden for 
vand og spildevand

n  Drift er ansvarlig  
for produktion  
af drikkevand  
og rensning af  
spildevand

n  Staben er ansvarlig  
for ledelsessystem, 
kommunikation  
og support til  
direktionen

n  Økonomi er  
ansvarlig for 
budgetprocessen, 
regnskaber, it  
og intern service
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udvikling af nye medarbejdere.  
Udviklingen i kompetenceomkost-
ningerne er dog også en konsekvens 
af stor fokus på udvikling af med- 
arbejderne.

Trivsel 
Vi har i 2014 ikke helt kunnet leve 
op til vores ambitioner og ønsker 
til arbejdet med resultaterne af den 
trivselsmåling, der blev gennem-
ført ultimo 2013. Vi har revurderet 
processen for hele forløbet med 
trivselsmålingen, og vi vil fremover 
gennemføre målingen mere kom-
primeret, således at drøftelserne om 
resultatet kan ske umiddelbart efter 
målingen.

Et af de emner, der er arbejdet med, 
er den sociale trivsel. Her fortsætter 
vores ”trivselsgruppe” arbejdet med 
forskellige temaer. Et af temaerne 
er vores årlige ”Forsyningens dag”. 
Formålet med dagen er at samle alle 

medarbejdere til en dag med blan-
det fagligt og socialt indhold. I 2014 
var temaet affald og hvad sker der 
med affaldet, efter vi har samlet det 
ind. Det er en dag, hvor der bliver 
snakket meget på tværs af de afde-
linger, som vi er i til daglig.

Andre fokusområder for forbedrin-
ger er, at chefgruppen arbejder på at 
gøre sin kommunikation endnu bed-
re, samt at vi udvikler vores læring 
på tværs af afdelingerne.

Kompetenceudvikling 
Der er sket et prestigeskift inden for 
affaldsbranchen, som stadig pågår. 
Det er i dag meget mere respekta-
belt at være ansat indenfor bran-
chen end det var for få år siden.

Kravene til især pladsmedarbejder- 
ne om at overholde forskrifter, sik-
kerheds- og arbejdsmiljøregler og 
udøve selvledelse er steget meget. 
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ALDERSFORDELING

Desuden skal der i langt højere  
grad være en kundeorienteret til-
gang til løsning af opgaver. 

GenbrugsTouren er et udviklingsfor-
løb, der er designet til at give plads-
medarbejdere på tværs af kommu- 
ner mulighed for at opleve andre  
genbrugspladser, udveksle erfaring  
og få ny viden om kundeservice, så 
de kan udvikle sig i overensstemmel-
se med de nye krav, der stilles til dem. 
Formen er ny og anderledes, da  
kursusdagene foregår på skift hos 
de deltagende genbrugspladser 
suppleret med eksterne undervisere. 
GenbrugsTouren er udviklet i samar-
bejde med kolleger fra Vejen, Billund, 
Kolding og Haderslev kommune.

Inspiration fra designere
I Provas er vi nysgerrige på, om vi 
kan lade os inspirere af andre. Det 
gælder ikke bare via traditionelle 
benchmark og netværksgrupper. 
En gruppe medarbejdere har væ-
ret på workshop på Designskolen i 
Kolding, hvor vi fik helt nye tanker 
til at anskue både vores relationer 
til kunderne og til hinanden. Vi har 
efter workshoppen fået nye idéer, 
nye vinkler og måder, vi kan udvikle 
os på.

Arbejdsmiljø
Vores indsatser mod arbejdsskader 
har i 2014 haft en meget positiv ef-
fekt. Vi har kun haft én arbejdsulyk-
ke, der medførte fravær. Derudover 
har vi kun haft et yderligere uheld. 
Ingen af uheldene har været alvor-
lige. Begge har været vurderet efter 
vores risikomatrix for arbejdsulykker. 
Derved vil vi gerne sikre, at vi gen-
nemfører forebyggende handlinger 
vurderet ud fra, hvad der kunne 
være sket, og ikke kun på baggrund 
af hvad der faktisk skete.

Noget af det vigtigste i arbejdet 
med arbejdsmiljø er at forebygge. 
Forebyggelse kan også være øvelser 
– f.eks. har vi gennemført en større 
øvelse i brug af tre-ben, hvor en  
række medarbejdere fik prøvet  
tre-ben og sikkerhedssele af. 

Vi har i 2014 gennemført den første 
CE-mærkning af vores maskiner, 
hvor vi selv har stået for hele pro-
cessen og dokumentationen. Det 
foregår i et tæt samarbejde med 



Fig. 28

Mål for arbejdsmiljø Resultat

Indføre vurdering af risikopotentiale ved uheld Opfyldt
Uheld med fravær: Max. 2 1
Gennemføre min. to sikkerhedsrunderinger 2

GAP analyse mellem vores ledelsessystem og arbejdsmiljøledelse  
efter OHSAS18001 Opfyldt

Gennemføre en intern sikkerhedskampagne Opfyldt

Fig. 27
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FORDELING AF SKADER

operatører og serviceteknikere, hvor 
der er stor fokus på sikkerhed og 
arbejdsmiljø.

Vi har – som i tidligere år - igen haft 
en intern sikkerhedskampagne.  
Denne gang med et budskab om, at 
vi skal huske at planlægge vores op-
gaver, så de kan udføres sikkerheds- 
og sundhedsmæssigt forsvarligt.



SAMFUND

Vi er bevidste om vores samfunds-
ansvar og den betydning vores akti-
viteter har både for miljø og menne-
sker. Bevidstheden om dette sætter 
sit tydelige præg på vores hverdag 
og på de investeringer og arrange-
menter som vi arbejder med.

En bæredygtig profil
Med afsæt i vores mission og vision 
ønsker vi at tydeliggøre vores grøn-
ne profil i lokalområdet, både gen-
nem vores tilstedeværelse og vores 
kommunikation. Vi har derfor fokus 
på at fremhæve det bæredygtige 
ræsonnement bag vores beslutnin-
ger og lægger især vægt på det 
pressearbejde, der knytter sig til 
vores bæredygtige tiltag. 
Bæredygtighed skal her forstås 
i bred forstand, og i 2014 har vi 
især fokuseret på de fremtidige 
generationer, og det ansvar vi 

har, for at vedligeholde og forbedre 
den infrastruktur, som tidligere ge-
nerationer lader os nyde godt af.

Provas Planet
I maj måned kunne vi endeligt se re-
sultatet af de man-
ge timer, der 
er lagt i 
ud-

I ”Fremtidens Haderslev” kunne man læse om 
fremtidens udfordringer og muligheder for 
Haderslev som by og kommune. Provas kunne 
fortælle om fremtidige projekter, og også her 
var det fælles ansvar for fremtidens miljø og 
forsyningssikkerhed omdrejningspunkt.
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viklingen af Provas Planet. Lærings- 
universet blev flyttet til sit nye hjem 
på www.provasplanet.dk og har 
siden 8. maj været tilgængeligt for 
alle, der vil lege sig til viden om vand,  
affald og spildevand.

Inden der kunne trykkes på den 
store launch-knap, havde vi allieret 
os med kollegaers børn i alderen 
8-11 år og elever fra Sct. Severin, Sdr. 
Otting og Starup Skole for at teste 
spillene og brugerfladen. Samtidig 
har vi lyttet til lærernes råd og gode 
idéer, så Provas Planet er så nemt 
som muligt at bruge i undervisnin-
gen. For selvom universet er udviklet 
til børn, er det et værktøj til lærerne, 
og derfor er det også vigtigt, at læ-
rerne kan se fidusen i det. Og det 
kan de sagtens. Med baggrund i 
successen er vi gået i gang med at 
udvikle platformen, så vi på sigt kan 
henvende os til både yngre og ældre 
målgrupper. 

Rundvisninger
Som altid har kommunens skoler  
taget godt imod tilbuddet om at 
flytte undervisningen ud af klasse- 

lokalet og vise eleverne den virke- 
lige verdens pendant til skitserne  
i lærebøgerne.

I 2014 havde vi mere end 1.700 
besøgende på vores anlæg. En 
spørgeskemaundersøgelse, der 
efter rundvisningen kan besvares 
digitalt af underviserne, viser, at 
rundvisningernes indhold passer 
godt ind i undervisningsforløbene. 
Samtidig sættes der stor pris på, at 
vi stiller faciliteter og ressourcer til 
rådighed for både de store og små 
årgange. Som det også fremhæves 
i en besvarelse, får de mindre elever 
en helt anden forståelse af kompost 
og grønt affald, når de mærker var-
men fra komposten med deres egne 
hænder. 

Vi kan også se af undersøgelsen, at 
promoveringen af Provas Planet har 
gjort undervisere opmærksomme på 
vores tilbud om rundvisninger. Det 
er en udvikling, vi er glade for, da det 
er med til at understrege sammen-
hængen mellem vores forskellige 
initiativer, der gerne skulle under-
støtte hinanden.

HEY! Jeg har en
udfordring til dig!

© Søren Juhl, www.turbine.dk

HER KUNNE DU  
MØDE OS I 2014

n  Boligmessen – Som altid var  
vi på plads ved Boligmessen i 
marts måned, hvor vores kunder 
kiggede forbi til en snak om  
affaldssortering.

n  TV2 på Tour – TV2’s Tour de 
France-karavane lagde vejen for-
bi Haderslev, og Provas stod klar 
med friske fun-facts og masser af 
viden om genbrug af aluminium.

n  VUC Syd’s Bæredygtigheds- 
konference – Konferencen var  
en oplagt mulighed for at støtte 
op om lokale bæredygtigheds- 
initiativer. Samtidig kunne vi for-
tælle elever, lærere og konferen-
cens gæster om vores egne tiltag.

n  Erhvervsmesse i Haderslev –  
Haderslev Erhvervs Råd stod  
sammen med kommunen bag 
messen Viden og Vækst. Vi  
stillede op med direktør og  
projektchef for at invitere  
erhvervslivet til en snak om  
fremtidige projekter og mulig- 
hederne for lokalt samarbejde.

n  Karrieredagene i Aarhus – Sam-
men med en række andre for-
syninger var vi på plads under 
DANVAs fælles faner for at gøre 
kommende årgange fra de vide-
regående uddannelser opmærk-
somme på forsyningsbranchens 
potentialer.

n  Genbrugsgilde i Vojens – Affalds- 
plan 2015-2020 blev sendt i hø-
ring, og sammen med Dansk Af-
fald og Haderslev Kommune var 
vi værter ved en inspirerende dag 
om fremtidens affaldssortering.

n  Vand Grand Prix – Vi fejrer  
Danmarks fantastiske drikke- 
vand og konkurrerer med  
landets øvrige vandværker  
om, hvem der har landets mest  
velsmagende drikkevand.  
Vi fik en pæn score i finalen  
med bemærkningen ”Blødt  
med en meget ren, let mineralsk 
og saltet smag”.
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El-biler
Provas’ arbejdsområde strækker sig 
over hele Haderslev Kommune, og 
det giver en del kørsel, når der skal 
hentes, bringes, tjekkes, vedligehol-
des og føres tilsyn. Ud fra visionen 
om ansvarlig og bæredygtig drift, 
har vi i 2014 valgt at skifte et par af 
vores aldrende dieselbiler ud med 
to el-biler. De mange, korte ture i 
bynært miljø er oplagte betingelser 
for el-biler, og hvis de viser sig at 
være et godt alternativ til dieselbiler, 
bliver næste skridt at undersøge, 
om vi kan erstatte andre køretøjer 
med el-biler, når de med tiden skal 
udskiftes.

Spildevandsplan
Provas har i 2014 arbejdet med over- 
svømmelseskort for spildevands- 
systemet til kommunens klima- 
tilpasningsplan, masterplaner for 
kloakoplandene i kommunen samt 
strukturplanen for den fremtidige 
spildevandsrensning. 

De krav, der stilles i kommunens 
spildevandsplan om reducering af 
belastningen af bestemte recipien-

ter for at forbedre miljøkvaliteten af 
recipienten har medført, at Provas 
er i gang med udarbejdelsen af ma-
sterplaner for Gram og Haderslev. 
Efterfølgende skal vi ligeledes i gang 
med masterplaner for Vojens.

Masterplanerne skal fastlægge,  
hvilket kloakeringsprincip der skal 
anvendes for at nedbringe belast- 
ningen. Der vurderes på to mulige 
løsninger for de givne områder:

1.  Kloakkerne separeres og overløb 
til vandløb vil fremadrettet kun 
være regnvand. Herved vil kun 
spildevandet skulle renses på  
renseanlægget. Kunderne skal 
separere på egen grund.

2.   Fællessystemerne bevares og  
renoveres/opgraderes i nødven-
digt omfang. Ved fællessystemer 
skal der etableres sparebassiner, 
og renseanlægget skal opgrade- 
res til at kunne rense større 
mængder vand. 

Haderslev Kommune har forudsat, 
at årsnedbøren stiger med 14 - 20 % 
frem til år 2100, og at vandstanden 

i havene omkring Danmark vil være 
steget ca. 0,8 m. i år 2100. For at 
imødekomme dette har kommunen 
udarbejdet og godkendt en klima- 
tilpasningsplan. 

Klimatilpasningsplanen peger på 
områder, hvor der i henhold til 
ovenstående vil være risiko for over-
svømmelser af ejendomme, marker 
m.v. Intentionerne med planen er 
handlinger, der sikrer, at regnvandet 
betragtes som ressource i form af 
rekreative områder med søer og 
lignende. Planen vil dermed kunne 
danne baggrund for et mere attrak-
tivt frirum i byerne samt medvirke til 
at sikre grundvandet i fremtiden. Et 
af de projekter, hvor Provas er invol-
veret, er området ved Jomfrustien. 
Projektet skal skabe en attraktiv 
korridor mellem det renoverede 
område ved havnen og bymidten, 
samt løse problemer med oversvøm-
melser på Jomfrustien.

Fremtiden for Gram Renseanlæg 
Af Haderslev Kommunes spilde-
vandsplan fremgår det, at der skal 
ses på, hvad der skal ske på Gram 
renseanlæg, idet anlægget snart vil 
være for lille. For at løse denne op-
gave valgte Provas at kigge på hele 
kommunens rensning af spildevand. 
Med en målsætning om, at finde 
den bedste struktur for rensning af 
spildevand i Haderslev Kommune 
har Provas vurderet:

❏  Hvor udledningen fra rense- 
anlæggene gør mindst skade 
på recipienterne.

❏  Hvordan vi anvender kapacite-
ten på eksisterende renseanlæg 

Energiforbrug 2014 2013 2012

Produktion og distribution af vand, kWh 1.096.830 1.155.976 1.217.514
CO2-ækvivalenter fra produktion og  
distribution af vand, ton 338 419 356
Transport og rensning af spildevand, kWh 4.847.000 4.722.000 4.768.000
CO2 – ækvivalenter fra transport og  
rensning af spildevand, ton 1.492 1.711 1.392
Administration, kWh 128.228 127.365 149.438
CO2 fra Administration, ton 39 46 -
CO2 fra brændstof, ton 49 51 -

Fig. 29



25

bedst muligt,  og med mindst 
mulig omkostninger til drift.

Da der er overskudskapacitet på 
Vojens renseanlæg, er det besluttet 
at nedlægge Gram renseanlæg samt 
en del mindre renseanlæg og pum-
pe spildevandet ind til Vojens Ren-
seanlæg. For at Vojens Renseanlæg 
må modtage mere spildevand, skal 
udløbsledningen flyttes fra det indre 
damsystem til Lillebælt, fordi dam-
systemet ikke kan klare yderligere 
belastning. Når udløbsledningen 
flyttes, vil damsystemet få en mindre 
belastning og dermed bidrage til et 
bedre miljø.

Projektet vil blive udført med mu-
lighed for tilslutning af udløbsled-
ningen for Haderslev Renseanlæg, 
sådan at udløbet fra Haderslev føres 
med ud i Lillebælt. På sigt, når Vo-
jens og Haderslev Renseanlæg er 
udtjente, kan der eventuelt bygges 
et fælles renseanlæg et sted i nær-
heden af udløbsledningen. Derved 
vil driftsudgifterne til renseanlæg 
kunne nedbringes yderligere.

Investeringer i fremtiden
Klimaændringer og stadig større 
regnhændelser er en udfordring for 
hele landet. Det er vigtigt, at vi lytter 
til samfundet, til vores kunder og 
til vores samarbejdspartnere, når vi 
skal møde denne udfordring. Vi har 
derfor meldt os ind i CLEAN. CLEAN 
fokuserer på klima, miljø samt ener-
gieffektivitet og intelligente ener-
giløsninger og har medlemmer fra 
hele cleantech sektoren. Medlem-
merne udveksler viden og indgår 
nye samarbejder på tværs af bran-

cheskel og på tværs af den offentlige 
og private sektor. Ved at være en del 
af CLEAN får vi adgang til kontakter, 
når vi har brug for samarbejdspart-
nere, viden og teknologi inden for 
bæredygtighed.

Forsyningssikkerhed
Angreb på vores it-systemer udefra 
er en trussel mod vores levering af 
rent drikkevand og sikker bortled-
ning og rensning af spildevandet. 
Det er derfor blevet tydeligere, at 
it-sikkerhed er et vigtigt emne. Ikke 
bare i relation til oppetid på it-syste-
mer, der anvendes af medarbejder-
ne i det daglige arbejde, men i lige 
så høj grad sikkerhed mod angreb 
udefra, der kan have til formål at 
skade eller tage kontrol over for-
syningsnettet. Vi har derfor indført 
risikostyring på vores it, og foruden 
etablering af firewalls og styring af 
it-processer- og -applikationer, inde-
bærer det øget information om an-
vendelse af it til alle medarbejdere. 

Da Provas har en kompleks it plat-

form, hvor der er mange snitflader, 
har vi for at sikre at vores it fortsat er 
på et tilfredsstillende niveau udar-
bejdet en it-strategi og en it-gover-
nance model.

Energiforbrug
Det samlede energiforbrug er pri-
mært steget på grund af, at den 
samlede mængde af håndteret 
spildevand er steget. Stigningen i 
mængden skyldes formodentligt, at 
regnvandshændelserne har ændret 
sig markant i vores del af landet.

Udviklingen i CO2 er i høj grad på- 
virket af, hvordan vores el er  
produceret – f.eks. om Danmark  
har importeret meget el produceret 
på vandkraft eller kulkraft.  
Vi anvender tal fra Energinet.dk  
i vores beregninger.

Fig 30CO
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Princip Aktiviteter

1. Ansvarlighed og forklarlighed Vi overholder kvalitetskravene til drikkevand. 
  Vi har kvalitetssikring og risikostyring på vores vandforsyningsanlæg. 
  Vi overholder miljøkravene til udledning fra renseanlæg. 
  Vores ledelsessystem medvirker til implementering af strategien. 
  Vores ledelsessystem er certificeret efter ISO9001:2008. 
  Vi har risikostyring generelt for Provas, drikkevandssikkerhed og på it. 
  Vi følger udviklingen af nye love tæt og sørger for at efterleve dem. 
  Vi er medlem af DANVA, STF, DAKOFA, DA, CLEAN og Green Network.

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

3. Etisk adfærd Vi opfører os i overensstemmelse med vores tre fælles værdier. 
  Vi inddrager medarbejdere i vid udstrækning. 
  Vi prioriterer medarbejdernes sikkerhed højt. 
  Vi har en mobbepolitik og en stresspolitik.

4. Respekt for interessenter Vi kender vores interessenter og vores relationer til dem. 
  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 audit og sikkerhedsrunderinger, som bruges til verificering af opfyldelse af lovkrav. 
  Vi stiller krav til vores leverandører og samarbejdspartner 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 lovgivning.

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 har fokus på kompetenceudvikling af alle medarbejdere. 
  Vi vil være en attraktiv arbejdsplads. 
  Vi evaluerer mål og resultater. 
  Vi har et helhedsorienteret ledelsessystem med fokus på processer.

10. Løbende forbedringer Vi har faste procedurer for risikostyring, målstyring, energiledelse, interne audit og  
  sikkerhedsrunderinger. 
  Vi gennemfører målinger af kundetilfredshed og af medarbejdertilfredshed.  
  Vi deltager i DANVAs procesbenchmark og Forsyningssekretariatets resultatbenchmark. 
  Vi gennemfører effektiviseringer og forbedringer med stor medarbejderinvolvering.

Fig. 31
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Samfundsmæssigt ansvar
Vi er meget bevidste om vores sam-
fundsmæssige ansvar, og har fokus 
på det i relation til vores mange 
aktiviteter. De største virksomheder 
i Danmark er underlagt krav om 

rapportering på dette område. Vi har 
valgt at synliggøre vores aktiviteter 
i denne årsberetning efter den dan-
ske vejledning for samfundsmæs-
sigt ansvar – DS-49004:2010. Den 
indeholder ti principper for sam-

fundsmæssigt ansvar. De syv første 
principper stammer fra den interna-
tionale standard for samfundsmæs-
sigt ansvar, mens de sidste tre er 
tilføjet af et dansk udvalg.
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SAMARBEJDSPARTNERE
Provas køber mange – og meget 
forskellige ydelser – af eksterne 
leverandører. Det spænder lige fra 
indkøb af kontorartikler over diverse 
driftsopgaver og entreprenørop- 
gaver til mangeartede rådgivnings- 
ydelser. Køb af ydelser er løbende 
underlagt en vurdering af, om det  
er en naturlig del af vores kerne- 
aktiviteter, eller om ydelser kan 
udføres mere kompetent af en leve-
randør. Vi arbejder derfor løbende 
med at forbedre vores relationer til 
både leverandører og samarbejds-
partnere. Det sker både ved dialog 
og interne vurderinger af de enkelte 
leverandørers præstationer. Dermed 
har vi konstant fokus på, dels hvor 
vi selv kan forbedre os, og dels hvor 
leverandørerne kan forbedre deres 
ydelser til os.

Et af vores strategiske pejlemærker 
er ”Dialog med relevante interes- 
senter”. 

Vi har igangsat flere aktiviteter som  
fælles billeder af snitflader mellem  

myndigheden og Provas i forbindel- 
se med separatkloakeringsprojekter, 
ideer til fælles billede af fremdrift og 
status på kloakprojekter i det åbne 
land, og vi har planer om arrange-
menter for leverandører og sam-
arbejdspartnere. Det har til formål 
at styrke samarbejdsrelationerne, 
således at alle parter lever op til gen-
sidige forventninger og aftaler – og 
det giver gode input til at udføre 
egne aktiviteter på den mest effekti-
ve måde.

Provas er samtidig interesseret i at 
have gode relationer til uddannel-
sesinstitutionerne. Vi har f.eks. del-
taget i VUC Syds Bæredygtigheds-
konference for at synliggøre nogle af 
vores mange aktiviteter, hvor vi har 
fokus på bæredygtighed. Samtidig 
ønsker vi at sende det signal, at vi er 
parate til, at studerende kan bruge 
os i deres projekter.

Provas’ har i 2014 købt sig ind i  
serviceselskabet SamAqua a/s.  
SamAqua a/s er ejet af i alt elleve 

forsyningsselskaber i Region Syd-
danmark. Ejerskabet skal give os 
bedre muligheder for udnyttelse af 
især vores it-systemer og indkøbs-
kompetencer og dermed fortsat 
sikre en effektiv proces på disse 
områder.

I løbet af 2014 er et uddannelses- 
forløb blevet sammensat og god-
kendt, så Provas fremover kan  
give en HK-elev en alsidig og ud- 
fordrende læreplads.

Provas er medlem af Haderslev  
Erhvervs Råd. Formålet er dels at 
være synlig for vores erhvervs- 
kunder, dels at kunne formidle de 
betingelser, som vi arbejder under  
– og dermed de muligheder der  
er for samarbejde med det lokale  
erhvervsliv.

Vi vil sikre en løbende 
dialog og involvering 
med vores interessenter 
såsom myndigheder, 
rådgivere, entre- 
prenører, medier m.v.
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En effekt af, at Provas Holding a/s 
er stiftet, er, at samtlige selskaber i 
koncernen bliver sambeskattede. 
Det betyder, at der kun bliver be-
talbar skat, såfremt den samlede 
skattepligtige indkomst for koncer-
nen er positiv.

I samråd med revisorerne fra Ernst 
& Young har vi valgt at justere skat-
teberegningen i samtlige selskaber, 
således at skatten beregnes ud fra 
den afgørelse, som SKAT har truffet 
vedrørende værdiansættelsen af 
anlægsaktiverne ved stiftelsen af 
selskabet. Vi har anket SKATs afgø-
relse til Landsskatteretten, og vi er 
fortsat af den opfattelse, at SKAT har 
truffet en fejlagtig afgørelse, der er i 
strid med forarbejderne til Vandsek-
torloven. Når vi vælger at indarbejde 
konsekvenserne af den ændrede 
værdiansættelse af anlægsaktiverne, 
sker det for at sikre gennemsigtig-

hed i forhold til de skattebetalinger, 
vi med al sandsynlighed kommer til 
at afregne inden der foreligger en 
endelig afgørelse fra retssystemet 
eller en politisk aftale i forbindelse 
med revision af Vandsektorloven. 
Effekten af denne ændring er, at der 
samlet bliver udgiftsført aktuel skat 
med 2,2 mio. kr. og regulering af 
udskudt skat med 25,1 mio. kr.

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 drifts-
resultatet opgjort med regn-
skabsmæssige afskrivninger, og 
investeringer indgår med deres an-
skaffelsessum under anlægsaktiver. 

I Prisloftsbekendtgørelsen indgår 
afskrivninger i opgørelsen af ind-
tægtsgrundlaget.  I overholdelsen af 
prisloftsreglerne er det investerin-
ger, der indgår.

Haderslev Vand a/s og Haderslev 
Spildevand a/s opgøres i 2014 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.

ØKONOMI
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Mål for økonomien Resultat

Budget for driftsudgifter ≤ 100 % 94,7 %
Investeringsbudget, Spildevand ≥ 90 % 80,1 %
Investeringsbudget, Vand ≥ 80 % 92,0 %
Debitorudestående > 60 dage maks. 3 % 3,2 %
Tab på debitorer < 0,5 % 0,4 %
Indberetning til Forsyningssekretariatet til tiden Opfyldt
Indberetning til DANVA Benchmark til tiden Opfyldt

Fig. 34

Fig. 32

Fig. 33

   Årsregnskab 2014   Årsregnskab 2013
(Mio. kr.) Hvile-i-sig-selv Koncern Moder Koncern  Moder 

Omsætning 183,2 183,2 - 175,6 -
Korrektion over-/underdækning 7,5 - - - -
Driftsudgifter -99,8 -99,8 -0,1 -97,7 -0,1
Resultat dattervirksomheder - - -1,1 - 8,4
Afskrivninger - -57,3 - -70,0 -
Investeringer -141,4 - - - -
Resultat før skat -50,5 26,1 -1,2 7,9 8,3
Selskabsskat  27,3 - 1,3 -
Resultat efter skat  -1,2 -1,2 9,2 8,3
Anlægsaktiver  2.197,3 2.196,0 2.197,3 2.196,0
Balancesum  2.291,5 2.196,0 2.291,5 2.196,0
Egenkapital  2.195,9 2.195,9 2.195,9 2.195,9

  2014  2013
(Mio. kr.) Prisloft Hvile-i-sig-selv Årsregnskab Årsregnskab 

Opkrævet hos kunderne 22,8 23,2 23,2 22,3
Reguleringsmæssig underdækning - - -1,7 -
Driftsudgifter -12,2 -10,1 -10,1 -10,8
Afskrivninger - - -9,1 -7,5
Investeringer -10,2 -24,5 - -
Resultat/over-/underdækning 0,4 -11,4 2,3 4,0
Selskabsskat   -4,6 0,8
Resultat efter skat   -2,3 4,8

ØKONOMISKE RESULTATER FOR PROVAS HOLDING A/S

”Hvile-i-sig-selv” resultatet på tværs af samtlige selskaber er -50,5 mio. kr. Dette er finansieret med optagelse af anlægslån for i alt 53,6 mio. kr. 

ØKONOMISKE RESULTATER FOR HADERSLEV VAND A/S

Der er store forskelle på resultatet 
af de tre opgørelsesmetoder. Efter 
”hvile-i-sig-selv” metoden er der 
forbrugt 11,4 mio. kr. mere, end der 
er opkrævet hos kunderne. Mankoen 
kommer primært fra større investe-
ringer end hvad der jævnfør pris- 
loftet kan opkræves via taksterne,  
og de manglende 11,4 mio. kr. dæk-
kes ind ved optagelse af anlægslån.

Førnævnte tilpasning af skatte- 
beregningen giver en regulering af 
udskudt skat med i alt 5,0 mio. kr. 
mens aktuel skat for 2014 er -0,4 
mio. kr.

Investeringerne på 24,5 mio. kr. er 

13,3 mio. kr. større end sidste år og 
12,8 mio. kr. større end opkrævet via 
taksterne. Dette finansieres via 0,6 
mio. kr. i tilslutningsbidrag og 12,2 
mio. kr. i optagelse af anlægslån.

Driftsudgifterne er faldet med 0,7 
mio. kr. i forhold til 2013.  
Totalt er disse omkostninger i 2014 
3,1 mio. kr. lavere end det tilladte fra 
Forsyningssekretariatet.
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   2014  2013
(Mio. kr.) Prisloft Hvile-i-sig-selv Årsregnskab Årsregnskab 

Opkrævet hos kunderne 108,2 109,9 109,9 98,0
Reguleringsmæssig underdækning - - - 0,4
Driftsudgifter -35,6 -32,7 -32,7 -36,7
Afskrivninger - - -53,8 -57,8
Investeringer -62,4 -112,6 - -
Resultat/over-/underdækning 10,2 -35,4 23,4 3,9
Tilknyttet aktivitet - tømningsordning   -0,1 0,6
Samlet resultat selskabet   23,3 4,5
Selskabsskat   -22,5 
Resultat efter skat   0,8 4,5

   2014   2013
(Mio. kr.) Hvile-i-sig-selv Årsregnskab Årsregnskab 

Opkrævet hos kunderne 57,7 57,7 65,9
Reduktion af overdækning - -5,8 -11,0
Driftsudgifter -49,2 -49,3 -53,4
Afskrivninger - -3,0 -2,8
Investeringer -2,7 - -
Resultat/over-/underdækning 5,8 -0,4 -1,3
Selskabsskat  0,1 0,8
Resultat efter skat  -0,3 -0,5

ØKONOMISKE RESULTATER FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

ØKONOMISKE RESULTATER FOR HADERSLEV AFFALD A/S

Der er store forskelle på resultatet 
af de tre opgørelsesmetoder. Efter 
”hvile-i-sig-selv” metoden er der for-
brugt 35,4 mio. kr. mere, end der er 
opkrævet hos kunderne. Mankoen 
kommer primært fra større investe-
ringer end hvad der jævnfør pris- 
loftet kan opkræves via taksterne, og 
de manglende 35,4 mio. kr. dækkes 
ind ved optagelse af anlægslån.

Førnævnte tilpasning af skatte- 
beregningen giver en regulering af 
udskudt skat med i alt 20,4 mio. kr. 
mens aktuel skat for 2014 er 2,1  
mio. kr.

Investeringerne på 112,6 mio. kr. er 
38,7 mio. kr. større end sidste år og 
45,9 mio. kr. større end opkrævet via 
taksterne. Dette finansieres via 4,5 

mio. kr. i tilslutningsbidrag og 41,4 
mio. kr. i optagelse af anlægslån.

Driftsudgifterne er faldet med  
4,0 mio. kr. i forhold til 2013.  
Totalt er disse omkostninger i 2014 
6,3 mio. kr. lavere end det tilladte  
fra Forsyningssekretariatet.

Af tabellen fremgår det, at der er 
en forskel på 6,2 mio. kroner på de 
to opgørelsesmetoder. Forskellen 
består i, at der i årsregnskabet skal 
hensættes til, at årets overdækning 
i ”hvile-i-sig-selv” regnskabet er på 
5,8 mio. kr. Den resterende forskel 

kommer fra forskellen i investeringer 
og afskrivninger.

”Hvile-i-sig-selv” princippet fore-
skriver, at overdækning skal føres 
tilbage til kunderne over en periode 
på op til fem år. Takstfastsættelsen 

for de kommende år vil ud over af-
vikling af overdækningen også inde-
holde hensyntagen til kommende 
omkostninger til ny ressourceplan 
for Haderslev Kommune, ligesom 
der overvejes større investeringer 
vedrørende genbrugspladserne.

Som nævnt tidligere adskiller den økonomiske opgørelse for Haderslev Affald a/s sig fra opgørelserne for Haderslev Vand a/s og Haderslev Spildevand a/s. 
Haderslev Affald a/s opgøres alene efter Årsregnskabsloven og efter ”hvile-i-sig-selv” princippet. 

Fig. 35

Fig. 36
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Nøgletal (opgjort pr. 31. december 2014) 2014 2013 2012

VAND 
Vandforsyningsledning, km 461 453 419
Vandværker, stk. 3 3 3 
Indvindingsboringer, stk. 13 13 13
Afværgeboringer, stk. 3 3 3
Vandtårne, stk. 2 2 2
Trykøgere, stk. 6 6 6
Udpumpet mængde, m3 1.768.297 1.9.15.218 1.980.780
Solgt mængde, m3 1.611.291 1.614.041 1.677.331
Vandspild, % 9,2 16,0 15,6
Antal kunder 10.742 10.688 10.619
SPILDEVAND

Spildevandsledninger total, km 969 972 956
Renseanlæg, stk. 13 16 16
Pumpestationer, stk. 271 278 278
PE/døgn 83.151 112.230 89.205
Modtaget spildevandsmængde, m3 10.600.805 9.180.855 9.961.573
Solgt spildevandsmængde, m3 2.345.425 2.335.303 2.360.988
Antal tanke i tømningsordninger 2.894 3.183 2.908
Antal kunder tilsluttet kloaknettet 18.788 18.759 18.808
AFFALD

Genbrugspladser, stk. 3 3 3
Indsamlet affald, inkl. genbrugspladser, ton 44.613 43.512 47.111
Kunder (dagrenovation) 21.519 22.735 21.541
Kunder (genbrugsindsamling) 19.787 19.716 18.705
Besøgende på genbrugspladser 338.850 314.000 326.000
MEDARBEJDERE

Antal fuldtidsstillinger 70 71 69

Fig 38
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ØKONOMISKE RESULTATER FOR HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE 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 
Haderslev Forsyningsservice a/s og 
udlejes efter deres tidsforbrug til de 
enkelte selskaber. 
Ifølge Vandsektorloven skal Hader-
slev Forsyningsservice a/s sælge  
sine ydelser til vandselskaberne – 
Haderslev Spildevand a/s og Hader-
slev 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 sel-
skabs aktionærer ville kræve. 

De samlede driftsudgifter i Hader-
slev Forsyningsservice a/s er faldet 
med 2,5 mio. kr., hvilket sammen 
med 1,0 mio. kr. fra faldende afskriv-
ninger gør, at omsætningen kan 
reduceres med 3,4 mio. kr., uden at 
resultatet reduceres. På denne måde 
er besparelserne i Haderslev Forsy-
ningsservice a/s kommet driftssel-
skaberne til gode.

 (Mio. kr.) 2014 2013

Omsætning 47,8 51,2
Driftsudgifter -45,6 -48,1
Afskrivninger -1,1 -2,1
Resultat 1,1 1,0
Selskabsskat -0,3 -0,3
Resultat efter skat 0,8 0,7
Investeringer -1,6 -0,3

Fig. 37
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