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LEDELSENS REDEGØRELSE

Året har været præget af mange 
gode resultater og vigtige mile-
pæle. Vi har opnået at effektivise-
re vores driftsomkostninger med 
30% i forhold til det udgangs-
punkt, vi havde i 2010. Resultatet 
er opnået via et bottom-up effek-
tiviseringsprojekt, som vi satte i 
gang i 2012, og som er fulgt tæt 
lige siden. At vi har nået målsæt-
ningen, skyldes ikke mindst en 
stor indsats fra medarbejderne, 
der udover at bidrage med kon-
krete effektiviseringsinitiativer, 
har taget et stort skridt mod en 
proaktiv forbedrings- og udvik-
lingskultur.

Resultatet markerer samtidig over-
gangen til en ny strategiperiode. Vi 
har udlevet vores oprindelige stra-
tegi fuldstændigt, og bestyrelsen 
har derfor i 2015 godkendt en ny, 
der rækker frem mod 2020.

2015 har ligeledes givet os gode 
resultater på medarbejdertrivsel, 
hvor vi har udviklet os fra at score 

et resultat på middel tilfredshed til 
at vi nu opnår et samlet resultat i 
kategorien høj tilfredshed. Udover 
at vidne om den udvikling, der 
allerede er i gang, giver det gode 
resultat os en fantastisk ballast i 
videreudviklingen af vores virksom-
hedskultur, som for alvor tog fart i 
efteråret, hvor visionen for kulturen 
blev præsenteret.

Vi har i en årrække sat fokus på med-
arbejdernes sikkerhed, og i 2015 
havde vi – for første gang – ingen 
ulykker, der medførte fravær. Også 
her skal æren gå til medarbejderne, 
der er altafgørende for at kunne 
præsentere et sådant resultat.

Under stor bevågenhed fra lokale 
medier, og tilsvarende interesse fra 
vores kunder og borgere i Hader-
slev, er ”Jomfrustien” kommet godt i 
gang. Navnet dækker over et klima-
projekt, hvor vi er partner med  
Haderslev Kommune i deres  
projekt, som er både et byudvik-
lings- og klimaprojekt.

Provas fik i året en Facebook-profil, 
som er blevet yderst godt mod-
taget. Vi har haft mange gode fæl-
les oplevelser med kunderne sam-
tidig med, at vi bruger oplevelserne 
til enten at forbedre vores kommu-
nikation eller som inspiration til at 
løse nogle opgave smartere.

I 2016 kommer der en ny version af 
vandsektorloven, og vi ved allerede 
nu, at det giver mange nye udfor-
dringer. Samtidig er der øget fokus 
på cirkulær økonomi i forbindelse 
med vores håndtering af de forskel-
lige affaldsordninger.

Provas er i dag der, hvor vores 
erfaringer, kompetencer og hid-
tidige resultater giver os de bedste 
forudsætninger for at udvikle os og 
arbejde aktivt med den fremtid, der 
allerede er i gang. 
 
God læselyst!
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Provas har tre vandværker med i alt 
13 indvindingsboringer, tre afvær-
geboringer og 396 km vandforsy-
ningsledninger. 

Vandtab 
Vores vandtab er på niveau med 
sidste år, og viser at vores indsatser, 
i forhold til tidligere resultater, har 
haft en positiv effekt. Vi fortsætter 
vores arbejde, så vi bliver endnu 
bedre til at have styr på vores  
vandtab.

Vandkvalitet
Der har i 2015 været fem overskrid-
elser på kemiske parametre på 
afgang fra vandværkerne. Det er 
kvalitetskravene på turbiditet, jern 
og mangan, der er overskredet. 

Overskridelserne skyldes dels igang-
værende ombygning på Vojens 
Vandværk, dels nedslidte filtre på 
Eskærhøj og Favrdal Vandværk.

På Ledningsnettet er der registreret 
overskridelser på pH, ilt og jern. 
Derudover har der været en en-
kelt overskridelse på kimtal 22 på 
ledningsnettet. Der har ikke været 
konstateret nogen forurening, der 
kunne forklare den bakteologiske 
overskridelse. Overskridelsen er 
målt på ledningsnettet i en ”død 
ende” og efterfølgende prøve viste, 
at alle krav er overholdt.

Kundevenlig installation  
af vandtank
Vi har i årets løb etableret yder ligere 
en vandtank på Vojens Vandværk. 
I forbindelse med arbejdet var det 
nødvendigt at lukke for vandet hos 
vores kunder i en periode. Vi er  
opmærksomme på, at nogle virk-
somheder er afhængige af, at  
de har vand. 

Derfor gjorde vi et forarbejde for at 
sikre, at vi generede færrest muligt 
på det tidspunkt, hvor vi lukkede for 
vandet. Det gjaldt bl.a. om ikke at 
udføre lukningen på et tidspunkt, 
hvor det ville blive et problem for 
det lokale bageri. Det lykkedes, og 
vi fik til bagemeldinger på, at de 
erhvervskunder, vi havde været i 
kontakt med, var tilfredse med, at vi 
tager hensyn til deres virksomhed 
og virke.

Vandmålere
Med baggrund i dels resultatet af 
vores målerkontrolprogram dels 
kundehenvendelser om defekte 
målere, har vi skiftet i alt  
1.211 vandmålere. 

VAND
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Vores kerneydelser er afgørende for menneskers og  
miljøs sundhed – kort og godt.

Rent drikkevand er ikke kun godt at slukke sin tørst i, det har også stor  
betydning for vores sundhedstilstand. Bortledning og rensning af spilde-
vandet betyder, at risikoen for sygdomme minimeres og miljøet i naturen 
ikke belastes unødigt. Affaldsordningerne medvirker ligeledes til sortering 
af affald, så meget kan genbruges og sikrer, at det ikke kan give anledning 
til sygdomme eller forurening i naturen.

KERNEYDELSER

Fig. 1 

Mål Resultat

Vandtab ≤10% 10,6 %

Akkrediterede vandprøver skal overholde 
myndighedskrav biologiske 100%

98,3 %



Der er udtaget 230 målere til kon-
trol. Disse målere er fordelt på 16 
partier. Resultatet var, at tre partier 
med i alt 278 målere er blevet kasse-
ret. De resterende målere er dermed 
godkendte, og deres levetid forlæn-
ges med yderligere tre år. 

I 2015 besluttede bestyrelsen, at 
Provas skal skifte til fjernaflæste 
vandmålere. Det er med til at gøre 
aflæsningen nemmere for både os 
selv og vores kunder. Desuden giver 
det os en ny mulighed for at identi-
ficere et eventuelt vandtab tidligere. 
Der arbejdes nu på en plan for, hvor-
dan udskiftningen skal foregå. 
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Fig. 2 

Nøgletal, Vand 2015 2014 2013

Solgt, m3 1.588.089 1.611.291 1.614.041

Udpumpet, m3 1) 1.771.365 1.768.297 1.915.218

Vandtab, % 10,6 9,2 16,0

Vandforsyningsledninger, km 2) 396 402 403

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. 12 20 19

Antal kunder 10.705 10.742 10.688
1)  Ekskl. købte mængder fra Aarøsund- og Øsby vandværker   2) Korrigeret for stikledninger under 12 m. 

Fig. 3

Prøvested Egenkontrol, stk. Akkrediterede 
prøver, stk.

Overskridelser  
- kemisk, stk.

Overskridelser  
- biologisk, stk.

Årstal 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013

Vandværk 70 56 140 17 14 12 5 9 3 0 0 0

Ledningsnet 192 184 157 43 32 36 3 0 3 1 2 0

Fig. 4

Målerkontrol 2015 2014 2013

Antal målere 11.184 11.098 11.177

Målere udskiftet 1) 1.211 1.342 1.221

Antal kontrolpartier 16 33 20

Antal målere til kontrol 230 618 349

Antal partier som er faldet 3 6 5

Antal målere kasseret i faldne partier 278 485 337
 

1)  Som konsekvens af resultatet fra forrige kontrol samt kundehenvendelser



Provas sørger for, at alle private 
husstande i Haderslev Kommune 
får afhentet deres affald. Vi driver 
desuden de tre genbrugspladser, 
hvor alle i Haderslev Kommune har 
mulighed for at aflevere genanven-
delige materialer. Genbrugspladser-
ne er til rådighed for både private 
og erhverv.

Fordelingen af affaldsmængderne 
er stort set det samme som i 2014. 
Dog er deponimængden faldet med 
ca. 400 tons i 2015. Den minimale 
udvikling i fordelingen tyder på, at 
de nuværende ordninger har fundet 
et leje, hvor det kræver en ekstra-
ordinær indsats eller nye tiltag for 
at påvirke fordelingen yderligere. Et 
sådant tiltag kunne være indsamling 
af bioaffald til anden udnyttelse end 
forbrænding – et tiltag, der er på 
tegnebrættet.

Affald er guld
I efteråret kørte vi en kampagne  
med det formål at mindske mæng- 
den af småt brændbart på gen-
brugspladserne. Temaet var, at affald 
er guld. Midlerne var bl.a. uddeling 
af klare sække og massiv tilstede-
værelse på de tre genbrugspladser, 
hvor vi hjalp med at sortere kunder-

nes affald, som de havde tiltænkt 
småt brændbart. Samtidig skabte vi 
god offentlig opmærksomhed via 
annoncering, PR og involvering af 
borgmester H. P. Geil.  
 
Umiddelbart inden kampagnen 
havde vi fået lavet en affaldsanalyse 
af indholdet i containerne til brænd-
bart på genbrugspladserne. Resul-
taterne viste, at 50% af det affald, 
der smides i containeren, kunne 
have været genbrugt. Udbyttet var 
massivt fokus på emnet og en god 
kunde dialog. Det var en øjenåbner 
for mange kunder at blive hjulpet 
med sorteringen, og en positiv til-

gang og præmiering af deltagerne 
var med til at gøre det til en god 
oplevelse.

Internationale eksperter i  
genbrug
I forbindelse med en international 
benchmarking af genbrugsind-
samling er Provas blevet positivt  
bemærket pga. en høj gen-
anvendelses procent i sammen-
ligning med andre danske  
kommuner. Og i den forbindelse  
blev vi inviteret til en konference 
i Bruxelles under Europakommis-
sionen; Separate Waste Collection in 
the Circular Economy in Europe.

AFFALD OG GENBRUG
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Fig. 5

Nøgletal, Affald og Genbrug 2015 2014 2013

Total indsamlet mængde, ton 45.141 44.613 43.512

Fordelt på følgende:

Restaffald, ton 12.773 12.707 12.834

Genbrugsbeholderen, ton 3.570 3.353 3.578

Miljøstationer, ton 434 553 482

Genbrugspladser, ton 28.105 28.000 26.617

Fig. 6

Fordeling af indsamlede mængder 2015 2014

Genanvendelse, % 64 63

Forbrænding, % 34 34

Deponi, % 2 3

Farligt affald, % 0 0

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



Under temaet ”Best practice inden 
for separatindsamling af genbrug 
i mindre byer og landdistrikter”, 
præsenterede vi de velfungerende 
affaldsordninger i Haderslev Kom-
mune. Udover, at vores løsninger 
inspirerede de øvrige deltagere, 
gav konferencen også os et indblik 
i, hvordan andre europæiske byer 
arbejder med affaldssortering. Vi er 
efterfølgende blevet kontaktet af 
et irsk selskab, der laver affaldsløs-
ninger, som ønsker at vide mere. 

Cirkulær økonomi
EU-Kommissionen vedtog den 2. 
januar 2015 en ny ambitiøs pakke 
for at lette Europas omstilling til en 
cirkulær økonomi. Den handler om 
at skabe økonomi, så de ressourcer 
vi tager i brug, bliver brugt igen i 
stedet for at blive brændt eller  
deponeret. Ressourcerne skal  
blive i kredsløb.

Provas er en vigtig aktør i forbind-
else med cirkulær økonomi, da vi 
står for indsamlingen af det affald, 
der kommer fra den private hus-
holdning. Vi får derfor en vigtig rolle 
i at få alle de nyttige ressourcer ud af 
de materialer vi indsamler, både til 
direkte genbrug og gen anvendelse, 
i stedet for at materialerne bliver 
brændt eller deponeret. Materialer-
ne skal blive i produk tionssystemet 
og dermed bidrage til cirkulær 
økonomi. Samtidig skal vi sørge for 
at tage de farlige stoffer ud af ma-
terialerne, så de farlige stoffer ikke 
spredes i vores miljø.

EU-Kommissionen forventer at cir-
kulær økonomi vil føre til innovative 
og mere effektive måder at produ-
cere og forbruge på. Den cirkulære 
økonomi kan potentielt skabe 
mange arbejdspladser i Europa, og 
samtidig kan den sikre, at vi bevarer 
værdifulde og stadig mere knappe 
ressourcer, mindsker miljøpåvirknin-
ger som følge af ressourceudnyttel-
sen og tilfører affaldsprodukter  
ny værdi.

AFFALDSPLANEN: 
”INTET AFFALD SKAL  
SENDES TIL FORBRÆND ING 
OG DEPONERING I 2025.  
ALT AFFALD SKAL GÅ TIL 
GENANVENDELSE”.
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Fig. 7

Nøgletal, Dagrenovation 2015 2014 2013

Antal kunder 21.560 21.519 22.735

Restaffald, ton 12.773 12.707 12.834

Fig. 8

Nøgletal, Genbrugspladser 2015 2014 2013

Antal besøgende 329.453 338.850 314.000

Genanvendeligt, brændbart 
og deponi, ton

28.105 28.000 26.617

Farligt affald, antal gule kasser  
indsamlet

4.594 4.382 4.241

Farligt affald - erhverv, ton 3 3 3

Fig. 9

Nøgletal, Genbrugsindsamling 2015 2014 2013

Antal kunder 19.877 19.787 19.716

Husstandsindsamlet, ton 3.570 3.353 3.578

Miljøstationer, ton 434 553 482

Fig. 10

INDSAMLET VIA GENBRUGSINDSAMLINGEN
Ton 
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Udviklingen i mængderne viser, at forbrugsmønsteret hos vores kunder er meget stabilt, og indsamlingen af 
genanvendelige materialer fungerer godt.



Provas bortleder og renser spilde-
vand fra 18.802 forbrugssteder. 
Dertil kommer, at vi sørger for 
tømninger af bundfældnings- og 
samletanke; det blev i 2015 til 4.160 
tømninger. Udviklingen i antal pum-
pestationer er stærkt præget af, at 
vi har sat mange LPS-pumper (Low 
Pressure Sewer) de seneste to år i 
forbindelse med separatkloakering 
i det åbne land. Der er ikke umid-
delbart sket væsentlige ændringer 
i tilledningerne til renseanlæggene 
fra 2014 til 2015 der kan forklare et 
fald i PE fra 83.151 til 55.757.  
Forklaringen ligger i en stor varia-
tion i koncentrationerne på de  
akkrediterede prøver der udtages.

Mål 
De fem separeringsprojekter er byg-
get, men afventer at alle husstande 
får gennemført omkobling på egen 
grund, som de har fået påbud om 
fra myndighederne. Nogle af an-
lægsprojekterne er forsinket i ende-
lig afslutning, fordi der har skullet 
indgås aftaler med lodsejere etc.

Spildevandskvalitet
De akkrediterede kontrolprøver,  
der er udtaget i 2015, viser, at der  
er udfordringer med at overholde  
kravene på to af vores ældste rense-
anlæg på grund af hydraulisk over-
belastning. Øvrige renseanlæg over-
holder alle krav i 2015. Faldet i antal 
akkrediterede analyser skyldes at 
der i løbet af 2014 blev nedlagt tre 
renseanlæg. Udviklingen i rensegrad 
og udledte mængder ligger inden 
for den naturlige variation, der er i 
de prøver, der udtages.

Slam
Udviklingen i slammængderne lig-
ger inden for den variation,  
der er set gennem årene. 

Innovativt samarbejde om  
genvinding af fosfor
Vi har sammen med Randers Spilde-
vand, Forsyningen i Frederikshavn, 
Aalborg Universitet, Teknologisk 
Institut og Hjordkær Maskinfabrik 
fået godkendt en ansøgning om 
et Miljøteknologisk Udviklings- og 
Demonstrations Projekt. 

SPILDEVAND
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Fig. 11

Nøgletal, Spildevand 2015 2014 2013

Trykledninger, km 151 142 138

Regnvandsledninger, km 247 243 236

Spildevandsledninger, km 369 360 361

Fællesledninger, km 216 224 237

Renseanlæg, stk. 13 13 16

Pumpestationer, stk. 446 271 278

Modtaget spildevand, m3 10.167.612 10.600.805 9.180.855

Solgt spildevand, m3 2.349.502 2.345.425 2.335.303

PE/døgn 1) 55.757 83.151 112.230

Nedbør, mm (DMI v. Haderslev renseanlæg) 876 937 739

Antal tanke i tømningsordninger 2.659 2.894 3.183

Antal kunder tilsluttet kloaknettet 18.802 18.788 18.759
1) Samlet beregning for alle renseanlæg



Projektet går ud på at udvikle nye 
metoder til genvinding af fosfor fra 
spildevand og kommer til at forløbe 
over de kommende år med en mål-
sætning om at finde økonomiske 
metoder til at udvinde mere end 
80% af fosforen fra spildevandsslam.

Nyudviklet pumpestation
Vi har i samarbejde med Dansk 
Industri Montage og Sulzer været 
med til at udvikle en ny løsning til 
pumpestationer. Løsningen er et 
præfabrikeret koncept støbt i plast 
med ca. 10% genbrugsmaterialer. 
Det hele produceres i Danmark og 
kan transporteres på en almindelig 
lastbil. Dermed minimeres både 
miljø- og CO

2
-belastningen, da 

transporten er kort og ikke kræver 
følgekøretøjer. Samtidig er pumpe-
stationen mere sikker at arbejde i, 
og den er mere praktisk og dermed 
tidsbesparende. Det færdige pro-
dukt er et fleksibelt koncept, der kan 
bruges til mange pumpeopgaver, 
og løsningen er allerede efterspurgt 
af andre forsynings selskaber. 

11

Fig. 12

Mål Resultat

5 separeringsprojekter med 100% omkobling, gennemført i  
forhold til planlagt

0

4 byggemodningsprojekter i forhold til planlagt 2

3 anlægsprojekter i det åbne land 1

4 anlægsprojekter i regi af Vandplan I 2

Fig. 13

Prøvested Egenkontrol, stk. Akkrediterede prøver, stk.

2015 2014 2013 2015 2014 2013

Indløb 111 36 228 76 99 102

Udløb 343 257 945 131 168 174

Fig. 14

Samlet rensegrad for alle anlæg 2015 2014 2013

Organisk stof (BOD) Rensegrad, % 97,8 99,7 98,5

Udledte vægtede 
konc. mg/l

3,9 7,2 6,8

Kvælstof (TOT-N) Rensegrad, % 86,0 86,3 85,7

Udledte vægtede 
konc. mg/l

8,4 13,1 10,8

Fosfor (TOT-P) Rensegrad, % 89,0 85,0 90,0

Udledte vægtede 
konc. mg/l

0,7 1,1 1,0

Fig. 15

Behandlet slam 2015 2014 2013

Vådvægt, ton 6.062 5.564 5.510

Tørstof, ton 1.299 1.185 1.233



Vi har haft fokus på vores strategiske 
pejlemærke ”Kunden i centrum”, 
hvor vi har igangsat nye projekter 
og aktiviteter. Et væsentligt projekt 
har været, at vi har fået vores egen 
Facebook-profil, der skal hjælpe os 
med en tættere dialog med kunder-
ne.

Vores kunder er segmenteret i  
Private, Erhverv, og De private vand-
værker i vores forsyningsom råde, 
som kan have forskellige af taler 
vedrørende drift og afregning.

Vi udfører kundeanalyser hvert år, 
skiftende mellem privatkunder og 
erhvervskunder. I 2015 har vi gen-
nemført en på erhvervskunder, og 
revideret kundesegmentet således, 
at vi har forbedret vores mulighe-
der for efterfølgende indsatser. Det 
betyder så også, at vi ikke kan sam-
menligne resultatet med tidligere 
erhvervsanalyser. 

Vi har opnået en kundetilfredshed 
på 79. Det er et resultat, vi er meget 
tilfredse med. 

Erhvervskundernes overordnede 
tilfredshed lever til fulde op til vores 
forhåbninger. Der er dog ca. 20%  
af vores erhvervskunder, der har haft 
svært ved at bedømme vores image, 
og vi skal derfor arbejde videre for, 
at de får et bedre kendskab til os.

Provas på Facebook
I midten af 2015 søsatte vi en Face-
book-side for Provas. Vi arbejdede 
med en strategi for siden om, at den 
skal bruges til nyheder, generelle 
informationer og gode råd. Den kan 
også bruges til at fortælle om nuvæ-
rende anlægsprojekter til at give en 
forståelse af vores arbejde. 

Ved større driftsforstyrrelser, der 
vedrører mange af vores kunder, 
har vi dog allerede nu rigtig gode 

erfaringer med at inddrage vores 
kunder via Facebook, hvor de  
løbende har været utroligt hjælp-
somme til at give feedback på 
vandfarve, faldende tryk, ned  sunken 
asfalt osv. 

Siden kom rigtig godt fra start ved 
hjælp af støtte fra kommunikations-
bureau, som har bidraget med faste 
månedsplaner. Dette har gjort, at 
siden ved udgangen af 2015 havde 
knap 2.000 følgere, hvilket er det hø-
jeste antal følgere en dansk  
forsyningsvirksomhed pt. har.  
 
Facebook er derfor blevet et fore-
trukket medie i forbindelse med vig-
tige informationer til vores kunder, 
som oplever det som god service, at 
vi er tilstede digitalt og svarer hur-
tigt på henvendelser. 

KUNDER
Find us on Facebook Badge CMYK / .ai

Find os på
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Fig. 16

Kerneydelse Antal kunder Mængder

Drikkevand 10.705 1.588.089

Vandafledning 18.802 2.349.502

Dagrenovation 21.560 12.773

Genbrugsindsamling 19.877 3.570

Genbrugspladser 329.453 28.105
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DET GÅR EN KRONE TIL

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

Fig. 17 Fig. 18 Fig. 19



Private vandværker
I 2015 satte vi et projekt i gang, så 
de private vandværker kan få deres 
eget log-in hos os, hvor de får ad-
gang til de dokumenter og aftaler, 
der gælder for dem. De vandværker 
som har fået denne løsning har 
givet positiv feedback. Ligeledes er 
der iværksat en SMS-løsning, der 
dog fortsat skal udvikles på.

Kundepanel
For at øge dialogen med vores  
kunder og øge vores viden om  
kundernes behov oprettede vi i 
2015 et digitalt kundepanel, som 
kunderne kan tilmelde sig via 
Provas’ hjemmeside. Det giver os 
mulighed for at sende små spørge-
skemaer ud til de tilmeldte kunder 
vedrørende vores ydelser og ser-
vices. Ved udgangen af 2015 var der 
55 tilmeldte. Vores mål er at nå 100 
deltagere fra forskellige kundeseg-
menter. Den første undersøgelse er 
sendt ud til deltagerne i panelet.
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Fig. 20

Mål Resultat

Tilfredshed, Erhvervskunder ≥ 65 79 *)

Sagsbehandling ≤ 3 uger ifm. årsafregning = 100% 98%

Ingen fejl årsafregning med private vandværker 1

Erhvervskundestrategi Ikke opfyldt

Etablering af kundepanel Opfyldt

Facebook profil Opfyldt

*) Resultatet er ikke sammenligneligt med mål, idet metoden er ændret.

Fig. 21

Skala for kundetilfredshed 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. 22

KUNDETILFREDSHED, 
ERHVERV 2015

n  Meget tilfreds/Tilfreds

n  Meget utilfreds/Utilfreds

n  Hverken eller/ Ved ikke



Vores organisation er inde i en rigtig 
god udvikling, og alle medarbej dere 
har ydet en stor indsats i de mange 
gode resultater, vi har  
opnået i 2015.

Ud over at have mål i relation til 
vores kerneydelser har vi ligeledes 
fokus på tværorganisatoriske mål 

– det er især i relation til medarbej-
dernes trivsel og udvikling samt 
forskellige projekter, der involverer 
og berører hele Provas.

Ledelsessystem
I efteråret oplevede vi at være i fo-
kus i en kort, koncentreret periode 
af flere forskellige eksterne tilsyn. 

Først var der audit af vores hånd-
tering af farligt affald på gen- 
brugspladserne. Så var der tilsyn  
fra Arbejdstilsynet, og endelig  
var der ekstern audit på vores  
ledelsessystem. Alle tre gange  
kunne de eksterne auditører konsta-
tere, at vi har styr på tingene.  
Der var ingen afvigelser, men  
der blev – heldigvis – givet nogle  
forbedringsforslag til os. 

En del af forklaringen på de fine 
audits skal findes i vores ledelses-
system, der skal være helhedsorien-
teret og hele tiden udvikle sig i takt 
med den strategi, som bestyrelsen 
har vedtaget. Et nyt emne, som det 
skal favne er fødevaresikkerhed, 
idet bestyrelsen har taget beslut-
ning om, at vi skal certificeres efter 
ISO22000 – Fødevaresikkerhed. 
Projektet sættes i gang i 2016 og 
forventes afsluttet primo 2017. 

Et andet emne for forbedring er  
vores evne til at få afsluttet de  
interne afvigelser, som vi  
selv finder.

ORGANISATION
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Fig. 23

Mål - Medarbejdere Resultat

Medarbejdertrivsel ≥ 75 78

Trivselsspørgsmålet om læring på tværs af afdelinger  
skal hæves til >64 

58

Trivselsspørgsmålet om et generelt højt informations niveau 
skal hæves til ≥ 69 

69

Korttidssygefravær på max. 1,7% 1,5 %

Fig. 24

Mål - Tværgående projekter Resultat

Ny strategi for Provas Opfyldt

Flytning af it-infrastruktur Opfyldt

Kommunikationsstrategi Ikke opfyldt

Læringsunivers II -Provas Mini Opfyldt

Fig. 25

Mål - Kvalitet Resultat

Ingen sagsbehandlingstider på afvigelser > 3 måneder Ikke opfyldt

5 interne audit 5



Medarbejderredegørelse
Niveauet i alder og anciennitet er 
meget stabilt, mens der er brugt en 
del mere tid på medarbejderudvik-
ling, der dækker både over faglig 
og personlig kompetenceudvikling.
Sygefraværet er meget lavt, og lig-
ger væsentligt under seneste op-
gørelse fra Danmarks Statistik, der er 
fra 2014.

Trivsel
Vi gennemfører trivselsmålinger 
hvert andet år, og vi har i 2015 fået 
vores tredje resultat efter selskabs-
dannelsen i 2010. For første gang 
opnår vi et resultat, der viser høj 
tilfredshed, hvor vi de forrige gange 
lige har manglet et enkelt indeks-
point – vi springer fra indeks 74 til 
78. Det viser, at vi har haft succes 
med udviklingen, men også at der 
fortsat er noget, som skal gøres bed-
re. Den gode udvikling har medvir-
ket til, at vi i efteråret stillede skarpt 
på den virksomhedskultur, som vi 
ønsker.

Fig. 26 ORGANISATIONSDIAGRAM

HADERSLEV
FORSYNINGSSERVICE A/S

KUNDESERVICE

HADERSLEV VAND A/S

AFFALD

ØKONOMI & IT

STAB

HADERSLEV AFFALD A/S

PROJEKT

HADERSLEV
SPILDEVAND A/S

DRIFT

PROVAS HOLDING A/S
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Fig. 27

Nøgletal, medarbejdere 2015 2014 2013

Medarbejdere, antal fuldtidsstillinger 71 70 71

Kvinder, % 38,0 33,3 33,3

Mænd, % 62,0 66,7 66,7

Gennemsnitsalder, år 51,2 50,8 51,0

Gennemsnitsanciennitet, år 10,1 10,5 10,0

Kompetenceudvikling, % 1) 7,1 5,1 4,7

Medarbejderomsætning, % 2) 6,4 10,7 9,3

Sygefravær, kort tid, % 3) 1,5 1,4 1,8

Sygefravær, i alt, % 1,7 4,2 4,1

Fraværsdage i gennemsnit 3,8 9,3 9,2
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.



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

n  Kundeservice er  
ansvarlig for kunde-
henvendelser og  
afregning

n  Affald er ansvarlig for 
affaldsordningerne og 
genbrugspladserne

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

n  Drift er ansvarlig for 
produktion af drikke-
vand 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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Fig. 28 Fig. 29
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VISIONEN FOR  
VORES KULTUR:
”Vi ønsker en kultur, der giver 
alle medarbejdere og ledere 
gode arbejdsdage. Arbejds-
dage med både faglige og  
personlige muligheder, og 
hvor vi kan være med i  
udviklingen af Provas”.
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SAMLET MEDARBEJDER- 
TILFREDSHED



Elevplads
Vi vil gerne aktivt medvirke til at 
uddanne mennesker og give dem 
gode muligheder for deres videre 
arbejdsliv – til gavn for dem selv og 
for lokalsamfundet. Provas er god-
kendt som virksomhed til kontor-
elever, og i sommeren 2015 startede 
vores første elev med så stor succes, 
at vi er i gang med at undersøge, 
om der er andre om råder vi kan 
tilbyde praktikker eller lærepladser 
inden for. 

Arbejdsmiljø
Det har været et godt arbejdsmiljø-
år. Udover at vi har opnået højeste 
trivsel i vores trivselsmåling og et 
meget lavt sygefravær, har vi nået 
alle vores arbejdsmiljømål, og for 
første gang har vi oplevet, at ingen 
arbejdsulykker har medført efter-
følgende fravær. Vi har haft besøg 
af Arbejdstilsynet, som resulterede i 
at vi fik en grøn arbejdsmiljøsmiley.
Hvert år gennemfører vi en intern 
sikkerhedskampagne. I 2015 valgte 
vi at sætte ekstra fokus på kampag-
nen og udleverede en rygsæk med 
sikkerhedshjelm, sikkerhedsbriller, 
ørepropper og en T-shirt med kam-
pagnens logo, til alle medarbejdere. 
Kampagnens tema var ”RESPEKT”. 
Respekt for din egen sikkerhed,  
respekt for din kollegas sikkerhed.
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Fig. 30

Mål - Arbejdsmiljø Resultat

Ingen arbejdsmiljøhændelser vurderet til et højt risikopotentiale Opfyldt

Uheld med fravær må max. være 2 0

Gennemføre minimum to sikkerhedsrunderinger 2

Gennemføre en intern sikkerhedskampagne Opfyldt

Fig. 31
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ARBEJDSMILJØHÆNDELSER 2015

n  Uheld med  
fravær

n  Uheld uden  
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Fig. 32
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UHELD M./U. FRAVÆR

n  Uheld med  
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n  Uheld uden  
fravær
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Tjek, om dit grej er i orden. 
Det er din hjelm, din sele, 

din kontorstol og dit ansvar.

for dit grej

- fordi sikkerhed ALTID har 1. prioritet

Vi er alle forskellige og har for-

skellige grænser. Tal ordentligt 

- så er du på den sikre side.

for din kollega

- fordi sikkerhed ALTID 

har 1. prioritet



2015 HAR  
VÆRET ET GODT  
ARBEJDSMILJØ ÅR
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SAMFUND
Provas’ kerneydelser er alle af stor 
samfundsmæssig betydning. Vores 
overordnede strategi afspejler aner-
kendelsen af vores samfundsansvar 
– både i kraft af vores ejerforhold, 
kunder, medarbejdere og påvirk-
ning af lokalsamfundet. Vi har derfor 
ikke en ”politik for samfundsansvar” 
– det er forankret i selve strategien. 

Figur 33 viser vores aktiviteter 
efter den danske vejledning for 
samfundsmæssigt ansvar – DS-
49004:2010. Den indeholder ti prin-
cipper for samfundsmæssigt ansvar. 
De syv første principper stammer 
fra den internationale standard for 
samfundsmæssigt ansvar ISO26000, 
mens de sidste tre er tilføjet af et 
dansk udvalg. 

Vores kvalitetspolitik giver den over-
ordnede retning både for kvalitet, 
arbejdsmiljø og miljø.

Provas’ ydelser er vigtige både for 
kunderne og samfundet. Derfor 
har vi fokus på at levere ydelserne 
på det rigtige kvalitetsniveau med 
hensyn til såvel miljø som arbejds-
miljø. Vi ønsker at levere bæredyg-
tige løsninger til den rigtige pris, og 
vi fokuserer på at engagere vores 
medarbejdere i arbejdet med kvali-
tet, miljø og arbejdsmiljø.

Vi vil:
•  Sikre tilfredse kunder, og vi vil 

levere produkter, der overholder 
kvalitetskravene

•  Agere professionelt over for  
kunder, myndigheder og sam-
arbejdspartnere

•  Overholde samfundets love og 
myndighedskrav

•  Vejlede og give information om 
vores ydelser til gavn for kunder 
og samfund

•  Arbejde for langsigtede  
bæredygtige løsninger til gavn 
for miljø, og klima så vores  
belastning af omgivelserne  
minimeres

•  Udvikle og inddrage med-
arbejderne i arbejdet med  
kvalitet, arbejdsmiljø og miljø

•  Arbejde for et sikkert og sund 
arbejdsmiljø og for forebyggelse 
af uheld og arbejdsskader

KVALITETSPOLITIK
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Fig. 33

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.
Vi overholder miljøkravene til drift af vores genbrugspladser.
Vores ledelsessystem medvirker til implementering af strategien.
Vores ledelsessystem er certificeret efter ISO9001:2008.
Vi har risikostyring generelt for Provas, drikkevandssikkerhed, vores store anlægsprojekter samt 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.
Vi offentliggør vores resultater via årsrapport og årsberetning.
Vi offentliggør vores benchmarkresultater.
Vi formidler åbnet om vores kerneydelser og forretning.

3. Etisk adfærd Vi opfører os i overensstemmelse med vores tre fælles værdier.
Vi inddrager medarbejdere i vid udstrækning.
Vi prioriterer medarbejdernes arbejdsmiljø og sikkerhed højt.
Vi har en mobbepolitik og en stresspolitik.
Vi har psykisk beredskab som kan bruges anonymt af alle medarbejdere.

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.
Vi har respekt for, at mennesker er forskellige og skal behandles lige.

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 sikkerhedsrun-
deringer.
Vi gennemfører målinger af kundetilfredshed og af medarbejdertilfredshed.
Vi deltager i DANVA’s procesbenchmark og Forsyningssekretariatets resultatbenchmark.
Vi gennemfører effektiviseringer og forbedringer med stor medarbejderinvolvering.



Energiforbrug
Vi arbejder aktivt på at reducere 
energiforbruget på vores anlæg, og 
har fastlagt en målsætning om re-
duktion af energi forbruget på 25%. 
Samtidig har vi en ambition om, at 
vores administrationsbygning skal 
udvikle sig til at være energineutral.

Udviklingen af vores CO2 -udledning 
er i høj grad påvirket af, hvordan 
vores el er produceret – f.eks. om 
Danmark har importeret meget el 
produceret på vandkraft eller kul-
kraft. Vi anvender tal fra  
Energinet.dk (125% metode 
inkl. nettab) i vores beregninger.
El-produktionen i Danmark fra vind-
møller er steget fra 2014 til 2015 
samtidig med øget import fra Norge 
og Sverige. Det giver samlet set en 
større andel af el fra vind, vand- og 
atomkraft, som gør at CO2-ækviva-
lenter falder.

Erhvervsaften åbnede op for  
dialogen
Vi har en ambition om at være part-
ner og drivkraft for det samfund, vi 
er en del af, og selv om vi kan være 
begrænset af lovgivningen arbejder 
vi på at skabe synergieffekter. Vi har 
derfor holdt en erhvervsaften, som 
er et af flere initiativer, der med-
virker til at give Provas en stadigt 
tydeligere rolle i både lokalsamfun-
det og erhvervslivet. Formålet var 
at give leverandører og kommende 
leverandører en god mulighed for at 
lære os bedre at kende.

Mere leg og læring digitalt
I 2014 lancerede vi det digitale  
læringsunivers Provas Planet målret-
tet børn i 2.–5. klasse. Baggrund en 
for at udvikle universet var, at vi øn-
sker at bidrage til, at fremtidige ge-
nerationer lærer at håndtere vand, 
affald og spildevand ansvarligt. 

I 2015 fik læringsuniverset Provas 
Planet en lillebror, nemlig Provas 
Planet Mini. Der er tale om et spil til 
en yngre målgruppe, som er børne-
havebørn fra tre til seks år. Spillet er 
bygget op som en børnefødselsdag, 
hvor spillerens bevidsthed om af-
faldssortering, vandforbrug og  
toiletvaner øges gennem leg.  

Fig. 34

Energiforbrug 2015 2014 2013

Produktion og distribution af vand, kWh 1.020.908 1.096.830 1.155.976

CO2-ækvivalenter fra produktion og 
distribution af vand, ton

206 338 419

Transport og rensning af spildevand, 
kWh

4.944.000 4.847.000 4.722.000

CO2 – ækvivalenter fra transport og 
rensning af spildevand, ton

998 1.492 1.711

Administration, kWh 132.674 128.228 127.365

CO2 fra Administration, ton 27 39 46

CO2 fra brændstof, ton 53 49 51

Fig. 35
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Spillet er udviklet i samarbejde med 
lokale børnehaver fra  
bl.a. Sommersted. 

En synlig, lokal medspiller
Vi har fokus på at være synligt til 
stede ved lokale arrangementer. 
Bl.a. kunne man finde Provas på 
Gammelting i forbindelse med som-
merens Kløften-festival. Her satte vi 
spot på genbrug ved at dele gen-
brugstøj ud, mod at modtag erne 
ville stille op til et billede på vores 
netop lancerede Facebook- side. 
Dette gav god trafik på siden og 
samtidig fokus på direkte genbrug. 
Vi deltog desuden i en Kulturdag i 
Gram, hvor budskabet var,  
at affald er guld.

Certificeret samfundsansvar
Provas fik lige inden juleferien  
overrakt den synlige bevis på,  
at vi arbejder med samfunds- 
ansvarlig forretningsførelse.

Vi har gennem hele efteråret fulgt 
et strategi- og træningsforløb ved 
Green Network, hvor der har været 
fokus på økonomi, etik, miljø og 
medarbejdere. Alle emnerne  
bygger på internationale stan darder 
for samfundsansvar (CSR). 

Vi er blevet certificeret i at  
bruge anerkendte værktøjer og  
metoder til at organisere og  
lede Provas’ samfundsansvar. 

Vi har lært meget om det at arbejde 
med samfundsansvar. Certifice-
ringen har hjulpet os med at stille 
skarpt på vores samfundsmæssige 
ansvarlighed. Det betyder bl.a. 
involvering i lokalsamfundet, hvor 
vi f.eks. gerne vil være med til at 
udvikle det lokale erhvervsliv samt 
stille os til rådighed for uddannel-
sesinstitutionerne. Da vi er 100% 
ejet af Haderslev Kommune og er et 
”non-profit”-selskab har vi en særlig 
forpligtigelse til at have fokus på 
vores ansvar over for samfundet. 
Det er derfor en integreret del af 
vores strategi.

HER KUNNE MAN 
FINDE PROVAS I 
2015: 

n  Bolig Mad Design Messe i 
Haderslev Idrætscenter

n  Uddannelsesmesse på  
Haderslev Handelsskole

n Karrieredagene

n Kløften festival 

n Kulturdag i Gram
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ØKONOMI
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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 
skatte pligtige indkomst for kon-
cernen er positiv, hvilket ikke er 
tilfældet for 2015.

I vandsektorlov II-forligsteksten fra 
april 2015, blev det bestemt, at der 
skulle nedsættes en kommission, 
der skulle undersøge forligspar-
ternes oprindelige intentioner 
vedrørende vandselskabers skatte-
betaling og komme med en udta-
lelse om, hvorvidt SKATs aktuelle 
fortolkning af beskatningsgrund-
laget er i overensstemmelse her-
med. Kommissionen skulle komme 
med en konklusion inden udgang-
en af 2015. I skrivende stund er 
resultatet af kommissionens arbej-

de endnu ikke offentliggjort. Dette 
medfører, at de allerede anlagte sa-
ger i retssystemet fortsætter. Vi har 
indklaget SKATs afgørelser i forhold 
til os til Landsskatteretten, men 
der er ikke berammet tidspunkt for 
opstart ved retten.

Forligsteksten vedr. Vandsektorlov 
II er blevet udmøntet i lovtekst og 
bekendtgørelse. I lov og bekendt-
gørelse gives det i vid udstrækning 
videre til ministerier og styrelser at 
udfylde lovens hensigter i konkrete 
bestemmelser. Arbejdet med at 
udforme vejledninger, der beskriv-
er helt konkret hvordan lov og 
bekendtgørelsen skal udmøntes 
pågår p.t. og forventes først færdig-
gjort i løbet af efteråret. 

En af de helt store ændringer i 
Vandsektorlov II i forhold til Vand-

sektorlov I er, at vandselskaber skal 
udsættes for effektiviseringskrav 
på totaløkonomien fremover. Hidtil 
har vi kun været pålagt effekti-
viseringer på driftsudgifterne. I 
forhold til den hidtidige regulering 
har både Haderslev Vand A/S og 
Haderslev Spildevand A/S klaret sig 
fornuftigt, for en stor dels vedkom-
mende på grund af Projekt 2015. 
Udfordringen under den kommen-
de regulering på totaløkonomien 
bliver sandsynligvis at skelne mel-
lem investeringer i eksisterende 
anlæg – som skal holdes inden for 
faste rammer – og investeringer 
til opfyldelse af nye mål, hvor der 
kan ansøges om tillæg til den af 
Forsyningssekretariatet fastsatte 
opkrævningsret.

Der er forskel på, hvordan de øko-
nomiske resultater opgøres efter 
Årsregnskabsloven og efter ”hvile-i-
sig-selv” princippet. I 2011 blev  
”hvile-i-sig-selv” princippet erstat-
tet af reglerne i Prisloftsbekendt-
gørelsen. 

Gennemgangen af de økonomiske 
resultater kompliceres af, at der 
er tale om forskellige opgørelses-
principper i henholdsvis Årsregn-

Fig. 36

Mål - Økonomi Resultat

Budget for driftsudgifter ≤ 100 % 95,5 %

Investeringsbudget, Spildevand ≥ 80 % 68,5 %

Investeringsbudget, Vand ≥ 90 % 93,4 %

Debitor udestående > 60 dage max. 3 % 2,7 %

Tab på debitor < 0,5 % af omsætningen 0,7 %

Indberetning til Forsyningssekretariatet til tiden Opfyldt

Indberetning til DANVA Benchmark til tiden Opfyldt



2015 2014

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

Opkrævet hos kunderne 24,6 23,0 23,0 23,2

Reguleringsmæssig underdækning - - - -1,7

Driftsudgifter -12,2 -9,6 -9,6 -10,1

Afskrivninger - - -14,5 -9,1

Investeringer -10,3 -25,1 - -

Resultat/over-/underdækning 2,1 -11,7 -1,1 2,3

Selskabsskat -0,5 -4,6

Resultat efter skat -1,6 -2,3

Fig. 38 ØKONOMISKE RESULTATER FOR HADERSLEV VAND A/S
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skabsloven og Prisloftsbekendt-
gørelsen. Efter Årsregnskabsloven 
er drifts resultatet opgjort med 
regnskabsmæssige 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 investering-
er, der indgår.

Haderslev Vand A/S og Haderslev 
Spildevand A/S opgøres i 2015 
efter Årsregnskabsloven, ”hvile-
i-sig-selv” princippet og Prisloft-
bekendtgørelsen. Haderslev Affald 
A/S opgøres alene efter Årsregn-
skabsloven og ”hvile-i-sig-selv” 
princippet. I koncernregnskabet er 
samtlige selskabers resultater også 
sammenlagt efter ”hvile-i–sig-selv” 
princippet.

Afskrivningerne er steget med  
19,0 mio. kr. i forhold til 2014.  
Heraf er 10,9 mio. kr. restafskriv-
ninger på anlæg, der er taget ud 

af drift - især ledninger der er er-
stattet i forbindelse med renove-
ringsprojekter.

Der er store forskelle på resultatet 
af de tre opgørelsesmetoder. Efter 
”hvile-i-sig-selv” metoden er der 
forbrugt 11,7 mio. kr. mere, end  
der er opkrævet hos kunderne. 
Mankoen kommer primært fra  
større investeringer end hvad der 
jævnfør prisloftet kan opkræves  
via taksterne, og de manglende 
11,7 mio. kr. dækkes ind ved  
optagelse af anlægslån.

Investeringerne på 25,1 mio. kr.  
er på niveau med 2014 men er 14,9 
mio. kr. større end opkrævet via 
taksterne. Dette finansieres via 0,5 
mio. kr. i tilslutningsbidrag og 14,5 
mio. kr. i optagelse af anlægslån.

Driftsudgifterne er faldet med  
0,5 mio. kr. i forhold til 2014. Totalt 
er disse omkostninger i 2015  
2,6 mio. kr. lavere end det tilladte 
fra Forsyningssekretariatet.

2015 2014

Årsregnskab Årsregnskab

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

Omsætning 182,5 181,0 - 183,2 -

Korrektion over-/underdækning -1,5 - - - -

Driftsudgifter -95,6 -95,6 -0,1 -90,5 -0,1

Resultat dattervirksomheder - - -1,1 - -1,1

Afskrivninger incl. rest vedr. afgange - -85,6 - -66,6 -

Investeringer -124,8 - - - -

Resultat -39,4 -0,2 -1,2 26,1 -1,2

Selskabsskat -1,3 - -27,3 -

Resultat efter skat -1,5 -1,2 -1,2 -1,2

Anlægsaktiver 2.312,7 2.196,4 2.272,7 2.195,8

Balancesum 2.409,2 2.197,2 2.390,1 2.196,7

Egenkapital 2.197,0 2.196,5 2.195,6 2.195,6

Fig. 37 ØKONOMISKE RESULTATER FOR PROVAS HOLDING A/S

”Hvile-i-sig-selv” resultatet på tværs af samtlige selskaber er -38,4 mio. kr. Dette er finansieret med optagelse af anlægslån for i alt 43,0 mio. kr.
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Afskrivningerne er steget med  
5,4 mio. kr. Heraf kommer 4,8 mio. 
kr. fra restafskrivninger på anlæg 
der er taget ud af drift, mens 
resten er en forøgelse af afskriv-
ningerne på baggrund af de store 
investering er i 2014 og 2015.

Der er store forskelle på resultatet 
af de tre opgørelsesmetoder. Efter 
”hvile-i-sig-selv” metoden er der 
forbrugt 26,2 mio. kr. mere, end der 
er opkrævet hos kunderne. Man-
koen kommer primært fra større 

investeringer end hvad der  
jævnfør prisloftet kan opkræves 
via taksterne, og de manglende 
26,2 mio. kr. dækkes ind ved 
optagelse af anlægslån.

Investeringerne på 97,2 mio. kr.  
er 15,4 mio. kr. mindre end sidste  
år og 33,5 mio. kr. større end op-
krævet via taksterne. Dette finan-
sieres via 6,1 mio. kr. i tilslutnings-
bidrag og 28,4 mio. kr. i optagelse 
af anlægslån.

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

Af tabellen fremgår det, at der er 
en forskel på 3,0 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 

Driftsudgifterne er steget med  
1,9 mio. kr. i forhold til 2014.  
Totalt er disse omkostninger i 2015 
4,0 mio. kr. lavere end det tilladte 
fra Forsyningssekretariatet.

Afskrivningerne er steget med  
11,8 mio. kr. Heraf kommer 6,1 
mio. kr. fra restafskrivninger på 
anlæg der er taget ud af drift mens 
resten er en forøgelse af afskriv-
ningerne på baggrund af de store 
investering er i 2014 og 2015.

1,1 mio. kr. Den resterende forskel 
kommer fra forskellen i investering-
er og afskrivninger.

”Hvile-i-sig-selv” princippet foreskriv-
er, at overdækning skal føres tilbage 
til kunderne over en periode på op 
til fem år. Takstfastsættelsen for de 
kommende år vil ud over afvikling af 
overdækningen også indeholde hen-
syntagen til kommende omkostning-
er til ny ressourceplan for Haderslev 
Kommune, ligesom der overvejes 
større investeringer vedrørende  
genbrugspladserne.

2015 2014

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

Opkrævet hos kunderne 111,4 105,6 105,6 109,9

Reguleringsmæssig underdækning - - -0,4 -

Driftsudgifter -38,6 -34,6 -34,6 -32,7

Afskrivninger - - 65,6 -53,8

Investeringer -63,2 -97,2 - -

Resultat/over-/underdækning 9,6 -26,2 5,0 23,4

Tilknyttet aktivitet - tømningsordning -0,2 -0,1

Samlet resultat selskabet 4,8 23,3

Selskabsskat -1,0 -22,5

Resultat efter skat 3,8 0,8

Fig. 39 ØKONOMISKE RESULTATER FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S 

2015 2014

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

Opkrævet hos kunderne 53,8 53,8 57,7

Reguleringsmæssig underdækning - -1,1 -5,8

Driftsudgifter -50,8 -50,8 -49,3

Afskrivninger - -3,8 -3,0

Investeringer -1,9 - -

Resultat/over-/underdækning 1,1 -1,9 -0,4

Selskabsskat 0,4 0,1

Resultat efter skat -1,5 -0,3

Fig. 40 ØKONOMISKE RESULTATER FOR HADERSLEV AFFALD A/S
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Haderslev Forsyningsservice A/S 
har som sit eneste forretnings-
område at servicere selskaberne 
Haderslev Spildevand A/S,  
Haderslev Vand A/S og Haderslev 
Affald A/S. Samtlige medarbejdere 
i Provas er ansat i Haderslev For-
syningsservice 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  
Haderslev Vand A/S – til kostpris. 

Kundeforholdet mellem Hader-
slev Affald A/S og Haderslev For-
syningsservice A/S skal derimod 
ske på markedsmæssige vilkår. Det 
problematiske ved dette er, at der 
ikke findes et marked, hvor der er 
fri konkurrence for de ydelser, som 
Haderslev Forsyningsservice A/S 
sælger til Haderslev Affald A/S.  
Prissætningen er derfor foretaget 
ud fra et skøn over, hvilket ind-
tjeningskrav et privatejet selskabs 
aktionærer ville kræve. 

De samlede driftsudgifter i Hader-
slev Forsyningsservice A/S er steget 
med 3,9 mio. kr. Afskrivninger er 
faldet med 0,4 mio. kr. Dette gør at 
omsætning samlet må forøges med 
3,6 mio. kr. hvilket dermed betyder 
at Haderslev Vand A/S, Haderslev 
Spildevand A/S og Haderslev  
Affald A/S er blevet faktureret  
denne forøgelse. Samlet på  
koncernen er omkostningerne  
kun steget med 2,0 mio. kr.

Fig. 42

Nøgletal (Opgjort pr. 31. december 2015) 2015 2014 2013

VAND

Vandforsyningsledning, km 396 402 403

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 1.771.365 1.768.297 1.915.218

Solgt mængde, m3 1.588.089 1.611.291 1.614.041

Vandspild, % 10,6 9,2 16,0

Antal kunder 10.705 10.742 10.688

SPILDEVAND

Spildevandsledninger total, km. 983 969 972

Renseanlæg, stk. 13 13 16

Pumpestationer, stk. 446 271 278

PE/døgn 55.757 83.151 112.230

Modtaget spildevandsmængde, m3 10.167.612 10.600.805 9.180.855

Solgt spildevandsmængde, m3 2.349.502 2.345.425 2.335.303

Antal tanke i tømningsordninger 2.659 2.894 3.183

Antal kunder tilsluttet kloaknettet 18.802 18.788 18.759

AFFALD

Genbrugspladser, stk. 3 3 3

Indsamlet affald, inkl. genbrugspladser, ton 45.141 44.613 43.512

Kunder (dagrenovation) 21.560 21.519 22.735

Kunder (genbrugsindsamling) 19.877 19.787 19.716

Besøgende på genbrugspladser 329.453 338.850 314.000

MEDARBEJDERE

Antal fuldtidsstillinger 71 70 71

(Mio. kr.) 2015 2014

Omsætning 51,4 47,8

Driftsudgifter -49,5 -45,6

Afskrivninger -0,7 -1,1

Resultat 1,2 1,1

Selskabsskat -0,3 -0,3

Resultat efter skat 0,9 0,8

Investeringer -0,6 -1,6

Fig. 41 ØKONOMISKE RESULTATER FOR HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S
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