
ÅRSBERETNING 2017



10.805 
KUNDER

18.900 
KUNDER

21.618 
KUNDER

VAND SPILDEVAND AFFALD

Tilfredse kunder
Vi vil have tilfredse kunder. 
I 2017 har vi gennemført en større kundeundersøgelse, 
der har gjort os meget skarpere på, hvad der optager 
vores kunder. På den baggrund har vi bl.a. styrket vores 
kommunikation før, under og efter anlægsprojekter, så 
kunderne hele tiden ved, hvad de kan forvente. Efter et 
anlægsprojekt får de berørte kunder nu også tilsendt et 
elektronisk spørgeskema, så vi kan lære af vores kunders 
oplevelser og derigennem forbedre vores service. 

I 2016 tilkendegav 92% private kunder at de enten var 
”tilfreds” eller ”meget tilfredse” med vores services. 
I 2017 tilkendegav 89% af vores erhvervskunderne at de 
enten var ”tilfreds” eller ”meget tilfreds” med vores services. 

2017 er også året, hvor vi fik en ny hjemmeside. Væk er 
det indforstået specialistsprog, så siden nu fremstår med 
udgangspunkt i kundernes informationsbehov. 
Tjek den ud på www.provas.dk 



Innovation på første række
Vi vil være en arbejdsplads, der kan tiltrække og 
fastholde innovative og nysgerrige medarbejdere. 
Derfor er vi utroligt stolte over og glade for, at vi 
2017 indgik et innovationssamarbejde med Grundfos. 
Medarbejderinddragelse er et af de allermest effektive 
redskaber til innovation, og derfor arbejder medarbejdere 
fra Provas og Grundfos tæt sammen om at udvikle ny 
software til bedre styring af spildevandsnettet. 

Projektets omdrejningspunkt er en systematisk 
indsamling af data om bl.a. flowet i spildevandet. Data 
bliver bl.a. omsat til et bedre hydraulisk overblik og 
energioptimering, fordi pumperne bliver indstillet til at 
yde lige præcis det, de skal. Dertil kommer, at vi vil kunne 
fjernaflæse pumpens tilstand og dermed bedre planlægge 
vedligeholdelsesopgaver.
Projektet undersøger effektiviseringspotentialet på 
tre områder - uvedkommende vand, vedligehold af 
pumpestationer og alarmer.



Løsninger for fremtiden
Vi vil være kendt for fremtidssikrede og 
bæredygtige løsninger, der er til gavn for 
nuværende og kommende kunder. 
En af disse løsninger er vores spildevandsbassin under 
Hertug Hans Plads i det centrale Haderslev, som blev 
indviet i 2017.
 
Under heftige skybrud kan kloakrørene have svært ved 
at håndtere alt vandet, og det kan betyde, at urenset 
spildevand løber ud i fjorden. Det 1.800 kubikmeter store 
bassin gør det muligt at opbevare spildevandet, indtil der 
igen er plads i rørene, og spildevandet kan blive ledt ud 
til vores renseanlæg. Bassinet er bygget under jorden, så 
vi både bevarer Hertug Hans Plads og p-pladserne samt 
skåner Haderslev Fjord.   

BASSINET UNDER  
HERTUG HANDS PLADS KAN RUMME  

1,8 MILLIONER 
LITER VAND



Kom indenfor. Vi lytter
Vi vil gerne have en åben dialog med vores 
interessenter. Fordi vi kan blive en bedre og 
tilpasningsdygtig forsyning af at lære, hvordan 
andre ser på os og vores samfundsrolle. 
Vi er i gang med at udvikle en ny genbrugsplads i 
Haderslev, og projektledelsen involverede tidligt vores 
egne medarbejdere, medarbejdere fra Haderslev 
Kommune, politikere, repræsentanter fra lokale 
uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Deres input 
har givet projektledelsen en bred forståelse af, hvad en 
ny og bæredygtig genbrugsplads skal kunne. Vi vil nemlig 
have en genbrugsplads, der er helt fantastisk - for miljø og 
mennesker. Interessenternes input er fundamentet for det 
projektforslag, der blev udarbejdet i 2017 og kommer til 
politisk behandling i 2018.   
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Styr på økonomien
Vi vil have en sund balance i vores økonomi. 
Vi følger altid op på drift og investeringer, så vi 
sikrer en jævn og langtidssigtet takstudvikling.  
Vi har både vand-, affald- og spildevandskunder. For 
hver krone vores kunder betaler til vand, går 36% til 
investeringer, 22% til driftsomkostninger og 42% til moms 
og afgifter. 

Ved spildevand er det 50% til investeringer, 24% til 
driftsomkostninger, 21% til moms og afgifter og 5% til 
tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag.

Under affald er det 12%, der går til investeringer, 6% til 
administration/planlægning, 23% til dagrenovation, 12% 
til genbrugsindsamling, 30% til genbrugspladser og 18% til 
moms. 



Ansvar for at læring
Vi vil bidrage til at uddanne kommende 
generationer af elever, lærlinge og studerende. 
Derfor har vi løbende praktikanter og lærlinge fra 
folkeskoler, erhvervsuddannelser og universiteter. 
I 2017 blev vores første kontorelev færdiguddannet, og 
en ny elev startede. Vi havde en praktikant fra RUC til 
at bidrage med udviklingen af socio-økonomisk vinkel på 
driften af vores affaldsafdeling, og i laboratoriet er der 
løbende masser af praktikanter, der skal lære at tage og 
analysere prøver. 

Vi indgår også samarbejder og partnerskabsaftaler 
med uddannelsesinstitutioner. I 2017 kørte vi tætte 
samarbejder med både SDU og FlowFactory i Haderslev. 
Sidstnævnte bidrog til udvikling af formidlingskoncepter 
om genbrug til unge, og SDU er i gang med at udvikle 
en model af spildevandsrensningen, som kan bruges i 
læringsforløb, så også samfundets yngste kan få indblik i, 
hvordan vi behandler vandets afløb til udløb. 
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