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Provas sørger for, at der kommer rent drikkevand ud af hanerne i Haderslev Kommune� 
Vi sørger også for, at kloakkerne fungerer, så spildevandet kan blive ledt ned på vores 
rensningsanlæg og renset, så det igen kan indgå i vandets kredsløb� Skraldet tager vi også, 
og så driver vi tre genbrugspladser, hvor vi hjælper vores kunder med at sortere affald, så 
det kan blive genbrugt. Det gør vi med blik for, at det skal være økonomisk effektivt og 
skabe lokal værdi�

Vi går op i at skabe tætte relationer med kunder, samarbejdspartnere, uddannelsesinstitutioner og myndigheder. Ellers 
kan vi ikke løse vores opgaver og gøre en forskel for miljø og mennesker - både i dag og for fremtidige generationer.

De tætter relationer var omdrejningspunktet, da vi i maj kunne byde energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. 
Lilleholdt velkommen. Vi præsenterede ministeren for 3 spændende projekter, der er baseret på kundeinvolvering og 
tæt samarbejde med ejer og leverandører. Bl.a. kunne vi fortælle ministeren om vores innovationssamarbejde med 
Grundfos. Det, der startede med en kop kaffe og udviklede sig til et lille pilotprojekt om optimering af pumper, er nu et 
højt profileret fælles innovationsprojekt, som Grundfos har sat på sin globale dagsorden. Det er vi stolte af at være en 
del af.  

Tættere relationer er vejen frem
Desværre blev vores forslag til en ny rensestruktur ikke politisk vedtaget i 2017. Det har vi lært meget af. Vi fik ikke 
arbejdet tæt nok sammen med vores ejer og interessenter, så det forsøger vi at dæmme op for i udviklingen af en ny 
spildevandsplan. Vi arbejder nu meget tættere sammen med Haderslev Kommune om udpegning af indsatsområder og 
inddragelse af interessenter, så vi kan sikre, at vores arbejde bliver omsat til praksis og kommer kunder og miljø til gode.

Tilfredse kunder
Vi arbejder altid for at gøre vores kunder tilfredse med vores service. Derfor har vi bl.a. styrket vores kommunikation 
med vores kunder før, under og efter anlægsprojekter, så kunderne hele tiden ved, hvad de kan forvente. Vi har 
også skruet op for annoncering i både trykte og digitale medier, når optimering af driften påvirker forsyningen. 
Velinformerede kunder skaber arbejdsro i pressede situationer. I 2017 gennemførte vi også en erhvervskundeanalyse, 
som viste ’høj tilfredshed’. Vi er selvsagt meget glade for, at vi bidrager til et godt erhvervsliv i Haderslev Kommune.

Tilfredse medarbejdere
De gode resultater, vi skaber i Provas, er udelukkende kommet i hus pga. vores medarbejdere, der hver dag yder en 
stor indsats for at sikre forsyningen. Derfor er vi også glade for, at der er fremgang i den interne trivsel i Provas, hvor 
en intern trivselsundersøgelse viste en høj grad af tilfredshed og fagligt engagement. 

Ny bestyrelse
2017 sluttede med, at Provas fik en ny bestyrelse. Bestyrelsen tiltrådte 1. januar 2018, og vi glæder og til at sætte nye 
lokale aftryk sammen med den nye og meget engagerede bestyrelse, hvor både kunder, medarbejdere og byrådet er 
repræsenteret.

Opgjort pr. 31. december 2017 2015 2016 2017

VAND
Vandforsyningsledning, km 396 412 415

Vandværker, stk. 3 3 3

Indvindingsboringer, stk. 13 13 13

Afværgeboringer, stk. 3 3 3

Vandtårne, stk. 2 2 2

Trykøgere, stk. 6 8 8

Udpumpet mængde, m³ 1.771.365 1.809.925 1.785.835

Solgt mængde, m³ 1.588.089 1.594.037 1.579.953

Vandspild, % 10,6 12,2 11,5

Antal kunder 10.705 10.764 10.805

SPILDEVAND
Spildevandsledninger total, km. 983 1.012 1.033

Renseanlæg, stk. 13 13 13

Pumpestationer, stk. 446 516 594

Modtaget spildevandsmængde, m³ 10.167.612 8.192.386 8.239.224

Antal tanke i tømningsordninger 2.659 2.575 2.496

Antal kunder tilsluttet kloaknettet 18.802 18.689 18.900

AFFALD
Genbrugspladser, stk. 3 3 3

Indsamlet affald, inkl. genbrugspladser, ton 45.141 45.314 45.088

Kunder (dagrenovation) 21.560 21.537 21.618

Kunder (genbrugsindsamling) 19.877 19.902 20.002

Besøgende på genbrugspladser 329.453 319.000 340.134

MEDARBEJDERE
Antal fuldtidsstillinger 71 77 75

Gennemsnits anciennitet, år 10,1 10,6 11,3

Gennemsnitsalder, år 51,2 50,3 50,5

Kompetenceudvikling, %1 5,3 4,5 4,4

Medarbejderomsætning, % 6,4 6,6 5,3

Trivsel, indekspoint2 78 - 83

Mænd, % 62 54 53

Kvinder, % 38 46 47

Arbejdsulykker med fravær 0 3 0

Arbejdsulykker uden fravær 6 10 8

Sygefravær, kort tid, %3 1,5 2,2 2,4

Sygefravær, i alt, % 1,7 5,2 5,5

1 Medarbejdertimer til kompetenceudvikling ift. produktive timer til rådighed
2 Indekspoint: <45 meget lav tilfredshed : 45-59 lav tilfredshed : 60-74 middel tilfredshed : 75-85 høj tilfredshed : 86-100 meget høj tilfredshed
3 Tallene er kun for egen sygdom

NØGLETALLEDELSESBERETNING

Theis Mathiesen
Bestyrelsesformand

John Hartvig Mølgaard
Administrerende direktør
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Provas arbejder som offentlig ejet selskab efter Haderslev Kommunes ejerstrategi. Ejerstrategien fremhæver 
forsyningssikkerhed for borgerne i Haderslev Kommune som den vigtigste opgave for Provas: Provas’ kerneopgave er 
således at sikre, at kommunens borgere har rent drikkevand, at deres affald bliver afhentet og håndteret, og at deres 
spildevand bortledes og renses. 

Provas er som følge af ejerforholdet et ”hvile-i-sig-selv”-selskab. Det betyder, at der over tid skal være balance mellem 
indtægter og udgifter til drift og investeringer.

Resultat for 2017
Provas havde i 2017 samlede indtægter for 186 mio. kr., driftsudgifter for 106 mio. kr. og investeringer for 138 mio. kr. 
Det giver et merforbrug på 58 mio. kr., som bliver dækket ved at optage et anlægslån i Kommunekredit.

Investeringerne i 2017 er lavet for at fremtidssikre forsyningssikkerheden i Haderslev Kommune. Lånet bliver afdraget 
ved hjælp af stigninger i takster. Derved vil den samlede økonomi over tid ”hvile-i-sig-selv”. Denne finansieringsstrategi 
er valgt fremfor at tilsidesætte penge løbende fra takststigninger, så borgerne får udbytte af investeringerne hurtigere. 

Spildevand (183 mio. kr)

Vand (38 mio. kr.)

Affald (55 mio. kr.)

  Solgte mængder       Fast bidrag       Tilslutningsbidrag
  Vejafvandingsbidrag       Lånoptagelse

  Solgte mængder       Fast bidrag       Tilslutningsbidrag
  Andre indtægter       Lånoptagelse

  Grundgebyr       Tømningsgrbyr     
  Erhvervsaffald       Genanvendelige materialer

  Transport       Rensning       Renter
  Øvrige udgifter       Tilbagebetaling vejafvandingsbidrag       Investeringer 

  Indvinding       Distribution       Renter
  Øvrige udgifter       Investeringer

  Dagrenovation       Indsamling genbrug       Genbrugspladser
  Øvrige udgifter       Investeringer

Hvor kommer pengene fra... ...og hvor går de hen?ØKONOMI

0 50 mio. kr. 100 mio. kr. 150 mio. kr. 200 mio. kr. 250 mio. kr.

Indtægter

Driftsudgifter Investeringer

Hvor kommer pengene fra��� ���og hvor går de hen?
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Tilfredse kunder
Vi vil have ti lfredse 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 
kommunikati on før, under og eft er anlægsprojekter, så 
kunderne hele ti den ved, hvad de kan forvente. Eft er et 
anlægsprojekt får de berørte kunder nu også ti lsendt et 
elektronisk spørgeskema, så vi kan lære af vores kunders 
oplevelser og derigennem forbedre vores service. 

I 2016 ti lkendegav 92% private kunder at de enten var 
”ti lfreds” eller ”meget ti lfredse” med vores services.
I 2017 ti lkendegav 89% af vores erhvervskunderne at de 
enten var ”ti lfreds” eller ”meget ti lfreds” med vores services. 

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

Kom indenfor. Vi lytt er
Vi vil gerne have en åben dialog med vores 
interessenter� Fordi vi kan blive en bedre og 
ti lpasningsdygti g 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 ti dligt vores 
egne medarbejdere, medarbejdere fra Haderslev 
Kommune, politi kere, repræsentanter fra lokale 
uddannelsesinsti tuti oner og erhvervslivet. Deres input 
har givet projektledelsen en bred forståelse af, hvad en 
ny og bæredygti g genbrugsplads skal kunne. Vi vil nemlig 
have en genbrugsplads, der er helt fantasti sk - for miljø og 
mennesker. Interessenternes input er fundamentet for det 
projektf orslag, der blev udarbejdet i 2017 og kommer ti l 
politi sk behandling i 2018.   

10�805
KUNDER

18�900
KUNDER

21�618
KUNDER

VAND SPILDEVAND AFFALD

Innovati on på første række
Vi vil være en arbejdsplads, der kan ti ltrække og 
fastholde innovati ve og nysgerrige medarbejdere. 
Derfor er vi utroligt stolte over og glade for, at vi 
2017 indgik et innovati onssamarbejde med Grundfos. 
Medarbejderinddragelse er et af de allermest eff ekti ve 
redskaber ti l innovati on, og derfor arbejder medarbejdere 
fra Provas og Grundfos tæt sammen om at udvikle ny 
soft ware ti l bedre styring af spildevandsnett et. 

Projektets omdrejningspunkt er en systemati sk 
indsamling af data om bl.a. fl owet i spildevandet. Data 
bliver bl.a. omsat ti l et bedre hydraulisk overblik og 
energiopti mering, fordi pumperne bliver indsti llet ti l at 
yde lige præcis det, de skal. Derti l kommer, at vi vil kunne 
fj ernafl æse pumpens ti lstand og dermed bedre planlægge 
vedligeholdelsesopgaver.
Projektet undersøger eff ekti viseringspotenti alet på 
tre områder - uvedkommende vand, vedligehold af 
pumpestati oner og alarmer.

Styr på økonomien
Vi vil have en sund balance i vores økonomi� 
Vi følger alti d op på drift  og investeringer, så vi 
sikrer en jævn og langti dssigtet takstudvikling.  
Vi har både vand-, aff ald- og spildevandskunder. For 
hver krone vores kunder betaler ti l vand, går 36% ti l 
investeringer, 22% ti l drift somkostninger og 42% ti l moms 
og afgift er. 

Ved spildevand er det 50% ti l investeringer, 24% ti l 
drift somkostninger, 21% ti l moms og afgift er og 5% ti l 
ti lbagebetaling af vejafvandingsbidrag.

Under aff ald er det 12%, der går ti l investeringer, 6% ti l 
administrati on/planlægning, 23% ti l dagrenovati on, 12% 
ti l genbrugsindsamling, 30% ti l genbrugspladser og 18% ti l 
moms. 

VAND

Investeringer Drift somkostninger
Moms og afgift er

SPILDEVAND

Investeringer Drift somkostninger
Tilbageb. Vejafv. Moms og afgift er

AFFALD

Investeringer Administrati on/Planlægning Dagrenovati on
MomsGenbrugspladserGenbrugsindsamling

Løsninger for fremti den
Vi vil være kendt for fremti dssikrede og 
bæredygti ge løsninger, der er ti l 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 heft ige skybrud kan kloakrørene have svært ved 
at håndtere alt vandet, og det kan betyde, at urenset 
spildevand løber ud i fj orden. Det 1.800 kubikmeter store 
bassin gør det muligt at opbevare spildevandet, indti l der 
igen er plads i rørene, og spildevandet kan blive ledt ud 
ti l 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

Ansvar for at læring
Vi vil bidrage ti l at uddanne kommende 
generati oner af elever, lærlinge og studerende. 
Derfor har vi løbende prakti kanter og lærlinge fra 
folkeskoler, erhvervsuddannelser og universiteter� 
I 2017 blev vores første kontorelev færdiguddannet, og 
en ny elev startede. Vi havde en prakti kant fra RUC ti l 
at bidrage med udviklingen af socio-økonomisk vinkel på 
drift en af vores aff aldsafdeling, og i laboratoriet er der 
løbende masser af prakti kanter, der skal lære at tage og 
analysere prøver. 

Vi indgår også samarbejder og partnerskabsaft aler 
med uddannelsesinsti tuti oner. I 2017 kørte vi tætt e 
samarbejder med både SDU og FlowFactory i Haderslev. 
Sidstnævnte bidrog ti l udvikling af formidlingskoncepter 
om genbrug ti l 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 afl øb ti l udløb. 

ÅRSBERTNING 2017



Fjordagervej 32
6100 Haderslev
Tlf: 73 520 520
info@provas.dk

www�provas�dk


