
PROVAS 
ÅRSBERETNING 
2018



Indholdsfortegnelse

Ledelsesberetning 3

Vand 4-5

Affald & Genbrug 6

Spildevand 7

Kunder 8

Arbejdsmiljø 8

Økonomi 9-10



2018 har ført Provas i en ny retning. Året startede med konstituering af ny 
bestyrelse. I slutningen af 2018 blev der også skiftet ud på direktørposten. 
Esge Homilius, tidligere chef for Teknik og Miljø ved Haderslev Kommune, 
blev indsat som fungerende direktør og er nu fastansat som administrerende 
direktør for Provas. 

Første spadestik i Jomfrusti-projektet
Det første spadestik blev taget på Jomfrusti-projektet i 2018. Haderslev 
Kommune og Provas arbejder sammen om at forny og klimasikre bydelen i 
Haderslev. Jomfrustien har historisk set været plaget af oversvømmelser, og da 
klimaforandringerne over tid vil medføre flere ekstreme nedbørshændelser, har 
Haderslev Kommune i samarbejde med Provas besluttet at klimasikre Jomfrustien.
 
I august startede Provas med at renovere kloakken under Bygnaf i Haderslev, der 
er gået i stykker på grund af årtiers trafikbelastning. Ledningen skal både renoveres 
og udvides, så den fremover kan tage en del af regnvandet fra Jomfrustien. 

Vejen er banet for ny genbrugsplads
Der blev også taget markante skridt mod en ny genbrugsplads i Haderslev. 
Haderslev Kommune godkendte en ramme på 60 mio. kr. til etableringen, 
og en ny lokalplan for Knavvej blev vedtaget i efteråret 2018. Det betyder, 
at Provas nu for alvor kan komme i gang med projekteringen og sikre, at 
borgere i Haderslev Kommune også i fremtiden kan aflevere affald og 
genbrugsmaterialer på en bæredygtig måde.

Gevinst for vandkunder
Provas begyndte at udskifte vandmålere hos vandkunder i efteråret 2018. 
De skal nu have fjernaflæste vandmålere og slipper dermed for den årlige 
manuelle aflæsning. Målingerne bliver mere præcise, og det bliver nemmere 
at opdage uregelmæssigheder.

Tør sommer gav udfordringer
Ligesom resten af landet var det også en tør sommer i Haderslev Kommune. 
Ekstremt vejr som f.eks. en meget varm sommer kan medføre, at jorden bevæger 
sig og påvirker vandledningerne. Derfor så vi et større antal ledningsbrud i 2018. 

Samfundsansvar
Provas blev i 2018 også fødevarecertificeret i form af ISO-22000, hvormed vi 
dokumenterer, at Provas har styr på at vurdere og forebygge risici i produktion 
og distribution af drikkevand. 

Provas deltager de kommende tre år sammen med brancheorganisationen 
DANVA og 10 andre forsyningsselskaber i den nationale rekrutteringskampagne 
”Vand med ansvar”. Formålet er at tiltrække nyuddannet fagpersonale til 
forsyningsbranchen. Hos Provas er både en projekt- og planlægningsingeniør 
med som ambassadører i diverse kampagner.

Vi gennemførte i 2018 en kundetilfredshedsundersøgelse og opnåede det 
hidtil bedste resultat. 

Vi går 2019 i møde med store forventninger til de mange drifts- og 
projektaktiviteter, der skal sikre forsyningen til de kommende generationer i 
Haderslev Kommune.

Ledelsesberetning

Side 3

Thies Mathiasen
Bestyrelsesformand 

Esge Homilius
Administrerende direktør 



Provas leverer drikkevand til 10.835 forbrugssteder i Haderslev Kommune. 
Kortet herunder viser, hvor Provas leverer vand. De øvrige områder får vand 
fra private vandværker eller egen boring.

Stort vandtab i 2018
I 2018 udpumpede Provas’ vandværker 1.850.213 m³ vand ud til 
ledningsnettet. Dog har Provas’ vandkunder kun brugt 1.600.918 m³ vand. 
Det giver et vandtab på 13,3%. Ambitionen er, at vandtab skal være under 
10%, så resultatet er naturligvis ikke tilfredsstillende. 

Provas arbejder på at minimere vandtabet og har bl.a. opsat flere målerbrønde 
samt lavet forskellige sektioneringer af ledningsnettet. Det gør det nemmere 
at identificere, hvor vandtabet sker, og sikre en hurtigere udbedring af skader, 
så vandtabet bliver reduceret.

Den varme sommer i 2018 har også spillet ind i vandtabet. De ekstreme 
vejrforhold får jorden til at bevæge sig, så ledningerne i jorden går i stykker. 
Det er en af årsagerne til den store stigning i ledningsbrud i 2018. 
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Drikkevandssikkerhed
Provas tager ca. 250 kontrolprøver om året fordelt over forbrugssteder, 
ledningsnettet og vandværkerne. I 2018 viste 10 af prøverne en overskridelse 
af krav til vandkvaliteten:

• To af overskridelserne var i forhold til lovkrav til kimtal 22. 
• Tre af overskridelserne var i forhold til lovkrav om coliforme bakterier. 
• To af overskridelserne var i forhold til lovkrav om pH-værdi. De sidste tre 

overskridelser var i forhold til lovkrav om mængde af turbiditet og jern.
 
Alle overskridelserne er løbende blevet behandlet, og myndigheden er 
blevet orienteret. Ingen af overskridelserne har haft konsekvenser for 
drikkevandssikkerheden og Provas’ vandkunder.

Provas blev i 2018 fødevarecertificeret (ISO-22000) for sit arbejde med 
drikkevandssikkerhed. 

Fjernaflæste målere
I 2018 begyndte Provas at installere fjerneaflæste vandmålere hos sine 
kunder, der fremover slipper for den årlige manuelle måleraflæsning. Målerne 
sikrer en nøjagtig vandregning og mulighed for, at kunderne kan overvåge 
vandforbruget digitalt og få besked ved store udsving. På sigt vil vi også 
overgå fra acontoafregning til afregning af faktisk forbrug.

For Provas betyder det, at ledningsnettet bliver nemmere at overvåge, så 
lækager og vandbrud hurtigere kan lokaliseres og udbedres. De fjerneaflæste 
målere letter også en administrativ byrde, da der ikke skal udsendes 11.000 
aflæsningskort hvert år. 
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Nøgletal for vand 2016 2017 2018

Solgt, m² 1.594.037 1.579.953 1.600.918

Udpumpet, m² 1.809.925 1.785.835 1.850.213

Vandtab, % 12,2 11,5 13,3

Ledningsbrud 26 14 41

Antal forbrugssteder 10.764 10.805 10.835

Projektet sker i samarbejde med Haderslev Fjernvarme, som også skal have 
udskiftet varmemålere ved mange af deres kunder. Ved at gøre det sammen 
bliver kunderne generet så lidt som muligt. Haderslev Fjernvarme og Vojens 
Fjernvarme stiller deres antennenetværk til rådighed, så forbrugsdata kommer 
ind til Provas.



Provas henter affald og genbrug ved 21.608 husstande i Haderslev Kommune. 
Provas driver også tre genbrugspladser i Gram, Vojens og Haderslev. 

Ny genbrugsplads
Byrådet godkendte i 2018 en ramme på 60 mio. kr., som visionen om en 
bæredygtig, funktionel og fremtidssikret genbrugsplads skal realiseres 
indenfor. Genbrugspladsen skal placeres ved Knavvej i Haderslev, og 
der er vedtaget en ny lokalplan for området. Første spadestik forventes 
taget i 2020.

På affald- og genbrugsområdet er fokus både nationalt og globalt på 
at flytte mængder op i affaldshierarkiet. Det gælder om at forebygge 
eller genanvende materialer i større omfang fremfor at bortskaffe og 
brænde materialerne. Lovkravene til området bliver således skærpet i 
de kommende år.

Affald- og genbrugsindsamling
Borgerne kan også gøre en indsats i hjemmet. I Haderslev Kommune 
kan man få en genbrugsbeholder og sende plast, papir, metal, glas, 
pap og hårdplast til genanvendelse. I 2018 blev der hentet 3.033 
tons genanvendeligt materiale og 12.382 tons restaffald via Provas’ 
indsamlingsordninger. 

Borgerne har også mulighed for at aflevere farligt affald i forbindelse 
med restaffald. I 2018 var der en stigning på mere end 15% i antallet 
af kasser med farligt affald. En af årsagerne er, at Provas har kørt 
kampagner i bl.a. Ugeavisen og på Facebook, hvor kunderne bliver 
informeret om ordningen.

Affald & Genbrug

Side 6

Nøgletal for Affald & Genbrug 2016 2017 2018

Total indsamlet mængde, ton 46.658 45.088 50.489

Restaffald, ton 12.134 12.555 12.382

Genbrug, ton 3.560 3.470 3.033

Miljøstationer, ton 456 247 311

Genbrugspladser, ton 28.999 28.638 34.436

Antal farligt affald-kasser 
indsamlet 4.728 4.894 5.709

Antal besøg,  
genbrugspladser 319.000 340.134 335.187

Antal husstande,  
restaffald 21.537 21.618 21.608

Antal husstande, 
genbrugsbeholder 19.902 20.002 20.175



Provas bortleder og renser spildevand fra 19.063 forbrugssteder og sørger 
for tømning af 2.436 bundfældnings- og samletanke i Haderslev Kommune. 
Rensningen af spildevandet foregår på 12 rensningsanlæg. 
 
Udledningskvalitet
Provas skal sikre, at spildevandet bliver renset, så det overholder 
myndighedskrav og kan udledes i enten bæk, fjord eller hav. 

Tre rensningsanlæg overholdte ikke kravet til udledningskvaliteten. Ved 
Sommersted og Skrydstrup Renseanlæg var der overskridelse på ammonium. 
Ved Sommersted var det pga. en defekt iltmåler, som er blevet skiftet, og ved 
Skrydstrup var det pga. overbelastning.
Ved renseanlægget i Over Jerstal var der en overskridelse af iltmætningen. En 
ny efteriltning er blevet etableret, så renseanlægget igen overholder kravet til 
udledningskvaliteten.

Alle overskridelserne havde et så lille omfang, at de ikke har haft betydning 
for borgere eller miljø. Alle overskridelser er indberettet til myndighederne.

Ny spildevandsplan for Haderslev Kommune
Gennem 2018 har Provas og Haderslev Kommune været i gang med at 
udarbejde en ny spildevandsplan. Medarbejdere fra begge organisationer 
arbejder tæt sammen for at finde de bedste løsninger for borgerne og miljøet 
i Haderslev Kommune. Det forventes, at en ny plan kan præsenteres i 2020.
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Nøgletal for spildevand 2016 2017 2018

Modtaget  
spildevand, m3 8.192.386 8.239.224 7.110.084

Solgt spildevand, m3 2.400.718 2.427.725 2.495.052

Antal tanke i  
tømningsordninger 2.575 2.496 2.436

Antal forbrugssteder  
tilsluttet kloaknettet 18.689 18.900 19.063

Rensningsanlæg i Haderslev Kommune



Provas er bevidst om sin monopolstilling på vores kerneydelser, og at kunderne 
– som borgere i kommunen – derfor ikke bare kan skifte Provas ud med en 
anden udbyder. Derfor er der fokus på høj kundetilfredshed. Provas arbejder 
med mange former for kundehenvendelser og feedback – ud over den daglige 
dialog med frontpersonalet og på Facebook, så spørger vi dem også direkte en 
gang om året. Resultatet anvendes dels til vurdering af tilfredshedsniveauet 
dels til vurdering af, om der er områder, hvor vi kan forbedre os. 

Vi har et overordnet mål for kundetilfredsheden på indeks 85 for 
privatkunder. I efteråret 2018 gennemførte Provas en tilfredsundersøgelse på 
privatkunder, som resulterede i indeks 90. Det hidtil bedste resultat. Blandt 
de forbedringer, der er blevet arbejdet med, er bl.a. kundemedarbejdernes 
juridiske kompetencer, medarbejderprofil og synlighed på genbrugspladserne, 
udvikling af stil, sprogbrug og budskaber på Facebook samt øget fokus på 
kundekommunikation i anlægsprojekter. 

I Provas har vi fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Der bliver løbende 
fulgt op på dette via de enkelte arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalget. 
I 2018 skete der 3 uheld uden fravær, et enkelt uheld med fravær og ét ”nær-
ved-uheld”. En medarbejder slog hovedet op i kanten på en rendegraverskovl 
og fik en mindre hjernerystelse. Sikkerhedsinstrukserne er gennemgået 
sammen med medarbejderne for at undgå lignende fremover.

Korttidssygefraværet er steget fra 2,4% til 2,6% i forhold til 2017. Dog er 
sygefraværet i alt faldet fra 5,5% til 4,3% i forhold til 2017.

Kunder Arbejdsmiljø
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Medarbejdere 2016 2017 2018

Antal fuldtidsstillinger 77 75 74

Kvinder, % 46 47 47

Mænd, % 54 53 53

Gennemsnitsalder, år 50,3 50,5 50,3

Gennemsnitsanciennitet, år 10,6 11,3 10,9

Sygefravær, kort tid, % 2,2 2,4 2,6

Sygefravær, i alt, % 5,2 5,5 4,3

Fraværsdage i gennemsnit 11,4 12,3 9,4



Provas arbejder som offentlig ejet selskab efter Haderslev Kommunes 
ejerstrategi. 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 2018
Provas havde i 2018 samlede indtægter for 189 mio. kr., driftsudgifter for 105 
mio. kr. og investeringer for 126 mio. kr.
Investeringerne i 2018 er foretaget for at fremtidssikre forsyningssikkerheden 
i Haderslev Kommune. Lånet bliver afdraget med takststigninger. Derved vil 
den samlede økonomi over tid ”hvile-i-sig-selv”. Denne finansieringsstrategi 
er valgt fremfor at henlægge penge løbende fra takststigninger, så borgerne 
får udbytte af investeringerne hurtigere.

Takster
Vandtaksten forbliver den samme i 2019.

Spildevandstaksten stiger med 1,4%. Stigningen skyldtes primært udvidelse 
af forsyningsområdet, klimaforbedringer mv.

Affaldstaksten stiger i 2019 med 10,2%. Stigningen skyldes primært indkøb 
af restaffaldsbeholdere i 2017. Beholderne var ejet af renovatøren, som ifølge 
rygtet var tæt på konkurs. For at sikre forsyningssikkerheden valgte Provas 
at fremskynde det planlagte opkøb af beholderne. Haderslev Byråd valgte i 
2018, at taksten kun måtte stige med 2,3%, og udskød dermed udgifterne til 
en stigning i 2019. 

Vandtaksten - pr. m³ inkl. moms

Spildevandstaksten - pr. m³ inkl. moms

Affaldstaksten - total inkl. moms

Økonomi
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Hvad går driftsudgifterne til?

Vand

Indvinding

Distribution

Renter

Administration og øvrige udgifter

Affald

Dagrenovation

Indsamling genbrug

Genbrugspladser

Administration og øvrige udgifter

Spildevand

Transport

Rensning

Renter

Administration og øvrige udgifter

Tilbagebetaling vejafvandingsbidrag

Service*

Personale

Bygninger

Administration

*Service udgifterne er financeret   
gennem taksten for vand (18%),    
spildevand (49%) og affald (33%). 
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3,7 mio. kr.

9,6 mio. kr.
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19 mio. kr.
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0,6 mio. kr.


