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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Fraværende Ole Bang og Allan Emiliussen

Punkt 2: Gensidig orientering

Invitation til DANVA Årsmøde 2020, der afvikles 14. - 15. maj er vedlagt som bilag.
Årsmødet er målrettet bestyreser og topledelsen i vand- og spildevandsselskaber.

Beslutning for Punkt 2: Gensidig orientering

Haderslev arbejder på at styrke sit image som grøn kommune.

Spildevandsplanen er under godkendelse i UPM.

Provas har fremlagt diverse projekter på UPM.

UPM har godkendt de forskellige projekter.

Datoen for Dabnvas årsmøde er den 28. og 29. maj.

Gunner og Søren deltager, resten melder tilbage.

Rådiverudbuddet på Ressourcecentrum sendes ud i morgen.

I SamAqua er der en fælles kontrakt på laboratorieydelser. Leverandøren har ikke leveret
en tilfredsstillende kvalitet. Provas har derfor opsagt kontrakten, hvilket leverandøren har
accepteret. Der laves et nyt udbud.

Ombygningen af forsyningshuset begynder snart. Skitser til ombygningen findes på
gangen ved garderoben. Budgettet bliver højere end udmeldt, bl.a pga. ventilationen skal
justeres og hygienjekrav. Budgeet justeres efter behov.

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR, har tabt en dom ved landsretten vedr.
tilslutningsbidrag på en erhvervsgrund der bliver lavet om til bolig. Mailen er vedlagt
referatet.
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DANVA ÅrsmøDe 2020
Invitation til 

Torsdag den 28. maj og fredag den 29. maj

Kære medlem

Det er mig en stor fornøjelse at invitere dig til DANVA 
Årsmøde og generalforsamling den 28. og 29. maj 
2020 i MESSE C Fredericia, Vestre Ringvej 101, 7000 
Fredericia. Alle medlemmer af DANVA er velkomne.

Årsmødet starter torsdag den 28. maj 2020 kl. 09.30.
DANVAs ordinære generalforsamling begynder kl. 
10.20.

Vi henleder opmærksomheden på, at forslag, der 
ønskes behandlet på generalforsamlingen i henhold 
til vedtægternes § 20, skal sendes skriftligt og være 
bestyrelsen i hænde senest 6 uger inden generalfor
samlingens afholdelse. Endelig dagsorden for gene
ralforsamlingen tillige med det detaljerede program 
udsendes jf. vedtægterne.

Temaet for DANVAs Årsmøde 2020 er ”Vand, Klima og 
Natur”, hvilket kommer til udtryk i programmet samt 
i afvikling af selve årsmødet, som vil være så klima
venligt som muligt.

På årsmødet vil det også være muligt at møde vand
sektorens leverandører og rådgivere på træfpunkterne 
og ikke mindst ved torsdagens middag.

Prisen for deltagelse i årsmødet er opdelt i:
Deltagergebyr: kr. 2.395,  
Festmiddag.: kr. 640, 
Forplejning torsdag: kr. 400, 
Forplejning fredag: kr. 300, 
Bemærk, at priserne er ekskl. moms pr. pers.

Eventuelle spørgsmål vedrørende årsmødet 
rettes til Helle Benjaminsen på tlf. 8793 3561, mail 
hb@danva.dk eller Else Sømod på tlf. 8793 3516, 
mail es@danva.dk.

Tilmelding skal ske via DANVAs hjemmeside  
www.danva.dk, hvor der på forsiden er en genvej 
til ”Årsmøde 2020”.

Vi åbner for tilmelding torsdag den 30.  januar 
2020. Samtidig bliver der åbnet for værelses
booking. Information vedrørende booking 
findes på www.danva.dk. Her kan du også 
se, hvilke hoteller vi har forhåndsreserve
ret værelser på.

Værelser skal bookes og afregnes 
 direkte med hotellet.

Sidste frist for tilmelding er den 28. 
april 2020.

På hjemmesiden vil du løbende 
blive orienteret om årsmødet.

Med venlig hilsen 

Lars Therkildsen 
Bestyrelsesformand DANVA

PolITIk / dIalog / workshoPs / InsPIraTIon
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Program: danVa Årsmøde 2020

TorsDAg DeN 28. mAj 2020
 09.30  Åbning af træfpunkter

10.00  Åbning af årsmødet 
  v. Lars Therkildsen, bestyrelsesformand, DANVA
  v. Susanne Eilersen, 1. viceborgmester, Fredericia 

Kommune

10.20  Generalforsamling

11.30  Årsmødetale
  v. Miljøminister Lea Wermelin

12.00  Frokost blandt træfpunkter
  Herunder speed præsentationer og networking 

Tema: Vand – Klima – Natur  

Konferencier Huxi Bach

13.00  Klimahandleplanen – målsætninger og virke
midler set fra et politisk perspektiv

  Hvad er målsætningerne? Hvad forventes af 
 forsyningsbranchen og ikke mindst vandsektoren 
og hvad kan vi byde ind med?

  v. Anne Paulin, klima, energi og forsynings 
ordfører (S), MF

  v. Signe Munk, klima, energi og forsynings 
ordfører (SF), MF

  v. Mai Villadsen, klimaordfører (Ø), MF
  Flere debattører følger

13.30  Debatten fortsætter i grupper
  Hvad kan vi som branche byde ind med i forhold til 

den nye klimalov? 

14.00  Opsamling og feedback til politikerne

14.30  Taler for fremtiden 
– hvad siger de unge politikere?

 v. Jacob Klivager (SFU)
 v. Nadia Gullestrup Christensen (RU)
 v. Lea Lindberg (DSU)
 v. Simon Fendinge Olsen, (LAU)

15.00  Træfpunkter
  Speed præsentationer og networking  

Tema: Vand – Klima – Natur

16.00  Kampen om ressourcen i forsyningssektoren 
Hæmmere og fremmere 

  Vi tager et opgør med silotænkning i forsyningssek
toren og ser på hvad der fremmer den mest bære
dygtige ressourceudnyttelse, og hvad der hæmmer 
den 

  v. Lars Aargaard, adm. direktør, Dansk Energi
  v. Mikkel Brandrup, direktør, Dansk Affalds

forening
 v. Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme
 v. CarlEmil Larsen, direktør, DANVA

16.30  Sessioner i flere spor
 1. Klimavenlige investeringer
 2. Teknologiudvikling
 3. Forsyningsstruktur
 4. Speed indlæg – VUDP projekter

17.30  Afslutning

19.00  Festmiddag med underholdning  
v. Thomas Warberg

FreDAg DeN 29. mAj 2020 
9.00 IWA 2020
  v. Anders Bækgaard, 

 kongrespræsident
9.30  SMARTnership & 

 Negotiation
  v. Keld Jensen,  

President & Managing 
Director, Center for 
Negotiation

  Et indlæg som  
sætter fokus 
på  samarbejde/ 
partnerskaber og 
 vigtigheden heraf 

10.30  Pause blandt 
 træfpunkter

11.30  Natur, vand og landbrug 
– Paneldebat

  Tillid, fællesskab og 
 partnerskaber

  v. Jakob Bjerregaard,  formand 
for KĹs udvalg for teknik og miljø 

  v. Thor Gunnar Kofoed, Landbrug og 
Fødevarer

  v. Lars Therkildsen,  bestyrelsesformand, 
DANVA 

 Flere debattører følger

12.15 Aktuelt emne

13.00 Frokost
Ændringer kan forekomme.  
Programmet opdateres  

løbende på www.danva.dk

Punkt 2, Bilag 1: Invitation DANVA Årsmøde 2020



Punkt 3: Oplæg til evaluerings- og strategiseminar

Selskab
Alle selskaber

Sagsindhold
Jf. Forretningsorden for bestyrelsen i Provas A/S og datterselskaber skal bestyrelsen
på februarmødet drøfte et oplæg til det evaluerings- og strategiseminar, som
gennemføres i starten af maj.

Beslutningskompetencen ligger hos bestyrelsen i alle selskaber.

Sagsfremstilling
Som et led i bestyrelsens årshjul gennemføres i forlængelse af maj måneds
bestyrelsesmøde et dagsseminar. Formålet med seminaret er at evaluere det seneste
års bestyrelsesarbejde og følge op på virksomhedens strategi.

I sagen her gives et oplæg til ramme for seminaret, som efterfølgende tilpasses på
baggrund af bestyrelsens drøftelse.

Det foreslås, at bestyrelsesmødet og dagsseminaret gennemføres

• eksternt
•med deltagelse af chefgruppen under seminarets strategidel
• i tidsrummet 08:30 – 20:00.

Evaluering af bestyrelsens arbejde
Evaluering af bestyrelsens arbejde er et effektivt middel til at sikre en høj præstation i
bestyrelsesarbejdet, identificere konkrete styrker og forbedringsområder samt et godt
grundlag for planlægning af bestyrelsens videre arbejde og udvikling knyttet til årshjulet.

Som en del af en bestyrelsesevaluering sættes der ofte fokus på områder som,

• hvordan bestyrelsen bedst muligt arbejder effektivt og værdiskabende?
• hvilke krav det stiller til fokus, samarbejde, kompetencer og til det enkelte
medlem?
• hvad bestyrelsen kan gøre for at sikre en positiv udvikling af bestyrelsens bidrag
og effektivitet?

Evaluering af bestyrelsens arbejde handler om, hvordan bestyrelsen – individuelt og i
fællesskab – kan fortsætte med at være eller udvikle sig til at blive en effektiv støtte i
udviklingen og skabelsen af virksomhedens resultater. Evalueringen vil typisk danne
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afsæt for udarbejdelse af en udviklingsplan, som kan understøtte den fremtidige rolle,
organisering og arbejde.

En bestyrelsesevaluering kan gennemføres ud fra forskellige metoder, hvoraf de mest
anvendte er:

1. Spørgeskema – anonymt med en rapport, der drøftes i fællesskab
2. Dialog – åben, tillidsfuld og systematisk dialog ved et bestyrelsesmøde, f.eks.
suppleret med et par individuelle forberedelsesspørgsmål og kort (15 min.)
telefonsamtale med en moderator (formanden, direktøren eller en konsulent)

3. Interview – interviews med hvert enkelt bestyrelsesmedlem, der i anonymiseret
form danner baggrund for en analyse og anbefalinger, som drøftes i bestyrelsen.
Denne model kan f.eks. håndteres af formanden, direktøren eller en konsulent.

Der lægges op til, at evalueringens formål, udbytte og metode drøftes.

Virksomhedens strategi
I seminarets strategimodul påtænker vi at

• give en status på arbejdet med strategiimplementeringen, herunder
◦ en status på virksomhedsniveau
◦ en status fra de enkelte afdelinger
◦ fremtidige perspektiver set fra chefgruppen

• drøfte konkrete elementer fra strategien for at
◦ få bestyrelsens input til arbejdet med formål, udbytte og metode

• drøfte den videre proces og evt. justering af strategien.

Blandt de elementer som påtænkes drøftet er

• Borgernes og erhvervslivets forsyningsselskab
• De store prioriteringer
• Den gode budgetproces
• Hvad er passende kvalitet
• Hvad er god forsyningssikkerhed

Hvis bestyrelsesevalueringen gennemføres uden ekstern moderator, lægges der op til, at
opfølgningen på virksomhedens strategi faciliteres af direktøren.

Der lægges op til en drøftelse af model for opfølgning på virksomhedens strategi.

Procedure
Bestyrelsen, 6. februar 2020.

Indstilling
Direktøren indstiller, at

• oplægget til det evaluerings- og strategiseminar drøftes.
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Beslutning for Punkt 3: Oplæg til evaluerings- og
strategiseminar

Dagsordenen for strategiseminaret den 5. maj blev gennemgået.

Det blev anbefalet at evalueringsmodel 2 skulle benyttes, dette blev besluttet.

Det blev drøftet om der skulle være eksterne konsulent på evalueringsopgaven, dette
blev besluttet.

Beslutningen blev drøftet generelt.
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Mission, vision og leveregler
Et lærende udviklingsforløb
Opdateret 15. november 2019

Punkt 3, Bilag 1: MVL - udviklingsproces - opdateret.pdf



Et menneske – en opgave

Mere for mindre Stærke fælles 
løsninger

Styr på tingene
Håndtering og 

læring af ”bump” 
på vejen
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Mission

Vi har fokus på cirkulær økonomi.

Vores vand, spildevand og affald indgår i kredsløb.

Vi arbejder sammen for at forbedre kredsløbene og passe på 
de fælles ressourcer.
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Vision

Vejviser
Vi vil inspirere, guide og gøre bæredygtig brug af vores fælles ressourcer 
let – ved nysgerrigt og ydmygt at bringe vores kompetencer i spil.

Fælles
Vi går på tværs og arbejder i stærke fællesskaber med fokus på, at vi er 
en del af det store samfundsfællesskab, hvor de fælles løsninger, vi 
skaber sammen, giver den største værdi. 
Vi tager ansvar og går gerne foran.

Vi tør, vi gør det og vi bliver klogere sammen
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Leveregler

Vi tør, vi gør det og vi bliver klogere sammen

 Vær interesseret – også på hvordan de andre oplever det
 Udfordr – brug din viden til at stille spørgsmål og finde svar sammen 

med andre
 Anlæg en konkret og individuel tilgang – med respekt for fællesskabet
 Gør det – prøv det af
 Lær af det sammen.
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Strategisk bagkatalog (Temaer i strategiens implementering)

Strategiske valg
 Borgernes og erhvervslivets 

forsyningsselskab
 Verdensmålene
 Forbrugerengagement
 Erhvervssamarbejder

 Adfærdspåvirkning
 Læringsmiljøer
 Strategisk kommunikation

 Prioritering af anlægsindsatsen
 Takstniveau og volumen i låneoptag
 Afløbsstrategi og kloaknet
 Vandledninger
 Klimatilpasning

 Optimering af driftsindsatsen
 Renseanlægsstruktur
 Indsamlingsordninger
 Genbrugspladser

Valg i ”dagligdagens praksis”
 Håndtering af mange og diffuse bundlinjer
 Mange retninger og fælles balancer
 Udnyttelse af tværgående potentialer
 Analysetilgang

 Helhedsorienteret økonomistyring
 Understøtte økonomisk nysgerrighed
 Ledelsesinformation
 Businesscases og effektiviseringsjagt

 Håndtering og læring af bump på vejen
 Professionalisme i en omskiftelig og dynamisk hverdag
 Læring, tilpasning og træning af det rigtige
 Kvalitet og innovation tæt på den enkelte

 Udvikling af dagligdagens praksis
 Udbuds- og samarbejdsmodeller
 Opgaveløsnings- og projektstyringsmodeller
 Konkret og individuel tilgang
 Den offentlige virksomhed
 Plads til begejstring

 Stærke, fælles løsninger
 Internt, sammen med kommunen og eksternt med 

borgere og erhvervsliv
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Udviklingsproces (Implementering af strategien)

Udviklings- og afprøvningsforløb

Provasskolen

Fællesdag
Alle i Provas
26/11-19

Indretning
Personalemøde

20/11-19

Fysisk placering (Rum som strategisk værktøj)

Udviklings- og afprøv…

Lederseminar
30/1-20

Chefseminar
10/3-20

Lederseminar
15/4-20

Bestyrelses-
møde

19/11-18

Fællesdag
Alle i Provas

13/5-20

Lederseminar
med TM

17/12-19

Lederudvikling, -sparring og -træning

Punkt 3, Bilag 1: MVL - udviklingsproces - opdateret.pdf



Udviklings- og afprøvningsforløb

7 udviklings- og afprøvningsforløb defineres på fællesdagen den 26. november 
I et koncentreret forløb på 2 måneder vil vi efterfølgende
 Bearbejde temaer fra strategiens bagkatalog til konkrete produkter
 Træne en mere agil arbejdsform (prøvehandling eller Scrum).

De 7 temaer
 FN’s 17 verdensmål (Scrum)
 Strategisk kommunikation (Scrum)
 Optimering af driftsindsatsen (Scrum)
 Helhedsorienteret (økonomi-)styring (Scrum)
 Kvalitet og innovation tæt på den enkelte (Scrum)
 Konkret og individuel tilgang (Prøvehandling)
 Stærke, fælles løsninger (Prøvehandling)
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Provasskolen

Til at understøtte strategien skaber vi et kompetenceudviklingsforløb
 Dygtige, faglige kollegaer underviser kollegaerne
 Generelt, praksisnært kompetenceløft – som bliver i Provas
 Alle skal vælge 3 af de 6 moduler. Et modul har typisk et omfang af 2 halve dage
 Provasskolen evalueres i maj og forventes gentaget i efteråret.

A. Kunder/sagsbehandling
 Forvaltningsmæssige kompetencer
 Formidling intern og ekstern, skriftligt og visuelt

B. Feedback og konstruktivt samarbejde
C. Projektledelse (klassisk/prøvehandling/Scrum)
D. Nye digitale løsninger
E. Sikkerhed i Provas og Førstehjælp
F. Provas elevatortale; nu skal du bare høre!
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Rum som strategisk værktøj
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?!?
- Vi skal lykkes for borgernes skyld…
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Punkt 4: Økonomiopfølgning 4. kvartal 2019

Selskab
Alle selskaber.

Sagsindhold
Orientering om selskabets aktuelle økonomi gennem kvartalsrapporten for 4. kvartal
2019 samt disponering af selskabernes obligationsbeholdning.

Beslutningskompetencen ligger hos bestyrelsen i alle selskaber.

Sagsfremstilling
Sagen gennemgår økonomien for Provaskoncernens selskaber. Uddybende tal fremgår
af bilag 1.

Overordnet set vurderes det, at alle budgetter overholdes. I Spildevand og Vand ses en
lavere færdiggørelsesgrad på anlægsprojekterne end budgetteret.

Der tages forbehold for regninger, der stadig kan nå at komme og skal bogføres på 2019,
ligesom revisionen af årsregnskabet medføre mindre justeringer.

Service

Der er en lidt lavere omsætning, hvilket skyldes, at der er lidt færre ansatte. Når året er
omme, opgøres regnskabet for hele Service, og resultatet fordeles på de tre selskaber.
Overskuddet der skabes sidst på året, er den markedsmæssige avance, der tjenes på
Affald.

Der er et merforbrug på ”Administrative omkostninger” og ”Andre driftsposter” på 0,6 mio.
kr., hvilket skyldes omkostningerne til den midlertidige økonomichef, den gennemførte
analyse af situationen i koncernen, leder- og medarbejderudvikling, rekruttering
mv. Samtidig har der været et merforbrug på 0,5 mio. kr. på ledelse som følge af
afskedigelser.

På grund af et lavere investeringsniveau har der været et mindreforbrug, hvilket vil give
en mindre regning til de andre selskaber.

Spildevand

Omsætningen ligger stadig over det budgetterede, hvilket skyldes en større
spildevandsmængde end budgetteret samt en højere indtjening på tilslutningsbidrag.

Samtidig er driftsomkostninger under budgettet, hvor især drift af renseanlæg bidrager
positivt.
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Forbruget på investeringer forventes at blive omkring 100 mio. kr. for hele året på grund
af udskydelser af projekter, hvilket er 36 mio. kr. lavere end budgetteret.

Forventningen til året er et samlet mindreforbrug i forhold til budgettet på ca. 36 mio. kr.

Vand

Omsætningen er 2,3 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket primært skyldes øget
vandmængde. Den øgede vandmængde giver øgede udgifter til distribution, hvor posten
ledninger har et merforbrug på 2,3 mio. kr. Samlet set overholder driften budgettet.

Anlæg forventer et mindreforbrug på 13 mio. kr. hvilket sammenholdt med driften også
bliver det samlede mindreforbrug.

Affald

Omsætningen er 2,1 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket især skyldes grund- og
tømningsgebyrer samt et mindreforbrug på tværgående samarbejder på 1,0 mio. kr.
Samtidig er forbruget på de større driftsposter under det forventede budget. Samlet set
giver driften et mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

Ligeledes forventes der et samlet forbrug på investeringer på 1,8 mio. kr., hvilket er 6,1
mio. kr. lavere end budgetteret.

Dette giver samlet mindreforbrug på 10,3 mio. kr.

Da aktivitetsniveauet generelt falder sidst på året, vil der blive lavet en mindre
overdækning i 2019. Overdækningen fungerer som opsparing og bruges til at nedbringe
lånet til Ressourcecentrum, der forventes optaget i 2020.

Debitorer

Det samlede tab på debitorer er på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 0,12% af omsætningen.
Det er et lavt og acceptabelt niveau.

Restancer

De samlede restancer er på 7,9 mio. kr., hvilket er på samme niveau som sidste år.

Økonomiske forhold
Som det ses i bilag 2, er likviditeten stadig under pres. Det er især anlægsprogrammet
for 2019, der har presset likviditeten, da der i budget 2019 var lagt op til et større
låneoptag. Der vil sandsynligvis skulle optages lån i 2020, hvilket behandles på
bestyrelsens maj-møde.

På kort sigt ses forskellige muligheder:

• Optage lån
• Sælge hele eller dele af obligationsbeholdningen.
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Det anbefales, at likviditeten justeres ved tilpasning af obligationsbeholdningen ved
hel eller delvis afhændelse.

Procedure
Bestyrelsen, 6. februar 2020.

Indstilling
Økonomi og Kunder indstiller, at:

• Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2019 tages til efterretning
• Likviditetsstyring gennem tilpasning af obligationsbeholdningen godkendes.

Beslutning for Punkt 4: Økonomiopfølgning 4. kvartal
2019

Den økonomiske afrapportering for 4. kvartal blev gennemgået.

Efter mødet er følgende blevet afklaret:

Spildevand

Den store afvigelse på autodrift skyldes at der er byttet rundt på to felter i regnearket. Det
samlede resultat er derfor det samme, men afvigelsen på autodrift er således et
mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Afvigelsen på de administrative omkostninger skyldes flere brud på vandrør end
forventet. Dette har givet et højere forbrug på rådgivere og lignende. I det endelige
regnskab vil der i forbindelse med afregning af Service ske en omplacering, således at
der ikke vil være et så stort merforbrug.

Vand

Afvigelsen på de administrative omkostninger skyldes forbrug flere brud end forventet og
derfor forbrug på rådgivere og lignende. Beløbet vil i det endelig regnskab blive lavere på
grund af der justeres i forbindelse med afregning af service.

Hvis der i 2020 budgettet allerede nu viser sig store afvigelser i forhold til budgettet vil
bestyrelsen blive orienteret således der eventuelt kan ske en åbning af budgettet.

Punkt 2:

Det blev besluttet, at likviditetsstyring ved justering af obligationsbeholdningen lå inden
for rammerne af den daglige drift og derfor ikke er et bestyrelsesanliggende
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 Service a/s 1.000 kr.  1. januar - 31. december 2019
 Budget    

2019 Realiseret Afvigelse
 Forbrugs-

procent 
 Samme periode 

2018 
Omsætning 59.665 56.778 2.887 95 61.783 
Personale omk. -44.156 -44.165 9 100 -45.605 
Laboratorium, værksted, m.v. -3.532 -3.436 -96 97 -3.645 
Administrations omk. -11.022 -11.978 956 109 -10.331 
Andre driftsposter 1.000 1.113 -113 111 922 
Finansielle poster -150 824 -974 -549 -83 
Resultat før investeringer 1.805 -864 2.669 -48 -13.137 
Investeringer -1.500 613 -2.113 -41 
"Hvile i sig selv" 305 -251 556 -82 

 Spildevand a/s 1.000 kr.  1. januar - 31. december 2019
Budget    

2019 Realiseret Afvigelse
Forbrugs-
procent

Samme periode 
2018

Omsætning 104.500 109.878 -5.378 105 80.845
Distribution -8.886 -9.171 285 103 -7.370
Drift renseanlæg -21.718 -19.117 -2.601 88 -14.773
Undersøgelse/planlægning -1.972 -510 -1.462 26 -1.470
Autodrift -630 -6.148 5.518 976 -396
Administrationsomk. -4.998 -5.023 25 101 -3.386
Andre driftsposter -70 -10 -60 15 -1.428
Finansielle poster -3.600 -3.764 164 105 -2.049
Tømningsordning 15 -558 573 -3.720 -708
Lovpligtig afdragsordning -56 -55 -1 99 -107
Resultat før investeringer 62.585 65.522 -2.937 105 49.158 
Investeringer -135.100 -98.952 -36.148 73 
"Hvile i sig selv" -72.515 -33.430 -39.085 46 

 Vand a/s     1.000 kr.  1. januar - 31. december 2019
 Budget    

2019 Realiseret Afvigelse
 Forbrugs-

procent 
 Samme periode 

2018 
Omsætning 19.222 21.556 -2.334 112 16.194 
Distribution -2.781 -4.686 1.905 169 -2.335 
Produktion -3.400 -2.827 -573 83 -2.813 
Autodrift -320 -228 -92 71 -136 
Undersøgelser/planlægning -366 -596 230 163 -255 
Administrationsomk. -2.035 -3.278 1.243 161 -2.330 
Finansielle poster -700 -764 64 109 -444 
Resultat før investeringer 9.620 9.177 443 95 -8.313 
Investeringer -54.800 -41.914 -12.886 76 
"Hvile i sig selv" -45.180 -32.737 -12.443 72 

 Affald a/s     1.000 kr.  1. januar - 31. december 2019
 Budget    

2019 Realiseret Afvigelse
 Forbrugs-

procent 
 Samme periode 

2018 
Omsætning 57.710 59.812 -2.102 104 42.525
Dagrenovation -20.625 -20.693 68 100 -14.018
Genbrugsindsamlingen -5.511 -5.471 -40 99 -3.777
Miljøstationer -1.511 -1.149 -362 76 -816
Genbrugspladser -24.125 -24.055 -70 100 -18.365
Tværgående projekter -1.268 -171 -1.097 13 -301
Autodrift -35 -38 3 109 -39
Kompostbeholder ord. -14 -13 -1 96 -2
Administrationsomk. -4.422 -3.944 -478 89 -2.582
Affaldplanlæg./regulativer -269 -19 -250 7 -17
Finansielle poster 100 -22 122 -22 -13
Resultat før investeringer 30 4.236 -4.206 14.120 -39.930
Investeringer -7.900 -1.780 -6.310 23 
"Hvile i sig selv" -7.870 2.456 -10.516 -31 
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Punkt 5: Løbende revision

Selskab
Alle selskaber

Sagsindhold
Orientering om resultatet af revisorens løbende revision og håndteringen af
revisionsrapportens anbefalinger.

Beslutningskompetencen ligger hos bestyrelsen i alle selskaber.

Sagsfremstilling
Revisionen var på løbende revision 19. november 2019 og gennemførte her følgende
kontroller:

• Selskabets interne kontroller på følgende områder:
◦ IT-miljøet
◦ Overordnede ledelseskontroller og rapportering
◦ Salg og debitorer
◦ Køb og kreditorer
◦ Processen for materielle anlægsaktiver

• Detailtest (stikprøvevist) blev udført på følgende områder:
◦ Køb og kreditorer

Nedenunder kommer de forhold og anbefalinger PwC havde samt kommentar fra
Økonomi og Kunder. Rapporten findes som bilag.

IT-Kontrolmiljø

I forbindelse med vores gennemgang af IT-miljøet er det konstateret, at medarbejdere i
økonomiafdelingen har ”Superbrugeradgang” til ERP systemet Navision.

Det anbefales, at omfanget og antallet af profiler med ”Superbrugerrettigheder”
begrænses således, at antallet af personer med disse rettigheder minimeres.

Vi anbefaler, at der indføres en procedure for kontrol med ændring i stamdata på
debitorer og kreditorer. Fx at oprettelse og ændring af stamdata kræver godkendelse af
en anden medarbejder end den, der opretter stamdata. Herved mindskes risikoen for
tilsigtede og utilsigtede fejl i selskabets regnskab.

Som kompenserende kontrol har Provas indført en systematisk gennemgang af
ændringslog på kreditorstamdata. Denne kontrol vurderes væsentlig for kontrolmiljøet, og
derfor anbefales det, at denne kontrol fortsat bliver udført på månedsbasis.
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Kommentar fra Økonomi og Kunder

Provas A/S er ikke store nok til at have andre end de medarbejdere, der er tilknyttet
Økonomi til at oprette og ændre i stamdata. Der udføres fortsat månedligt en
stikprøvekontrol, således at revisionens kompenserende anbefaling efterkommes.

Kreditorafstemninger

Vi vil anbefale, at der hver måned foretages en afstemning mellem kreditormodul og
saldobalance.

Herudover anbefaler vi, at der indhentes kreditorkontoudtog for de 5-10 største
kreditorer, som ligeledes afstemmes til kreditorsaldolisten hvert kvartal i forbindelse med
kvartalsregnskabet. Dette vil medvirke til at sikre fuldstændigheden, nøjagtigheden, og
korrekt periodisering af selskabets kreditorer ved månedsafslutning.

Kommentar fra Økonomi og Kunder

Anbefalingen gennemføres.

Afstemning af debitorliste til finans

I forbindelse med den løbende revision er det konstateret, at der ikke foretages en
løbende afstemning mellem debitormodulet og saldobalancen i Navision. Det anbefales,
at der foretages en månedlig afstemning mellem submodulet og saldobalancen hver
måned.

Kommentar fra Økonomi og Kunder

Anbefalingen gennemføres.

Hensættelse til tab på debitorer

Hver 3. måned bliver der trukket restancelister i forbrugsafregningssystenet FAS til brug
for hensættelsen i forbindelse med kvartalsregnskabet.

Der hensættes efter følgende principper:

• Insolvens: 90 % af det skyldige beløb hensættes til tab
• Alder 3-12 måneder: 25 % af det skyldige beløb hensættes til tab
• Over 12 måneder: 35 % af det skyldige beløb hensættes til tab

Det er konstateret, at der ikke bliver hensat mere end 35 % til tab på debitorer uanset
kravets alder. Det anbefales i den forbindelse, at der indføres flere intervaller i
hensættelsen, og at der tages højde for debitorer, som er over 12 måneder gamle.

Umiddelbart synes de benyttede hensættelsesprocenter lave. Vi har forstået, at der ikke
bliver foretaget en konkret opfølgning på, hvorvidt hensættelsesprocenterne
underbygges af historik. Det anbefales, at der i forbindelse med aflæggelsen af
årsregnskabet for 2019 foretages en revurdering af de foretagne hensættelser.

Kommentar fra Økonomi og Kunder
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Anbefalingen gennemføres med afsæt i vores faktiske erfaringer.

Procedure
Bestyrelsen, 6. februar 2020.

Indstilling
Økonomi og Kunder indstiller, at:

• Rapporten om den løbende revision samt de iværksatte initiativer tages til
efterretning.

Beslutning for Punkt 5: Løbende revision

Revisionens løbende revision blev taget til efterretning
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PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 

 

Provas Koncernen 
 

Opfølgning på revision i årets løb og ved udarbejdelse 
af årsregnskabet 
 
Revision i årets løb 

Vi har den 19. november udført revision i årets løb hos Provas koncernen. 
 
Deltagere fra PwC var Jonas Moselund Hansen, Celina Sørensen og Tobias Østergren 
Nielsen. 
 
Følgende områder er gennemgået i forbindelse med revisionen i årets løb: 
 

 Selskabets interne kontroller på følgende områder: 
o IT-miljøet 
o Overordnede ledelseskontroller og rapportering 
o Salg og debitorer 
o Køb og kreditorer 
o Processen for materielle anlægsaktiver 

 
 Detailtest (stikprøvevist) blev udført på følgende områder: 

o Køb og kreditorer 
 
 
Selskabets interne kontroller 
I forbindelse med gennemgang af selskabets interne kontroller har vi identificeret føl-
gende forhold og anbefalinger til ledelsen: 
 

 IT-Kontrolmiljø 
I forbindelse med vores gennemgang af IT-miljøet er det konstateret at medar-
bejdere i økonomiafdelingen har ”Superbrugeradgang” til ERP systemet Navisi-
on. Det anbefales at omfanget og antallet af profiler med ”Superbrugerrettighe-
der” begrænses således at antallet af personer der har tildelt disse rettigheder 
minimeres.  
 
Vi anbefaler, at der indføres en procedure for kontrol med ændring i stamdata på 
debitorer og kreditorer. Fx at oprettelse og ændring af stamdata kræver godken-
delse af en anden medarbejder, end den der opretter stamdataene. Herved mind-
skes risikoen for tilsigtede og utilsigtede fejl i selskabets regnskab. 
 
Som kompenserende kontrol har Provas indført en systematisk gennemgang af 
ændringslog på kreditorstamdata. Denne kontrol er vurderes væsentlig for kon-
trolmiljøet og derfor anbefales det at denne kontrol fortsat bliver udført på må-
nedsbasis. 
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 Kreditorafstemninger 
Vi vil anbefale at der hver måned foretages en afstemning mellem kreditormodul 
og saldobalance. Herudover anbefaler vi, at der indhentes kreditorkontoudtog 
for de 5-10 største kreditorer, som ligeledes afstemmes til kreditorsaldolisten 
hvert kvartal i forbindelse med kvartalsregnskabet. 
Dette vil medvirke til at sikre fuldstændigheden, nøjagtigheden, og korrekt peri-
odisering af selskabets kreditorer ved månedsafslutning. 
 

 Afstemning af debitorliste til finans 
I forbindelse med den løbende revision er det konstateret at der ikke foretages en 
løbende afstemning mellem debitormodulet og saldobalancen i Navision. Det 
anbefales, at der foretages en månedlig afstemning mellem submodulet og sal-
dobalancen hver måned. 
 

 Hensættelse til tab på debitorer 
Hver 3. måned bliver der trukket restancelister i FAS til brug for hensættelsen i 
forbindelse med kvartalsregnskabet.  
 
Der hensættes efter følgende principper: 
 

 Insolvens: 90 % 
 Alder 3-12 måneder 25 % 
 Over 12 måneder 35 % 

 
Det er konstateret at der ikke bliver hensat mere end 35 % til tab på debitorer 
uanset alder. Det anbefales i den forbindelse, at der indføres flere intervaller i 
hensættelsen og at der tages højde for debitorer som er over 12 måneder gamle. 
 
Umiddelbart synes de benyttede hensættelsesprocenter lave.  Vi har forstået, at 
der ikke bliver foretaget en konkret opfølgning på hvorvidt hensættelsesprocen-
terne underbygges af historik. Det anbefales, at der i forbindelse med aflæggel-
sen af årsregnskabet for 2019 foretages en revurdering af de foretagne hensættel-
ser. 
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Punkt 6: Årsrapport

Selskab
Alle selskaber.

Sagsindhold
Jf. Forretningsorden for bestyrelsen i Provas A/S og datterselskaber skal bestyrelsen
på februarmødet drøfte en skitse for indholdet i årsrapporten. Årsrapporten består
foruden regnskaberne af en årsberetning med forskellige nøgletal og begivenheder i
selskaberne. I sagen her behandles årsberetningen.

Beslutningskompetencen ligger ved bestyrelsen i alle selskaber.

Sagsfremstilling
Årsberetningen for 2018 indeholdt følgende elementer, som foreslås opdateret for 2019:

• Ledelsesberetning
◦ Kort gennemgang af året underskrevet af direktøre og bestyrelsesformand.

• Beskrivelse af de tre kerneområder inkl. nøgletal
◦ Vand

◾ Opfølgning på arbejdet med at mindske vandspild
◾ Drikkevandssikkerhed

◦ Spildevand
◾ Udledningskvalitet

◦ Affald
◾ Ny ordning for erhvervskunder på genbrugspladserne
◾ Opfølgning på ny genbrugsplads
◾ Genbrug og sortering af plastik

• Beskrivelse og nøgletal af Provas
◦ Arbejdsmiljø

• Økonomigennemgang
◦ Resultat for 2019
◦ Takstudvikling i 2019

Åbent Hus

For at øge kendskabet til Provas A/S og udvikle koncernen til borgernes og
erhvervslivets forsyningsselskab, foreslås det, at der holdes et åbent husarrangement
knyttet til generalæforsamlingen. Grundet den igangværende ombygning af
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forsyningshuset anbefales det, at årets Åbent Hus afvikles i efteråret, når ombygningen
er afsluttet.

Procedure
Indledende behandling, bestyrelsen, 6. februar 2020.

Endelig behandling, bestyrelsen, 5. maj 2020.

Indstilling
Økonomi og Kunder indstiller, at

• indholdet af årsberetningen samt forslaget om Åbens Hus drøftes.

Beslutning for Punkt 6: Årsrapport

Punktet blev drøftet.

Ledelsesberetningen laves som beskrevet og der arbejdes videre med ideen om
afholdelse af et åbent hus arrangement.

Punkt 7: Kommunens målsætninger for
forsyningsselskabet

Selskab
Haderslev Spildevand a/s
Haderslev Vand a/s

Sagsindhold
Orientering om fastlæggelse af mål/arbejdsopgaver for Provas, hvortil Provas kan opnå
tillæg hos Forsyningssekretariatet.

Beslutningskompetencen ligger hos bestyrelserne i Haderslev Spildevand a/s
og Haderslev Vand a/s.

Sagsfremstilling
Haderslev Kommune og Provas ønsker i overensstemmelse med ejerstrategiens
målsætninger og forventninger at arbejde med konkrete opgaver/mål, som øger
vidensniveauet om vand- og spildevandsanlæggene.

Formålet er fremadrettet at forbedre forsyningssikkerheden, da mere nøjagtige data
forbedrer planlægning af både saneringsopgaver og udbygning af forsyningsanlæggene.
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Indsatserne understøtter ejerstrategiens overordnede mål om at sikre den størst mulige
langsigtede værdiskabelse, en god drift og service samt sund økonomi og fokus på miljø.

For at sikre forsyningsselskabet den nødvendige likviditet vil der blive ansøgt om et tillæg
til den økonomiske ramme. Der kan dermed ske opkrævning over taksten, idet der ellers
lægges pres på selskabets økonomiske likviditet. Ansøgning om tillæg til den økonomiske
ramme forudsætter, at kommunen fastlægger eller godkender de konkrete opgaver/mål.

Opkrævning over tillæg til taksten giver mulighed for bedre placering i den årlige lovpligtige
benchmarking, som vandselskaber er underlagt. Dette er også med til at understøtte
selskabets økonomi.

Målene vil blive videreført i den kommende spildevandsplan.

Målene omhandler:

• Ledningsregistrering for vand og spildevand
• Registrering af regnvandsbassiner
• Overvågning af overløbsbygværker
• Undersøgelser om muligheder for at opnå badevandskvalitet i Haderslev Dam og
Fjord
• Undersøgelser og beregninger til brug for kommunal planlægning

Beskrivelse af målsætningerne fremgår af bilag 1

Juridiske forhold
Reglerne er beskrevet i §11 i bekendtgørelse nr. 1623 d. 27. dec. 2019 om økonomiske
rammer for vandselskaber, som omhandler tillæg til den økonomiske ramme.

Økonomiske forhold
Målet for vand forventes at påvirke m³-takstloftet med ca. 13 øre.

Målene for spildevand forventes at påvirke m³-takstloftet med op til 70 øre.

Beregningen af takstpåvirkning er baseret på forventede omkostninger til målene i det
enkelte år fordelt på m³ solgt vand / spildevand (2018-tal for m³ solgt vand / spildevand er
anvendt).

De endelige ændring af takstloftet fastlægges først ved årsafslutning for de respektive
opgaver/mål og forudsætter, at opgaverne/målene godkendes af forsyningssekretariatet.

Mål 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
Vand (øre/m³):
Drikkevandsledninger 13 13 13 13 13 13 13 13 0
Spildevand (øre/m³):
Spildevandsledninger 20 20 20 20 20 20 20 20 0
Bassiner 10 10 10 10 10 0 0 0 0
Overvågning, bygværker 8 8 8 8 8 8 8 8 8
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Badevandsundersøgelser12 12 12 0 0 0 0 0 0
Undersøgelser af
kloakeringsform 20 20 20 20 20 20 20 20 20

I alt spildevand 70 70 70 58 58 48 48 48 28

Målenes takstpåvirkning i øre pr m³.

Procedure
Orientering og drøftelse, Strategisk styregruppe for spildevandsplan, 3. februar 2020.

Orientering og drøftelse, Bestyrelsen, 6. februar 2020.

Politisk behandling, Udvalget for Plan og Miljø, 9. marts.

Indstilling
Plan og Projekt indstiller, at

• oplægget til konkrete målsætninger, som Haderslev Kommune er ved at opstille for
Provas, drøftes.

Beslutning for Punkt 7: Kommunens målsætninger for
forsyningsselskabet

Udgifterne, og betaling af disse, til de forskellige krav blev diskuteret. Hvis der sættes et
krav har Provas mulighed for at øge den maksimale takst der kan opkræves.

Oplægget blev drøftet generelt.

Bestyrelsen ønsker en nærmere drøftelse med UPM af perspektiverne i analysen vedr.
badevandskvalitet.
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Udkast til formulering af mål jf. bekendtgørelse om økonomiske rammer for 
vandselskaber §11 (Tillæg til indtægtsrammen)

VANDFORSYNING 
Ledningsregistrering, drikkevand: 
Provas og Haderslev Kommune vurderer, at det er nødvendigt at forbedre registreringen af 
anlægsdata på eksisterende vandforsyningsledninger med tilhørende tekniske anlæg. Det er 
især konstateret, at data på ældre anlæg har mangelfuld kvalitet. Der er derfor et behov for 
generel forbedring og opdatering af data. 
 
Indsatsen vil fremadrettet forbedre forsyningssikkerheden, da mere nøjagtige opmålte digitale 
data forbedrer planlægning af både saneringsopgaver og udbygning af 
vandforsyningsanlægget. Indsatsen understøtter ejerstrategiens overordnede mål om at sikre 
den størst mulige langsigtede værdiskabelse samt sikre en god drift og service samt sund 
økonomi. 
 
Økonomi: 
Den årlige omkostning vurderes at være ca. kr. 200.000 over en periode på ca. 5-8 år. 
 
 
SPILDEVANDSFORSYNING
Ledningsregistrering, spildevand: 
Forsyningsselskabet og Haderslev Kommune vurderer, at det er nødvendigt at forbedre 
registreringen af anlægsdata på eksisterende spildevandsledninger med tilhørende tekniske 
anlæg. Det er især konstateret, at data på ældre anlæg har mangelfuld kvalitet. Der er derfor 
et behov for generel forbedring og opdatering af data. 
 
Indsatsen vil fremadrettet forbedre forsyningssikkerheden, da mere nøjagtige opmålte digitale 
data forbedrer planlægning af både saneringsopgaver og udbygning af spildevandsanlægget. 
Indsatsen understøtter ejerstrategiens overordnede mål om at sikre den størst mulige 
langsigtede værdiskabelse samt sikre en god drift og service samt sund økonomi og fokus på 
miljø. 
 
Økonomi: 
Den årlige omkostning vurderes at være ca. kr. 500.000 over en periode på ca. 5-8 år.  
 

Regnvandsbassiner:  
Forsyningsselskabet og Haderslev Kommune vurderer, at det er det vurderet nødvendigt at 
forbedre registreringen af anlægsdata på eksisterende regnvandsbassiner med tilhørende 
tekniske anlæg. Det er især konstateret, at de kendte data på ældre bassiner er mangelfulde. 
Der er derfor et behov for generel forbedring og opdatering af data. 
 
Indsatsen vil fremadrettet forbedre planlægningen med hensyn til regnvandshåndtering og 
klimatilpasning. Indsatsen understøtter ejerstrategiens overordnede mål om at sikre den størst 
mulige langsigtede værdiskabelse samt sikre en god drift og service samt sund økonomi og 
fokus på miljø. 
  
Økonomi: 
Den årlige omkostning vurderes at være ca. 250.000 over en periode på ca. 5 år. 
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Overvågning af overløbsbygværker: 
For at opnå mere viden om omfanget af overløb med opspædet spildevand til vandområder og 
overløbenes påvirkning af vandområderne gennemføres en indsats med opsamling og analyse 
af data på overløbsbygværker. 
 
Overvågningens formål er at forbedre vidensgrundlaget for:
• at sammenligne teoretisk beregnede overløb med de registrerede. Dette giver mulighed 

for mere nøjagtige modelberegninger. 
• at kunne vurdere påvirkningen af vandmiljøer. 

 
Overvågningen forventes også at kunne danne grundlag for et eventuelt online 
varslingssystem på udvalgte overløbsbygværker i forbindelse med rekreative områder. 
 
Resultatet af indsatsen inddrages i målet om badevandsundersøgelser nedenfor. 
 
Økonomi: 
Der forventes en årlig omkostning på ca. kr. 200.000.  Hvis overvågningen skal udvides med 
et online varslingssystem, kræves en nærmere undersøgelse af systemets egnethed herfor og 
eventuelle yderligere udbygning.  
 
 
Undersøgelser om muligheder for at opnå badevandskvalitet i Haderslev Dam og 
Fjord: 
Haderslev Kommune ønsker at få belyst muligheden for at opnå badevandskvalitet i Haderslev 
Dam og Fjord. 

I kommuneplanen, den gældende spildevandsplan og ejerstrategien for Provas er der 
beskrevet forskellige målsætninger for badevandskvalitet for forskellige områder. 
Målsætningerne efterlader rum til fortolkning og ønskes derfor præciseret med henblik på at 
tilvejebringe et administrativt arbejdsgrundlag på spildevandsområdet. 
 
For at belyse mulighederne for at opnå badevandskvalitet i Haderslev Dam og Fjord 
igangsættes undersøgelser i samarbejde mellem Haderslev Kommune og Provas. Provas del 
bliver at:  
• forestå prøveudtagning og analyse ved en række overløbsbygværker i Haderslev Dam og 

Fjord og opland hertil. 
• belyse muligheder og omkostninger ved afskæring af udløbet fra Haderslev Renseanlæg 

samt anvendelse af videregående renseteknologier. 
• belyse muligheder og omkostninger ved afskæring af udløbet fra Vojens Renseanlæg. 
• yderligere analyser og beregninger til belysning af nødvendige foranstaltninger på 

spildevandsområdet for at opnå badevandskvalitet. 
 
Økonomi: 
Det vurderes, at Provas andel af den årlige omkostning vil være ca. kr. 300.000 over en 
periode på ca. 3 år.   
  

Undersøgelser og beregninger til brug for kommunal planlægning:  
For at belyse mulige afløbsstrategier for byer/områder i Haderslev Kommune kan det være 
nødvendigt, at der foretages beregninger og analyser af forskellige kloakeringsformer. Dette 
sker for at sammenligne alternative kloakeringsformers miljømæssige effekter i forhold til et 
defineret beskyttelsesniveau for de forskellige vandområder og de økonomiske konsekvenser 
set over anlægsinvesteringernes samlede levetid. 
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Indsatsen understøtter ejerstrategiens overordnede mål om at sikre den størst mulige 
langsigtede værdiskabelse samt sikre en god drift og service samt sund økonomi. 
 
Økonomi: 
Omkostningerne er ukendte og afhænger af omfanget af undersøgelser i de enkelte år. I 2019 
er der anvendt ca. 1.000.000 kr.   
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Punkt 8: Udvælgelse af entreprenører

Selskaber
Haderslev Spildevand a/s
Haderslev Vand a/s
Haderslev Affald a/s

Sagsindhold
Indledende behandling af oplæg til udvælgelse af tilbudsgivere til anlægsarbejder
indenfor kloak- og vandforsyning samt godkendelse af at benytte Haderslev Kommunes
Håndværkerliste ved øvrige arbejder.

Beslutningskompetencen ligger hos bestyrelserne i Haderslev Spildevand a/s, Haderslev
Vand a/s og Haderslev Affald a/s.

Sagsfremstilling
Formålet er at skabe gennemsigtighed i udvælgelsen af tilbudsgivere til kloak- og
vandforsyningsarbejder udbudt af Provas.

Provas har ønske om at prækvalificere entreprenører til en bruttoliste til brug for
underhåndstilbud og indbudt licitation for kloak- og vandforsyningsarbejder, så fordelen
ved fri konkurrence kombineres med Provas erfaring og viden om praktisk
gennemførelse af anlægsarbejder.

Provas ajourfører bruttolisten over entreprenører. Entreprenører kan søge om optagelse
på bruttolisten. Kriterierne for optagelsen på bruttolisten er at firmaet har kvalificerede
medarbejdere (kloakmester, rørlægger, SMEA-svejsere) og har tilstrækkelig erfaring
indenfor kloak- og/eller vandforsyningsområdet. Herunder også fyldestgørende
kvalitetssikringssystem jf. FAB, Den fornødne størrelse (> 10 medarbejdere) til at løfte
almindelige opgaver for Provas eller skylder virksomheden det offentlige mere end
100.000 kr. kan man ikke komme i betragtning.

Arbejderne udbydes ved underhåndsbud eller i begrænset licitation. Provas vælger som
udgangspunkt 5 entreprenører til tilbudsgivning. Provas forbeholder sig retten til frit at
vælge 2 entreprenører ud fra en vurdering af egnethed og præstation, sidesat med
håndværkerlistens ”hushåndværker”. De resterende entreprenører, der indbydes, vælges
ud fra et simpelt rotationsprincip på bruttolisten. Alle entreprenører på bruttolisten vil
således blive indbudt over tid.

Begrebet egnethed dækker over entreprenørens evne til at løse den pågældende
opgave. Skal der laves vandforsyningsarbejde vil Provas lægge vægt på kompetencer
inden for dette område; skal der primært anvendes styret boring i entreprisen vil Provas
lægge vægt på sådanne kompetencer osv.

Begrebet præstation dækker over evalueringsresultatet fra de sidste 2 entrepriser som
entreprenøren har udført for Provas. I Provas evaluering af entrepriser indgår
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bedømmelser angående: Tilbudspris, kvalitet, fleksibilitet, rettidig omhu, borgerkontakt,
redelighed og økonomisk enighed.

Entreprenører, der ved forespørgsel forud for en udbudsrunde takker nej til en konkret
opgave pga. travlhed eller andet rimelig grund, vil ikke blive ramt af rotationsprincippet.

Listen er offentlig tilgængelig, men kun i forhold til, hvilke firmaer der står på listen, ikke
hvilken rækkefølge firmaerne står i. Man kan derfor ikke få oplyst, hvor på listen dit firma
er placeret i forhold til de øvrige firmaer.

Ved øvrige arbejder hvor der skal udvælges tilbudsgivere vil Provas benytte sig
Haderslev Kommunes håndværkerliste i samarbejde med Haderslev Kommune. Her har
Provas retten til at udvælge én hushåndværker og de øvrige trækkes i rotationsprincip.

Beskrivelsen er at finde på bilag 1.

Juridiske forhold
Provas er omfattet af reglerne i udbuds- og tilbudsloven og for Haderslev Vand a/s også
forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Ved større anlægsarbejder kan dette betyde EU-udbud i offentlig licitation. I dette tilfælde
vil nærværende procedure ikke være gældende.

Procedure
Indledende behandling, bestyrelsen, 6. februar 2020.

Branchedialog, fyraftensmøde med interesserende entreprenører, marts 2020.

Endelig behandling, bestyrelsen, 5. maj 2020.

Indstilling
Plan og Projekt samt Drift indstiller, at

• oplægget til videre dialog med branchen drøftes
• anvendelsen af Haderslev Kommunes Håndværkerliste godkendes.

Beslutning for Punkt 8: Udvælgelse af entreprenører

Ad 1:

Oplægget blev drøftet og der arbejdes videre med forslaget

Ad 2:

Godkendt
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Side 1 af 2 
 

Bilag 1. Til sagsfremstilling vedr. Haderslev Kommunes håndværkerliste. 

Beskrivelsen af håndværkerlisten er at finde på: 

https://www.haderslev.dk/service/leverandoer-til-kommunen/haandvaerkerlisten/ 
: 

Beskrivelsen i hovedtræk: 

Håndværkerlisterne vedrører de indvendige og udvendige vedligeholdelsesopgaver på 
Haderslev Kommunes bygninger. Håndværkerlisterne vedrører udelukkende arbejder i 
terræn, som har tilknytning til en bygning. Listerne kan herudover anvendes ved mindre 
anlægsarbejder på kommunens bygninger. Arbejderne udbydes i underhåndsbud eller i 
begrænset licitation. 
Du kan, som entreprenør- og håndværkerfirma i og udenfor kommunen, blive optaget på 
to forskellige lister. De to håndværkerlister kører uafhængigt af hinanden. 

 Èn liste for bygge- og vedligeholdelsesopgaver mellem 75.000 kr. og 300.000 kr. 
 Èn liste for bygge- og vedligeholdelsesopgaver mellem 300.000 kr. og 3.000.000 

kr. 

Formålet med håndværkerlisterne er at sikre, at alle firmaer der er tilmeldt ordningen, 
efter tur, bliver indbudt til at byde på kommunens bygge- og vedligeholdelsesprojekter 
indenfor de mest gængse fagområder. 

Håndværkerlisterne trådte i kraft pr. 1. april 2015 og administreres af Anlæg og Ejen-
domme, Teknik og Miljø. 
 

Hvordan bliver jeg optaget på håndværkerlisterne?  

For at blive optaget på den ene eller begge af vores håndværkerlister skal du registrere 
dig via linket ”Ansøgningsskema til optagelse på håndværkerlisten”. 

Vi vil udfra de indsendte informationer vurdere om dit firma er egnet til optagelse på li-
sten indenfor det fagområde du har ønsket optagelse på og du vil efterfølgende modtage 
en mail med vores svar. 

 

Hvorfor er mit firma "blacklistet" fra håndværkerlisterne? 

Nedenstående forsømmelser kan medføre en "blacklistning" 

 Dårlig kvalitet af arbejdets udførelse 
 Hvis dit firma ikke efterkommer gentagne påtaler om afhjælpning af dårligt ud-

ført arbejde 
 Dårlig styring af arbejdspladsen 
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Side 2 af 2 
 

 Manglende overholdelse af aftaler og tidsplaner 
 Bevidst fusk med mængdeangivelser eller tidsforbrug 
 Manglende hensyn til brugere af denne bygning, hvori arbejdet foregår 
 Efter en "blacklistet" vil dit firma ikke være på listen i 1 år. 

Du kan til enhver tid få begrundet "blacklistningen" 

 

Hvordan bliver jeg indbudt til en opgave?  

Hvis dit firma matcher opgavernes størrelse og karakter, kan du blive indbudt til opga-
ven, hvis du står i toppen af listen. Antallet af firmaer der indbydes, afgøres af den en-
kelte sagsbehandler ud fra arbejdets omfang og karakter. 

Ved alle opgaver indbydes "hushåndværkerne" som et af de bydende firmaer. Indhentes 
mere end 2 tilbud, sikres, at mindst en tilbudsgiver er udenfor lokalområdet. 
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Punkt 9: Indsamlingsordning for organisk affald

Selskab
Haderslev Affald a/s

Sagsindhold
Den 7. oktober 2019 behandlede Udvalget for Plan og Miljø en sag om politiske
pejlemærker ved indførelse af en ny ordning for indsamling af organisk
husholdningsaffald i Haderslev Kommune. Her besluttede udvalget at bede Provas om at
forelægge et forslag på baggrund af erfaringer fra andre kommuner og
borgerinddragelse. I denne sag drøftes forskellige muligheder med henblik på at give
kommunen et forslag.

Beslutningskompetencen ligger hos bestyrelsen i Haderslev Affald a/s.

Sagsfremstilling
Der er krav i et nyt EU-direktiv, at der inden udgangen af 2023 skal etableres en ordning
for indsamling af organisk husholdningsaffald. Reglerne bliver præciseret i den
kommende nationale Affaldsbekendtgørelse.

Den eksisterende aftale om indsamling af dagrenovation i Haderslev Kommune udløber
30. april 2022, derfor skal den nye ordning iværksættes 1. maj 2022. Da det kræver ca.
et år for en renovatør at få biler klar til indsamlingen, skal udbuddet være afsluttet senest
den 1. maj 2021 og der er derfor behov for, at der i løbet af foråret 2020 tages politisk
stilling til hvilken ordning der ønskes.

I den nye ordning vil det organiske husholdningsaffald (madaffaldet) blive omsat til
biogas, mens restaffaldet fortsat sendes til forbrænding.

Indsamlingsmulighederne, som vi præsenterer her, omfatter:

• Beholdertype
• Fleksibel standardordning med valg mellem opdelt eller særskilte beholdere
• Tømningsinterval
• Udlevering af poser, evt. køkkenspand

Indsamling af organisk affald i Haderslev Kommune

Bilag 1 beskriver 3 forskellige metoder til indsamling af organisk husholdningsaffald
sammen med restaffaldet:

1. Todelt beholder, opdelt 40/60
2. To særskilte beholdere
3. Beholder med en påhængt boks eller indsats
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Provas har undersøgt erfaringerne i en række af de kommuner, som allerede har indført
en indsamling af organisk husholdningsaffald.

Beholdertype

Miljøstyrelsen har kortlagt de kommunale affaldsløsninger for husholdningsaffald i 2018.
Vi har udvalgt 34 kommuner, som ligner Haderslev idet de både har indsamling i by og
land.

1. Todelt beholder: 26 af de 34 kommuner (76 %) indsamler organisk affald i en todelt
beholder 240 l, der er opdelt 60/40. Herved er 60% af pladsen til restaffald og 40% af
pladsen til organisk affald. Det betyder, at der kun skal foretages én tømning, da affaldet
indsamles i en renovationsbil med to kamre.

2. To særskilte beholdere: 8 kommuner (24%) har valgt at indsamle organisk
husholdningsaffald i en særskilt beholder eller i papirsposer. 3 af disse kommuner har
indsamling af madaffald i en særskilt bil, og resten indsamles sammen med restaffaldet i
en rumopdelt bil.

3. Beholder med påhængt boks eller indsats: Modellen er beskrevet med inspiration fra
svenske indsamlingsordninger af genbrugsmaterialer. Tømning af disse beholdere kan
foretages i en delt renovationsbil, dog skal renovatøren have fat i beholderne to gange
ved tømning på bilen.

Forskellige boligformer kan kræve forskellige løsninger til indsamling af
husholdningsaffald, hvorfor det vil være nødvendigt med individuelt tilpassede metoder
uanset endeligt valg.

Flere af kommunerne har valgt en fleksibel løsning, hvor der tilbydes både rumopdelte
beholdere og særskilte beholdere.

Tømningsinterval

32 af de 34 kommuner har valgt tømning af beholderne hver 14. dag, og 2 kommuner har
tømning hver uge.

Arwos i Aabenraa Kommune giver kunderne mulighed for at vælge ugetømning om
sommeren mod særskilt betaling.

En mulighed for fleksibelt tømningsinterval kan eventuelt medtages i det kommende
udbud som en option, så man kan tage endeligt stilling til muligheden, når prisen er
kendt.

Udlevering af poser, evt. køkkenspand

23 kommuner ud af de 34 kommuner udleverer poser til indsamling af det organiske
husholdningsaffald (madaffald), da det giver en mere ren indsamling og sikrer, at de
poser der anvendes, er kompatible med den efterfølgende behandling.

Vi anbefaler poser af genbrugsplast, men ikke bioplast, da poser af bioplast kan
ødelægge sorteringsanlægget. Erfaringer fra bl.a. Fredericia viser, at papirposer bliver
våde og kan gå i opløsning, og derfor anbefales denne løsning ikke.
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Flere steder udleveres der også en køkkenspand.

Erfaringer fra andre kommuner

Provas har indhentet erfaringer fra en række andre kommuner.

1. Todelt beholder
Provas har været i kontakt med Horsens, Thisted, Kolding, Billund og Nomi4s (et
fælleskommunalt affaldsselskab i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommuner), som
alle benytter den todelte beholder. Her lyder erfaringerne, at den todelte beholder er nem
at håndtere for forbrugerne, og at beholderen faktisk kan tømmes i en arbejdsgang.

Der er dog erfaringer med, at madaffaldsrummet er så smalt, at poserne kan sidde fast
og derfor vanskeligt kan komme ud ved tømning. Denne erfaring har man valgt at tage
højde for i Sønderborg, hvor de står overfor at skulle implementere en ny
indsamlingsordning. Her har man valgt, at minimumsstørrelsen på den todelte beholder
er 240 liter, så rummene ikke bliver for smalle.

Nogle forsyninger har erfaringer med, at en almindelig familie i løbet af en
tømningsperiode på 2 uger ikke fylder mere end 1/3 af rummet til madaffald op.
Tilsvarende er der også erfaringer med, at rummet til restaffald kan blive for lille. Det kan
betyde, at nogle familier bliver nødt til at tilmelde en større renovationsbeholder og
dermed øge omkostningerne til renovation. Dette har man bl.a. set i affaldsselskabet
Nomi4s. Et begrænset rum til restaffald kan dog samtidig understøtte sorteringen, idet en
bedre sortering vil begrænse mængden af restaffald.

2. To særskilte beholdere
I Frederikssund og Halsnæs har de to særskilte beholdere. Denne ordning er valgt for år
tilbage, hvor de rumopdelte beholdere enten endnu ikke fandtes eller havde for ringe
kvalitet. Hillerød Kommune har ligeledes to beholdere, men overvejer at overgå til 2-
kammer i fremtiden.

På Gribskov Kommunes hjemmeside kan man se, at de er i gang med at undersøge nye
muligheder som alternativ til den nuværende ordning med to særskilte beholdere.

Billund Kommune har en renhed på 95 % i den organiske fraktion, de indsamler. Billund
Kommune foretager indsamling af mad- og restaffald i samme rumopdelte bil, hvor
madaffaldet indsamles i papirposer, da dette kræves af behandlingsanlægget. Erfaringen
er, at der kan være problemer med, at poserne bliver våde, hvilket i praksis løses ved at
bruge 2 poser. De våde poser kan give hygiejniske problemer ved husstanden, men er
ikke et problem for den videre behandling af affaldet. Arbejdsmiljømæssigt er der en
udfordring i, at poserne kan være tunge for renovatøren.

Sønderborg Kommune har valgt en todelt beholder til indsamling af organisk
husholdningsaffald og restaffald, men på grund af ændring af genbrugsordningen får
deres forbrugere alligevel en ekstra beholder. Det er der delte meninger om blandt
forbrugerne, som synes, at spandene fylder meget.

3. Beholder med påhængt boks eller indsats
Der er ikke erfaringer i danske kommuner med denne metode til indsamling af organisk
husholdningsaffald.

Kundernes reaktion
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Provas har været på gaden for at tale med forbrugere i Gram, Vojens og Haderslev, hvor
vi præsenterede interesserede forbrugere for nyheden om indsamling af organisk
husholdningsaffald og ikke mindst de forskellige beholdertyper. Vi gennemførte små pop-
up-events ved 3 supermarkeder og på gågaden i Haderslev, hvor vi i alt talte med ca.
100 forbrugere. Formålet var at få en indikation af, hvilken type beholder forbrugerne vil
foretrække. Udbyttet har været en rigtig god dialog med de forbrugere, vi mødte. Langt
de fleste er meget positive overfor at skulle til at sortere organisk husholdningsaffald fra,
og vi fik positiv respons på, at vi var ude for at høre deres mening. Der var et lille flertal
for den todelte beholder, men der var også interesse for de andre beholdertyper. De
fleste af dem, vi spurgte, vil helst nøjes med en enkelt beholder frem for to særskilte. Det
skal bemærkes, at boligforeninger og flerfamilieejendomme har behov for særskilte
beholdere.

Forbrugerne var optagede af, hvor meget organisk husholdningsaffald de mon kunne
sortere ud, og hvordan pladsen i beholderen ville passe dem. En del var interesserede i,
om vi kan gøre noget for at afhjælpe problemet med maddiker om sommeren. Desuden
var der også ønsker om, at vi var opmærksomme på den visuelle fremtoning af
beholderne og pladsforhold.

Vi præsenterede forbrugerne for de grønne affaldsposer, som vi påtænker at uddele. Det
var forbrugerne meget positive overfor, fx med omdeling en gang i kvartalet. Enkelte
spurgte om plasten vil kunne genanvendes, da de ønskede en miljørigtig ordning.

Vi lavede også en afstemning om forbrugernes umiddelbare præference for beholdertype
på Facebook. Her nåede vi omkring 5000 personer, men ved en beklagelig fejltagelse
spurgte vi ikke ind til muligheden for at vælge 2 separate beholdere, hvorfor resultatet af
selve afstemningen ikke er brugbart. Dog fik opslaget knap 98 kommentarer (se bilag 3),
hvoraf de hyppigst forekommende fordelte sig blandt disse emner:

• Bekymring for, om restaffaldet kan være der (metode 1)
• Bekymring om hygiejne
• Hvad med de husstande, der selv håndterer organisk husholdningsaffald
• Poser til udlevering skal være del af løsningen
•Muligt at lave fleksibel ordning med "frit valg" blandt beholdertyper?
•Med få undtagelser positiv reaktion på nyheden om indsamling af organisk
husholdningsaffald.

Juridiske forhold / Planmæssige forhold
Kravet om særskilt indsamling af organisk husholdningsaffald fremgår af EU-direktiv fra
2018 (2018/851 af 30 maj 2018 om ændring af direktiv 2008/98 EF om affald), og vil blive
indarbejdet i den kommende Affaldsbekendtgørelse, som ventes vedtaget medio 2020.

Økonomiske forhold
Sammenligning af de 3 metoder:

Metode Takst Pris/år* Med poser
To-delt beholder (metode 1) 861 19 mio. kr. 21 mio. kr.
2 beholdere (metode 2) 1.408 28 mio. kr. 30 mio. kr.
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Påhængt eller indsat
beholder (metode 3) 969 21 mio. kr. 23 mio. kr.

Nuværende ordning
(pris 2019) 860 19 mio. kr.

*Pris og takster er gældende, hvis alle forbrugere har samme løsning. Udgifterne til
fleksibel ordning med frit valg af beholdertype forventes at være højere end de enkelte
metoder i sig selv bl.a. som følge af øget kompleksitet i at håndtere indsamlingen og et
lavere volumen på de enkelte metoder.

Såfremt der udleveres poser, stiger taksten med 144 kr. ved alle metoder. En
køkkenspand vil koste 75 kr. (engangsomkostning). Ugentlig tømning i stedet for tømning
hver 14. dag vil koste den enkelte forbruger ca. 550 kr. årligt.

Takster og øvrige forbrugerpriser er angivet inkl. moms, øvrige priser er ekskl. moms. De
endelige priser kendes først når ordningen har været i udbud. Taksten for den
nuværende ordning er for en 190 liters beholder med14-dagstømning.

Procedure
Bestyrelsen, 6. februar 2020.

Indstilling
Plan og Projekt indstiller, at:

• Forslag til valg af ordning besluttes, herunder:
◦ Beholdertype

◾ Todelt beholder, opdelt 40/60
◾ To særskilte beholdere
◾ Beholder med en påhængt boks eller en indsats

◦ Fleksibel standardordning med valg mellem opdelt eller særskilte beholdere
◦ Tømningsinterval

◾ Tømning hver 14. dag
◾ Ugentlig tømning
◾ Fleksibelt tømningsinterval som option i udbuddet
◾ Om der skal udleveres poser og evt. køkkenspand.

Beslutning for Punkt 9: Indsamlingsordning for organisk
affald

Oplægget blev gennemgået og drøftet.

Beslutning:

• Den todelte beholder blev valgt
• Den fleksible ordning blev ikke valgt
• Tømningsintervallet forbliver på 14. dages tømning
• Der bliver udleveret poser af Provas men ikke køkkenspand i det man politisk
bør drøfte de miljømæssige konsekvenser af plastposer.
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Evt. følge de kommende anvisninger i den nationale affaldsbekendtgørelse

Der er indregnet salg af det grønne affald i taksten.
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Indledning 
EU-kommissionen præsenterede i december 2015 en pakke for cirkulær økonomi med konkrete initiati-
ver til at fremme omstillingen til et mere bæredygtigt EU frem mod 2030. Pakken består dels af en 
handlingsplan for cirkulær økonomi og dels forslag til ændringer af seks affaldsdirektiver. 
 
I 2018 blev ændringerne til de europæiske affaldsdirektiver vedtaget og offentliggjort. Medlemsstaterne 
skal have implementeret ændringerne i national lovgivning senest 5. juli 2020. 
Med hensyn til organisk affald betyder det, at der senet i 2023 skal indføres en indsamlingsordning for 
organisk affald fra de private husholdninger i medlemsstaterne. 

Formål 
Formålet med denne rapport er at give et beslutningsgrundlag til vurdering af, hvordan indsamling og 
behandling af organisk affald i Haderslev kommune kan udføres. 
Forskellige indsamlings- og behandlingsmetoder vil blive belyst, og der trækkes på erfaringer fra alle-
rede eksisterende ordninger der er indført i andre kommuner.  

Mål 
• Indsamling og behandling af organisk affald i Haderslev Kommune.   
• Sikring af kvalitet, kapacitet, afsætning, service og økonomi. 

Kortlægning 
I Haderslev Kommune indsamles der ca. 1.000 tons dagrenovation om måneden, svarende til 12.000 
tons pr. år. I 2013 blev der lavet en undersøgelse af, hvor meget af dagrenovationen, der var organisk 
affald. Mængden af organisk affald udgjorde ca. 45 % af den indsamlede mængder dagrenovation i 
vægtprocent. Det vurderes derfor, at der er ca. 450 tons organisk affald om måneden, svarende til ca. 
5.400 tons om året.  
 
Der forventes en sorteringseffektivitet på 75 %. Dette svarer til en forventet mængde organisk affald 
på ca. 4.000 tons om året, som skal indsamles til videre behandling. 
En særskilt indsamling af organisk affald vil reducere mængden af restaffaldet til ca. 8.000 tons om 
året, som sendes til forbrænding. 

Behandlingsmuligheder 
Der findes forskellige muligheder for behandling af det organiske affald, men de kan groft set opdeles i 
to kategorier, nemlig: 
 

• Bioforgasning  
• Kompostering 

 
Slutproduktet fra begge behandlingsmetoder er et gødningsprodukt, som kan spredes på landbrugsjord 
og dermed indgå i det cirkulære kredsløb. 

Bioforgasning: 
Behandling af organisk affald ved bioforgasning er en velkendt metode og fungerer stort set ens på alle 
anlæg, Det organiske stof nedbrydes uden, at der er ilt til stede, og der udvindes biogas i form af 
methan -CH4, som direkte ledes til naturgasnettet. Restproduktet ved bioforgasningen er et gødnings- 
og jordforbedringsmiddel, som bliver kørt på landbrugsjord. 
 
Der er forskellige biogasanlæg i Danmark, flere af dem er etableret som biogasfællesanlæg, hvor mere 
end én husdyrbesætning/landmand leverer gødning til anlægget, og hvor det typisk ikke er placeret på 
en gård, men på arealer i det åbne land.  Der vil ofte være flere interessenter/aktører, som har indfly-
delse på driften af anlægget. 
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Der er også renseanlæg, der har eget biogasanlæg, hvor der også kan tilføres organisk affald. Provas 
har ikke et biogasanlæg i drift. 
 
I vores nærområde findes der forskellige biogasanlæg, der behandler gødningsstoffer fra landbruget. 
Bl.a. Sønderjysk Biogas i Bevtoft, som i øjeblikket arbejder på at få godkendelse til at modtage organisk 
affald fra husholdninger. Der findes 3 eksisterende anlæg inden for en rimelig afstand fra Haderslev 
Kommune, nemlig Komtek, Nature Energy og Linkogas, som allerede i dag kan modtage organisk affald 
til bioforgasning. Alle anlæggene til bioforgasning kræver, at det organiske affald er forbehandlet inden 
modtagelsen. Det organiske affald skal være homogeniseret og pumpbart, og fremmedlegemer skal 
være udsorteret, for at biogasanlæggene kan modtage det til bioforgasning.   

Kompostering 
Ved kompostering af organisk affald sker nedbrydningen primært aerob, det vil sige, at nedbrydningen 
sker ved en iltning. Under nedbrydningen udvikles der CO2 og vand + energi i form af varme. Restpro-
duktet er et gødningsprodukt, som spredes på landbrugsjord. 
 
Varmen fra komposteringen udnyttes ikke, men bidrager til en øget omsætning og hygiejnisering af af-
faldet. Der findes ikke komposteringsanlæg i Danmark, hvor der er ledig kapacitet til yderligere mæng-
der. Hvor der foretages kompostering af organisk affald, foretages dette sammen med haveaffald. 
Komposteringen kræver også en forbehandling/ efterbehandling af det organiske affald. 

Forbehandling til bioforgasning 
Inden biogasanlæggene kan modtage det organiske affald fra husholdningerne, skal der foretages en 
forbehandling af affaldet. Det organiske affald skal grovsorteres, homogeniseres og være pumpbart, det 
betyder en mekanisk sortering og neddeling samt tilsætning af væske.  
 
Under forbehandlingen frasorteres de forskellige uønskede elementer, bl.a. plastposer, som affaldet er 
indsamlet i. Rester af emballager så som glas og metal kan også frasorteres. Efter grovsorteringen ned-
deles affaldet, og der tilsættes væske, så affaldet bliver pumpbart og kan ledes ind i bioreaktoren til 
gasudvinding. Ved forbehandlingen udsorteres der ca. 10 % til forbrænding ud over de materialer som 
f.eks. glas, jern og plast, der sendes til genanvendelse (oplyst af NC Miljø). 
 
Forbehandlingen kan være placeret tæt ved biogasanlægget eller være direkte tilkoblet biogasreakto-
ren, men det kan også foregå et helt andet sted, hvorefter biomassen så transporteres til biogasanlæg-
get i bil. 
 
Der findes p.t. 2 forbehandlingsanlæg i vores nærområde, Ecogi (Holsted) og NC Miljø (Holsted). På 
disse anlæg kan alle plastposer udsorteres uanset plasttypen. På Ecogi-anlægget kan der også modta-
ges madaffald i emballager bestående af plast, glas og metal. Emballagerne bliver taget fra i behand-
lingsprocessen. Emballagen går til genanvendelse eller forbrænding via forbehandlingsanlægget. Forbe-
handlingen på Ecogi anlægget er mere skånsom, så emballagen kommer hel ud og kan frasorteres.  
Hos NC Miljø foretages forbehandlingen ved hjælp af en hammermølle, som slår alle materialerne i 
stykker. Det betyder, at poserne og emballagen, som affaldet har været i, rives i små stykker, som kan 
være svære at frasortere efterfølgende. 
 
Begge anlæg kan overholde grænseværdierne for, hvad der må være af urenheder i det produkt, der 
sendes til biogasanlægget. 
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Forbehandling til kompostering 
Kompostering af det organiske affald kræver også en forbehandling, uønskede stoffer som poser og 
emballager skal frasorteres, og affaldet skal neddeles, inden det lægges op i miler sammenblandet med 
haveaffaldet. Der er ikke mange behandlingsanlæg til kompostering af organisk affald i Danmark, og de 
anlæg der er, behandler kun eget affald, f.eks. Svendborg Kommune. 

Indsamling hjemme hos borgeren 
Hver husstand har i gennemsnit ca. 6,8 kg organisk affald pr. uge. Dette svarer til ca. 10 l på en uge og 
ved 14 dags tømning ca. 20 l. 
 
Udsorteringen foretages hjemme hos borgerne i køkkenet, det er relativt let at opsætte et nyt affalds-
stativ i køkkenskabene i enfamiliehuse. Til gengæld kan det knibe med pladsen i køkkenet i etageejen-
domme, hvor køkkenskabene typisk er noget mindre. 
 
Det organiske affald skal hos borgeren indsamles i poser, her kan der vælges papir-, plast- eller bio-
plastposer. Forbehandlingsanlæggene kan modtage alle poser i plast og papir, dog har de eksisterende 
anlæg frabedt sig at få poser af bioplast, da de ikke kan håndteres på anlæggene. 
Flere kommuner udleverer poser til indsamling af det organiske affald, da det giver en renere fraktion 
organisk affald.  
 
Det skal tidligt i processen vurderes, hvilket indsamlingsmateriel, der skal benyttes. 
 
De 2 mest anvendte muligheder er: 

• En todelt beholder med organisk affald i den ene del og restaffald i den anden 
• En særskilt beholder til organisk affald, evt. som en løsning, hvor den særskilte beholder hæg-

tes på restaffaldsbeholderen 
 
Ved opsamling i todelt beholder kan beholderen opdeles 60/40. Opdeles en 240 l beholder med denne 
fordeling bliver der 144 l til restaffald og 96 l til organisk affald. Andelen af organisk affald fylder gen-
nemsnitligt 20 l pr. 14 dage. Dette betyder, at der er stor overkapacitet i den organiske del af beholde-
ren, mens rummet til restaffald i mange tilfælde vil blive for lille. En anden mulighed er, at der i den ek-
sisterende beholder indsættes en indsats på 30/60 l til organisk affald. 
 
En særskilt beholder til organisk affald betyder, at beholderne optager mere plads hos borgerne.     
Ved valg af beholder med ekstra beholder på siden kan det give problemer med hensyn til arbejdsmiljø-
forholdene ved tømning.  
 
I Haderslev Kommune er der 2782 ejendomme, der har sæk til deres dagrenovation, og mange af disse 
ejendomme har ikke mulighed for at få en beholder til deres dagrenovation ca. 30 husstande), hvilket 
især er gældende for den indre by i Haderslev, hvor renovationen skal trækkes gennem huset, da der 
ikke er arealer udenfor til placeringen. Der skal tages stilling til, hvordan organisk affald indsamles hos 
disse ejendomme. Muligheden er en lille beholder eller sæk, som stilles ud sammen med sækken til 
restaffald, og som kan tømmes af renovationsbilen. 
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Hvordan bliver 10 l/uge til 30 l/2 uger?

Katrine Møller Madsen
Fejl 12 Godt set 12
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Mulige indsamlingsmetoder

                                                                                                             

 

                   
                                                                             Indsats i den eksisterende 240 l. beholder 
 
                                                                              

Indsamlingsbil 
Indsamlingen af restaffald og organisk affald kan foretages i to-kammer eller i en et-kammer indsam-
lingsbil, afhængig af valg af beholdertype. 
Indsamlingen kan være som i dag hver 14. dag, hvis der indsamles både organisk affald og restaffald i 
samme beholder. De fleste kommuner har denne løsning for at minimere tømningsomkostningerne. 
Hvis der vælges en løsning, hvor organisk affald og restaffald indsamles i hver sin beholder, kan tøm-
ningsintervallet variere afhængigt af borgerens ønske og behov. 
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Omlastning 
Når renovatøren har indsamlet både restaffald og organisk affald i en arbejdsgang, skal affaldet læsses 
af et sted, der har tilladelse til omlastning af både restaffald og organisk affald, affald til forbrænding og 
affald til bioforgasning, da der ikke findes et anlæg, der kan håndtere og behandle begge fraktioner. 
Der kan være langt mellem de 2 behandlingsanlæg for henholdsvis organisk affald og forbrændingseg-
net affald. Derfor er der behov for en hal, hvor affaldet kan omlastes og køres til behandlingsanlæggene 
i en større mængde, end indsamlingsbilen kan køre med.  
Miljømæssigt vil det være en gevinst, hvis transporten kan minimeres ved en central omlastning af 
begge fraktioner samme sted. Dette vil sandsynligvis også minimere omkostningerne til indsamlingen. 

Implementering i forhold til allerede gældende udbud 
Udbud på indsamling og behandling af organisk affald skal passes ind i udbuddet på restaffald. Udbud 
for indsamling af restaffald udløber senest 30. april 2022. For at ordningen kan iværksættes 1. maj 
2022, skal udbuddet være afsluttet senest 1. maj 2021, da det kræver ca. 1 år for en renovatør at få 
biler til indsamlingen. 

Anvendelse af poser til organisk affald 
Det vil være hensigtsmæssigt at benytte poser, der kan holde til, at flydende organisk affald kan ind-
samles. For især flydende madaffald er det afgørende for indsamlingseffektiviteten, at der anvendes 
plastposer, og at poserne udleveres til husstanden som en del af den ordning, som fungerer i kommu-
nen. Effektiviteten bliver markant mindre, når der anvendes papirposer, mens kvaliteten (målt som an-
delen af korrekt sorteret madaffald) af det indsamlede madaffald bliver væsentlig ringere, hvis det er 
op til borgerne selv at anskaffe poser til madaffald / Miljøprojekt 2059/ 

Budget  
Der er lavet en prissætning på baggrund af de omkostninger, vi kender i dag, på indkøb, tømninger, 
behandling, omlastning og transport.  Dette gør det muligt at sammenligne de enkelte indsamlings- og 
behandlingsmetoder. 
 
I prissætningen er der kun regnet med indsamlingen hos enkelthuse, med en 240 l. beholder. Der er 
ikke medtaget beregning over indsamlingen i etageboliger og sommerhuse.  
 
Vægten af organisk affald til bioforgasning øges med ca. 20 %, da der tilsættes vand under forbehand-
lingen svarende til en ekstra omkostning på ca. 85.000 kr. pr år i transportomkostninger til bioforgas-
ningen. 
 
Der kan komme yderligere omkostninger til kørsel fra forbehandlingsanlæg til biogasanlæg, men de fle-
ste gange er det indregnet i prisen for bioforgasningen. Omkostninger til forbehandling og bioforgasning 
er baseret på overslag fra behandlingsanlæg. 
 
Der er lavet prisoverslag over 3 forskellige indsamlingsordninger: 
 

1. En 240 l. beholder opdelt 60/40, som tømmes i en arbejdsgang 
2. 2 beholdere, en til restaffald og en til organisk affald 
3. 1 beholder med indsats/beholder udenpå til organisk affald 
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Prisen på de 3 forskellige indsamlingsmetoder er sammenlignet med prisen, som det koster at indsamle 
restaffald i dag.  
 
Ordninger Pris Med poser 
1. 1 beholder opdelt 60/40 19.057.622 21.500.305 
2. 2 beholdere 28.098.677 30.541.359 
3. 1 beholder med påhæng tømning på en 
gang 20.896.920 23.339.602 
Pris i 2017 ( nuværende ordning ) 19.029.638        

 
I to enkelt-beholdere indkøb af en ny beholder, restaffald i nuværende.    

     

  pr. stk Antal i alt 
pr år (5 års kon-
trakt) 

Indkøb af beholder 240 l. 250 21588 5.397.000 1.079.400 

Tømning 26 gange pr år a' kr. org. 16,8 561.288 9.429.638 9.429.638 

Tømning 26 gange pr år a' kr. -dagr. 16,8 561.288 9.429.638 9.429.638 

Omlastning pr. ton* 50 12000 600.000 600.000 

Forbehandling pr. ton 183 4000 732.000 732.000 

Forbrænding 650 8000 5.200.000 5.200.000 

Bioforgasning 107 4000 428.000 428.000 

Kørsel til behandlingsanlæg pr. tons 100 12000 1.200.000 1.200.000 

       

I alt       28.098.677 

Indkøb af poser 
365 poser pr. behol-
der/pr    

Poser i alt 7879620  0,31 2.442.682 

       

Med poser til udlevering       30.541.359 
*2017 pris 
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Rumopdelt 60/40     
     

  pr. stk Antal i alt 
pr år ( 5 års kontrakt 
) 

Indkøb af beholder 240 l. opdelt 340 21588 7.339.920 1.467.984 
Tømning 26 gange pr år a' kr. -dagr. 16,8 561.288 9.429.638 9.429.638 
Omlastning pr. ton* 50 12000 0 600.000 
Forbehandling pr. ton 183 4000 0 732.000 
Forbrænding 650 8000 0 5.200.000 
Bioforgasning 107 4000 0 428.000 
Kørsel til behandlingsanlæg pr. tons 100 12000 0 1.200.000 
       
I alt       19.057.622 
Indkøb af poser 365 poser pr. beholder/pr    
Poser i alt 7879620  0,31 2.442.682 
       
Med poser til udlevering       21.500.305 

*2017 pris 
 
 
 
 
 
Ny beholder to i en – påhæng e
ler indsats 
Tømning på en gang     
     
  pr. stk Antal i alt pr år ( 5 års kontrakt ) 
Indkøb af beholder 240 l. opdelt 350 21588 0 1.511.160 
Tømning 26 gange pr år a' kr. 20 561.288 0 11.225.760 
Omlastning pr. ton* 50 12000 0 600.000 
Forbehandling pr. ton 183 4000 0 732.000 
Forbrænding 650 8000 0 5.200.000 
Bioforgasning 107 4000 0 428.000 
Kørsel til behandlingsanlæg pr. 
tons 100 12000 0 1.200.000 
       
I alt       20.896.920 
Indkøb af poser 365 poser pr. beholder/pr    
Poser i alt 7879620  0,31 2.442.682 
       
Med poser til udlevering       23.339.602 

*2017 pris 
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Pris i 2017     
Ingen organisk indsamling     

  pr. stk Antal i alt 
pr år (5 års kon-
trakt) 

Indkøb af beholder 240 l. opdelt 340 21588 0 0 
Tømning 26 gange pr år a' kr. 16,8 561.288 0 9.429.638 
Omlastning pr. ton 50 12000 0 600.000 
Forbehandling pr. ton     0   
Forbrænding 650 12000 0 7.800.000 
Bioforgasning     0   
Kørsel til behandlingsanlæg pr. tons 100 12000 0 1.200.000 
       
I alt       19.029.638 
Indkøb af poser 365 poser pr. beholder/pr    
Poser i alt 0  0,31 0 
       
Med poser til udlevering       19.029.638 

 
 
 
Betydning for taksten 
Afhængig af, hvilken løsning der vælges, vil det have forskellig indflydelse på den fremtidige tømnings-
takst. Helt afgørende for prisen er, om der skal tømmes af flere gange, eller om det kan klares i en ar-
bejdsgang. 
Som det ses af nedenstående vil det billigste være at vælge en beholder opdelt 60/40. Dyreste løsning 
er 2 særskilte beholdere. 
Alle beregninger er uden moms 
 
 

Ordninger Pris 
Stigning ift. 
2017 enheder 

ændring 
pr. år, kr takst 2019 ny takst 

MST beregninger 17.592.470           
1 beholder opdelt 
60/40 19.057.622 27.984 21588 1,30 688,41 689,71 
2 beholdere 28.487.261 9.457.622 21588 438,10 688,41 1126,51 

1 beholder med på-
hæng tømning på en 
gang 20.896.920 1.867.282 21588 86,50 688,41 774,91 
Pris i 2017 19.029.638           
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 Fordele og ulemper er beskrevet ud fra erfaringerne fra andre kommuner  

Ordning Fordele Ulemper Erfaring fra andre kommuner Forventet 
takst  
( uden 
poser ) 

Metode 1 

 
 
En rumopdelt beholder 
standart 240 l. md 
skillerum opdelt 60/40 
 144 l til restaffald og 96 l. 
til organisk affald. 

• Billig i indkøb 
• Mange kommuner 

indsamler i denne 
beholder 

• Kan tømmes i en 
arbejdsgang af 
samme bil. 

• Der kan være 
problemer med at 
restaffaldet kan være 
der, mange husstande 
skal melde op i 
renovationsbeholder. 

 
• En husstand har i 

gennemsnit 30 l 
organisk materiale på 
14 dage, i denne 
opdeling er der afsat 
96 l. 

• Restaffaldsvolumen 
reduceres med ca. 60 
l. 

• Beholder mindre end 
240 l. vil den 
organiske fraktion, 
have vanskeligt ved at 
komme ud af 
beholderen ved 
tømning 

 
• Risiko for blanding af 

fraktionerne 

Horsens Kommune: 
Det organiske affald kan sidde fast i 
beholderen ved tømning. 
Der udleveres poser, da det giver en 
renere fraktion organisk affald. 
Flere husstande skal have en større 
beholder til affald, da 
restaffaldsfraktionen ikke kan være i 
den opdelte beholder. 
NOMI4S ( 4 kommuner): 
Problemer med at restaffaldet kan 
være i beholderen.  
Thisted Kommune: 
Indsamler organisk affald i papirsposer 
Problem, at papirsposerne opløses og 
går i stykker. 
 
Sønderborg Kommune: 
indfører denne ordning i 2020. Mindste 
beholder er 240 liter for at undgå at 
rummet til organisk husholdningsaffald 
bliver for smalt. 

 
 
689 kr 
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Metode 2 

 
 
Særskilt beholder til 
organisk affald 
Særskilt beholder til 
restaffald 

• Kan tilpasses i de 
forskellige boligtyper 

• Tømningsintervallet 
kan tilpasses 

• Måske ikke 
nødvendig at omlaste 
det organiske affald, 
kan evt køre direkte 
til 
forbehandlingsanlæg. 

• Ingen 
sammenblanding af 
fraktionerne 

• Flere 
tømningsordninger 
1 til restaffald og 1 
til organisk affald – 
mere drift. 

 
• Beholder til 

organisk affald vil 
aldrig være fuld 
 

• Kan give 
pladsproblemer ved 
den enkelte 
husstand 

 
 
 

Billund kommune: 
Indsamler i papirsposer (restaffald og 
madaffald),95 % renhed i madaffaldet. 
Papirsposerne kan blive våde, men er 
ikke noget problem for ordningen. 
Poserne kan være tunge og giver 
arbejdsmiljømæssige problemer i 
forbindelse med tømningen. 
 
Frederikssund og Halsnæs anvender to 
særskilte beholdere. De har 
indført/videreført ordningen i 
forbindelse med 
kommunesammenlægningen, hvor der 
ikke var de nuværende muligheder for 
opdelte beholdere.  
Overvejer andre løsninger i fremtiden. 

 
 
1126 r. 

Metode 3 

 
Beholder med påhængt 30 
/60 l spand til organisk 
affald 

• Plads til restaffald 
bliver ikke reduceret 

• Spand aftages, hvis 
der ikke er noget at 
indsamle ved 
husstanden 

• Ingen 
sammenblanding 

• Dansk produceret 
• Restaffald og 

organisk affald kan 
tømmes af samme bil 
 

• Ikke andre kommuner 
der indsamler på den 
måde 

• Kun en leverandør 
 

 
 

Der er ikke erfaringer med denne 
indsamlingstype 

 
 
775 kr 
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Indsats på 30/60 l i en 
240/370 l beholder 

• Der kan benyttes den 
beholder der pt. er til 
restaffald 

• Passer til den 
mængde organisk 
affald der er i 
husstanden – 
restaffaldsvolumen 
bliver ikke reduceret 
betydelig. 

• Restaffald og 
organisk affald kan 
tømmes af samme bil 
 

• Er ikke afprøvet til 
organisk affald 

• Der er ikke erfaringer 
med denne 
indsamlingsmetode 
med opdelingen 
restaffald og 
madaffald i Dk. 
 I Sverige indsamles 
der i 4 forskellige 
fraktioner i dette 
system, her indgår 
madaffaldet.   

• Indsamlingsbilen skal 
indrettes til at tømme 
denne beholder. 

• vi kommer til at være 
først mover på indsats 
/ påhæng 
 
 
 
 

 
 

Der er ikke i Danmark erfaringer med 
indsamling i denne beholder. I Sverige 
er der mange kommuner der indsamler 
i denne beholder, her har hver 
husstand 2 beholdere og der indsamles 
op til 8 fraktioner i dette system. 
I Sverige indsamler de madaffald 
sammen med restaffald, glas og pap i 
en rumopdelt 370 l.  
 

 
 
Der tømmes af en rumopdelt bil 

 

 
 
775 kr. 
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Opslag på Provas’ Facebook-side 24. januar 
Afstemning om præference for beholdertype og kommentarer 
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Punkt 10: Bestyrelsens arkiv

• Politisk behandlede sager med relevans for Provas siden seneste
bestyrelsesmøde. Se bilag.
• Opsamling på bestyrelsesorienteringer siden seneste bestyrelsesmøde. Se bilag.
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Sager til politisk behandling december-januar 2019  
 
 
Byrådet 17. december 2019 

• Pkt. 8 
Takster 2020 for Provas 

Tilgå referatet her 

 
Økonomiudvalget 9. december 2019 

• Pkt. 9 
Takster 2020 for Provas< 
 

• Pkt. 22 
Godkendelse af Provas, Haderslev Vand A/S nyt drikkevandsregulativ 2019 
 
Tilgå referat her 
 

UPM 2. december 2019  

• Pkt. 16 
Godkendelse af Provas, Haderslev Vand A/S nyt drikkevandsregulativ 2019 
 
Tilgå referat her  

Punkt 10, Bilag 1: Politisk behandlede sager dec_jan 2019-20

https://www.haderslev.dk/demokrati/dagsordener-og-referater/haderslev-byraad/2019-12-17-17-00-13059/
https://www.haderslev.dk/demokrati/dagsordener-og-referater/oekonomiudvalget/2019-12-09-16-00-13083/
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Bestyrelsesorienteringer  
 
 
Mail 7. januar 2020 
 
Kære alle 

Godt nytår! 

Inden udgangen af 2023 skal vi have etableret en model for separat indsamling af organisk 
affald. Da den nuværende kontrakt på indsamling af dagrenovation senest udløber i april 2022, 
er vi i samarbejde med Teknik og Miljø i gang med at planlægge for håndteringen af organisk 
affald som en del af det nye udbud. 

Udvalget for Plan og Miljø (UPM) er blevet bedt om input og bl.a. om at drøfte ”politiske 
pejlemærker” ved indførelse af en ny ordning. UPM har sendt opgaven tilbage til Provas, idet 
man beder os om et forslag, der er lavet på baggrund af erfaringer fra andre kommuner og 
borgerinddragelse. 

Samtidig med at vi nu indhenter erfaringer fra andre kommuner, er vi godt på vej med at 
forberede borgerinddragelsen, hvilket er baggrunden for min mail. 

Fredag den 24. og lørdag den 25. januar planlægger vi nemlig at besøge et supermarked i 
Gram, Vojens og Haderslev samt Haderslev gågade. 

Her vil vi have de mulige beholdermodeller med og vise dem frem til folk, der kommer forbi. 
Samtidig vil vi tage en dialog om, hvordan vi kan gøre det let for borgerne, når vi skal i gang 
med at indsamle organisk affald og hvad vi kan gøre for at få alle til at sortere.  

I forbindelse med vores besøg ved supermarkeder og i gågaden laver vi en temperaturmåling 
på Facebook med en lille afstemning. 

Vi sender en pressemeddelelse ud i ugen op til – I får naturligvis en kopi. 

Jeg håber, at I vil sige til, hvis I ønsker yderligere information. 

Vi tales ved, 

Med venlig hilsen  
 
Esge Homilius  
Adm. direktør 
 

  

Punkt 10, Bilag 2: Bestyrelsesorienteringer nov_jan 2019-20
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Mail 20. december 2019 
 
Kære bestyrelse 

Jeg skriver til jer for ganske kort at ønske jer en glædelig jul og et godt nytår. 

2019 har været et godt og spændende år – her er sket meget og vi er nået langt. Heldigvis er 
der meget mere at nå, hvis vi vil videreudvikle vores forsyningsselskab til gavn for borgere og 
virksomheder i Haderslev Kommune.  

Jeg har skrevet et par artikler om arbejdet i Provas det seneste år. Hvis det har jeres 
interesse, kan I finde dem via linkene her: 

Et ret vildt år 

Skal vi være lidt UAMBITIØSE for at lykkes godt? 

Tak for jeres opbakning til arbejdet her i 2019 – jeg glæder mig til det videre samarbejde i 
2020! 

Varme julehilsner 
Esge 
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https://www.linkedin.com/pulse/et-ret-vildt-%25C3%25A5r-esge-homilius/?trackingId=50g4baDgA8LKMeXxHbaefA%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/skal-vi-v%C3%A6re-lidt-uambiti%C3%B8se-lykkes-godt-esge-homilius/
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Mail 4. december 2019 

Kære Bestyrelse 

Til jeres orientering tager vi igen juleskraldet med et smil. 

Med fokus på, at gavepapir ikke kan genanvendes, tilbyder vi borgerne at medtage den brugte 
indpakning sammen med restaffaldet. 

Vi har netop udsendt denne pressemeddelelse. 

Med venlig hilsen  
 
Esge Homilius  
Adm. direktør 
 
 

Provas tager juleskraldet 
Også i år tilbyder Provas borgerne i Haderslev Kommune at hente bunkerne af julegavepapir. Borgene 
skal bare stille gavepapiret ud i en klar sæk sammen med deres restaffald. Formålet er at undgå, at 
gavepapiret havner i genbrugsbeholderen, for der gør det ingen gavn. Tværtimod. 
 
Mange tror, at brugt gavepapir skal i genbrugsbeholderen og kan genopstå som nyt papir. Men det 
kan det ikke på grund af farvetryk og glitterstads. Gavepapir er altså restaffald og ryger til 
forbrænding. Sidste år gjorde Provas opmærksom på udfordringen op til juletid og tilbød borgerne i 
Haderslev Kommune at afhente gavepapiret, hvis de stillede det ud i en sæk sammen med deres 
restaffald. Initiativet betød, at der ikke blev fundet gavepapir i genbrugsbeholderne, og på den måde 
slap Provas for at betale gebyr for fejlsorteringer.   
 
- Vi har besluttet at gentage sidste års succes, så vi også i år henter julegavepapir hos borgerne i 
Haderslev Kommune. Man smider bare sit julegavepapir i en klar plastsæk, og så henter 
skraldemændene det ved næste tømning af restaffald. Har man ikke lige en klar plastsæk liggende, 
kan man få en på genbrugspladserne, fortæller Laila Rønde Skov, projektkoordinator i Provas.   
 
Kan man ikke vente på skraldemanden, er det også muligt at aflevere julegavepapiret på 
genbrugspladserne. Der er opstillet en særlig container til formålet på Haderslev Genbrugsplads. I 
Gram og Vojens skal julegavepapiret i småt brændbart-containeren.  
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Mail 22. november 2019 
 
Kære alle 

Tak for sidst. 

Jeg skriver til jer for kort at følge op på den orientering, som vi gav på bestyrelsesmødet om 
en mulig drikkevandsforurening samt på den forundring, der blev rejst under evalueringen af 
mødet om chefgruppens deltagelse på bestyrelsesmødet. 

Den mulige drikkevandsforurening 
Mandag den 18. november udtog vi som en del af vores normale og planlagte driftskontrol, en 
prøve på afgang fra Vandtårnet i Langkær.  

Tirsdag viste analysen at der var 70 coliforme bakterier i prøven. Coliforme bakterier er en 
indikator for forurening fra fx overflader men ikke spildevand, så ville der være tale om fund af 
”E coli”. 

Et par timer efter vores egen prøveudtagning, udtog vores akkrediterede laboratorie også en 
prøve. Resultatet herfra har ikke vist nogen coliforme bakterier. Som en del af vores 
kildesporingen, udtog vi efterfølgende selv supplerende prøver. Heller ingen af disse prøver har 
vist fund af coliforme bakterier. Der er dermed ikke noget der tyder på, at vi har en forurening 
af vandtårnet i Langkær. 

Vi fortsætter arbejdet med at sikre forbrugerne god vandkvalitet og finde årsagen til det 
afvigende prøveresultat. 

Chefgruppens deltagelse ved bestyrelsesmødet 
Ved bestyrelsesseminaret i august deltog chefgruppen den første dag, hvor vi konkret 
arbejdede med grundlaget for selskabets strategiske udvikling – nogle af jer spurgte 
efterfølgende hvorfor cheferne ikke havde deltaget på dag 2. 

 Efterfølgende har de tre chefer og jeg i arbejdet på at konkretisere det strategiske 
udviklingsgrundlag, som I har behandlet ved tre bestyrelsesmøder. Tanken med chefgruppens 
deltagelse i bestyrelsesmødet i tirsdags var at de kunne modtage jeres input på det samlede 
arbejde direkte og dermed indgå i en evt. direkte dialog om strategien og 
strategiimplementeringen, som var mødets to store sager. 

Jeg beklager at min hensigt ikke blev kommunikeret godt nok - det gør vi bedre frem over. 

Samtidig håber jeg fortsat, at I vil sige til og gerne direkte, hvis der i øvrigt er forhold I ønsker 
ændret. 

I dag er det et år siden jeg startede i Provas - det har været en intenst og spændende år.  

Tak for det gode samarbejde – og god weekend, 

 
Med venlig hilsen  
Esge Homilius  
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Punkt 11: Eventuelt

Beslutning for Punkt 11: Eventuelt

Direktøren fulgte op på sagen vedr. tilslutningsbidrag på Grønttorvet i København.

Punkt 12: Bestyrelsens kvarter

Uformel drøftelse uden deltagelse af sekretær og direktør.
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