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2020 blev et år fuld af omstilling med Corona, markant øget digitalisering og forandrede administrative 
rammer. Samtidig har vi arbejdet på at opretholde en passende kvalitet, høj forsyningssikkerhed og fokuseret 
på at nedbringe omkostninger. 

Angreb fra en mikroskopisk fjende
Forårets frygt for Coronasmitte og nedlukningen af det danske samfund satte forsyningsselskaberne under 
pres – det samme var tilfældet for Provas. Pludselig var der en ny fare at forholde sig til. Her skulle vi sørge 
for, at kritisk infrastruktur som vandforsyning, spildevandsafledning og affaldshåndtering fungerede i enhver 
situation - også når der kom angreb fra en mikroskopisk fjende, som vi på det tidspunkt kendte meget dårligt. 

Genbrugspladserne blev lukket, administrationen sendt 
på hjemmearbejde og i den fysiske drift lavede vi fire 
hold, der var skarpt adskilt. Dermed kunne vi også 
opretholde forsyningssikkerheden, hvis nogen blev 
syge. Efter et par uger fandt vi heldigvis ud af, at det gik 
godt med at holde afstand og opretholde god hygiejne. 
Omkring påske vendte vi tilbage til mere normal drift. 
Dog stadig med forholdsregler samt et endnu skarpere 
fokus på hygiejne, end vi havde i forvejen. Forhold som vi i 
den øvrige virksomhed, skulle lære fra driftsfolkene der til 
dagligt arbejder med drikkevandsikkerhed. 

Nedlukningen af Danmark i foråret og sæsonstart for 
havearbejdet gav utilfredshed blandt kommunens borgere, 
grundet de nedlukkede genbrugspladser. Pladserne åbnede 
igen den 31. marts 2020, men med adgangskontrol 
og skærpede retningslinjer for at begrænse evt. 
smittespredning. Det var ikke alle vores kunder, som 
har haft lige let ved at forstå nødvendigheden af disse 
tiltag, men som medarbejderne generelt har håndteret 
professionelt og godt.

Næsten nye fysiske rammer for administrationen
Da de administrative medarbejdere pakkede ned og rykkede 
til hjemmekontorerne, rykkede håndværkerne ind i administrationsbygningen. 
Som en del af den nye strategi, der skal skabe større værdi for forbrugerne, har vi skabt en 
mere aktivitetsbaseret arbejdsplads. Den aktivitetsbaseret arbejdsplads understøtter en mere dynamiske 
arbejdsgang, øger dialog og skaber stærkere fælles løsninger. Ledelsens enmandskontorer er væk, alle 
administrative funktioner er samlet på samme etage, og der er skabt en bedre sammenhæng i bygningen. 
Under ombygningen blev der desværre konstateret omfattende skimmelsvamp i tagkonstruktionen, hvilket 
betød at taget måtte udskiftes. Renoveringen er nu afsluttet, og vi glæder os til at kunne byde medarbejdere, 
samarbejdspartnere og borgere velkommen til de nye lokaler, når Corona-restriktionerne tillader det. Det har 
til tider været stærkt udfordrende, at det administrative personale har skulle arbejde på en byggeplads. Noget 
som dog lykkedes med en god og positiv indsats fra medarbejdernes side.
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Der blev givet håndslag på aftalen om opførelse af Ressourcecentrum Haderslev – med plastikhandsker og behørig 
afstand. Fra venstre: Bestyrelsesformand Thies Mathiesen, Provas, direktør Jesper Chrestensen, Otto Chrestensen 

og administrerende direktør Esge Homilius, Provas.

Digitale udfordringer
Forårets Corona-hjemsendelse betød bl.a., at den planlagte digitale udvikling måtte justeres. Uden et ”IT-
kursus” blev medarbejderne kastet ud i en stor omstilling, og fysiske møder blev erstattet af virtuelle – først 
på Skype og senere i Teams. Reoler med ringbind og mapper var ikke længere tilgængelige – ting skulle findes 
digitalt og mange ting skulle digitaliseres. Den helt store oprydning gik i gang. Hjemmearbejdspladserne gav 
generelt mange nye digitale udfordringer. Også det blev klaret med godt mod og læringslyst. Så på trods af 
aflyste undervisningsforløb, fik medarbejderne et stort digitalt kompetenceløft i 2020.

I august skulle vi stå den helt store IT-prøve, da vi som de første i SamAqua samarbejdet gennemførte en 
”Tenant migrering”. Kort fortalt blev SamAqua IT-mæssigt skabt som én samlet virksomhed. I dag, hvor vi er 
14 individuelle forsyningsselskaber, der deltager i samarbejdet, er det knap så smart. For at skabe større IT-
sikkerhed og lettere administrativ IT-drift blev den digitale infrastrukturen opdelt på selskaber – alle telefoner, 
tablets og computere blev slettet og genetableret. Vi var de første og det gik godt.

Spændende udvikling på affaldsfronten
I juni vedtog folketinget en national klimaplan ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, og i 
december blev den konkrete handlingsplan for cirkulær økonomi ”national plan for forebyggelse og håndtering 
af affald 2020-32” sendt i høring. I slutningen af december udkom desuden en række nye bekendtgørelser, 
herunder affaldsbekendtgørelsen, som kommer til at påvirke affalds- og genbrugsområdet i de kommende 
år. Vi er allerede langt i Haderslev Kommune, hvorfor den tydeligste forandring vil være øget sortering hos 
forbrugerne og en mulighed for direkte genanvendelse på genbrugspladserne. 

I juli indledte vi dialog med leverandører, entreprenører og kolleger i forsyningsbranchen, med det formål at skabe 
større omkostningseffektivitet i vores anlægsarbejde, og ved implementering af de nye affaldsbekendtgørelser. 
Arbejdet blev i efteråret sat midlertidigt på ”Corona-pause”, men har allerede givet en række gode input, som 
kan styrke vores forretning.

Selv med et specielt Corona-år, har vi haft en række nye tiltag. I oktober åbnede vi på Vojens Genbrugsplads en 
lille genbrugs-bygge-butik, GenByg. Her kan man aflevere og købe byggematerialer og andre effekter, som ikke 
sælges i de humanitære organisationers genbrugsbutikker. GenByg Vojens er en afprøvning af konceptet, som 
skal hjælpe os med at skabe en den rette butik på den nye genbrugsplads i Haderslev. Vi arbejder målrettet 
med  cirkulære økonomi, og GenByg giver øget muligheder for direkte genbrug.

Arbejdet med den nye genbrugsplads i Haderslev nåede i 2020 nogle markante milepæle. Projektet, der blev 
startet op i 2013, kom endelig i udbud og blandt fem skarpe bud vandt en lokal entreprenør. I december havde 
vi første spadestik til pladsen på Knavvej, som vi forventer at kunne åbne for borgerne i december 2021. 
Ressourcecentrum Haderslev skal styrke vores affaldssortering. Flere ressourcer skal genbruges og sendes 
videre i systemet, til gavn for miljøet, menneskerne og økonomien. 
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Renovering af vandværker øger forsyningssikkerheden
I løbet af 2020 har vi færdiggjort hovedrenovering af Vojens og Favrdal Vandværk. I Vojens har vi etableret to 
produktionslinjer, så det ene vandværk i princippet fungerer som to. I Haderslev har vi renoveret og ombygget 
Favrdal Vandværk til tre produktionslinjer. Herved har vi øget forsyningssikkerheden på de to vandværker og 
samtidig sikret, at Favrdal kan overtage produktionen fra Eskærhøj Vandværk.  

Eskærhøj Vandværk er bygget til producere en meget større mængde drikkevand, end det der er behov for 
i dag. Ved at gå fra driften af to vandværker til et, effektiviseres driften og de samlede omkostninger til 
produktion af drikkevand reduceres. Derudover kan vi inden længe pumpe råvand fra Eskærhøj Kildeplads til 
behandling på Favrdal Vandværk, og dermed tage Eskærhøj Vandværk ud af drift og nedlægge det.

Vi har sammen med Haderslev Kommune fundet et nyt kildefelt i Maugstrup Plantage, som en del af arbejdet 
på at fremtidssikre levering af rent grundvand i Vojens. Det nye kildefelt skal supplere det nuværende og 
dermed øge forsyningssikkerheden i tilfælde af forurening af grundvandet. 

Ny spildevandsplan for Haderslev Kommune
I oktober vedtog Haderslev Kommune den nye spildevandsplan 2021-24. Planen giver et samlet overblik over 
de eksisterende kloakeringsforhold, de kommende års aktiviteter på spildevandsområdet og danner sammen 
med de kommende vandhåndteringsstrategier grundlag for fremtidens investeringer. I spildevandsplanen 
sættes der specielt fokus på at minimere spildevandshåndteringens påvirkning af natur- og vandområder 
samt at sikre, at spildevandshåndteringen er så sikkert som muligt. På sigt skal det bidrage til, at der kan 
opnås badevandskvalitet i Haderslev Dam og Fjord. Derudover afsluttede vi i 2020 den sidste etape af den 
omfattende separatkloakering i Over Jerstal.

2020 har på mange måde været et udfordrende Corona-år, vi har på trods af udfordringerne  arbejdet på at 
skabe Styr på tingene, levere Mere for mindre, opnå Stærke fælles løsninger og Håndtere og lære af bump på 
vejen, til større værdi for forbrugerne i Haderslev Kommune.

Theis Mathiesen
Bestyrelsesformand

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

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

Resultat for 2020
Provas havde samlede indtægter for 187 mio. kr., driftsudgifter for 186 mio. kr. og investeringer for 79 mio. 
kr. Investeringerne i 2020 er foretaget for at fremtidssikre forsyningssikkerheden i Haderslev Kommune, samt 
understøtte bedre spildevandsrensning og klimasikring. Lånet bliver afdraget gennem taksten. Derved vil den 
samlede økonomi over tid ”hvile-i-sig-selv”. afdraget gennem taksten. 

Taksterne i 2021
I 2021 stiger vandtaksten til 10,54 kr. pr. m³ vand. For den gennemsnitlige husstand* bliver den årlige 
vandafgift  2.755,09 kr. (vand pr. m³ + statsafgift pr. m³ + fast bidrag pr. måler).

Spildevandstaksten stiger i 2021 til 53,04 kr. pr. m³ spildevand. For den gennemsnitlige husstand* bliver den 
årlige spildevandsafgift  6.084,06 kr. (spildevand pr. m³ + fast spildevandsafgift).
Stigninger på vandtaksterne i 2021 skyldes primært afslutningen af anlægsprojekter.

Affaldstaksten stiger i 2021 til 3.106,63 kr. for den gennemsnitlige husstand*. Stigningen skyldes primært 
indledende investeringer til den nye affalds- og genbrugsordning, at priserne på indsamlede ressourcer er 
faldet i 2020, hvilket giver en mindre indtjening, samt stigning i forbrændingsafgiften.

*En gennemsnitlig husstand er defineret som en husstand, der bruger 100 m³ vand og har en 240 liters affaldsspand, 
der tømmes hver 14. dag.

ØKONOMI
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2018 2019 2020

VAND

Faktureret, m³  1.600.918  1.568.377 1.538.567

Udpumpet, m³  1.850.213  1.752.435  1.743.608 

Vandtab, %  13,5  10,5 11,8

Ledningsbrud  41  29  21 

Antal forbrugssteder  10.835  10.849  10.843 

SPILDEVAND

Modtaget spildevand, m³*  7.110.084  8.679.907 10.149.828

Faktureret spildevand, m³*  2.495.052  2.410.922  2.421.406

Antal tanke i tømningsordningen  2.436  2.411  2.406 

Antal forbrugssteder tilsluttet kloaknettet 19.063 19.290 19.336

AFFALD

Total indsamlet mængde, ton**  47.967  46.576 50.602

Restaffald, ton  12.380 12.382 12.478

Genbrug, ton 3.106  3.005 2.786

Miljøstationer, ton  311 321 302

Genbrugspladser, ton 31.913 30.605 34.662

Antal farligt affald-kasser indsamlet  5.408  6.077 6.825

Antal besøg, genbrugspladser  335.187  347.630 344.454

Antal husstande, restaffald  21.608  21.646 21.748

Antal husstande, genbrugsbeholder  20.175  21.437 21.782

NØGLETAL FOR PROVAS

Antal fuldtidsstillinger 74 71 71

Kvinder, % 47 45 47

Mænd, % 53 55 53

Gennemsnitsalder, år 50,3 50 48,7

Gennemsnits anciennitet, år 10,9 10,3 8,5

Sygefravær, kort tid, % 2,6 2,4 2,3

Sygefravær, lang tid, % 4,3 5,6 4,2

Fraværsdage i gennemsnit  pr. medarbejder, kort tid 4,6 4,2 4,0

NØGLETALNØGLETAL

* Der er stor difference mellem modtaget og faktureret spildevand, hvilket skyldes at vi modtager store mængder 
regnvand, som ikke faktureres.
** Det ”restaffald” vi står med efter sortering af genanvendelige materialer og farligt affald (ca. 600 ton) er medtaget i 
den totale indsamlet mængde, men ikke udspecificeret.
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