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1. Udformning af bassiner og vandhåndtering i øvrigt 
2. Renovering af eksisterende ledning i den nedre 

del af Jomfrustien 
3. Trafikafvikling 
4. Detailtidsplan 
5. VVM og lokalplanlægning
6. Koordinering af Jomfrusti-projektet med byggeriet 

på Honnørkajen 
7. Designmanual 
8. Fondsstrategi
9. Spørgsmål

Dagsorden:
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Pkt. 1: Udformning af bassiner og vandhåndtering i øvrigt

Status og forhold der skal yderligere belyses:

• Udformning af bassinerne og størrelser ligger efterhånden fast

• Har tilføjet et mindre område syd for Jomfrustien til det område der afvander
til parken

• Beskrive nogle af forudsætninger, der er lagt til grund for masterplanen
- Design af bassinerne
- Vand i bassinerne
- Skybrudshændelserne, hvad sker der.

Punkt 3, Afrapportering af styregrupperne (Jomfrustien), bilag 1 - Jomfrusti Projektet, status 



Pkt. 2: Renovering af eksisterende ledning i den nedre del 
af Jomfrustien 

15. september 
2021 4
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Pkt. 2: Renovering af eksisterende ledning i den nedre del 
af Jomfrustien 

15. september
2021 5

• Ledningen er udsøgt. 3 forslag til renovering / udskiftning:
- Ny kvadratisk ledning
- 2 nye cirkulære rør.
- Renovering af den eksisterende ledning.

• Renovering er behæftet med meget usikkerheder i forhold til pris og kvalitet af det
endelige resultat. Der kan ikke beregnes et sikkert overslag over udgiften til renovering
Rådgiver udarbejder et kort notat over, hvad der skal til for kunne komme med et mere
kvalificeret bud på økonomien.

• Vi regner lige nu på om 2 cirkulærer rør har samme kapacitet som et kvadratisk rør. 2
cirkulærer rør er billigere og er lagervare.

• Ledningen fra Lindedal bliver udført med opstart omkring 1. oktober.
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Pkt. 3: Trafikafvikling

15. september
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Der er 3 trafikale forhold som har betydning for Jomfrusti-projektet.

1. Rundkørsel ved Toldbodgade. Fjernes eller bevares?

2. Kapacitets problemer i Krydset Sejlstensgyden – Ved Ridehuset

3. Ringrute scenariet:
- Scenarie 0, Via Teaterstien – Jomfrustien.
- Scenarie 1, Via Bygnaf – Allégade.
- Scenarie 4, Ensretning af Teaterstien – Jomfrustien og Bygnaf

Scenarie 0 Scenarie 1 Scenarie 4
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Pkt. 4: Detailtidsplan Måneder Kvartaler 
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Pkt. 5: VVM og lokalplanlægning
Miljøkonsekvensrapport (VVM)

• Vi udarbejder Miljøkonsekvensrapport for den offentlige del. 

• Vi har valgt at gennemføre en frivillig Miljøkonsekvens rapport
Vi var endt med at gennemføre en fuld Miljøkonsekvensrapport under alle 
omstændigheder
Det spare tid og dermed økonomi

• Der er 3 steps
Step 1: Offentliggørelse af at der gennemføres en Mijløkonsekvensvurdering.
Step 2. Offentliggørelse af et afgrænsningsnotat.   
Step 3 Udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapporten

• Der udarbejdes ligeledes en lokalplan for den offentlige del.

Punkt 3, Afrapportering af styregrupperne (Jomfrustien), bilag 1 - Jomfrusti Projektet, status 



Pkt. 6: Koordinering af Jomfrusti-projektet med byggeriet 
på Honnørkajen 

• Klagen er afvist af Planklagenævnet

• Der er dialog omkring;
Valg af materialer for de 2 projekter
Udformning af den østlige del af 
Jomfrustien
Tidsplan for de 2 projekter

• Snak mellem Provas og bygherren 
omkring en pumpestation og ledninger
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Pkt. 7: Designmanual

• Arbejdet er opstartet

• Driftsafdelingen er med ind over for at sikre, at de valgte løsninger er bæredygtige

• Sikre at det vedtagne krav til bæredygtighed indarbejdes og overholdes

• Arbejdet vil pågå i løbet af efteråret 2021 

• I sidste ende skal den forelægges for §17.4 udvalget

Punkt 3, Afrapportering af styregrupperne (Jomfrustien), bilag 1 - Jomfrusti Projektet, status 



Pkt. 8: Fondsstrategi

Vinklinger i forhold til fondene:
VINKLING 1: FORTIDENS SPOR, NUTIDENS OG FREMTIDENS FORTÆLLING.
VINKLING 2: NATUR OG OUTDOOR

Spørgsmålet blev behandlet på §17, stk. udvalgsmødet den 10. august. 
Udvalget besluttede at den overordnede vikling skulle være NATUR OG OUTDOOR

Næste step er 
• Internt afklaring af hvem der kan bidrage
• Interessent analyse
• Inddragelse af interessenterne.
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Pkt. 9: Spørgsmål

15. september 
2021 12
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Bestyrelsesseminar
Evaluering af bestyrelsesperioden

4. maj 2021
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Gruppeinddeling

Gruppe 1
 Thies
 Henrik Rømer Bro
 Martine
 Malene

Gruppe 2
 Benny
 Gunnar
 Jannie
 Trine

Gruppe 3
 Ole
 Henrik Bech
 Harald-Åge
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Bestyrelsesseminar

Opstart på bestyrelsesperioden
 Bestyrelsesuddannelse 
 Introduktionsforløb

Hvordan giver bestyrelsen størst værdi?
 Strategi- og innovationsprocesser

Det aktive bestyrelsesarbejde
 Forretningsorden
 Afviklingen af bestyrelsesmøder
 Redegørelse for god selskabsledelse
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Hvor står vi nu?
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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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Hvorfor gør vi det vi gør?

Fokus på at skabe værdi

Hvilken værdi skaber vi for forbrugerne?
 Tryghed og tillid – der er styr på tingene
 Vi gør det nemt og forbrugerne skal ikke bekymre sig – det gør vi

 Kvalitet, tilfredshed og forsyningssikkerhed
 Kontinuert effektivisering

Pris Omdømme
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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 styring
 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
 Fleksibel tilgang (konkret og individuel)
 Den offentlige virksomhed
 Plads til begejstring

 Stærke, fælles løsninger
 Internt og sammen med andre
 Aktivitetsbaseret arbejdsmiljø
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Udviklingsproces (Implementering af strategien)

Små udviklings- og afprøvningsforløb

Provasskolen

Fællesdag
Alle i Provas
26/11-19

Fysisk ændring af bygningen

Små udviklings- og afprøv…

Bestyrelses-
møde

19/11-18

Fællesdag
Alle i Provas

13/5-20

Lederseminar
med TM

17/12-19

Lederudvikling, -sparring og -træning

Afprøvning
Evaluering
Justering

Afprøvning
Evaluering
Justering

Afprøvning
Evaluering
Justering

Afprøvning
Evaluering
Justering

Afprøvning
Evaluering
Justering
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Vi tør, vi gør det og vi bliver klogere sammen

Mere for mindre Stærke fælles 
løsninger

Styr på tingene
Håndtering og 

læring af ”bump” 
på vejen

(Performance)

(Compliance)

(Emergens)

(Resiliens)
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Er sagen simpel eller kompleks?
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Hvordan starter vi godt op?
- hvordan bliver den nye bestyrelse hurtigt effektivt?
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Opstart på bestyrelsesperioden 1/2

Kompetenceafklaring og bestyrelsesuddannelse
 Model, indhold og omfang
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Bør medtages/ gentages/ springes over

Aktuelt tema

Bør

GørGør ikke 
Bør ikke

3 x Gentag3 x Medtag

3 x Spring over
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Opstart på bestyrelsesperioden 2/2

Introduktionsforløb
 Model, indhold og omfang

Hvad er 
Provas?

Bør

GørGør ikke 
Bør ikke

3 x Gentag3 x Medtag

3 x Spring over
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Hvordan giver bestyrelsen 
største værdi?
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Affald og Genbrug

Staten siger: ”Effektiviseringspotentiale 4 – 6 mia. kr. over 10 år”

Udlicitering af 
 Husstandsindsamlingen
 Sorterings- og genanvendelsesvirksomhed
 Forbrændingsanlæg; reduktion og privatisering.

Driftsbudgettet hos os er fordelt på
 Husstandsindsamling: 32 mio. kr.
 Genbrugspladser: 24 mio. kr.
 Øvrige områder: 3,5 mio. kr.
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Vand og Spildevand

Staten giver alle vandselskaber effektiviseringskrav
 2 % på drift
 2,84 % på anlæg

Provas er ”ikke effektiv” – vi får derfor også individuelle effektiviseringskrav
 0,9 % i Vand
 0,77 % i Spildevand

Forventet effektiviseringskrav i Provas, 2021 (som vi så det i september)
 Drift: 0,2 mio. kr. i Vand og 0,7 mio. kr. i Spildevand (0,9 mio. kr.)
 Anlæg: 1,0 mio. kr. i Vand og 4,5 mio. kr. i Spildevand (5,5 mio. kr.).

Effektiviseringskrav, i alt: 6,4 mio. kr.
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I august 2020 besluttede I …

Vi vil
 IKKE arbejde for at blive lagt sammen med andre, men vi vil dyrke 

tekniske og faglige samarbejder mere
 Løbende tilpasse løn og personalerelaterede omkostninger, bl.a. ved 

naturlig afgang
 Fortsætte en tilpasning af arbejdet og kompetenceudvikling, så   

opgaver løftes endnu mere effektivt
 Styrke indsatsen med
 Digitalisering og mere effektive aktiver
 Effektive processer og afbalancerede løsninger
 Reelt ”styr på tingene”
 Inden for 3-5 år være fri for individuelle effektiviseringskrav.
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Nære økonomiske perspektiver

Anlægsbudget, Spildevand 2021

Driftsoverskud = Takstbetaling ÷ Driftsbudget
Renovering = Nødvendig vedligeholdelse (”at male træværket på sit hus”)
Ikke-fravigelige anlæg = Nye myndighedskrav, udstykninger mv. (”at lave en 
tilbygning til sit hus”)
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Budgetfordeling, Vand og Spildevand, mio. kr.
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Budgetfordeling, Vand og Spildevand

Drift Nyinvesteringer Renoveringsprojekter Anlæg i alt

Anlæg
(mio. kr.)

2012
Lembecksvej/ 
Louisesvej, 17 
Møllestrømmen, 9
Inderdam, 14

2014
Separeringer, 75

2016
Separeringer, 39
Hertug Hans Plads+, 27

2019
Separeringer, 31
Mange mindre projekter
Vandværker, 22
Fjernaflæste målere, 14
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Store projekter med ret lange processer

Bæk til bælt
 2013 – 2017
 92,5 mio. kr.
 Egne timer 3,1 mio. kr.

 Ikke udført i påtænkt omfang

Ressourcecentrum
 2013 – 2021
 18,2 mio. kr. (aug. 2020)
 Grundkøb 3 mio. kr.
 Egne timer 6,2 mio. kr.

Jomfrustien
 2013 – …
 8,3 mio. kr. (aug. 2020)
 Indre del 4,2 mio. kr.
 Egne timer 2,5 mio. kr.
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Skal der noget helt nyt til?

Punkt 7, Opsamling på bestyrelsesseminar, bilag 1 - Bestyrelsesseminar, maj 2021



Udviklingen 2006 – 2024 

Efter 2024 har vi renseanlæg i Halk, Skrydstrup, Jegerup, Sommersted, Nustrup, Gram, Vojens, Haderslev
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Udvikling af borgernes forsyning

Strategi- og innovationsprocesser
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… men hvordan gør vi nu det?

 Udvikling og innovation
 Seminarer
 Temamøder
 Styregrupper
 Ordinære møder; korte/lange, månedlige/kvartalsvise, …
 …
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Det aktive bestyrelsesarbejde
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Det aktive bestyrelsesarbejde

Bestyrelsens forretningsorden – rammen for arbejdet
Læs Pkt. 3 Bestyrelsesmødet med fokus på
 Før / under / efter
 Dagsordner og mødeafvikling
 Antallet og varigheden af møder
 Åbenhed

Redegørelse for god selskabsledelse
Vores varedeklaration
 Fraviger vi anbefalingerne de rette steder?
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Ledelse på toppen
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  Haderslev Forsyningsservice a/s 
Fjordagervej 32 
6100 Haderslev 
 
CVR.nr. 32 76 79 66 
Tlf.  73 520 520 
www.provas.dk 
 
 

  Sagsnr. S21-12802 
Doknr. D21-576364/1.0 

   
   

Opsamling fra bestyrelsesseminar 4. maj 2021 
 6. maj 2021 

Bestyrelsesseminaret blev afholdt på Hotel Norden i Haderslev. Fra bestyrelsen deltog 
følgende medlemmer: Thies Mathiasen, Benny Bonde, Ole Bang Jensen, Henrik Rømer Bro, 
Gunnar Asmussen, Martine H. Martin, Jannie B. Westergaard, Henrik Bech Der var en enkelt 
afbud fra Søren Rishøj Jakobsen. Udover bestyrelsen deltog chefgruppen, Trine Hadrup, 
Malene Staub og Harald-Åge Mortensen.  
Adm. Direktør Esge Homilius faciliterede bestyrelsesseminaret og Ledelsesassistent Sara Vest 
deltog som sekretær.   
 
Bestyrelsesseminaret tog udgangspunkt i 3 bærende hovedspørgsmål:  

- Opstart på bestyrelsesperioden  
- Hvordan giver bestyrelsen størst værdi 
- Det aktive bestyrelsesarbejde 

 
Deltagerne blev inddelt i 3 grupper. Hvor hvert hovedspørgsmål afholdte vi en 
drøftelsesrunde. Grupperne blev de bedt om at tage udgangspunkt i modellen ”bør medtage, 
gentag og spring over”. Gruppernes opgave gik ud på at finde 3 udsagn for hvert område, 
som de foretrak at tage med videre til den nye bestyrelse. Deres drøftelser blev fremlagt i 
plenum.  
 
Dette notat er et udtryk for en lang række forskellige udsagn og gengiver derfor ikke 
beslutninger i bestyrelsen. 

Kompetenceafklaring og bestyrelsesuddannelse  

Opsamling på de 3 gruppers udtalelser.  

Medtag  

Ønske om at bestyrelsen får et godt kendskab til organisationens struktur, indblik i hvordan 
økonomien hænger sammen, hvilken lovgivning at organisationen er underlagt og hvordan 
selskaberne fungerer baseret på et objektivt billede.   
 
Møderne bør faciliteres fra neutral hånd.  
 
Gerne flere faglige ture, både udenfor Provas, men også besøg på Provas’ forskellige anlæg. 
 
Ønske om et større samarbejde på tværs af selskaberne i forbindelse med beslutningerne. Et 
enkelt medlem mente at alle bestyrelsesmedlemmer tidligere havde kunnet stemme ved 
behandlingen af sager i alle selskab – også der hvor man ikke var bestyrelsesmedlem.  
 
At der i den politiske kreds bliver udpeget bestyrelsesmedlemmer, som har interesse i 
forsyningsselskabet.   
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Forventningsafstemme hvorfor man er i Provas’ bestyrelse, herunder målet, ansvar og krav. 
 
Møderne bør være mere koncentrerede, hvor cheferne kun deltager i begrænset omfang.   
 
Ved dannelse af ny bestyrelse ønskes der en overlevering fra den gamle bestyrelse til den 
nye. Dette ønskes, da der kan være beslutninger, som den nye bestyrelse skal føre videre fra 
den gamle. Må gerne udformes i et afleveringsnotat.  
 
Mulighed for at deltage i branche-årsmøder.  

Gentag 

Ønske om at gentage den lille bestyrelsesuddannelse, hvor der samtidigt er mulighed for at 
lære de andre bestyrelsesmedlemmer at kende - gerne med overnatning. 
 
Fortsæt gerne med at udarbejde dagsordenen som i dag. Metoden virker godt, medlemmerne 
er ikke tvivl om, hvilket selskab at sagen drejer sig om.   
 
Opstartsseminar må gerne afholdes umildbart lige efter dannelse af den nye bestyrelse og 
hvor der er fokus på styrkelse af relationer.  
 
Mulighed for gengangere af bestyrelsesmedlemmer som har en politisk baggrund.  

Spring over 

Ønske om at den politiske dagsorden ikke fylder så meget, gerne helt undgå den.  
 
Den udvidet bestyrelsesuddannelse er ikke nødvendig – den lille uddannelse er fin nok.  

Introduktionsforløb 

Medtag 

Organisationsdiagram med foto og gerne med hvem laver hvad.  
 
Fortælling om de sidste 2 år herunder Provas-skolen, værdier, vision og mission.  
 
Samarbejdsmøderne med UPM må meget gerne genoptages. 

Gentag 

Orientering om, hvad er et forsyningsselskab og hvordan hænger økonomien sammen.  
  
Faglig forståelse af begreber.  
 
Generelt vil bestyrelsen gerne på flere ture i samarbejde med UPM. 

Spring over 

Bestyrelsen bør ikke modarbejde men derimod samarbejde med ejeren.  

Udvikling og innovation  

Inddrag gerne fagpersoner udefra som har fokus på forskellige udviklings- og 
innovationsområder.  
 
Dagsordenen bør være så gennemarbejdet, at referatet for mødet kan skrives forinden 
mødet.  
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Gruppearbejdet fungerer godt, da der er flere, som bidrager til mødet – indfør gerne mere af 
det.  
 
Deltage i workshops, bade internt og eksternt.  

Seminar 

Afholdes med andre forsyningsselskaber, hvor der er fokus på deres gode oplevelser.  
 
Askild gerne bestyrelsesmøderne og seminar, da bestyrelsesmødet fylder for meget i forholdt 
til seminaret.   
 
Ønsker døgnseminar 1 gang årligt.  

Temamøder 

Forinden bestyrelsen skal træffe en beslutning om et projekt, ønsker bestyrelsen at se andre 
lignede projekter.  
 
Ønsker flere temamøder. 

Styregrupper 

Hvis forvaltningen ikke har kompetencer til at afholde møderne, kan styregruppen inddrages.  
 
Styregruppen har været gode til at forklare de konkrete sager.  

Ordinære møder; korte/lange, månedlige/kvartalsvise  

Gerne korte og konkrete møder.  
 
4-5 årlige møder er passende med varighed af 3 timer.  
 
Bestyrelsesmøde hver 6 uge.  

Bestyrelsens forretningsorden – rammen for arbejdet 

Gode sagsfremstillinger hvor det tydeligt fremgår, hvilket selskab det vedrører.   

Antallet og varigheden af møder 

4-5 årlige møder af 3 timers varighed. 

Åbenhed 

Rart at dagsordenen og referatet til hvert bestyrelsesmøde offentliggøres på hjemmesiden.  

Redegørelse for god selskabsledelse  

Intet behov for justering. 
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Service 
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Budget 2022 

Budgettet indeholder drifts- og investeringsbudgetter for de selskaber der er en del af Provas 

Holding A/S, dvs.: 

• Provas Holding A/S

• Provas Haderslev Spildevand A/S

• Provas Haderslev Vand A/S

• Provas Haderslev Affald A/S

• Provas Haderslev Forsyningsservice A/S

Budgetforudsætninger 

Budget i balance 
Dette er første udkast til budget 2022. Budgettet arbejder som altid mod at vi kan levere et budget i 

balance. I de kommende år bliver det svært, da især spildevandsplanerne i Spildevand gør at der er et 

større træk på likviditeten.  

For at give et bedre indblik i hvordan økonomien, og dermed taksterne, hænger sammen er der vedhæftet 

bilaget ’Takster’. Bilaget vil også gennemgå handlemuligheder til at justere budgetterne.  

Budgetmodel 
Det fremlagte budget er et likviditetsbudget, der viser hvilken effekt de forskellige valg har på 

likviditeten. Fordelen er, at det bliver tydeligt om der f.eks. skal optages lån.  

Økonomisk ramme  
Vand og Spildevand er underlagt vandsektorloven. Et centralt element i reguleringen er den 

økonomiske ramme. Rammen fungerer som en øvre grænse for, hvor meget vandselskaberne må 

opkræve af indtægt hos kunderne. For at skabe konkurrencelignende forhold på et monopolistisk 

marked, bliver den økonomiske ramme hvert år pålagt et effektiviseringskrav. Rammen korrigeres 

årligt, og vandselskaberne har forskellige muligheder for at øge den økonomiske ramme. Der er et 

stort fokus på at få søgt alle tillæg, for at sikre så stor fleksibilitet som muligt. I forslaget til 

budgettet er de tillæg der forventes at komme ikke taget med, da disse først kommer fra 

Forsyningssekretariatet senere.  

Takstfastsættelse 
Til beregning af taksten på Vand og Spildevand benytter Provas en model lavet af vores revisor, 

PwC. Der indtastes de relevante data og modellen beregner herefter taksten. Der er ikke beregnet 

takster i budgetforslaget, da den endelige økonomiske ramme ikke kendes endnu. Taksterne 

beregnes når den endelige økonomiske ramme kendes og behandles ved den endelige 

budgetbehandling, senere på året.  

For at illustrerer dette års takstpåvirkning vil der når der er lavet takster for en gennemsnitlig 

husstand, er der sidst en samlet oversigt over ændringerne i priserne i Vand, Spildevand og Affald. 

Punkt 9, 1. budgetudkast, bilag 1 - Forslag til budget 2022



Generelle forudsætninger  
For både Spildevand og Vand regnes der med faldende mængder, da der har igennem de senere år været et 

årligt fald. I budgettet fastsættes faldet til 5 %. En faldende vandmængde betyder at taksten stiger, da der i 

så fald er færre m3 til at betale omkostningerne.  

I opstillingerne er der valgt at skille variabelt og fast bidrag ad, således det er to forskellige poster.  

Taksten der opkræves, er et udtryk for at den økonomiske ramme udnyttes fuldt ud, hvilket samtidig 

betyder at der lægges op til at maksimere taksten.   

Hvile i sig selv  
Spildevand, Vand og Affald skal hvile i sig selv. Det betyder, at indtægter og udgifter skal matche hinanden. 

Kommer der en større omsætning end forventet, således der skabes et mindreforbrug, er der tale om en 

overdækning. Det vil sige at der er opkrævet for meget hos borgerne. Overdækning kan enten lægges til 

side til fremtidige investeringer eller bruges til at sænke taksten næste år. Det modsatte sker ved et 

merforbrug, der skaber en underdækning.   

Likviditet  
Der er behov for løbende at vurdere likviditeten som følge af de investeringer der laves i Spildevand og 

Vand i 2022. Hvis der er behov for at træffe korrigerende beslutninger for at sikre der er likviditet nok, vil 

der blive lavet en sag til bestyrelsen.  

Provas Holding A/S  

Budget 2022 

  

Holding ejer aktierne i selskaberne hvilket betyder en mindre udgiftspost på 0,1 mio. kr. til aflønning af en 

andel af bestyrelsesudgifterne og revision.  

Provas Haderslev Spildevand A/S  
Budget 2022 

Provas Holding A/S Budget 2022 Budget 2021

1.000 kr.

Driftsomkostninger

Revision og bestyrelseshonorar 120 110

Driftsomkostninger i alt 120 110
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Omsætning  
Omsætningen er defineret ud fra den økonomiske ramme der er fastsat af Forsyningssekretariatet. Som 

beskrevet i sagen meldes den endelige ramme ud senere, hvilket betyder at der kommer til at ske 

ændringer i omsætningen og dermed også det samlede budgettet.  

Driftsomkostninger  
Generelt ligner budget 2022 sidste års budget. Der er dog sket følgende væsentlige ændringer:  

• Omsætningen er faldet, hvilket skyldes 

o Indregning af forventet effektiviseringsprocenten fra Forsyningssekretariatet 

o Tillæg endnu ikke er beregnet 

• Grundet optagelse af lån i 2021 stiger de finansielle poster med 1,4 mio. kr.  

 

Investeringer  
Der er planlagt investeringer for i alt 94,2 mio. kr.   

De største poster er:  

• Fornyelse og ændringer i ledninger, pumpestationer og renseanlæg med 56,3 mio. kr.   

• Gennemførsel af Spildevandsplanen 24,2 mio. kr.  

Spildevand a/s

1.000 kr. 
Budget 2022 Budget 2021 Resultat 2020 Resultat 2019

Omsætning

Variabelt bidrag        95.089 kr.      102.403 kr.         94.374 kr.         96.794 kr. 

Fast bidrag        11.324 kr.        11.388 kr.         11.497 kr.         10.940 kr. 

Vejafvandingsbidrag          2.500 kr.          2.480 kr. -         3.059 kr. -         4.218 kr. 

Øvrige indtægter (tilslut. bidrag, 

særbidrag)
         3.299 kr.          3.227 kr.              267 kr.           2.350 kr. 

Tømningsordning          1.800 kr.          2.392 kr.           1.526 kr.           1.488 kr. 

Omsætning i alt 114.012 kr. 121.890 kr. 104.604 kr.   107.355 kr.   

Driftsomkostninger

Distribution -       9.836 kr. -       9.098 kr. -       10.224 kr. 9.237 kr.-       

Drift renseanlæg -      19.387 kr. -      18.334 kr. -       23.388 kr. 19.576 kr.-      

Autodrift -          650 kr. -          600 kr. -            705 kr. 512 kr.-          

Undersøgelse/Planlægning -       4.982 kr. -       5.466 kr. -         6.486 kr. 6.564 kr.-       

Administrationsomkostninger -       4.815 kr. -       4.639 kr. -         4.577 kr. 5.563 kr.-       

Andre driftsposter -          120 kr. -            57 kr. -              38 kr. 66 kr.-            

Finansielle poster -       4.334 kr. -       2.950 kr. -         3.579 kr. -         3.776 kr. 

Tømningsordning -       2.442 kr. -       2.392 kr. -         2.109 kr. 2.435 kr.-       

Lovpligtig afdragsordning -            25 kr. -            50 kr. -              68 kr. 56 kr.-            

Tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag               -   kr.               -   kr. -         4.788 kr. 773 kr.-          

Driftsomkostninger i alt 46.591 kr.-   43.585 kr.-   55.962 kr.-     48.557 kr.-     

Spildevand a/s i alt 67.421 kr.   78.305 kr.   48.642 kr.     58.798 kr.     

Investeringer -      94.200 kr. -      95.645 kr. -       62.242 kr. -       98.794 kr. 

Behov for lånefinansiering 26.779 kr.-   17.340 kr.-   13.600 kr.-     39.996 kr.-     
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• Byggemodninger med 8 mio. kr.  

• Kloakering i åbent land med 5,3 mio. kr.  

 

Takst  
Taksten beregnes når den endelige økonomiske ramme kendes. 

Provas Haderslev Vand A/S  

Budget 2022 

 

Omsætning  
Omsætningen er defineret ud fra den økonomiske ramme der er fastsat af Forsyningssekretariatet.  Den 

endelige beregning foretages når den endelige ramme er udmeldt.  

Driftsomkostninger  

Der er en stigning i driftsomkostninger på 1,5 mio. kr. Med den udvikling er udgiftsniveauet på niveau med 

resultatet i 2020, men dog højere end niveauet for budget 2021. Dette skyldes en skarpere budgetlægning, 

og mindre stigninger i driften. Der er ikke større projekter bag stigningerne.  

Investeringer  
Der investeres samlet set for 23,8 mio. kr. i 2022, hvilket er et fald i forhold til 2021 på 2,0 mio. kr. De 

største anlægsinvesteringer puljer til renovering på 8,0 mio. kr.  samt ny kildeplads i Vojens med 6,5 mio. kr.  

Vand a/s

1.000 kr. 
Budget 2022 Budget 2021 Resultat 2020 Resultat 2019

Omsætning

Variabelt bidrag       11.407 kr.       12.960 kr.         10.759 kr.         12.731 kr. 

Fast bidrag         9.500 kr.         8.515 kr.           8.656 kr.           8.402 kr. 

Tilslutningsbidrag             60 kr.           874 kr.              257 kr.              229 kr. 

Øvrige indtægter           212 kr.           275 kr.              408 kr.              217 kr. 

Reg. over/underdækning              -   kr.              -   kr. -            724 kr. -         1.326 kr. 

Omsætning i alt 21.179 kr.  22.624 kr.  19.555 kr.     20.482 kr.     

Driftsomkostninger

Produktion -      3.196 kr. -      2.872 kr. -         3.815 kr. -         2.907 kr. 

Distribution -      3.244 kr. -      2.759 kr. -         2.929 kr. -         5.773 kr. 

Undersøgelse/Plan -         575 kr. -         615 kr. -            396 kr. -            606 kr. 

Bildrift -         208 kr. -         210 kr. -            156 kr. -            228 kr. 

Administration og fælles udg. -      2.342 kr. -      1.843 kr. -         2.244 kr. -         2.160 kr. 

Finansielle poster -         643 kr. -         458 kr. -            751 kr. -            762 kr. 

Driftsomkostninger i alt 10.207 kr.-  8.757 kr.-    10.291 kr.-     12.436 kr.-     

Vand a/s i alt 10.972 kr.  13.867 kr.  9.264 kr.       8.046 kr.       

Investeringer -     23.825 kr. -     25.840 kr. -       24.380 kr. -       41.694 kr. 

Behov for lånefinansiering 12.853 kr.-  11.973 kr.-  15.116 kr.-     33.648 kr.-     

Punkt 9, 1. budgetudkast, bilag 1 - Forslag til budget 2022



Takst  
Taksten beregnes når den endelige økonomiske ramme kendes. 

Provas Haderslev Affald A/S  
Budget 2022 

 
Generelt  
Beregningen af taksten for Affald er en totaløkonomisk beregning der er underlagt ”hvile i sig selv 

princippet”. Det betyder, at samtlige udgifter der forventes at komme på affaldsområdet samles og 

derefter foretages der en beregning af de endelige takster. Taksterne er altså budgetteret til at finansiere 

samtlige forventede udgifter.  

Omsætning  
Da taksten ikke er beregnet, kendes omsætningen heller ikke.  

 

Driftsudgifter  
Driftsudgifterne er 13 mio. kr. højere end budget 2021. Dette skyldes primært øgede udgifter til 

dagrenovation, genbrugsindsamling og genbrugspladser. Den nye affaldsordning betyder øgede udgifter til 

tømninger, omlastninger og behandling af affald, ligesom der skal indkøbes poser og klistermærker.  

 

Affald A/S

1.000 kr. 
Budget 2022 Budget 2021 Resultat 2020 Resultat 2019

Omsætning

Grundgebyr                -   kr.           50.874 kr.         40.270 kr.           38.515 kr. 

Tømningsgebyr                -   kr.           17.598 kr.         18.799 kr.           18.926 kr. 

Erhvervsaffaldsgebyr                -   kr.                602 kr.              373 kr.                362 kr. 

Salg genanvendelig materialer              380 kr.                376 kr.           1.611 kr.             2.142 kr. 

Andre indtægter              120 kr.                845 kr.              135 kr.                  38 kr. 

Omsætning i alt 500 kr.            70.293 kr.       61.188 kr.     59.983 kr.       

Driftsomkostninger

Dagrenovation -       26.005 kr. -         21.850 kr. -       19.659 kr. -         20.710 kr. 

Genbrugsindsamling -       14.775 kr. -        8.803 kr. -       7.091 kr. -        6.813 kr. 

Genbrugspladser -       14.372 kr. -         23.964 kr. -       25.434 kr. -         24.321 kr. 

Bildrift -              30 kr. -                30 kr. -              41 kr. -                38 kr. 

Affaldsplanlægning/regulativ -            355 kr.                  -   kr.                -   kr. -                20 kr. 

Forbrugerinformation -            460 kr. -              486 kr. -            120 kr. -              369 kr. 

Administration og fælles udg. -         3.393 kr. -           3.214 kr. -         4.698 kr. -           3.844 kr. 

Finansielle poster -              10 kr. -             15 kr. -           12 kr.                 6 kr. 

Ny Genbrugsplads (Knavvej) -       11.928 kr. 

Driftsomkostninger i alt 71.327 kr.-       58.362 kr.-       57.056 kr.-     56.108 kr.-       

Affald a/s i alt 70.827 kr.-       11.931 kr.       4.132 kr.       3.875 kr.         

Investeringer -       36.700 kr. -         60.902 kr. -         7.571 kr. 

Likviditets resultat 107.527 kr.-     48.971 kr.-       3.439 kr.-       3.875 kr.         

Punkt 9, 1. budgetudkast, bilag 1 - Forslag til budget 2022



Anlæg 

Anlægsudgiften på 36,7 mio. kr. er primært til indkøb af nye beholdere samt mindre renoveringer. 

Beholderkøbet finansieres evt. via leasing. 

Takst  
Taksterne er endnu ikke beregnet. 

Finansiering  
Affald finansieres af de indtægter der skabes gennem opkrævning af de forskellige takster. Større 

investeringer kræver dog låneoptag, som i det her tilfælde Ressourcecentrum.  

Provas Haderslev Forsyningsservice A/S  
Budget 2022 

 

Selskabets formål er at levere koncerninterne ydelser til de resterende selskaber under Provas A/S. Det 

betyder også, at selskabets indtægter er baseret på intern afregning mellem selskaberne.   

Opgaver lavet for Spildevand og Vand udføres til kostpris, mens opgaver til Affald er pålagt en fortjeneste 

på 8%.  Som beskrevet i notatet vedr. takster kan det overvejes om opkrævningen på den 8% skal bortfalde. 

Da der er lavere afskrivninger i 2022, vil den samlede regning der sendes til de andre selskaber, dvs. Service’ 

omsætning, være 0,2 mio. kr. lavere i 2022 end i 2021 

Samlet set er budgettet for driften 0,9 mio. kr. højere end i 2021. Den primære udgiftspost er løn til 

medarbejdere der er budgetteret 0,4 mio. kr. højere end i 2021. Resultatet i 2020 og forventeligt også i 

2021 viser en lavere regnskabsudgift. Det er dog forventet at alle stillinger er besat ved udgangen af 2021 

og dermed vil personaleomkostninger være som budgetteret. Det er stadig lavere end den samlede udgift i 

2019.  

Området skal hvile i sig selv, det vil sige at når regnskabsåret er slut, sker den endelige afregning og alle 

udgifter dækkes af de øvrige selskaber.   

Service A/S

1.000 kr. Budget 2022 Budget 2021 Resultat 2020 Resultat 2019

Omsætning 59.916 kr.  60.121 kr.  55.267 kr.     59.460 kr.     

Personale omk. 43.455 kr.-     43.070 kr.-     40.693 kr.-        44.161 kr.-        

Laboratorium, værksted m.v. 4.492 kr.-       4.384 kr.-       3.478 kr.-          3.622 kr.-          

Administrations omk. 10.904 kr.-     10.555 kr.-     8.498 kr.-          11.388 kr.-        

Andre driftsposter 990 kr.          1.000 kr.       1.379 kr.          1.138 kr.          

Finansielle poster 228 kr.-          170 kr.-          151 kr.-             209 kr.             

Driftsomkostninger i alt 58.088 kr.-  57.179 kr.-  51.441 kr.-     57.823 kr.-     

Service i alt 1.828 kr.    2.942 kr.    3.826 kr.       1.637 kr.       

Afskrivninger 634 kr.-          1.719 kr.-       1.171 kr.-          1.531 kr.-          

"Hvile i sig selv" 1.194 kr.    1.222 kr.    2.656 kr.       106 kr.          

Punkt 9, 1. budgetudkast, bilag 1 - Forslag til budget 2022



Udgift for en gennemsnitlig husstand  
En gennemsnitlig husstand er defineret som 2,2 personer i en husstand der bruger 100 m3 vand og har en 

240 liters affaldsspand der tømmes hver 14. dag.   

Udregnes når de endelige takster kendes 
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Takstens udvikling 23. august 2021

Notat beskriver udviklingen i taksterne for de forskellige forsyningsarter 

der er i Provas. Ideen er at give bestyrelsen og andre et indblik i hvor 

taksterne har den størrelse de har.  

Der vil blive kigget på de større drivere af omkostninger i Provas, således 

der gives mulighed for at komme med ideer til hvor der kan kigges på 

arbejdsgange eller omkostningsniveau.  

Takster generelt 

Provas er en multiforsyning, hvilket betyder, at der i Provas håndteres flere forsyningsarter; vand, 

spildevand og affald. Hvert år beregnes de forskellige takster for forsyningsområderne på baggrund af 

budgetterne. Fælles for alle tre forsyningsarter er, at de overordnet set er underlagt ’hvile i sig selv ’-

princippet, der betyder, at Provas ikke må tjene på at levere ydelsen, ligesom eventuelle underskud 

dækkes af fremtidige takster. Det vil sige, at over en årrække går forsyningsområderne i nul og hviler 

dermed i sig selv.  

Provas Haderslev Forsyningsservice A/S 

Selskabets formål er på kommercielle og bæredygtige vilkår at udføre servicefunktioner og 

administrativ bistand til koncernens andre selskaber på en omkostningseffektiv måde.  For at dække de 

administrative omkostninger i Forsyningsservice, sendes der hver måned en regning til de respektive 

selskaber for ydelserne.  Service skal som udgangspunkt også hvile i sig selv, men må dog tjene 8% på 

håndteringen af affaldsområdet. De 8% er noget der er besluttet og det bør vurderes om der praksissen 

skal fortsætte. De 8% benyttes til at gøre regningen for vand og spildevand lavere. 

Generelt 

Udgifterne i Service er primært personaleomkostninger der udgør ca. 75 % af hele budgettet. 

Derudover er der udgifter til IT, administrative programmer, revision og lignende. En anden større post 

er udgiften til husleje, der betales til Spildevand, der formelt ejer bygningen.  

Lønniveau 

Hvert år laver DANVA en lønsammenligning baseret på frivillige indberetninger fra en række selskaber 

(senest deltog 67). Der tages udgangspunkt i lønnen for oktober 2020 og den er delt op i forskellige 

stillingskategorier. Lønnen omfatter, grund-, funktions- og kvalifikation løn samt pension. For at sikre 

anonymitet sker der alene lønsammenligning for medarbejdergrupper med mindst 5 medarbejdere. 

Benchmark sker på landsplan samt regionalt niveau.  

Analysen gennemgår ikke antallet af medarbejdere ift. de forskellige forsyninger. Vi er forpligtet over 

for DANVA og de øvrige deltagere i lønanalysen med en gensidig aftale om, at lønanalysen kun er 

tilgængelig for de deltagende selskaber og behandles derfor fortroligt. 
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Tallene er ikke helt sammenlignelige, f.eks. viser det ikke om der købes ydelser ude i byen til f.eks. IT-

support eller konsulentydelser, ligesom der heller ikke er justeret for størrelse af selskabet. Anciennitet 

har også en betydning, da en højere anciennitet alt andet lige giver en højere gennemsnitsløn. 

Sammenlignet med andre forsyninger har Provas en gennemsnitlig anciennitet på ca. 10 år. Samtidig er 

det også svært at konkludere noget da selskaberne er forskellige ift. hvilke forsyningsarter de 

håndterer. Der bør være en synergieffekt ved større forsyninger, men det er svært at påvise. Knap 

halvdelen af forsyningerne er på DI’s overenskomst, øvrige er på KL’s. Da Provas er på KL-

overenskomst tages derudgangspunkt i de forsyninger der er på KL’s overenskomst.  

Konklusionen på analysen ift. Provas sammenlignet med de andre på KL’s overenskomst i region Syd er 

at gennemsnitslønnen er på niveau med gennemsnittet i Region Syddanmark, idet fraktil 10, 25 og 50 

% er på niveau, fraktil 75 % 2.000 kr. over niveau og fraktil 90 % 1.600 kr. under niveau. 

Enkelte personalegrupper ligger lidt over gennemsnittet andre ligger under, samlet set kan det 

konkluderes at gennemsnitslønnen ikke afviger markant.  

Antal medarbejdere 

Gennemsnitslønnen er interessant for den samlede økonomi, men det er anciennitet og antal 

medarbejdere også. En højere anciennitet vil alt andet lige betyde en højere løn og et højt antal 

medarbejdere betyder, at den samlede lønsum også vil være høj. Kigges der f.eks. på administrativt 

personale ser det således ud: 

Antal Forsyningsart 

Provas 16,8 VAS 

Forsyning 1 13,0 VASD 

Forsyning 2 6,4 S 

Forsyning 3 8,4 S 

Forsyning 4 27,0 VASF 

Forsyning 5 14,3 VAS 

Forsyning 6 6,7 VS 

Forsyning 7 7,2 VS 

V=vand, A=affald, S=spildevand, D=deponi, F=fjernvarme 

Som det ses, er der ansat flere i Provas end i de forsyninger der har samme forsyningsarter. Hver 

eneste gang en medarbejder stopper, også i andre afdelinger end administrationen, vurderes det om 

stillingen skal genbesættes. Det er aftalt med de andre forsyninger at de optræder anonymiseret i 

analysen.  

I en sammenligning med andre grupper varierer antallet også. F.eks. har Provas et lavt antal ingeniører 

og specialarbejdere, mens der er højere antal spildevandsoperatører og maskinmestre.  

Bestyrelsen 

I 2019 blev der lavet en sammenligning af vederlaget for bestyrelsesmedlemmer. 

Som det ses, har Provas den største, samlede vederlagspakke. Vederlaget er i Provas blev lavet så det 

på et tidspunkt matchede vederlagene for at sidde i et udvalg i Haderslev Kommune. I Provas 

prisfremskrives taksterne, så de er lidt højere i dag. Der differentieres i øvrigt ikke mellem de vederlag, 

Formand Næstformand Best.medlem Forbruger-valgte Medarbejder-valgte Honorar i alt
Antal i alt i 

bestyrelse

Din Forsyning 150.000    75.000 37.500 450.000          8 

Arwos - Aabenraa 105.000    46.000 46.000 23.000 15.333 380.999          10 

Billund Vand 100.000    36.000 36.000 244.000          5 

Sønderborg Forsyning 70.000      50.000 23.000 23.000 23.000 304.000          10 

Provas - Haderslev 125.000    50.000 25.000 25.000 25.000 500.000          9 

Vejle Spildevand 100.000    50.000 20.000 210.000          9 

Vejen Forsyning 60.000      25.000 15.000 130.000          9 

Fanø Vand 27.403      16.280  -  43.683             5 

Tønder Forsyning 70.000      40.000 25.000 25.000 25.000 310.000          10 

Fredericia  Spildevand 75.000      50.000 25.000 200.000          9 
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der gives til de personer, der ikke er en del af formandskabet, hvilket betyder at alle ordinære 

bestyrelsesmedlemmer får samme honorar uanset antallet af bestyrelser man er medlem af.  

Spildevand 

Økonomien i Spildevand er reguleret efter Vandsektorloven. Provas er derfor underlagt de økonomiske 

rammer, der tildeles af Forsyningssekretariatet. De Økonomiske rammer er et udtryk for, hvor meget 

Provas må opkræve af borgerne indenfor Spildevand. Rammen er udregnet ved at se på de historiske 

værdier, der var i Provas ved selskabsdannelsen i 2010 og hvad det teoretisk ville koste at vedligeholde 

disse i fremtiden.  

Alle forsyningsselskabers økonomiske rammer bliver nedskrevet med 2% hvert år, men der er mulighed 

for at den økonomiske ramme kan øges i tilfælde af tillæg. Tillæg kan eksempelvis søges, hvis der sker 

udvidelser til forsyningsområdet, klimaprojekter eller andet. De økonomiske rammer kan også falde, 

hvis anlæg bortfalder.  

Beregning af taksten 

Kort fortalt beregnes den en maksimal takst på følgende måde: 
Ø𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑟𝑎𝑚𝑚𝑒

𝐹𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑛𝑑𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒
= 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑘𝑠𝑡 

Den økonomiske ramme er som skrevet udstukket af Forsyningssekretariatet, mens den forventede 

vandmængde vurderes af Provas ift. de forbruget de sidste år. Generelt opleves der et faldende 

forbrug. Forbruget præges dog i høj grad af vejret og er derfor svært at skønne. F.eks. giver en tør 

sommer et større vandforbrug end en våd sommer.  

Forslaget fremlægges bestyrelsen, der vurderer om taksten er som den skal være ift. de projekter og 

strategier der skal gennemføres. Bestyrelsen for Provas har besluttet at taksten for 2021 ikke skal være 

den maksimale takst, men i stedet en prisfremskrivning baseret på KL’s skøn for det kommunale 

område.  

Takstoversigt  

Herunder er taksterne for de selskaber vi normalt sammenligner os med. 

Som det ses, er Provas det næstdyreste selskab blandt de selskaber vi er i netværk med. Dog har 

Provas en gennemsnitlig stigning set over alle årene.  

Hvorfor varierer taksten så meget mellem forsyningsselskaberne i Sydjylland? 

Alle selskaber er underlagt de samme regler og vejret er sandsynligvis det samme i alle selskaberne. 

Ikke alle selskaber kører med maksimal takst, og flere selskaber benytter sig af samme takst år for år. 

Herunder følger en række mindre konklusioner, der kan have en betydning for taksten. Udfordringen er, 

Spildevand 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aabenraa 49,94       49,94       53,06       53,06       53,06       56,81       

Haderslev 47,94        50,88        50,38        51,10        52,28        53,04        

Sønderborg 44,88        44,88        44,88        46,00        47,13        49,50        

Billund 41,20        41,20        43,75        43,75        43,75        47,50        

Tønder 41,25        42,50        43,50        43,50        46,00        47,00        

Fanø -            -            -            57,50        55,00        46,25        

Kolding 40,56        40,56        43,06        43,06        43,06        43,06        

Vejle 37,50        -            40,00        40,00        40,00        40,00        

Vejen 37,50        37,50        38,75        38,44        38,44        38,44        

Fredericia 29,50        33,75        35,94        35,94        35,94        36,25        

Esbjerg/Varde 31,88        32,20        31,49        32,46        30,00        34,94        
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at nogle af konklusionerne passer på enkelte af forsyningsvirksomhederne og ikke på andre, hvilket gør 

at der ikke kan konkluderes noget direkte af nedenstående.  

Delkonklusioner 

Tætheden af beboelse 

Forsyninger med meget by eller store byer har generelt lavere driftsomkostninger og deraf lavere 

takster.  

Kommunesammenlægning 

Er der slået mange, og især mindre, kommuner sammen, har det en indvirkning på taksten. F.eks. har 

de i visse tilfælde flere renseanlæg end andre, da de enkelte kommuner har haft deres eget 

renseanlæg.  

Virksomhedstyper i forsyningsområdet 

Store, og gerne meget vandforbrugende, virksomheder skaber større omsætning hvilket betyder 

borgerne skal betale mindre da der er flere til at betale for omkostningerne, dette ses f.eks. i 

Fredericia.  

Kloakering af sommerhusområder og det åbne land 

Provas har kloakeret sommerhusområderne, det er ikke alle forsyninger der har det endnu. Det samme 

gør sig gældende for kloakering i det åbne land hvor der er kloakeret mange ejendomme. Begge steder 

står tilslutningsbidrag og fremtidig indtjening ikke mål med udgiften. 

Udbud 

Der bør arbejdes generelt med udbuddene således der kan komme andre løsninger i spil.  

Kvalitetsniveau/entreprenørpriser/totalomkostninger 

Der er i de andre forsyninger ikke lavet sammenlignelige analyser af kvalitetsniveauet generelt. Det er 

dog Provas’ vurdering, at der kan være bedre priser ved at være mere på forkant med udbud. Der bør 

også indføres asset management, der har til hensigt bedre at vurdere hvilke projekter der gennemføres 

hvornår.  

Større enkeltstående projekter 

Der kan være igangsat større projekter der øger taksten. Hos Provas er det f.eks. Bæk til bælt og til 

dels også Jomfrustiprojektet. Samtidig er der gennemført en række separeringsprojekter der også er 

omkostningstunge.  

Takstudvikling 

Herunder ses takstudviklingen for Provas side 2003.  

År  Kr/m3 Stigning 

2003                   22,50 kr.    

2004                   23,19 kr.  3,1% 

2005                   25,06 kr.  8,1% 

2006                   25,88 kr.  3,3% 

2007                   26,40 kr.  2,0% 

2008                   33,45 kr.  26,7% 

2009                   34,80 kr.  4,0% 

2010                   38,75 kr.  11,4% 

2011                   42,65 kr.  10,1% 

2012                   43,73 kr.  2,5% 
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2013                   45,08 kr.  3,1% 

2014                   45,76 kr.  1,5% 

2015                   46,99 kr.  2,7% 

2016                   47,94 kr.  2,0% 

2017                   50,88 kr.  6,1% 

2018                   50,38 kr.  -1,0% 

2019                   51,10 kr.  1,4% 

2020                   52,28 kr.  2,3% 

2021                   53,04 kr.  1,5% 

Der har været store takststigninger i perioden fra 2008 og til 2011, dvs. primært i tiden omkring 

selskabsdannelsen. I 2017 kom takststigningen som følge af den nye vandsektorlov, der indførte en 

anden model for den økonomiske ramme, hvilket gav Provas mulighed for at øge taksten markant. 

Ellers har der i perioden ikke været stigninger der har afveget meget fra hvad der almindeligvis kan 

forventes.  

Budget 

Spildevand 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Indtægt 103,9 103,8 104,4 89,0 125,0 112,5 108,3 115,7 117,6 

Drift 32,0 29,9 36,4 34,0 36,6 35,0 41,6 61,8 -45,5 

Anlæg 99,3 139,2 143,3 139,5 155,4 145,8 140,6 98,4 -83,8 

Difference -27,4 -65,3 -75,3 -84,5 -67,0 -68,3 -73,9 -44,5 -11,7 

 

Der er budgetteret med et merforbrug over samtlige år. Det er ikke ensbetydende med at regnskabet 

har været på samme niveau, da det oftest har været en lavere anlægsudgift end forventet.  

Merforbruget betyder at incitamentet til at vælge maksimal takst er stor, da underskuddet ellers skal 

finansieres af låneoptag.  

Den markante afvigelse på driften i 2020 er oprensning af slammineraliseringsbede.  

Den primære udgift er altså til anlæg, hhv. renovering og nye anlæg mv., hvilket betyder, at det også 

er det, der driver taksten. Dette ses også i nedenstående tabel, der viser fordelingen for forbruget af 1 

kr. i budget 2021. 

Art Type kr. 

Anlæg Nye anlæg, byggemodninger, ændringer, klimaprojekter 0,31 

  Renovering 0,36 

Drift Distribution 0,08 

  Drift anlæg 0,17 

  Administrationsomkostninger 0,06 

  Finansielle poster 0,02 
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I forbindelse med budgetlægningen for 2021 blev denne graf præsenteret der viser efterslæbet på 

investeringer: 

 

År 1 er 2021, dvs. ved et investeringsniveau på renoveringer på 40 mio. kr. om året, vil der være et 

stabilt niveau for rørnettet. Der kan ske meget på de 12 år, hvor efterslæbet er stabilt, og grafen er 

derfor behæftet med en vis usikkerhed. Renoveres der for 50 mio. kr. om året vil rørnettet i de første 

14 år komme i en bedre tilstand. 

Tallene er med udgangspunkt i nuværende forhold. Dvs. at kan der opnås bedre priser gennem andre 

og varierede udbud hvor der kigges på alternative løsninger, eller der anvendes en anden asset 

management vil grafen kunne ændre sig. Enten ved at behovet falder eller der fås mere for mindre.  

Benchmark Danva 

Brancheforeningen DANVA laver en benchmark der hedder ’Vand i tal’ hvor alle medlemmer er med. 

Benchmarken kan findes her: 

2020_vand-i-tal_web.pdf (danva.dk) 

Herunder hvor der henvises til sidetallet i analysen. Konklusionerne for 2020 ift. Provas er: 

• Generelt dyre ift. driftsomkostninger ved håndtering af spildevand (s. 5-11) 

• Billig i administration (s. 12, 13 og 37) 

• Et gennemsnitligt niveau af udgifter til investeringer og renoveringer af anlæg (s 14-16) 

• Gennemsnitlig gældsforpligtelse (s. 19-22 og 24) 

• Et højt udgiftsniveau for kunderne (s. 25 og 27) 

• Under gennemsnitlig gennemsnitsalder på ledningsnettet (s. 65) 

• Gennemsnitlig fornyelsesgrad på ledningsnettet (s. 65 og 66) 
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Forsyningssekretariatet 

Hvert år laver Forsyningssekretariatet et benchmark mellem spildevandsselskaberne for at vurdere, 

hvilke selskaber, der er veldrevne, de såkaldte frontlinjeselskaber. Hvis et selskab efter beregningen 

ikke er veldrevet, betyder det at det pålægges et individuelt effektiviseringskrav.  

Benchmark laves i forhold til driften og anlæg. 

På driftssiden er Provas er på niveau med frontlinjeselskaberne og 6% bedre end gennemsnittet. Ift. 

benchmarken hos Danva, der viser vi er lidt dyrere, er der her en anden beregningsmetode der betyder 

vi er placeret anderledes.  

På anlæg er Provas 24% bedre end gennemsnittet, mens frontlinjeselskaberne er 41% bedre.  

I 2019 var Provas’ individuelle effektiviseringskrav på 2% mens det i 2021 er på 0,77%, dvs. at Provas 

er blevet mere veldrevet.  

En gennemgang og optimering af Provas’ indberetning i foråret 2021 har betydet at Provas ville have 

været frontlinjeselskab hvis den nuværende indberetning havde været anvendt i 2019. Vi har lige pt. 

den nye model i høring og selvom der er optimeret på netvolumenmålet, der er et udtryk for 

produktion, hvilket betyder at vi laver mere end de forrige år, er vores omkostninger ligeledes steget 

hvilket gør vi stadig ikke er frontlinjeselskab. Analysen baserer sig på tal fra 2019 og 2020 hvor der er 

udført en del oprydning, ligesom der f.eks. har været en del dobbeltlønninger som har øget vores 

omkostninger. Dette bør rette sig med det budget der er lavet i 2021 og er på vej for 2022 

Samtidig er modellen der er anvendt i den nye benchmark er lavet om, hvilket gør at nogle af de 

parametre vi har arbejdet med er ændret.  

Provas har som mål at være ude af de individuelle krav i løbet af 3 år, dvs. senest ved budget 2024. 

Samlet konklusion Spildevand 

Der er mange forskellige grunde til, hvorfor taksten for Provas er den næsthøjeste i blandt de 

forsyninger vi sammenligner os med. Det der primært driver taksterne, er anlægsudgifterne. Det 

betyder også, at det er her fokus på muligheden for at sænke taksten skal findes her. 

De mest oplagte steder at hente optimeringer er: 

• Lønniveauet er fornuftigt 

• Vederlag til bestyrelsen er højt 

• Varierede udbud med alternative løsninger 

• Indføre principper om asset management 

• Generelt vurdering af niveauet for driftsomkostninger 

Vand 

Beregningen af taksten er efter samme opskrift som spildevand. Dvs. der er en økonomisk ramme og 

divideret med debiteret vandmængde fås den maksimale takst. En del af konklusionerne fra Spildevand 

går igen her, f.eks. betyder det tætheden af beboelse også noget her.  

Takstoversigt 

I modsætning til spildevand er der andre leverandører i Haderslev, da der er flere private vandværker. 

Hvert enkelt vandværk har sit eget område det leverer i, så der er stadig monopollignende tilstande.  

Herunder er taksterne gennem tiden på de vandværker Provas hjælper til med at administrere. 
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Og her er taksterne for de sønderjyske forsyningsselskaber: 

 

I begge tabeller er der store afvigelser, og begge steder er Provas i den dyre del. I 2020 skulle der 

betales en overdækning tilbage til kunderne, og ellers er taksten for Provas nogenlunde stabil, og er i 

2021 lavere end 2016-taksten.  

Nedenstående tabel viser den faste del af vand: 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hejsager Strand 15,00        15,63        15,63        15,63        15,75        16,25        

Sandersvig 7,50          7,50          7,50          7,50          12,50        12,50        

Provas 10,69        10,69        10,11        10,11        8,78          10,54        

Kelstrup 8,13          8,13          9,38          9,38          9,38          9,38          

Styding 8,75          9,06          9,06          

Årø 5,63          8,13          8,13          8,75          8,75          8,75          

Ørby 8,50          8,50          8,50          8,50          8,50          8,50          

Kelstrup Strand 5,63          6,88          8,13          8,13          8,13          8,13          

Bramdrup 6,88          6,88          6,88          6,88          6,88          6,88          

Fjelstrup 3,60          3,60          3,68          3,75          3,75          6,25          

Vedsted 5,63          5,63          5,63          5,63          5,63          5,63          

Hammelev 5,25          5,25          5,25          5,25          5,25          5,25          

Diernæs Strand 3,75          4,69          4,69          4,69          5,00          5,00          

Gram 4,63          4,63          4,63          4,63          4,63          4,63          

Genner 5,00          3,75          3,75          4,38          4,38          4,38          

Sdr. Vilstrup 4,38          4,38          4,38          4,38          4,38          

Halk 4,13          4,13          4,13          4,13          4,13          4,13          

Hejsager 3,50          3,50          3,50          3,50          3,50          3,50          

Skovby 3,30          3,15          3,15          3,15          3,15          3,15          

Strandelhjørn 12,00        12,00        16,72        8,75          2,50          2,50          

Vand 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fanø 8,75         11,25       11,25       

Tønder 7,22          7,23          7,23          9,23          10,48        10,70        

Haderslev 10,69        10,69        10,11        10,11        8,78          10,54        

Kolding 5,31          8,44          10,00        10,00        10,00        10,00        

Sønderborg 7,98          7,98          7,98          7,98          7,98          9,44          

Vejen 7,50          8,75          8,75          8,75          8,75          8,75          

Esbjerg/Varde 6,06          6,06          6,25          6,50          6,63          6,79          

Billund 5,83          5,83          5,83          5,83          5,83          6,06          

Aabenraa 8,13          6,25          6,25          5,00          5,00          3,75          
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Hvorfor er de private vandværker i overvejende grad billigere end Provas 

Der kan være mange grunde til dette, og ikke alle gælder for alle selskaberne. 

• Mange af de private drives uden eller med meget lave omkostninger til løn 

• Provas betaler for målerdata, da vi har behov for disse for at kunne opkræve spildevand, det 

beløber sig i større selskaber sig i op til XXX kr., for en opgave der med fjernaflæste målere klares 

forholdsvist simpelt. 

• Nogle af de private sparer ikke op til fremtidige renoveringer 

Budget 

Vand 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Indtægt 23,3 22,2 21,5 21,8 23,1 23,8 19,3 20,3 22,6 

Drift -10,6 -9,2 -9,8 -9,5 -10,0 -8,9 -9,7 -10,2 -7,7 

Anlæg -18,1 -27,4 -26,9 -21,3 -27,8 -36,2 -55,9 -23,4 -26,7 

Difference -5,4 -14,4 -15,2 -9,0 -14,7 -21,3 -46,3 -13,3 -11,8 

 

Ligesom på spildevand er der budgetteret med et merforbrug. Igen er det ikke nødvendigvis udtryk for 

at det endelige regnskab har været på det samme niveau. Generelt er driftsbudgettet faldende, mens 

anlægsbudgettet afspejler forskellige niveauer af udvidelser over året. Den primære udgift er altså til 

anlæg, hhv. renovering og nye anlæg mv., hvilket betyder at det også det der driver taksten. Det ses 

også i nedenstående tabel, der viser fordelingen for forbruget af 1 kr. i 2021. 

Art Type kr. 

Anlæg Nye anlæg 0,43 

  Renovering 0,30 

Drift Distribution 0,09 

  Produktion 0,10 

  Administrationsomkostninger 0,07 

  Finansielle poster 0,02 

Abonnement 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fanø 800,00    820,80    833,11    

Tønder 837,60    837,60    837,60    837,60    837,60    854,36    

Haderslev 698,13    700,00    713,37    724,08    742,82    797,83    

Kolding 383,51    383,51    383,51    383,51    383,51    383,51    

Sønderborg 444,00    444,00    444,00    444,00    444,00    444,00    

Vejen 600,00    600,00    600,00    600,00    600,00    600,00    

Esbjerg/Varde 775,87    931,04    751,00    751,00    794,00    800,00    

Billund 561,13    565,00    580,00    590,00    605,00    604,00    

Aabenra 410,00    650,00    650,00    1.125,00 1.125,00 1.125,00 
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Konklusion  

Det er sværere at forklare afvigelserne på vand. Ift. de andre forsyningsselskaber er det sandsynligvis 

de samme udfordringer som er beskrevet under Spildevand, dvs.: 

• Lønniveauet er fornuftigt 

• Vederlag til bestyrelsen er højt 

• Varierede udbud med alternative løsninger 

• Indføre principper om asset management 

• Generelt vurdering af niveauet for driftsomkostninger 

I forhold til de private langt hen ad vejen er løn og renoveringspuljer der er udslagsgivende.  

Affald 

Affald skal også hvile i sig selv, men er ikke underlagt en lovgivning der betyder, at der en maksimal 

takst. Taksterne er altså et udtryk for de reelle udgifter der er på området, der bliver lavet sådan at 

området går i nul over tid. 

Generelt 

Ligesom på spildevand og vand er de generelle antagelser om lønniveau også gældende her. I 

lønsammenligningen er der et specifikt punkt der hedder  

Takstoversigt 

 

 

Grundgebyr 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Haderslev 1.510,00 1.510,00 1.544,73 1.666,25 1.737,50 2.191,25 

Aabenraa 1.555,00  1.555,00  1.555,00  1.855,00  

Tønder 2.058,00  1.409,00  1.479,00  1.518,75  1.527,50  1.560,00  

Esbjerg/Varde 1.184,04  1.229,03  1.330,00  900,00      1.480,00  1.557,50  

Sønderborg 1.068,75  1.101,25  1.101,25  1.145,00  1.360,00  1.456,25  

240 liters beholder 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aabenraa 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 

Esbjerg/Varde 1.379,75  1.432,18  1.292,50  1.216,25  1.277,50  1.265,00  

Tønder 849,00      934,00      1.122,00  1.132,50  1.246,50  1.122,00  

Sønderborg 777,50      745,00      837,50      806,25      1.021,25  1.100,00  

Haderslev 795,10      795,10      813,38      933,46      944,13      906,58      
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Ses der bort fra 2021 hvor taksten er højere pga. bygningen af det nye ressourcecentrum og nye 

affaldsordninger er taksten på niveau med de andre forsyninger. Ikke alle de andre forsyninger har ikke 

indregnet de nye affaldsordninger, så der kommer forventeligt en stigning næste år i stedet for. Det er 

også værd at bemærke at det ikke nødvendigvis er alle forsyninger der definerer en 240 liters beholder 

som standard, ligesom der kan være forskellige konstruktioner ift. om der er genbrugsbeholdere, 

beholdere til grønt affald eller slet ikke nogen af delene.  

Der er ikke nogen standardmåde i hvad der indregnes i grundgebyret, derfor er opgørelsen skæv. I 

Haderslev indregner vi udgiften til genbrugspladserne, udgiften til miljøstation/eller 

husstandsindsamlingen af genbrug og administrationsomkostningerne. Det er ikke nødvendigvis med i 

de andre forsyningers beregninger.  

Budget over tid 

Affald 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Indtægt 70,3 60,6 57,5 56,3 56,2 56,0 53,4 58,3 62,7 

Drift -58,4 -57,0 -54,6 -53,3 -53,2 -53,5 -54,7 -51,2 -62,7 

Anlæg -60,1 -8,8 -7,9 -12,5 -12,2 -2,4 -2,6 -3,2 -2,8 

Difference -48,2 -5,2 -5,0 -9,5 -9,2 0,1 -3,9 3,9 -2,8 

 

Budgettet er stabilt over tid. I 2021 er der budgetlagt med opførelsen af Ressourcecentrum. Igen er det 

budgettet, dvs. det ikke nødvendigvis er det regnskabet har vist.  

Kontrakter 

Udfordringen med udgifterne på affaldsområdet er at stort set alle udgifter er reguleret af kontrakter, 

hvilket betyder at det kan være svært at gøre noget ved udgiften umiddelbart. I flere af kontrakterne er 

det affaldsmængden der driver udgiften, og den kan være svær at gøre noget ved. 

Lønniveau 

Den anden store driver af udgifter på affaldsområdet er lønudgifter. I en sammenligning af lønnen med 

to andre sønderjyske selskaber der også har genbrugspladser, viser at Haderslev har en 

gennemsnitsløn for medarbejderne der er højere end de to andre selskaber.  

Genbrugspladser 

Et sted hvor der evt. kan optimeres er f.eks. på åbningstiderne på genbrugspladserne eller ved at 

indføre en højere grad selvbetjeningsløsninger. Begge dele ændrer ikke på mængden affald, 

besparelsen vil derfor primært være på anlægsdelen.  

Benchmark 

Der er ingen officielle benchmark på taksten og de økonomiske forhold der styrer denne.  

Konklusion affald 

Konklusionen på affald er at vi takstmæssigt ligger på et fornuftigt niveau. Det der kan arbejdes med er 

de samme generelle ting som på spildevand og vand, dvs.: 

• Lønniveauet er generelt højt 

• Vederlag til bestyrelsen er højt 

• Generelt vurdering af niveauet for driftsomkostninger 
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Planlagte projekter - Spildevand 

Projekt 2021 2022 2023 I alt

Åbne land 1,6          3,6          5,2          

Over Jerstal 5,0          0,5          5,5          

Vojens renseanlæg 1,9          1,9          

Marstrup overløbsreduktion 7,0          7,0          

Hoptrup, rensning af overfladevand 0,5          2,5          3,0          

Kloakfornyelse 5,4          15,7        43,6        64,7        

I alt 14,4        22,3        50,6        87,3        

Punkt 10, Optagelse af byggekredit - Spildevand, bilag 1 - Planlagte projekter Spildevand



Planlagte projekter - Vand 

Projekt 2021 2022 2023 I alt

Byggemodning 0,2          1,0          1,3          2,5          

Ny kildeplads Vojens 1,8          6,5          2,1          10,4        

Vandledning, Fulgsøkvarteret 1,1          1,1          

Helhedsplan Haderslev Vandværk 3,0          3,0          1,5          7,5          

Renoveringer 1,0          8,0          8,9          17,9        

Renovering, kildeplads Eskærhøj 3,0          1,0          4,0          

I alt 10,1        19,5        13,8        43,4        

Punkt 11, Optagelse af byggekredit - Vand, bilag 1 - Planlagte projekter Vand



RESSOURCECENTER HADERSLEV 
Bestyrelsesmøde 07.09.21 
Status – FML 

Status og Fremdrift: 
Aktivitet % 

Arbejdsplads 60 
Jordarbejde 95 
Ledningsarbejde 95 
Bundsikring 95 
Stabile lag 95 
Brolægning 50 
Beton 95 
EL 60 
Bygning ABC 70 
Bygning D 80 
Bygning E 60 
Regn ly 45 

Myndighed: 
• Tilladelse til genbrug af regnvand på vaskepladsen
• Byggetilladelse for nye Regnly-bygninger - Brandklasse 3 projekt

Tekniske forhold: 
• Asfaltudlægning afstemmes stålkonstruktioner på Regnly (mindst håndudlægning)
• Fiberbeton / terrænplader udføres med plastfibre (genbrug og genvinding efter endt le-

vetid). CO2 besparelse på knapt 6 ton for projektet (ift. stålarmering)
• Der placeres større sten i bede ved containergrav og heller (Planteprojektet)
• Ingen belægning bag ABC bygning (forberedt til evt. kørevej)
• Ekstra kantsten i nordlig del - jf. justeret projekt.

• Der bliver brikløsning for indvendige døre og tastatur ved udvendige
• Køleanlæg ændret til 4 mindre anlæg (bedre reguleringsmulighed og mindre enheder

udvendigt)
• Justeringer – vaskerum, udslagsvaske og cirkulation på dele af brugsvand
• Dør til teknikrum laves bredere for servicering mv.
• Foldevæg ved frokoststuen aftalt opgraderet lydmæssigt fra 44 dB til 47 dB.

• TVO-projekt – kameraplaceringer og kabling/montering, Inkl. Nummerpladeløsning
• Gittermast sløjfes - TVOkamera på bygning E´s SV hjørne (overblik havepladsen)
• Ovenlys i Regnly Containergrav tilvalgt hvert andet fag
• Slusen opgraderes med EL tavle og fiberforbindelse mm.

Visualisering - Projektfilm og fotos 
Filmen opdateret uge 34 

RCH projektfilm aug 21 

Punkt 4, Afrapportering af styregrupperne (Ressourcecentrum Haderslev), bilag 1 - Best Mød 07.09.21 status

https://drive.google.com/file/d/1OGVgAhhauCPuJcVcLh5q7YBNXcJhvVUC/view?usp=sharing
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Tidsplan og rejsegilde/borgerarrangement: 
• Tidsplan rev 1 og aflevering 1. dec. Holder fortsat
• Rejsegilde fredag 27. august kl. 11 – 14 inkl. borgerbesøg

Bygherreleverancer 
• Dørsystem – låse/brik
• Udbud af punktsug system og sorteringsfaciliteter for miljøkasser (24/7) i gang.
• Fraktionsskilte – herunder montage i Regnly mv.
• Video overvågning – (Omfang aftalt og løsning fastlagt)
• Optidata for nummerpladelæsning
• Møbler og inventar
• Maskine til pladsdrift (håndtering og tryk af containere mv) – andet budget eller leasing?
• Traverskran med fuld automatik flyttes til BH lev.

Sikkerhed og sundhed 
Der ændres frekvens for sikkerhedsmøder til hver 14. dag i tilknytning til byggemøde 
AT besøg igen i denne uge 

Økonomi: 
Der følges løbende op på budget – seneste version er Budget 10. 
Der mangler afklaring af: 

• Pris på FA udstyr og 24/7 håndtering af miljøkasser

Pt. udviser budget en buffer på ca. 400.000 kr.  

Buffer skal strække til evt. yderligere mindre udgifter til uforudsete og projektjusteringer. 

Pt. forventer entreprenøren ikke at kunne opnå ekstraordinær prisregulering pga. stigende ma-
terialepriser mv. (AB18) 

Eventuelt: 

Punkt 4, Afrapportering af styregrupperne (Ressourcecentrum Haderslev), bilag 1 - Best Mød 07.09.21 status
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YouTube: 
https://youtu.be/NownacmCzWM 

Punkt 4, Afrapportering af styregrupperne (Ressourcecentrum Haderslev), bilag 1 - Best Mød 07.09.21 status

https://youtu.be/NownacmCzWM
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