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Klimaprojekt Jomfrustien
Illustration: Haderslev Kommune

I vores forpligtelse overfor borgerne ligger et 
ønske om at tilbyde dem mere for mindre. 

Det mål kan vi nå bl.a. ved at samarbejde 
om stærke og fælles løsninger. Konkret for 
2021 er dette kommet til udtryk i nye, faglige 
samarbejder og et øget fokus på udvikling af 
vores Kundeservice. 

Men 2021 har også budt på valg til bestyrelsen.

Strategisk alliance med Haderslev  
Kommune
Sammen med Haderslev Kommune har vi i 
2021 indledt et tæt partnerskab. Helt konkret 
betyder det, at udvalgte nøglemedarbejdere, fra 
begge sider af fjorden, med jævne mellemrum 
mødes for at drøfte samarbejdsflader og 

beslutningskompetencer. 

Partnerskabet har til sigte at arbejde for et 
bæredygtigt samarbejde, med fokus på klima, 
miljø og økonomi, der giver den bedste værdi 
for kunder og borgere.

Strategisk samarbejde med Sønderjysk 
Landboforening om fjord og dam
Tilstanden i Haderslev Fjord og Dam er kritisk. 

Vi har derfor i 2021 indledt et samarbejde 
med Haderslev Kommune og Sønderjysk 
Landboforening om forbedringer af 
miljøtilstanden i netop Haderslev Fjor og Dam. 
Bl.a. ved at arbejde for bedre overvågning af 
næringsstofindholdet i fjorden på hele dens 
strækning. 

Provas er borgernes forsyning. Dermed er vi også forpligtede til 
at være garant for deres tryghed ved at levere god kvalitet og høj 
forsyningssikkerhed.

Rundt om Provas



Elever fra grundskolen på besøg
Foto: Provas
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Hensigten hermed er at blive klogere på hvor 
slemt det reelt står til og hvordan vi kan løse 
udfordringerne. 

Klimaprojekt Jomfrustien
Sammen med Haderslev Kommune tog 
vi i oktober første spadestik på det fælles 
klimaprojekt ’Jomfrustien’ i Haderslev by. 

Projektet er et medfinansieringssamarbejde, 
der bl.a. skal give mere vand og natur i 
bybilledet. Kommunen etablerer grønne parker 
med bassiner for regnvand, så det kan løse 
udfordringer med oversvømmelser ved større 
regnhændelser i fremtiden. Samtidig skal det 
være en del af en byfornyelse og forskønnelse 
af området i og omkring Jomfrustien.

Skolesamarbejde om fremtidens  
klimaambassadører
I sommeren 2021 åbnede Danmark atter 
engang op og vi udnyttede straks muligheden 
for at påbegynde vores undervisningsforløb 
for grundskolens elever i hele Haderslev 
Kommune. 

Dette blev, og gør fortsat, mødt af en 
stor tilslutning til at komme på besøg 
på genbrugspladsen, renseanlægget og 
vandværket. 

Undervisningsforløbet er et samarbejde 
mellem Haderslev Kommune og Provas.

Ny bestyrelse i Provas
Med udgangen af 2021 sluttede 
bestyrelsesperioden 2018-2021. Efteråret gik 
derfor med valg til bestyrelsen. 

To nye forbrugerrepræsentanter blev 
valgt, to nye og en genganger af 
medarbejderrepræsentanterne samt to nye og 
to gengangere som er udpeget af byrådet. 

Der skal lyde en stor tak til den gamle 
bestyrelse, og velkommen til den nye.

Endnu et år i coronaens skygge
Året 2021 har, akkurat som 2020, budt på en 
del hjemsendelser og pludselige ændringer af 
restriktioner. Men vi har bevist, at vi, det til 
trods, stadig har kunnet levere en god, stabil 
og ikke mindst sikker service overfor borgerne 
i Haderslev Kommune. 
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Spildevand testes for SARS-CoV-2
Foto: Provas

Hos Provas arbejder vi konstant for at sikre borgerne en høj grad 
af forbrugertryghed. Dette gælder ved drikkevand såvel som 
håndtering af spildevand. 

Vand og spildevand

Skærpet overvågning af PFAS
Sensommeren og efteråret var præget af 
PFAS efter en sag fra Korsør, hvor mere end 
100 borgere var blevet forgiftet efter at have 
spist oksekød fra kvæg, der græssede på en 
forurenet mark.

PFAS er en fælles betegnelse for en række 
svært nedbrydelige fluorstoffer (bl.a. PFOS), 
som vi omgiver os med i vores dagligdag. 
PFAS er kemiske stoffer, som bl.a. anvendes 
til brandbekæmpelse i brandskum, som 
brandhæmmere i forskellige materiale og 
møbler, slip-let pander og gryder og i tøj eller 
sko, som vi ønsker skal være vandtætte. Da 
stofferne er meget svære at nedbryde, kan 
de, når de udledes i vores omgivelser og miljø, 
ophobes i fødekæden som f.eks. i sagen fra 
Korsør med køer, der spiste græs, som var 
forurenet med PFOS, og derfra blev givet 
videre til mennesker. 

I Haderslev Kommune er der to større 
brandøvelsespladser, hvor konsekvenserne 
af anvendelsen af PFOS-holdigt brandskum 
er blevet undersøgt. Både på Flyvestation 
Skrydstrup og ved Beredskabsstyrelsen i 
Haderslev er der fundet forurening. Brugen af 
PFOS-holdigt brandskum er i dag udfaset.

Aktuelt er vi i samarbejde med Haderslev 
Kommune ved at undersøge risikoen for, at 
PFAS-holdigt spildevandsslam fra Skrydstrup 
Rensningsanlæg er blevet udbragt på 
landbrugsjord. I dag håndteres alt slam 
fra vores rensningsanlæg på Haderslev 
Renseanlæg, hvor det afvandes før det 
udbringes på landbrugsjord eller deponeres. 

PFAS i slam fra renseanlægget ligger under 
grænseværdien og må fortsat køres på 
landbrugsjord. Der er fuld sporbarhed på hvor 
slammet ender.
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Oversvømmelse i Fole
Foto: Brand & Redning Sønderjylland

Samtidig er vi opmærksom på 
hvordan en grundvandsforurening fra 
Beredskabsstyrelsens øvelsesplads 
på Vilstrupvej i Haderslev kan true 
drikkevandsindvindingen ved Eskærhøj 
Vandværk.

Som et relativt stort vandværk har Provas et 
omfattende analyseprogram for pesticider og 
har bl.a. siden 2018 løbende analyseret for 
PFAS. Til dato har vi ikke fundet PFAS eller andre 
pesticidrester i vores drikkevandsboringer.

Det er dog usikkert om og i hvilket omfang 
kildepladsen ved Eskærhøj i fremtiden 
kan blive påvirket af PFAS-forureningen. 
Vi forventer derfor at kommunen aktivt vil 
medvirke til, at der iværksættes overvågnings- 
og afværgeforanstaltninger ved PFAS-
forureningen, så risikoen for at der skal 
etableres ny kildeplads begrænses.

Skærpet overvågning af SARS-CoV-2
Covid-19 fylder stadig meget i verden og i 
Danmark. Sundhedsministeriet har gennem 
Statens Serum Institut pålagt renseanlæggene 
at udtage spildevandsprøver som en del af det 
nationale overvågningsprogram.

I september begyndte vi i Provas, sammen med 
230 renseanlæg og pumpestationer på tværs 
af Danmark, at indsamle spildevandsprøver tre 
gange ugentligt. Prøverne hentes og analyseres 

for SARS-CoV-2 af eksternt laboratorie. 
Resultater meldes til Statens Serum Institut 
og kan følges løbende via deres hjemmeside. 

Der er endnu ikke nogen tilbagemeldinger på 
i hvilket omfang overvågningen skal forsætte, 
men perspektivet med at lave overvågning 
på virus i vores spildevand kan give gode 
muligheder for smittesporing og indsatser ved 
fremtidige epidemier.

Hyppige oversvømmelser på  
dagsordenen
I oktober oplevede vi endnu engang, at kraftig 
regn skabte oversvømmelse fra en å på 
Stampemøllevej i Fole. 

Kloakdækslerne blev dækket af, så der ikke 
kom mere regnvand og åvand i kloakken og 
spildevand blev pumpet væk, så kloakken ikke 
skulle flyder over.

Oversvømmelser som den i Fole er generende 
for områdets beboere. Men det kan også være 
forbundet med en vis sundhedsfare, hvis 
kloaksystemet overbelastes, så spildevand 
stuver tilbage i de enkelte huse. 

Derfor er Haderslev Kommune, som en 
del af deres klimaplan, i gang med at finde 
løsninger, så vi bedre kan forebygge sådanne 
oversvømmelser i fremtiden.
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Rejsegilde for Ressourcecenter Haderslev
Foto: Provas

Året i Provas har budt på mange fejringer på området for affald 
og genbrug.

Affald og genbrug

Fejringer i 2021

GenbygVojens
I november fejrede GenbygVojens 1-års 
fødselsdag. I løbet af dette ene år har 
GenbygVojens sendt mere end 90 tons direkte 
genbrug videre i omløb.

Provas24/7
Det var også i 2021 vi i juni startede op på et 
forsøg med døgnåbent i Vojens. Med udgangen 
af året var Provas24/7 blevet så stor en 
succes, at konceptet forlænges, ligesom der 
arbejdes på også at kopiere det til det nye 
Ressourcecenter i Haderslev i løbet af 2022.

Ressourcecenter Haderslev
Haderslev Genbrugsplads fyldte 30 år i juni. 

Ca. én måned senere holdt vi rejsegilde for 
Ressourcecenter Haderslev.

Ny husstrandsindsamling gik ind i sin 
første, forbrugerrettede fase
Forberedelserne til den nye sorteringsordning 
har kørt hele foråret og sommeren 2021. 
I november blev vi endelig klar til at melde 
processen ud til borgerne og ved samme 
lejlighed bede dem foretage valg af beholder.

Samarbejde om beholderindkøb
For at kunne yde borgerne bedre og smartere 
service, gik vi i 2021 sammen med Arwos 
om design og indkøb af nye beholdere til 
dagrenovation. Det resulterede i en bedre 
pris, en bedre løsning og smartere udnyttelse 
af fælles kompetencer og ressourcer. 



Inga Lykke
Bestyrelsesformand 
 

Esge Homilius
Adm. direktør
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Præsentation af de nye beholdere sammen med Arwos
Foto: Provas
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Økonomi

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
 
Både Vand A/S og Spildevand A/S er 
underlagt reglerne om indtægtsrammer jf. 
vandsektorlovens § 2, stk. 1, og reguleres 
årligt herefter. Omkostninger, der indgår i 
beregningen af indtægtsramme, reduceres 
hvert år med et effektiviseringskrav på 2%. 
Herudover belastes selskaberne også med en 
individuel effektiviseringsprocent, afhængig 
af hvor effektive de i benchmark vurderes at 
være i forhold til andre vandselskaber. 

I 2021 valgte bestyrelsen derudover ikke 
at udnytte den fulde indtægtsramme på 
spildevand, så det er helt nødvendigt, at der er 
fokus hos Provas på løbende at effektivisere, 
uden at det påvirker forsyningssikkerheden. 

I forbindelse med ovenstående har Provas 
succesfuldt i 2022 færdiggjort et projekt 
der skal mindske vandtab og dermed også 
de omkostninger der er forbundet hermed. 
Vandtabsprocenten er reduceret fra 12% til 
9% og dermed også strafgebyret, som skal 
betales hvis tabet er over 10%.
 
Resultater 2021
 
Provas havde samlede indtægter for TDKK 
231.268, driftsudgifter for TDKK 189.899 mio. 
kr. og investeringer for TDKK 130.148. 
 
Investeringerne i 2021 er foretaget for 
at fremtidssikre forsyningssikkerheden i 

Haderslev Kommune, samt understøtte bedre 
spildevandsrensning og klimasikring. I både 
Vand A/S og Spildevand A/S har man dog på 
investeringssiden ikke opnået det forventede 
niveau på anlægsaktiviteter som budgetteret. 

Provas valgte i 2021 at udskyde anlægsprojekter, 
da man generelt oplevede en tendens til 
leverancemangel, stigende materialepriser 
samt stor anlægsaktivitet, der samlet set gjorde 
projekterne unødigt dyrere. Desuden var man 
ved budgetlægningen i 2021 ikke var så langt 
med udarbejdelsen af spildevandsplanens 
vandhåndteringsstrategier, at Provas 
havde et sikkert budgetteringsgrundlag. 
Anlægsprogrammet viste sig derfor at 
være for optimistisk. Samtidig har Provas 
valgt at levetidsforlænge flere at de 
afskærende ledninger, fremfor at udskifte 
hele systemer, hvilket også har reduceret 
anlægsomkostningerne. Modsat har der i 2021 
været en stor aktivitet på nybyggerier, hvilket 
har medført en fordobling af byggemodninger.
 
I Affald A/S har årets aktiviteter båret præg 
af færdiggørelsen af det nye ressourcecenter 
i Haderslev. Projektet har holdt sig indenfor 
budgettet på TDKK 60.000, som blev godkendt 
af Haderslev Kommune. Afledt af salget af 
den gamle genbrugsplads, som havde en høj 
bogført værdi, har der dog været et tab, som 
påvirker resultatet negativt.
 
I 2020 har Landsskatteretten i en 
principiel sag fastslået, at en kommunal 
dagrenovationsordning ikke er momspligtig 
af de takstindtægter, der oppebæres af 
borgere og grundejerforeninger. I 2021 er 
der udsendt et udkast til styresignal, som har 
været i høring. Styresignalet tyder dog på, at 
Provas kan fortsætte med fakturere moms, 
da Provas er et kommunalt ejet aktieselskab 
og derfor betragtes som en underleverandør 
til kommunen. Vi afventer dog fortsat den 
endelige afgørelse, der både kan betyde 
tilbagebetaling af moms til borgerne tilbage til 
2012, men som også kan øge investeringen 
på det nye ressourcecenter med TDKK 12.000. 



Takster for 2022 

I juni 2020 vedtog Regeringen (S) sammen 
med Venstre, Radikale, SF, Enhedslisten, 
Konservative, LA og Alternativet en national 
Klimaplan for en grøn affaldssektor. Med 
klimaplanen forpligter vi os alle sammen til 
at sortere mere affald. Ved at sende mere til 
genanvendelse frem for til forbrænding, sparer 
vi på vores knappe ressourcer - samtidig med 
at vi udleder mindre CO₂ og andre skadelige 
stoffer. Dette har krævet nye og flere beholdere, 
samt resulteret i hyppigere tømningskørsel. 

I hele landet medfører den nationale Klimaplan 
stigende takster, hvilket også er tilfældet i 
Haderslev Kommune, hvor taksten for en 
gennemsnitshusstand vil stige med ca. 30%. 
På vand og spildevand vil der i 2022 ikke være 
væsentlige ændringer til taksterne. 
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Nøgletal i Provas

Nøgletal for Provas 2021 2020 2019

Antal fuldtidsstillinger 68 71 71
Gennemsnitsalder, år 49,9 48,7 50
Gennemsnitsanciennitet, år 8,6 8,5 10,3
Sygefravær, kort tid, % 2,0 2,3 2,4
Sygefravær, lang tid, % 2,2 4,2 5,6
Fraværsdage i gennemsnit 9,7 11,4 13,5
Kønsfordeling medarbejdere
Kvinder, % 46 47 45
Mænd, % 54 53 55
Kønsfordeling i topledelsen
Kvinder, % 75 50 50
Mænd, % 25 50 50
Kønsfordeling i bestyrelserne
Kvinder, % 22 22 22
Mænd, % 77 77 77

Nøgletal for vand 2021 2020 2019

Solgt, m3 1.509.311 1.538.567 1.568.377
Udpumpet, m3 1.696.787 1.743.608 1.752.435
Vandtab, % 9,21 11,8 10,5
Antal ledningsbrud 25 21 29
Antal forbrugssteder 11.145 10.843 10.849
Takst for en husstand* 2.755 2.598 2.714

Nøgletal for alle områder.
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Nøgletal for spildevand 2021 2020 2019

Modtaget spildevand, m3 7.921.742 10.149.828 8.679.907
Solgt spildevand, m3 2.366.552 2.421.406 2.410.922
Antal tanke i tømningsordningen 2.390 2.406 2.411
Antal forbrugssteder tilsluttet kloaknettet 19.636 19.336 19.290
Takst for en husstand* 6.085 6.013 5.860

Nøgletal for affald 2021 2020 2019

Total indsamlet mængde, ton 52.061 50.602 46.576
Indsamlet restaffald, ton 11.819 12.478 12.608
Indsamlet til genbrug, ton 2.944 2.786 3.005
Indsamlet på miljøstationer, ton 272 302 353
Indsamlet på genbrugspladser, ton 37.788 34.662 30.605
Indsamlet antal kasser til farligt affald 8.938 6.825 6.077
Antal besøg på genbrugspladser** 323.087 331.349 347.630
Antal husstande, restaffald 21.849 20.579 21.646
Antal husstande, genbrugsbeholdere 20.774 17.947 21.437
Takst for en husstand * 3.098 2.682 2.600

*  En gennemsnitlig husstand er defineret som en husstand, der bruger 100 m3  vand og har 
en 240 liters beholder til restaffald og en 240 liters beholder til genbrug.

**  Tallet for 2020 er opdateret i forhold til årsrapport 2020 – i 2020 oplyste vi 344.454 
 antal besøg på genbrugspladserne, det korrekte tal er 331.349.



Følg os på Facebook og LinkedIn
- en nem og hurtig vej til 

oplysning og service online

www.facebook.com/provasdk
www.linkedin.com/company/provas-forsyningsservice

Fjoragervej 32
6100 Haderslev

Telefon 73 520 520
info@provas.dk

www.provas.dk

Mandag-torsdag:  9:00-15:00
Fredag:  9:00-12:00 
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