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Forord
Et endnu bedre Skanderborg – tilpasset klimaet
Der kommer endnu mere regn i de våde perioder. Og de 
tørre perioder bliver endnu mere tørre. Sådan må vi forven-
te, at vejret kommer til at se ud i fremtiden. I Skanderborg 
Kommune bliver vi ikke kun påvirket af den regn, der falder 
på vores jord. Som en del af Søhøjlandet har vi kuperet ter-
ræn og meget vandmiljø. Regnvand fra store områder løber 
sammen og kan ramme vores byer og boliger. Vandet kan 
oversvømme vores haver, blokere vores veje og presse ka-
paciteten i vores kloaker. Gennem klimatilpasningsprojekter 
over hele kommunen forebygger Skanderborg Forsynings-
virksomhed A/S at det sker. Vores arbejde med klimatilpas-
ning har fyldt meget i 2016 men ikke alt. Vi kommer omkring 
de andre emner senere i årsrapporten.

I 2014 godkendte Skanderborg Byråd 16 klimaprojekter. De 
projekter udfører Skanderborg Forsyningsvirksomhed nu i 
samskabelse og partnerskaber. Det betyder, at klimaprojek-
terne er blevet komplekse projekter med mange forskellige 
partnere, interesser og hensyn. Det kan være svært at 
jonglere med. Nu handler projekterne også om at skabe at-
traktive rekreative områder, at etablere faciliteter for fysisk 
aktivitet og at binde lokalområderne bedre sammen. 

På den måde rammer klimaprojekterne ned i dét, der gør 
Skanderborg til en god kommune at bo i – både for nye 
og etablerede borgere. Vi bidrager til at tiltrække tilflyttere 
og engagere lokalsamfundet. Vi sikrer naturværdier i og 
omkring Skanderborg – og infrastrukturen til og fra Skan-
derborg. Og vi skaber attraktive vandmiljøer for borgerne 
– sammen med borgerne.

Ved at fokusere på samskabelse og synergi stimulerer 
Skanderborg Forsyningsvirksomhed lokalt ejerskab, og vi 
skaber bedre resultater. Vi har samlet set sparet 284 mio. 
kr. eller 72 % af, hvad de samme løsninger havde kostet 
med traditionelle metoder. Vi gør Skanderborg endnu 
bedre – til en fjerdedel af prisen.

______________________
Jens F. Bastrup

Direktør

_____________________
Henrik D. H. Müller 

Bestyrelsesformand 



Ressourcer 45
MEDARBEJDERE

1 mio. m³
DRIKKEVAND OM ÅRET

270 km 
DRIKKEVANDSLEDNINGER

5 
VANDVÆRKER

6,4 mio. m³
SPILDEVAND OM ÅRET

1.145 km 
SPILDEVANDSLEDNINGER

6 
RENSEANLÆG
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Kundetilfredshed
4,8 ud af 5

Renseanlæg
50 % reduceret varighed i  

overløb fra renseanlæggene

Energiforbrug
10 % mindre energi  
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Vision 2018
I 2014 satte bestyrelsen en retning for Skanderborg Forsynings-
virksomhed A/S. De lagde en ambitiøs strategi, som siden er 
blevet fulgt, og i sommeren 2016 blev den yderligere fokuseret  
og konkretiseret i tre spor.

Visionen står fast:  
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S skal være Danmarks 
mest moderne vandselskab i 2018. 

Og det skal realiseres gennem fire Must Win Battles:
• Ambitiøs miljøindsats
• Løbende driftsoptimering
• Fra forsyning til servicevirksomhed
• Innovative partnerskaber

De fire Must Win Battles handler om den forskel, vi vil gøre i sam-
fundet. De handler om de krav, vi stiller til os selv, vores arbejde og 
vores kunder – og om vores forhold til vores partnere. Hver især er 
de forudsætninger for at nå vores målsætninger.

Vores Must Win Battles går på tværs af de tre fokuserede spor: 
• ’Den Intelligente Vandby’ hvor vi udvikler ny teknologi til  

at måle fokuseret og automatisere processer.
• AquaGlobe, hvor vi sammen med partnere udvikler og  

markedsfører effektive og innovative løsninger til gavn  
for vores kunder – og til inspiration for verden.

• Asset Management, hvor vi får kendskab til vores aktiver  
til bunds og i realtid, så vi kan vedligeholde og optimere,  
når der reelt er brug for det

Ambitiøs  
miljøindsats

Løbende  
driftsoptimering

Innovative  
partnerskaber

Fra forsyning til  
servicevirksomhed

Danmarks mest  
moderne vandselskab



Antal indbyggere i Skanderborg Kommune

Antal kunder på spildevand

Antal kunder på drikkevand
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 59.482  57.260 104

 18.889 17.901 106

 6.241 5.997 104

 2016 2010 Udvikling (2010=100)
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FADO Effektivisering

Udviklingen i styrbare  
omkostninger t. kr.  
(FADO) 2010-2016

Udviklingen  
i antal indbyggere, 
antal installa-
tioner og vandtab 
2010-2016

Udvikling i økonomi og investeringer
Hoved- og nøgletal 

Hovedtal, t. kr.

Nettoomsætning

Bruttoresultat

Resultat af ordinær primær drift

Resultat af finansielle poster 

Årets resultat

Anlægsaktiver

Omsætningsaktiver

Aktiver i alt (balancesum)

Investering i anlægsaktiver

Egenkapital

Hensatte forpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser

114.526

88.242

29.562

-312

23.629 

2016

Nøgletal i %

Overskudsgrad 

Bruttomargin 

Soliditetsgrad 

Egenkapitalforrentning

 25,8 %

77,0 %

87,2 %

1,7 %

 1.506.872

137.236

1.644.108

-93.703

1.432.887

132.525

21.542

57.154



Byggemodninger   
mio. kr./år

2015 – 2016 Galten Midt 3,3 5,8 2,50 43%

2015 – 2016 Siimvej Ry 1 4,6 3,60 78%

2015 – 2017 Vestergade 3,8 21,5 17,70 82%

2015 – 2017 Låsby Søpark 6,5 23,4 16,90 72%

2016 – 2017 Tippethøj, Ry 1,8 5,6 3,80 68%

2016 – 2017 Tinbæk Søen, Skovby 7,1 21,4 14,30 67%

2016 – 2017 Galten Nord 5,3 11,6 6,30 54%

2016 – 2018 Hovedgaden i Låsby 7 8,8 1,80 20%

2017 – 2019 Agnetevej, Ry 24 141,8 117,80 83%

2017 – 2019 Skanderup bækken 38,6 88 49,40 56%

2018 – 2019 Højvangens Torv 4,8 34,8 30,00 86%

2018 – 2019 Pressalit, Ry 6,1 26,7 20,60 77%

  109,3 394,0 284,70 72,26%

Afhjælpning ved tradi-
tional metode mio.kr

Besparelse
mio.kr  

Besparelse  
i %

Oprindelig
budget mio.kr

2013 2014 2015 2016

30

25

20

15

10

5

0

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S  Årsresume  2016 7

Byggemodninger
Over de sidste fire år er vores omkostninger til bygge-
modninger i Skanderborg firdoblet. Hvor omkostningerne 
i 2013 var 7,2 mio. kr., er den i 2016 steget til 28 mio. kr. 

Som led i selskabets strategi – og denne glædelige ud-
vikling – har vi i 2016 yderligere professionaliseret vores 
arbejde med byggemodninger. Vi har indført nye standar-
der for byggemodningsarbejder i forbindelse med udstyk-
ninger. Der er blandt andet udarbejdet en standardaftale, 
hvor udstykker stiller garanti ved anmodning om tilslutning 
til forsyningens ledningsnet. Mere juridisk bindende aftaler 
– og mere kontraktlighed – kræver noget af os. Og udstyk-
kerne har skullet vænne sig til en ny måde at gøre det på. 

Klimaprojekter

Udvikling i aktiviteter

Det har givet nogle udfordringer, men har også været helt 
nødvendigt for at professionalisere og sikre Skanderborg 
Forsyningsvirksomhed A/S økonomisk. 
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Den Intelligente Vandby
Pilotprojektet ’Den Intelligente Vandby’ i Stilling og Skan-
derborg blev færdigt i 2016. Det handlede om måling, 
modellering og automatisering af pumpedriften. Sammen 
med Kamstrup, DHI og EnviDan sænkede Skanderborg 
Forsyningsvirksomhed A/S energiforbruget med 15 % til 
gavn for økonomien og CO2 udledningen. 

Det gav genlyd og momentum til vores strategiske arbejde 
med at udvide ’Den Intelligente Vandby’ til alle vores for-
syningsområder. Bl.a. sikrer vi et ’Sikkert Søbad’ i Skan-
derborg Sø i stærke partnerskaber ved innovativ brug af 
risikovurdering, måling og intelligent styring. 

Ambitionen om ’Den Intelligente Vandby’ er fundamentet 
for vores strategi fordi den gør det muligt for os at vedlige-
holde vores aktiver smartere og gøre os interessant at 
samarbejde med for andre virksomheder i vandbranchen. 
Desuden bidrager det til at vi kan nå vores strategiske  
målsætninger om en ambitiøs miljøindsats, en bedre  
service til borgerne og en klar rolle i lokalsamfundet.

I 2016 har vi arbejdet med en politik for Asset Manage-
ment, så vi automatisk, og på baggrund af konkretmåledata 
om stand, kan drifte og vedligeholde vores aktiver på den 
mest hensigtsmæssige og økonomisk fordelagtige måde. 
Det er et arbejde, hvor vi ligger helt i front – og som vi vil 
fortsætte i de kommende år.

Illustrationer: CUBO Arkitekter A/S



AquaGlobe partner:
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AquaGlobe – vand til verden
Skanderborg Forsyning etablerede i 2016 AquaGlobe 
sammen med Grundfos, Kamstrup og AVK. I AquaGlobe 
kombinerer vi forsyningens faciliteter, anlæg og know-
how med virksomhedernes teknologi, produktudvikling og 
demonstration. Vi værdsætter tiltroen til vores virksomhed 
og strategiske retning fra medinitiativtagerne.

AquaGlobe har tre mål:
• AquaGlobe skal øge virksomhedernes salg og eksport 

af vandteknologi og dermed skabe lokale arbejdsplad-
ser ved at fungere som udstillingsvindue.

• AquaGlobe skal tiltrække studerende og medarbejdere 
ved at gøre branchen spændende – og derved styrke 
rekruttering af kvalificerede medarbejdere.

• Og AquaGlobe skal inspirere og oplyse lokalsamfundet 
om dansk vandteknologi og vandets kredsløb gennem 
leg og læring.

AquaGlobe er et partnerskab med stort potentiale. Sam-
men med vores medinitiativtagere har vi sat kurs mod en 
realisering af Den Danske Vandvision 2015 om en fordob-
ling af den danske eksport af vandteknologi, skabelse 
af 4.000 nye jobs i vandsektoren og at gøre en markant 
forskel på drikkevand og sanitet ude i verden. 
 
Denne retning har også politisk medvind internationalt 
efter vedtagelsen af FNs 17 verdensmål – hvor de fleste 
ikke kan realiseres uden en ambitiøs indsats på vand. 

Resultaterne fra AquaGlobe vil skabe eksport, vækst  
og arbejdspladser hos de deltagende virksomheder.  
Kamstrup, Grundfos og AVK så potentialet allerede på 
tegnebrættet, og mange andre virksomheder har set  
det siden. Til og med 2018 åbner vi partnerkredsen for 
førende virksomheder og SMVer, uddannelses- og forsk-
ningsinstitutioner og andre organisationer. De vil sætte 
deres præg på Skanderborg Forsyning i den kommende 
tid og bidrage til at forme AquaGlobe til at kunne levere  
til fremtiden behov. 

For forsyningen betyder AquaGlobe en helt ny platform  
til fortsat at levere rent vand til lave priser med stor for-
syningssikkerhed og minimalt vandtab. Det betyder,  
at vi kan sikre naturen mod ubehandlet spildevand, ud-
nytte spildevandsressourcerne effektivt og blive energi-
producerende, så vi kan sænke udgifterne yderligere 
og opnå en CO2-neutral drift. Og det betyder, at vi kan 
tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft til forsyningens nye 
ikoniske bygninger på Døjsøvej.



Direktør
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På medarbejdersiden har 2016 været et 
LEAN år med kompetenceudvikling på 
LEAN – 106 forbedringer og 11 værdistrøms-
analyser er der gennemført i årets løb.  
I 2017 vil der være fokus på et fælles- 
projekt omkring ’Den Gode Arbejdsplads’.

Der er desuden blevet ansat nye medarbej-
dere for at varetage de udvidede aktiviteter 
omkring boomet i byggemodning, løsnin-
ger af klimaudfordringer i kommunen og 
de nye fokusområder for selskabet. Dette 
gælder fx samarbejdet med erhvervspart-
nere i AquaGlobe og data og samarbejder  
i ’Den Intelligente Vandby’. 

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S og 
Skanderborg Kommune har i 2016 arbejdet 
på et endnu bedre og tættere samarbejde 
til fordel for kunder og borgere. 
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Medarbejdere, ledelse og bestyrelse
2016 er midtvejs i strategiperioden, og derfor har bestyrel-
sen konkretiseret og fokuseret strategien frem mod 2018. 
2017 er valgår med ny bestyrelseskonstituering og nye 
politiske forventninger til professionalisering af bestyrel-
sesarbejdet. 2016 har derfor budt på en del drøftelser og 
konstruktive overvejelser om ejerstrategi og bestyrelses-
arbejdet fremadrettet. 

Som resultat af den fokuserede strategi fik selskabet i 
september 2016 en ny organisering med en skarpere op-
deling i business units. Med et selskab i udvikling, og med 
store ambitioner, har det været nødvendigt at geare organi-
sationen til de opgaver, vi forventer i de kommende år. 

Derfor har vi opstartet en møderække til koordinering  
på både drifts- og ledelsesplan. Disse pågår i 2017 og  
ser lovende ud. 

I samarbejde med Skanderborg Kommune og de private 
vandværker er der taget initiativ til et bredere vandsam-
arbejde. Arbejdet fortsætter i 2017, og der ligger et stort 
potentiale for bedre koordinering og samarbejde på  
tværs af vandværker i kommunen.
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Fremtiden
I de kommende år forventer vi at væksten vil stige  
yderligere i takt med at vi realiserer ambitionerne  
omkring ’Den Intelligente Vandby’, Asset Management  
og AquaGlobe. Vi oplever allerede nu stor interesse fra 
branchen og erhvervslivet – og med den store interesse 
følger store forventninger.

Selskabet forventer en omsætning i 2017 på 105 – 115 
mio. kr. og et resultat efter skat i størrelsesordenen  
20 – 25 mio. kr.

I lighed med tidligere år er usikkerhederne især knyttet 
til størrelsen af tilslutningsbidrag samt afskrivninger på 
nedtagne anlægsaktiver.

Med udgangspunkt i Den Danske Vandvision 2015 og 
FNs verdensmål er der sat overordnet politisk retning for 
AquaGlobe. Fremtiden ser lys ud. Vi har fundet en model, 
der kombinerer øget eksport af dansk vandteknologi, 
vand og sanitet til verdens befolkning og brede innovative 
partnerskaber med tiltag, der gavner forbrugere og kunder 
i forsyningsområdet såvel som lokalsamfundet generelt. 

Med dette udgangspunkt vil Skanderborg Forsyningsvirk-
somhed A/S gøre AquaGlobe til et kraftcenter for dansk 
vandteknologi – et innovations-, demonstrations- og be-
søgscenter, centralt placeret tæt på nogle af Danmarks  
førende vandteknologivirksomheder. Den 1. december 2017 
står AquaGlobes ikoniske bygning klar, og så inviterer vi lo-
kalsamfundet indenfor til inspirerende indblik i bæredygtige 
danske løsninger på verdens udfordringer med vand.

Illustrationer: CUBO Arkitekter A/S
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