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Indhold

 I Skanderborg Forsyning gør vi en forskel.  
Vi tænker langsigtet – og vores kompetente medarbejdere  

inddrager borgere og partnere for at finde de bedste løsninger. 
Ved at arbejde målrettet med effektiv drift og en ambitiøs  

miljøindsats kan vi skabe lokal værdi i form af natur,  
vandmiljø og rekreative arealer i kommunen, samtidigt  

med at vi demonstrerer dansk vandteknologi for  
internationale kunder og derved både øger eksporten,  

skaber lokale arbejdspladser og bidrager til  
FN’s verdensmål om vand og sanitet ude i verden.  

– Jens F. Bastrup, adm. direktør



Overudnyttelse af vandressourcen er den  
største globale risikofaktor for menneskehedens  
velbefindende og velstand i de kommende 10 år. 

– World Economic Forum, 2015

2,5 mia. 
MENNESKER UDEN ADGANG TIL DEN NØDVENDIGE SANITET 

80 % 
AF SPILDEVANDET UDLEDES UDEN RENSNING

Op til 40 % 
AF ENERGIFORBRUGET BRUGES PÅ AT PUMPE VAND

20 % 
AF FERSKVANDSRESSOURCERNE BRUGES I INDUSTRIEN 

70 % 
AF FERSKVANDSRESSOURCERNE BRUGES PÅ LANDBRUG

20-40 % 
AF VANDET GÅR TIL SPILDE – OGSÅ I EU

1 ud af 2
VIL I 2030 BO I OMRÅDER MED BEGRÆNSET 
ADGANG TIL RENT DRIKKEVAND

Ressourcer
Skanderborg Forsyning

1 mio. m³
DRIKKEVAND OM ÅRET

270 km 
DRIKKEVANDSLEDNINGER

5 
VANDVÆRKER

6,4 mio. m³
SPILDEVAND OM ÅRET

1.145 km 
SPILDEVANDSLEDNINGER

6 
RENSEANLÆG

GLOBALT SET
Kilde: Vandvision 2025
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Renseanlæg
50 % reduceret varighed i  

overløb fra renseanlæggene

Energiforbrug
10 % mindre energi  

pr. m³ spildevand

Klimatilpasning 
Sparet omkostninger  

via partnerskaber 72 %

99,99 %
AF TIDEN HAR FORBRUGERNE VAND I HANEN

4,5 ud af 5
KUNDETILFREDSHED
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 Mænd

 Kvinder

Medarbejdere fordelt på køn

Medarbejdere fordeling på alder

50 %50 %

20’erne   30’erne    40’erne    50’erne

Ambitiøs  
miljøindsats

Løbende  
driftsoptimering

Innovative  
partnerskaber

Fra forsyning til  
servicevirksomhed

Danmarks mest  
moderne vandselskab

Vores strategi

Organisationsdiagram

27 %28 %30 %

15 %

Vores organisation

Ledelsen fordelt på køn

Mænd

Kvinder

Vi vil være Danmarks mest moderne vandselskab og bringe vandsektoren ind 
i fremtiden. Det sætter naturligvis spor i organisationen, når det drejer sig 

om at sætte det bedste hold. Vi skal ud over stepperne og gøre en forskel i 
verden med klimatilpasning, innovative partnerskaber og FN’s verdensmål  

– dette kræver en bredere vifte af perspektiver og profiler end tidligere.

– Jens F. Bastrup, adm. direktør

”

50
MEDARBEJDERE

41,4 år
ER MEDARBEJDERNES  
GENNEMSNITSALDER 

62 %

38 %
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ISO 22000

Tre ISO-recertificeringer 
Skanderborg Forsyning er certificeret i tre ISO-standar-
der for Miljøledelse (ISO 14001), Fødevaresikkerhed  
(ISO 22001) og Kvalitetsledelse (ISO 9001). 

AMO og arbejdsmiljø
Skanderborg Forsyning har en AMO-organisation med 
mål om 0 arbejdsulykker og 0 nær-ved hændelser.  
Vi deltager i temadage og netværk for jyske forsyninger, 
i spildevandsforeningen og i regi af DI.

ISO 9001 & ISO 14001
 

 
 

Sted og dato:  

      

For udstedende enhed: 
Hellerup, 04, juli, 2017 DNV GL - Business Assurance 

Tuborg Parkvej 8, 2., DK-2900, Hellerup, 
Denmark 

 

    

 
Jesper Schultz 
Adm. Direktør 

   
Manglende opfyldelse af betingelser i certificeringskontrakten kan gøre certifikatet ugyldigt. 
AKKREDITERET enhed: DNV GL Business Assurance Denmark A/S, Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup, Denmark. TEL:+45 39 45 48 00. 
http://assurance.dnvgl.com 

 
  

Certifikat nummer: 
157677-2014-AQ-DEN-DANAK 

Første certificering: 
15, juli, 2014 

Gyldighedsperiode: 
04, juli, 2017 - 15, september, 2018 

 
Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos 

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 
Døjsøvej 1, 8660, Skanderborg, Denmark 
 
 
 
opfylder kravene i ledelsessystemstandarderne: 
DS/EN ISO 9001:2008 & DS/EN ISO 14001:2004 
 
 
Dette certifikat er gældende for følgende område: 
Indvinding, produktion og distribution af drikkevand samt transport, 
rensning og afledning af spildevand herunder drift og vedligehold samt 
anlægsarbejde og rådgivning. Supplerende serviceydelser med udvikling, 
demonstration og formidling af innovative vandløsninger 
   

 
 
 

Stockholm International Water Institute (SIWI) satte i 
2017 fokus på kvinders rolle på vandområdet med en 

kampagne på sociale medier og til World Water Week. 
Skanderborg Forsyning deltog med 4 stærke profiler og 

Jannie Sif Herskind blev udvalgt som en af 6 vindere 
med et billede af hendes brønddåb. Juryens begrundel-

se var, at hendes billede illustrerede, hvordan kvinder 
kan varetage funktioner som tidligere var  

forbeholdt mænd.

1
ARBEJDSULYKKE

2
NÆR-VED HÆNDELSER

I 2017 blev vi desuden recertificeret  
med et scope, der lød: 

”Indvinding, produktion og distribution af 
drikkevand samt transport, rensning og 
afledning af spildevand herunder drift og 
vedligehold samt anlægsarbejde og råd-
givning. Supplerende serviceydelser med 
udvikling, demonstration og formidling af 
innovative vandløsninger.”

WaterWomen
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Vi gør en lokal forskel

I 2017 har Skanderborg Kommune udformet en ny  
ejerpolitik med otte strategiske punkter for forsyningen.

1. Selskabets kerneopgave

2. Borgerinvolvering

3. Understøtte lokale erhvervsinteresser

4. Klimatilpasningsprojekter

5. Udvikling og innovation

6. Strategiske samarbejder

7. Samarbejde mellem kommune og forsyningsselskab

8. Bestyrelse

Økonomi
I 2017 er Skanderborg Forsyning blevet 
benchmarket af Forsyningssekretariatet  
og tildelt en placering som en af de mest 
effektive forsyninger i Danmark.

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

2016-tal

2013 2014 2015 2016

30.000

20.000

10.000

0

40.000

2010 2011 2012

FADO Effektivisering

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



Antal indbyggere i Skanderborg Kommune

Antal kunder på spildevand

Antal kunder på drikkevand

Vandtab i %, drikkevand

Vandpris pr. målt m³ vand: 7,50 kr.

Statsafgift pr. målt m³ vand:  7,73 kr.

Drikkevandsbidrag pr. målt m³ vand:  0,24 kr.

Samlet pris:  15,47 kr.

Fast årligt bidrag til vandfors. pr. boligenhed:  737,50 kr.

Vandprisen 2018
Vandafledningsbidrag pr. m³: 36,25 kr.

Fast årligt bidrag pr. spildevandsstik: 687,50 kr.

Spildevandsprisen 2018
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 59.482  57.260 

 18.889 17.901 

 6.241 5.997 

 5,77% 9,97% 

 2016 2010

Udviklingen  
i antal indbyggere, 

antal installa-
tioner og vandtab 

2010-2016

Energiforbrug

10 % mindre energi  
pr. m³ spildevand

1.  Selskabets kerneopgave

Kerneopgaven for Skanderborg Forsyning er at levere  
vand og håndtere spildevand i forsyningsområdet,  
såvel som anlægsarbejde i kommunen og demons-
tration af vandteknologi.

Vand i hanen
I Skanderborg Forsyning kører vi med forsyningssikkerhed 
på n-1. Det betyder, at vi altid kan tage et anlæg ud af drift, 
uden at det påvirker forsyningssikkerheden og vandet i 
forbrugernes haner. 

99,99 %
 AF TIDEN HAR  
FORBRUGERNE 
VAND I HANEN

Stillingprojektet  
I 2016 sparede Skanderborg Forsyning 15% af  
sit energiforbrug ved at lave intelligent styring

Vandkvalitet
I Skanderborg Forsyning er der nedsat et tværgående 
HACCP team (Hazard Analysis Critical Control Point) til at 
sikre vandkvaliteten ved forbrugerne. HACCP er udviklet af 
NASA i samarbejde med fødevarevirksomheden Pillsbury  
Company i 1959 som forebyggende system, så astronau-
ter ikke blev syge af maden. Forsyningen har installeret et EventLab,  

der måler om der er kemisk forurening i 
vandet og giver hurtig melding når vandets 
kvalitet ændrer sig.

NUL
0 BAKTERIOLOGISKE OVERSKRIDELSER 

ELLER KOGEPÅBUD 2016-tal
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Ca. 1.200 
ELEVER OG STUDERENDE HAR  
BESØGT SKANDERBORG FORSYNING

Ca. 300
BORGERE HAR BESØGT  
SKANDERBORG FORSYNING

BESØG PÅ ANLÆGGET2.  Borgerinvolvering

Borgerinvolvering når vi graver…

•  Borgerne får et brev om arbejdet, kontaktinfo og  
myndighedens rolle samt invitation til ‘Åben skurvogn’.

•  3 uger før projektstart kan borgerne stille spørgsmål, 
når vi holder ‘Åben skurvogn’.

•  De borgere, der ikke kan komme til ’Åben Skurvogn’, 
holder vi møder med hjemme hos dem selv.

•  Borgerne får et brev fra entreprenøren om hvilke 
dage, der fotoregistreres og med kontaktinfo til 
entreprenørens projektleder.

•  Før arbejdet går i gang, kan borgerne læse mere  
information på vores hjemmeside og der bliver  
sat skilte op i hver ende af vejen.

•  Når arbejdet nærmer sig borgerens hus, banker 
entreprenøren på eller lægger en seddel i postkassen.

 
•  Når arbejdet er afsluttet, informerer forsyningen 

myndigheden, som herefter sender påbud til borgeren.

•  Borgeren holdes løbende orienteret på Facebook  
og gennem annoncer i lokalpressen.

Inddragelse i klimaprojekter
Borgergrupper i Låsby.

ARKITEKTERNE ARBEJDER
Budget, plan, forslag

INVOLVERING AF FONDE
Møder og nye forslag

Januar 2015 

BORGERMØDE 3
Endeligt oplæg og vedligehold

April 2015 

FØRSTE SPADESTIK

13. november 2016 

INDVIELSE AF  
LÅSBY SØPARK

Feb. 2013 

BORGERMØDE 1
”Scenen sættes”

Feb. – mar. 2013

ANALYSE
36 interviews

11. april 2013 

KREATIV  
WORKSHOP

April – december 2013 

IDÉUDVIKLING /  
SKITSER

Januar 2014 

BORGERMØDE 2
Godkendelse af forslag

T
ID

S
P

LA
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Byggemodninger   
mio. kr./år

2013 2014 2015 2016

30

25

20

15

10

5

0
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Skanderborgs vandklynge  
– vores bidrag til nye eksportmarkeder

Ifølge DAMVAD Analytics 
2016 gælder: 

• Et job skabt i vandvirksomhederne 
skaber et job udenfor. 

• 10 kr. omsat i vandvirksomhederne 
stimulerer 17 kr. udenfor. 

• Når der produceres for 3 kr. i vand-
virksomhederne, produceres der 
for 2 kr. hos underleverandører.

ca. 13 %  
AF KOMMUNENS PRIVATE JOBS ER I VANDKLYNGEN

2,7 mia. kr.
HAVDE VANDKLYNGEN I OMSÆTNING I 2016

ca. 150 
KUNDER FRA VANDBRANCHEN HAR BESØGT AQUAGLOBE

Det er af meget stor betydning, at vi i Danmark 
har et udstillingsvindue, hvor vi kan fremvise 
vores teknologi og vandløsninger i real life. 

– Per Trøjbo, Senior Vice President i Kamstrup

3.   

Byggemodning – vi gør forsyning klar  
til virksomheder og borgere

Inden for de seneste år har Skanderborg Forsyning 
professionaliseret arbejdet med byggemodninger:

•  Nye krav og standarder som skal sikre, at 
kloakering og etablering af vandforsyning 
udføres korrekt og sikkert. 

•  Et paradigme som skal sikre ensartethed 
i processerne omkring byggemodninger i 
virksomhedens forsyningsområde.

•  Sammen med Kommunen har Forsyningen 
holdt informationsmøder med udstykkere  
og udarbejdet en tegneseriegennemgang af 
den gode proces fra idé til færdigt projekt.

Underleverandører  
– vi holder hånden under de lokale virksomheder

Understøtte lokale  
erhvervsinteresser

Ca. 25 
UNDERLEVERANDØRER MODTOG OVER 1 MIO. KR.

Ca. 500 
UNDERLEVERANDØRER

Ca. 100 mio. kr. 
BETALES TIL UNDERLEVERANDØRER

10 %
4 %

20 %

66 %

Underleverandører 2016 
 
 Håndværkere og  
 entreprenører
 
 Vandteknologi
 
 Energi og IT
 
 Andet

”

Skanderborgs vandklynge består af Skanderborg 
Forsyning og de vandteknologiske virksomheder i 
kommunen. Med AquaGlobe styrker vi samspillet i 
vandklyngen og skaber arbejdspladser med afledte 
effekter i det lokale erhvervsliv.

2016-tal

2016-tal



Galten Midt  3,3 5,8 2,50 43 %

Siimvej, Ry  1 4,6 3,60 78 %

Vestergade, Skanderborg 3,8 21,5 17,70 82 %

Låsby Søpark  6,5 23,4 16,90 72 %

Tippethøj, Ry  1,8 5,6 3,80 68 %

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

Galten Nord  5,3 11,6 6,30 54 %

Hovedgaden, Låsby 7 8,8 1,80 20 %

Agnetevej, Ry  24 141,8 117,80 83 %

Skanderup bækken, Skanderborg 38,6 88,0 49,40 56 %

Højvangens Torv, Skanderborg 4,8 34,8 30,00 86 %

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
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4.   Klimatilpasningsprojekter

Fremtiden byder på mere regn og regn på andre 
tidspunkter. Derfor er Skanderborg Forsyning 
med helt i front for at sikre Skanderborg Kom-
mune mod konsekvenserne af klimaforandringer. 

Vi er godt i gang med at udføre 12 projekter,  
der er besluttet i klimatilpasningsplanen for
Skanderborg Kommune. Sammen med Kommu-
nen og andre partnere kombinerer vi innovativ 
klimatilpasning med rekreative muligheder og 
områdefornyelse. På den måde har vi sparet 
72 % af omkostningerne i forhold til traditionelle 
metoder. 

Kort over igangværende og 
fremtidige klimaprojekter i 
Skanderborg Kommune

Klimaprojekter

Skanderborg Forsyning er et af Danmarks mest effektive og moderne vandselskaber. 
Det har skabt værdi for lokalsamfundet, og det har sparet borgere og virksomheder i 
Skanderborg Kommune for et trecifret millionbeløb. 

– Henrik Müller, Bestyrelsesformand 

”

På Vestergade har vi klimasikret mod  

oversvømmelser, lavet rekreative områder 

og ledt vandet til de nærliggende søer.
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Sikkert Søbad
Overvågning, rensning og varsling af kloakoverløb ved kraftig regn for at sikre  
badevandskvaliteten for borgerne og teste nye vandteknologiske løsninger. 

Partner: Teknologisk Institut, Amphi-Bac, Aalborg Universitet, Kilian Water og Stjernholm

Trykzoner for at finde brud
Sammenligning af timeværdier fra forbrugerne og tryk i de enkelte områder  
for mere præcist at finde brud og vandtab.  

Partner: Kamstrup, Grundfos og AVK

Overvågning af brandhaner
Eftermontering af en billig enhed til at alarmere ved uautoriseret  
benyttelse af brandhaner direkte koblet på vandforsyningen. 

Partner: AVK og Eltronic

Monitorering af overløb 
Billig teknologisk løsning til at overvåge overløb af spildevand og  
derved målrettet indsatset for at reducere vores miljøpåvirkning. 

Partner: Eltronic og Danova

Fremtidens pumpestation
Samling af og synergi mellem de nyeste teknologier i én samlet løsning  
for ’fremtidens pumpestation’, der skal vises frem ved Døjsøvej. 

Partner: Alle partnere

Machine learning på pumper
Brug af machine learning for databaseret at kunne forudsige behovet  
for drift og vedligehold af pumper. 

Partner: Powel

Intelligente kommunikationsformer med forbrugerne
Ved at udnytte nye intelligente kommunikationsformer kan vi bedre  
informere og involvere vores kunder gennem apps og ’lead user panels’. 

Partner: Kamstrup

5.   Udvikling og innovation 
 
Et udpluk af udvikling- og innovationsprojekter

Intelligent styring af vandforsyningen
Brug af forbrugerdata til at lave modeller for pumpedriften, så der spares energi  
når forbruget er lavt. 

Partner: Kamstrup, DHI og EnviDan

Det overpræsterende renseanlæg og SmukFest
Ved løbende at øge belastningen af spildevand fordobles omsætningshastigheden  
under SmukFest og grafen fortsætter opad. 

Partner: EnviDan og SUEZ

Dynamik mellem biologiske, fysiske og kemiske filtre
Inês Louisinha Breda er ErhvervsPhD på forsyningen og forsker i den optimale  
dynamik mellem biologiske, kemiske og fysiske filtre. 

Partner: VIA, AU og Aalborg Universitet, samt Silhorko

Låsby Søpark og andre klimatilpasningsprojekter
Vi laver klimaprojekter med fx permaveje og rekreative områder i samarbejde med  
en bred vifte af partnere.  

Partner: Realdania, Skanderborg Kommunen, etc.

Sorte Sø til Svanesø
Innovativ genopretning af den forurenede Sorte Sø for bedre vandkvalitet, mere dyreliv og 
større naturværdi, så den på borgernes initiativ kunne få sit tidligere navn tilbage som Svanesø.    

Partner: Aarsleff, COWI og EnviDan

Skovrejsning på Anebjerg
Skovrejsning som beskyttelse af et af de primære grundvandsreservoir i området  
med rekreativ værdi for borgerne og naturværdi. 

Partner: Skanderborg Kommune og Naturstyrelsen
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Kort over C2C CC 
projekter i RegionMidt

Coast 2 Coast Climate Challenge
AquaGlobe er også indgået som formidlingsfyrtårn Regi-
onMidts klimatilpasningsprojekt Coast 2 Coast Climate 
Challenge (C2C CC), der skal samtænke klimasikring og 
vand på tværs af hele regionen. Projektet har modtaget 
støtte fra EU LIFE på ca. 52 mio. kr. og har et samlet bud-
get på ca. 90 mio. kr. med 31 partnere, 24 klimaprojekter 
og 18 støttende aktører. 

AquaGlobe skal sammen med Klimatoriet i Lemvig sikre 
en blivende fortælling om håndtering af vandet i Region 
Midtjylland. 

Udover AquaGlobe er Skanderborg Forsyning også en del 
af projektet om klimasikring af Gudenåen.

Vandsamarbejdet
I regi af Vandrådet er der lavet en model 
for samarbejdet mellem vandværkerne 
i Skanderborg Kommune. Skanderborg 
Forsyning indgår i den del, der hedder 
Vandsamarbejde Skanderborg Nord med 
henblik på at rationalisere vandforsyningen i 
området og i kommunen.

6.   Strategiske samarbejder 

I 2017 vandt Skanderborg Forsynings direktør Jens F.  
Bastrup DANVAs initiativpris for partnerskabet AquaGlobe. 

AquaGlobe blev grundlagt af Skanderborg Forsyning i samarbejde med 
Grundfos, AVK og Kamstrup. Siden er Eltronic, Danova, Stjernholm, 
Powel og VIA UC kommet til – og vi forventer mange flere.

AquaGlobe er et Water Solution Center, der skal udvikle nye løsninger 
med synergier mellem partnernes produkter og demonstrere dem 
for internationale kundedelegationer. På den måde vil AquaGlobe 
bidrage til FN’s verdensmål om rent vand og sanitet til alle, samtidigt 
med at vi sikrer god drift i Skanderborg og lokale arbejdspladser. 
Desuden skal AquaGlobe bidrage til uddannelse og rekruttering i 
branchen samt leg og læring i lokalområdet.

CEO Jens F Bastrup vandt DANVAs 
initiativpris for arbejdet med AquaGlobe.

AquaGlobe-initiativet er noget af det 
mest nytænkende, der er sket i den  

danske vandbranche i meget lang tid. 

– Michael Ramlau,  
Global Brand Manager, AVK

C2CCoast to Coast
Climate Challenge

”
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8.    Bestyrelse 

Skanderborg Forsyningsvirksomheds bestyrelse har i 
perioden fra 2014 – 2017 haft syv medlemmer. Fire er politisk 
udpegede af Skanderborg Byråd, to er valgt af forbrugerne 
og én er valgt af medarbejderne. 

Bestyrelsen i Skanderborg Forsyning vandt prisen som Årets 
Offentlige Bestyrelse i 2017 med begrundelse i deres aktive 
ejerskab gennem ejerpolitikken, deres store visioner, den 
proaktive evaluering og god brug af hele bestyrelsens pallette 
af kompetencer.
 

Ved forbrugervalget i 2017 var der desuden stor  
interesse fra 11 kompetente kandidater.  
 
I bestyrelsesperioden 2018-2021 har bestyrelsen  
9 medlemmer:
• 5 (4+1) politisk udpegede på generalforsamling,  

hvoraf den ene er forbrugervalgt.
• 2 (1+1) medlemmer valgt af forbrugerne, hvoraf  

den ene er godkendt på generalforsamling.
• 3 bestyrelsesmedlemmer, der er valgte af  

medarbejderne.

7.    

For borgerne i Skanderborg Kommun er det svært at se forskel på 
Forsyningen og kommunen, som ejer den. 

Da kommunen på den måde er både ejer, myndighed og køber hos forsy-
ninger, kræver det godt samarbejde. I 2017 har det betydet kvartalsmøder  
på direktørniveau, fælles advokatbistand og social dag for medarbejderne. 

Der har været nedsat en styregruppe for klimaprojekter, der samarbejder 
om planlægning, ledelse og gennemførelse. Der er blevet opstartet en 
gruppe om byggemodninger som opfølgning på informationsmøde og 
med inspiration fra styregruppen om klimatilpasning. Driftsenhederne har 
koordineret i hverdagen, når der var udfordringer fx med varsling af skybrud. 

Ejerpolitikken er blevet konkretiseret i en samarbejdsaftale mellem 
kommunen og forsyningen. Denne aftale har en udførlig organisering  
af forskellige niveauer for samarbejde, og hvordan det skal foregå.

Strategisk niveau

Forsyningens direktør og  
Kommunens direktør/tekniske chef

Koordinerende niveau
Ledere fra begge parter

Faggruppe niveau
Nøglemedarbejdere  

fra begge parter

Spildevand

Vandforsyning

Klimatilpasning

Byudvikling og nye byområder

Erhvervsliv

Ledningsejergruppen

Økonomi

Andre projektgrupper

Det er i sandhed en bestyrelse, som viser, 
at de på lokal plan kan finde de dynamiske 
løsninger på fremtidens vand- og klimatil-
pasningsløsninger, vi i Danmark og i hele 

verdenen har så stor brug for. 

– Per Påskesen, Bestyrelsesformand, TEC

Ejerpolitik frisætter 
udviklingsenergi i  
Skanderborg Forsyning 

– Thomas Lyhne, Partner  
i PLUSS Leadership

Fra venstre: Martin Frausing Poulsen (næstformand), Stig Jonassen 
(Medarbejderrepræsentant), Jens Szabo (bestyrelsesmedlem),  
Palle Langkjær (forbrugervalgt), Henrik Müller (bestyrelsesformand),  
Malene Stub Selmer (forbrugervalgt), Jens Anker Hansen (bestyrelsesmedlem) 
og Jens F. Bastrup, (adm. direktør)

Kurt Myhlert Olsen erstattede i 2015 Jens Anker Hansen, som medlem af 
bestyrelsen.

Bestyrelsen 2014

””
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Find mere detaljeret information om  
Skanderborg Forsynings økonomiske  
resultater i Årsrapporten 2016.

WEB:

www.skanderborgforsyning.dk

facebook.com/skanderborgforsyning

linkedin.com/skanderborgforsyning

Du kan læse mere om, hvad Skanderborg 
Kommune vil med Skanderborg Forsyning 
i den reviderede Ejerpolitik fra 2017.

Vi tager ansvar for verden

FN’s verdensmål
Med AquaGlobe udnytter Skanderborg Forsyning sin 
 placering tæt på flere verdensførende vandteknologi-
virksomheder til at gavne den daglige drift, det lokale 
 vandmiljø, udvikling af nye løsninger, lokale eksport-
muligheder og bidrage til FN’s verdensmål. Samtidigt  
er vi med til at realisere Vandvision 2025 med målet  
om at skabe 4.000 nye jobs inden 2025 og bidrage  
aktivt til at løse vandkrisen ved at indgå i partnerskaber  
på tværs af vandbranchen. 

AquaGlobe er et partnerskab for handling 
bestående af verdensførende virksom-
heder og Skanderborg Forsyning for at 
sikre rent vand og sanitet til alle. 

De løsninger som vi kommer til at udvikle og demonstrere, 
vil bidrage til et bæredygtigt forbrug og produktion med 
sundhed og trivsel, forsyningssikkerhed, energieffektivitet, 
lavt vandtab og klimahandling gennem et lavt CO2-fodspor.  
På den måde vil vi bidrage til bæredygtig vækst ude i  
verden gennem industri, innovation og infrastruktur.  
Vi leverer modeller for bæredygtige byer og lokalsamfund, 
der tager hensyn til liv på jorden og i vandet. Det er nogle 
af konsekvenserne af vores arbejde med at udvikle og 
eksportere dansk vandteknologi til hele verden.
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