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1.0 FORORD 

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er ansvarlig for forsyningen af drikkevand i området omkring 
Skanderborg, Stilling og Gram samt Herskind-Skivholme området. Virksomheden står desuden for 
bortledning og rensning af spildevand samt gennemførelse af klimatilpasningen i Skanderborg Kommune. 
Ledelsessystemet, herunder denne ledelseshåndbog omfatter alle aktiviteter i forbindelse med forsyning og 
servicering af forbrugerne indenfor vores forsynings- og forretningsområde. 

Ledelseshåndbogen skal rammesætte, underbygge og dokumentere, hvordan vi:
 Styrer vores virksomhed, så vi kan fortsætte med at levere nogle af samfundets vigtigste miljø- og 

sundhedsopgaver
 Styrer kvaliteten af vores ydelser, herunder drikkevands- og spildevandssikkerheden
 Styrer arbejdsmiljøet til en sikker arbejdsplads
 Styrer og måler vores indsatser
 Skaber løbende forbedringer
 Minimerer og forebygger risici
 Forebygger og retter eventuelle fejl

Ledelseshåndbogen indeholder virksomhedens strategi og overordnede politikker på kvalitet, miljø og 
fødevareområdet, så virksomheden lever op til gældende lovgivning og myndighedskrav. 

Vi arbejder systematisk med at forbedre og dokumentere arbejdet i virksomheden ud fra standarderne i 
vores ISO systemer. Udviklingen og implementering af systemerne skal sikre, at vi løbende forbedrer og 
udvikler vores forretningsprocesser med fokus på at levere gode ydelser til vores kunder. Vores indsatser 
struktureres og udvikles bl.a. gennem nedsatte ISO-teams og interne audit. Ledelsen følger op, gennemgår 
og evaluerer – og iværksætter opfølgende handlinger og aktiviteter. Dette skal sikre, at alle i virksomheden 
lever op til systemet med fokus på vores kunder og opfyldelse af vores strategiske mål.

Jens Frederik Bastrup
CEO
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S
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2.0 SYSTEMSTRUKTUR

Skanderborg Forsyningsvirksomheds ledelsessystemet er opbygget således at det opererer med tre 
niveauer:

Niveau 1 – Ledelseshåndbogen beskriver vores:
 Strategi
 Politikker
 Organisation 
 Ansvar og beføjelser i forhold til ledelsessystemet
 Virksomhedsmodel med forretningsprocesser 

Niveau 2 – Procedure for forretningsprocesser:
 Drift og vedligehold 
 Projekter og nyanlæg 
 Administration og kommunikation

Niveau 3 – Instruktioner, som understøtter procedurerne i forme af:
 Skemaer 
 Blanketter
 Tjeklister
 Driftsmanualer 
 Beredskabsplaner
 etc. 

Ledelsessystemet er dokumenteret på virksomhedens ESDH-system, hvor disse planlægningsværktøjer er 
tilgængelige for medarbejderne. 

.
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3.0 Mission, vision, værdier og Strategi

Skanderborg Forsynings strategi indeholder vores mission, vision og værdier. De danner grundlaget for 
vores virksomhed. De definerer, hvad vi gør, hvad vi ønsker at opnå og hvem vi er. 

 Missionen er vores eksistensberettigelse og definerer vores kerneopgaver. 
 Visionen er den fremtid vi ønsker at opnå for derigennem, at styrke opfyldelsen af missionen 
 Værdier er hvordan vi gennemfører missionen i hverdagen og nærmer os visionen på langt sigt

For at vi kan gøre vores vision til virkelighed der nogle trin vi skal tage – en strategi der skal gennemføres. I 
Skanderborg Forsyning, hviler vores strategi på 4 Must Win Battles, der måles gennem 7 strategiske mål. 
Disse mål ønsker vi at opnå gennem 3 projektspor.

 De 4 Must Win Battles er centrale udvalgte områder, som vi gennem en fokuseret indsats vil styrke. 
De handler om den rolle vi ønsker i samfundet og den værdi vi vil levere. 

 De 7 strategiske mål sætter retningen og konkretisere hvad der skal til for at vi kan vinde hvert Must 
Win Battle. 

 Projektsporene definerer rammerne for hvordan vi ønsker at opnå de strategiske mål. Det er med til 
at prioritere de indsatser der skal gennemføres for at opnå målene.

I figuren vist på næste side er det nærmere beskrevet hvad hvert ovenstående punkt indeholder
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Ordentlig Vi opfører os ordentligt i vores daglige arbejde, forretningsmæssigt og som en del af samfundet.

Professionel Vi er professionelle i vores arbejde, og påviser det i dokumenterede systemer.

Åben Vi møder hinanden, kunder og samarbejds-partnere med åbenhed og respekt og kommunikerer 
direkte og klart. 

Samarbejde Vi opnår de bedste løsninger, når vi løfter i fællesskab. Vi samarbejder, får inspiration og deler med 
fordel viden med netværk. 

Innovativ Vi tænker i løsnings-muligheder og udvikler nye processer, der er vigtige for drifts- og 
organisationsudviklingen.

Ansvarlig Vi tager hensyn til mennesker, samfund og natur i alle vores handlinger. Vi behandler og forvalter 
vores ressourcer med omhu og fornuft.

Effektiv Vi driver en effektiv virksomhed, der fokuserer på at finde de bedste og smarteste måder at løse 
opgaver på. 
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Asset Manegement

Vi skal sikre at vi prioritere vores 
indsats for vedligehold og service 
ud fra risikovurderinger og fakta 

baseret data, således vi anvender 
vores ressourcer der hvor det 

giver mest værdi

Vi skal kunne afstemme 
forventninger om vedligehold hos 

kunderne og tilbyde de 
nødvendige ydelser

Vi skal sikre netværk og sparring 
med udenlandske aktører fra 

andre branche således, vi får en 
optimal implementering af asset 

management

Asset Manegement

Vi skal sikre at vi prioritere vores 
indsats for vedligehold og service 
ud fra risikovurderinger og fakta 

baseret data, således vi anvender 
vores ressourcer der hvor det 

giver mest værdi

Vi skal kunne afstemme 
forventninger om vedligehold hos 

kunderne og tilbyde de 
nødvendige ydelser

Vi skal sikre netværk og sparring 
med udenlandske aktører fra 

andre branche således, vi får en 
optimal implementering af asset 

management

Den intelligente Vandby

Vi skal sikre indhentning af 
relevant data og en effektiv 

anvendelse af disse til gavn for et 
bedre og sikkert miljø. Og vi skal 
sikre at data danner grundlag for 

en optimal styring af ressourcer og 
økonomi

Vi skal sikre at vores systemer kan 
skabe en god og effektiv 

kommunikation med kunderne og 
at vi kan tilbyde kunderne ydelser 

de kunne have behov for

Vi skal sikre erfaringsudveksling 
med partnere så vi skaber de 

bedste løsninger og understøtter 
Aquaglobe konceptet

Den intelligente Vandby
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anvendelse af disse til gavn for et 
bedre og sikkert miljø. Og vi skal 
sikre at data danner grundlag for 

en optimal styring af ressourcer og 
økonomi

Vi skal sikre at vores systemer kan 
skabe en god og effektiv 

kommunikation med kunderne og 
at vi kan tilbyde kunderne ydelser 

de kunne have behov for

Vi skal sikre erfaringsudveksling 
med partnere så vi skaber de 

bedste løsninger og understøtter 
Aquaglobe konceptet

AquaGlobe

Vi skal styrke vores kerneydelser 
gennem vidensdeling med 

partnere, og vi skal sikre, at vi i 
fællesskab, kan skabe de bedste 

løsninger til gavn for kunder, miljø, 
samfund og virksomhed

Vi skal gennem branding af 
AquaGlobe-konceptet fra 

projekters værdi til salg/eksport, 
rekruttering/uddannelse og 
leg&læring sikre, at vi bliver 

markant synlig i branchen så vi 
bliver interessante 

samarbejdspartnere

AquaGlobe

Vi skal styrke vores kerneydelser 
gennem vidensdeling med 

partnere, og vi skal sikre, at vi i 
fællesskab, kan skabe de bedste 

løsninger til gavn for kunder, miljø, 
samfund og virksomhed

Vi skal gennem branding af 
AquaGlobe-konceptet fra 

projekters værdi til salg/eksport, 
rekruttering/uddannelse og 
leg&læring sikre, at vi bliver 

markant synlig i branchen så vi 
bliver interessante 

samarbejdspartnere

Danmarks mest moderne vandselskab

Vi arbejder med miljørigtige løsninger inden for vandforsyning og spildevandshåndtering. Vi leverer drikkevand af høj 
kvalitet og renser spildevand med omtanke og ansvarlighed for mennesker, samfund og natur.

Løbende driftsoptimeringLøbende driftsoptimeringAmbitiøs miljøindsatsAmbitiøs miljøindsats Fra forsyning til serviceFra forsyning til service Innovative partnerskaberInnovative partnerskaber

Nul urenset spildevandNul urenset spildevand

CO2 neutral driftCO2 neutral drift

Frontselskab på drift og 
anlæg

Frontselskab på drift og 
anlæg

10% effektivisering mål 
på 5 costdrivers

10% effektivisering mål 
på 5 costdrivers

Kundetilfredshed på 4,2 
på 5 punkt skalaen

Kundetilfredshed på 4,2 
på 5 punkt skalaen

5 nye ydelser5 nye ydelser

Dialog med potentielle 
partnere ved alle 

strategiske projekter

Dialog med potentielle 
partnere ved alle 

strategiske projekter
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4.0 POLITIKKER

For arbejdet i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er der vedtaget politikker for kvalitetsledelse, 
Miljøledelse og fødevaresikkerhed.

Politikkerne tages op til årlig evaluering efter bestyrelsens behandling af virksomhedens overordnede 
politikker, strategiske emner herunder strategievaluering samt fastlæggelse af forretningsudviklingsplan.

Kvalitetspolitik 
Kvalitetsstyring er helt centralt for kundetilfredshed, sikkerhed og en effektiv virksomhed. Vi vil sikre at 
Skanderborg Forsyning er en fremadrettet og attraktiv virksomhed med stor fokus på kvalitet, effektivitet og 
sikkerhed i alle vores forretningsgange til gavn for vores kunder. Til at opfylde vores kvalitetspolitik arbejder 
vi i overensstemmelse med ISO-9001 og lægger specielt vægt på følgende:

Vi vil:
 Løbende drøfte og reflektere over vores fælles ansvar for kvaliteten af udførte arbejder.

 Planlægge kvaliteten ved at vurdere, om de metoder og produkter som benyttes, giver den aftalte 
kvalitet.

 Følge op med kunder for at sikre vores kvalitet lever op til de ønskede forventninger.

 På baggrund af virksomhedens målsætninger og politik udarbejde handlingsplaner med konkrete 
mål 

 Rapporter, registrere og lære af vores fejl, så vores løbende processer optimeres.

 Sikre at vores medarbejdere får den nødvendige træning, kurser og uddannelse.

 Instruer medarbejdere om kvalitet, således kvalitetsbevidstheden styrkes og fastholdes.
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Miljøpolitik
At passe på miljøet og naturen er et helt centralt element i strategien for Skanderborg Forsyningsvirksomhed 
A/S. Virksomheden er ansvarlig for, at det vand der udledes, ikke forstyrre naturens balance og at alt dette 
sker energieffektivt. For at opfylde vores miljøpolitik arbejder vi i overensstemmelse med ISO14001 og vi 
lægger særligt vægt på følgende:

Vi vil:
 Til enhver tid sikre at vi overholder alle lov og myndighedskrav

 Arbejde løbende med at mindske miljøpåvirkninger til omgivelser samt miljøforbedringer, hvor det 
vurderes nødvendigt. 

 Lægge vægt på de miljømæssige faktorer ved indkøb af materiel og udstyr.

 Være åbne over for udviklingsprojekter og aktivt inddrage samarbejdspartnere i vores arbejde med 
miljø. 

 Udarbejde miljømål og sikre at der sker opfølgning af disse.

 Arbejde hen imod en CO2 neutral drift.

 Sikre et højt fagligt niveau og sikre de rette kompetencer ved udvikling af medarbejdere og 
organisation. 

 Arbejde for at alle medarbejdere tager ansvar for miljø.

Fødevaresikkerhedspolitik
Rent drikkevand en livsvigtig ressource i vores samfund. Vi behandler drikkevand som en fødevare og 
udfører alle vores aktiviteter med drikkevand under hensyntagen til kvalitet og sikkerhed. Det er vigtigt, at 
vores kunder er helt trygge ved det vand, vi leverer. Fødevaresikkerhedspolitikken for Skanderborg 
Forsyningsvirksomhed A/S handler om at vi arbejder i overensstemmelse med ISO22000 med særligt fokus 
på følgende punkter: 

Vi vil:
 Til enhver tid producere og distribuere drikkevand, der overholder alle lov og myndighedskrav 

 Sikre, at vores strategi understøttes af mål, der har indflydelse på fødevaresikkerheden. 

 Gennem risikovurderinger sikre, at alle trusler elimineres eller reduceres til et acceptabelt niveau. 

 Sikre, at vores medarbejdere har de rette kompetencer til at handle i overensstemmelse med 
ledelsessystemet. 

 Sikre, at alle der færdes og arbejder med vandforsyningen har kendskab til vores krav om kvalitet 
og sikkerhed, og vi vil anvende leverandører, der lever op til det. 
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5.0 ORGANISATION 

5.1 ORGANISATIONSPLAN 

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S’ organisation fremgår af nedenstående diagram. Virksomheden 
består af tre afdelinger. Direktion bestående af den administrerende direktør, derudover er der en teamleder 
for Stab & Strategisk udvikling.

Chefgruppen består af Direktøren (formand) og afdelingscheferne. 

Plangruppen består af Chefgruppen, teamledere og fagledere.

I forbindelse med gennemførelsen opgaver og møder i Chefgruppen deltager teamleder for Stab & 
Strategisk udvikling efter behov med en koordinerende funktion. Endvidere kan øvrige medarbejdere deltage 
efter en prioritering ift. punkter der er til behandling.
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Tværgående grupper
Der er nedsat en række tværgående grupper af længere eller kortere varighed. 

Skanderborg Forsyningsvirksomhed har 3 permanente gruppe: 
 Samarbejdsudvalg (SU)
 Arbejdsmiljøorganisation (AMO)
 Gruppe for løbende forbedringer (LEAN)

Organisation i forhold til ledelsessystemet
I forbindelse med efterlevelse af vores ISO-certificeringer, er der nedsat følgende grupper:

 Audit Team
 ISO- team (tværgående gruppe med teamlederne)
 ISO9001 Team
 ISO14001 Team
 ISO22000/HACCP Team

5.2 ANSVAR OG BEFØJELSER I FORHOLD TIL LEDELSESSYSTEMET
I forhold til ledelsessystemet er der fastlagt nedenstående ansvar og beføjelser. 

Ledelsen
Direktøren:

 Fastlægger målsætninger, mål med tilhørende handlingsplaner og politikker for virksomheden
 Sikrer at chefgruppen har fokus på at målsætninger og politikker er kendt og forstået af alle i 

organisationen
 Sørger for tilstrækkelige og relevante ressourcer, således at afdelingerne kan nå deres mål og 

efterlever de vedtagne politikker.

Chefgruppen: 
 Skal - aktivt gennem deres ledelse - understøtte og forbedre ledelsessystemet.
 Sikrer gennemførelse af nødvendige ændringer, som følge af erfaringer, ny viden, fejl eller 

forbedringer
 Koordinerer den samlede indsats, herunder den nødvendige træning og uddannelse af team- og 

audit medlemmer
 Sikrer at medarbejdere bliver orienteret - og om nødvendigt trænet - i ændringer/ tiltag i 

ledelsessystemet.

Plangruppen: 
 Skal gennemgå mål for virksomheden og skabe overblikket i virksomheden omkring driftsstatus og 

udviklingsstatus på fastlagte mål
 Fastlægge handlinger, såfremt der er større afvigelser på status for mål og targets.
 Sikrer fælles overblik over kommende større opgaver og ressourcer samt et tilpas fælles indsigt på 

ledelsesniveau.

Økonomichef
 Har overordnet ansvar – og substituerer teamleder - for ISO9001
 Sikrer at teamkoordinator gør målsætninger og politikker kendt og forstået af alle i afdelingen
 Sørger for tilstrækkelige og relevante ressourcer, således at målene kan nås og politikkerne kan 

efterfølges
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Projekt & Udviklingschef 
 Sikrer at målsætninger og politikker er kendt og forstået af alle i afdelingen
 Sørger for tilstrækkelige og relevante ressourcer, således at målene kan nås og politikkerne kan 

efterfølges

Driftschef
 Har overordnet ansvar - og substituerer teamleder - for ISO22000, ISO14001, ISO9001 og ISO 

teamet
 Sikrer at teamkoordinator gør målsætninger og politikker kendt og forstået af alle i afdelingen
 Sørger for tilstrækkelige og relevante ressourcer i deres afdeling, således at målene kan nås og 

politikkerne kan efterfølges

ISO team og fagledere
Teamleder og fagledere:

 Sikrer gennemførelse af nødvendige ændringer, som følge af erfaringer, ny viden, fejl eller 
forbedringer

 Højner faglighed, kvalitet og kendskab til arbejdsprocesser inden for fagområdet
 Indgår i dialog med afdelingschefen omkring koordinering af opgaver, bemanding og 

kompetenceudvikling på opgaver inden for fagområdet

Teamkoordinator for ISO teamet
 Sikrer sammenhæng mellem ISO systemerne og den overordnet struktur af ledelsessystemet
 Koordinerer møder og opgaver mellem ISO-teamkoordinatorerne og audit 

Teamkoordinatorer for ISO9001, ISO14001 og ISO22000
 Vedligeholder og videreudvikler ledelsessystemet
 Sikrer at ledelsessystemet bliver kommunikeret ud i afdelingerne
 Sikrer at de udførte aktiviteter stemmer overens med procedurerne og instruktioner
 Bidrager til løsning af forbedringsprojekter
 Evaluerer Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S’ ledelsessystem 
 Gennemfører intern systemopfølgning efter de interne audits
 Registrerer og rapporterer resultater til bl.a. ledelsesevaluering, samt opfølgning på forbedringer
 Foretager registreringer af afvigelser på systemet og kontrollerer at korrigerende handlinger 

iværksættes, og at disse gennemføres

Teamkoordinator for Audit-team 
 Udarbejder overordnet plan for interne audit
 Gennemfører audit efter en fastlagt auditplan
 Giver input til ledelsesevaluering

Medarbejdere
Alle medarbejdere skal

 Følger ledelsessystemet jfr. Niveau 1, 2 og 3
 Deltager i forbedringsprojekter.
 Identificerer og oplyser om afvigelser til teamkoordinator for ISO teamet.
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