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STRATEGI 2020

FORORD
Vi har aldrig været bedre uddannede eller mere oplyste, end vi er i dag.
Ny teknologi og digitalisering sætter os i stand til at udvikle nye produkter og
finde løsninger på udfordringer, som vi for år tilbage end ikke havde fantasi til at
forestille os. Verden svømmer i viden, og viden har aldrig været mere tilgængelig
end nu.
Alligevel - eller måske præcis derfor - oplever vi i stigende grad, at nationer,
kommuner, virksomheder og organisationer formulerer ambitiøse visioner.
Visioner, som skal bidrage til en mere bæredygtig udvikling - men også visioner,
som vi i dag ikke præcist ved, hvordan vi kan finde veje til at indfri. Men vi sætter
målene alligevel, fordi erfaringen viser, at når først målet er sat, finder vi en vej
derhen. Det er det, vi ofte omtaler som “Sønderborg Ånden”.

i landet. Imidlertid er det tydeligt, at baren hæves betydeligt i disse år, og
udfordringerne med at levere på målsætningerne bliver stadig mere komplekse og
kræver nye færdigheder.
Det er den udvikling, Sønderborg Forsynings nye strategi tager afsæt i. Vi vil med
denne strategi fastlægge, hvordan vi oversætter vores ejers ambitioner og planer
og gør dem til vores egne.
Dermed er det også en strategi, som sætter retningen for, hvordan vi skal udleve
vores samfundsansvar med udgangspunkt i FN’s Verdensmål. Hvordan vi gennem
samarbejder og partnerskaber får udviklet de bedste og mest solide løsninger.
Derfor hedder strategien ”Sammen om Ansvar for Fremtiden”.

Det sker alt sammen i en erkendelse af, at den måde, som vi i dag producerer
og forbruger på, ikke er bæredygtig. En erkendelse af, at der skal ske markante
forandringer for at sikre fremtidige generationers muligheder for at leve et godt
liv.

Denne strategi er ikke en plan, der præcist fortæller os, hvad vi skal gøre. Det er
en strategi, der sætter et højt ambitionsniveau og en retning for selskabet - og gør
det på en måde, som kan inspirere medarbejderne i Sønderborg Forsyning til at
yde deres bedste for at bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Det at sætte sig ambitiøse og inspirerende mål er ofte det, som driver udviklingen
fremad – uanset om vi taler om ambitioner sat på globalt, nationalt eller lokalt
plan.

På vegne af bestyrelsen i Sønderborg Forsyning

I Sønderborg har vi sat os som ambition at blive CO2 neutral i 2029. Et mål, der
blev sat i 2007, og som har medvirket til at sætte kommunen på landkortet –
nationalt såvel som internationalt. Vi har hævet ambitionen på affaldsområdet og
er på vej til at tage den nationale førertrøje. Og vi tager initiativer til at beskytte
vores drikkevandressourcer, som efterlignes i andre kommuner.
Det er ambitioner, som skubber til udviklingen af Sønderborg Kommune, og som
kan inspirere andre til at følge efter. Ambitioner, som Sønderborg Forsyning tager
et medansvar for at finde løsninger på - altid i samarbejde med andre. Ambitioner,
som placerer Sønderborg Forsyning blandt de mest visionære forsyningsselskaber

Tom Hartvig
Formand		

Peter Hansen
Næstformand

“

... en strategi, som sætter retningen for,
hvordan vi skal udleve vores samfundsansvar med
udgangspunkt i FN’s Verdensmål.
Hvordan vi gennem samarbejder og partnerskaber
får udviklet de bedste og mest solide løsninger.
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EJER
STRATEGI

RELATIONEN MELLEM SØNDERBORG FORSYNING
OG SØNDERBORG KOMMUNE
Sønderborg Forsyning er et aktieselskab, der er 100 pct. ejet af Sønderborg Kommune.

BESTYRELSENS
STRATEGI

Selskabet har egen ledelse og bestyrelse, og selskabet er samtidigt omfattet af kommunens ambitiøse
ejerstrategi. En ejerstrategi, som sætter rammen for udviklingen af Sønderborg Forsynings strategi.
Ejerstrategien udtrykker forventning om, at Sønderborg Forsyning er en virksomhed, der:
•
•

SELSKABETS
HANDLEPLANER

•
•
•

 roaktivt tager miljø- og klimamæssige udfordringer op og medvirker til, at ressourcerne
P
uspoleret videregives til fremtidige generationer.
Aktivt og konstruktivt medvirker i udarbejdelse og gennemførelse af kommunale planer og
politikker med relevans for forsyningen.
Løbende har fokus på effektiv drift og høj forsyningssikkerhed.
Er en attraktiv arbejdsplads med fokus på medarbejdernes trivsel, arbejdsmiljø og
kompetenceudvikling.
Arbejder for størst mulig offentlighed og tilgængelighed om forsyningens virksomhed.
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HVEM ER VI?
Sønderborg Forsyning er et multiforsyningsselskab, ejet af Sønderborg Kommune.
Vi sørger for, at vores kunder får rent drikkevand 24-7.
Vi sørger for, at spildevandet bliver renset, og regnvand ledt bort.
Vi sørger for, at vores kunder på Nordals kan holde varmen i de kolde måneder.
Vi sørger for, at vores kunder får hentet deres restaffald og genbrugsmaterialer, og
at de kan komme på genbrugspladerne med resten.
Fællesnævneren for vores fire forretningsområder er, at de har stor betydning for
os alle i hverdagen. Vi tager ansvar for, at nogle helt basale ting bare fungerer i
hverdagen – uden at vores kunder egentligt tænker over det.
Men der er også en anden fællesnævner for de opgaver, vi løfter.
Kunder, interessenter og politikere stiller i stigende grad krav til, hvordan vi løser
vores opgaver. Hensyn til miljø og klima bliver i stigende grad vægtet højt, og
tilsvarende vægtes en økonomisk effektiv drift af selskabet. Begge dele uden at gå
på kompromis med høj forsyningssikkerhed.

Vores ambition er – på vegne af vores kunder og det samfund som vi er en del
af - at finde bæredygtige løsninger. Løsninger, som balancerer hensyn til miljø,
økonomi og forsyningssikkerhed.
Dette er udtrykt i vores
nye vision og mission.
Altid med en forståelse
af, at vi ikke kan
gøre det alene, men
at vi er afhængige
af at samarbejde og
indgå i konstruktive
partnerskaber med
andre.

Visionen er vores ledestjerne, der
skal skabe et tydeligt billede af, hvad
bestyrelsen og selskabets medarbejdere
ønsker at opnå:

“

Vi tager ansvar for, at alle vores
forretningsområder understøtter en
bæredygtig udvikling af vores samfund.
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Missionen beskriver vores nuværende opgaver:

“

Med fokus på høj forsyningssikkerhed, miljø og
effektivitet løser vi opgaver for vores kunder inden for
drikkevand, regn- og spildevand, affaldshåndtering samt
produktion og distribution af klimavenlig energi.

Gennem de følgende kapitler vil vi beskrive nogle af de strategiske udfordringer,
vi skal tage ansvar for i fremtiden. De beskrevne strategiske udfordringer er ikke
udtømmende, men de peger i den retning, som vi målrettet vil arbejde i over de
kommende år.
Hvert kapitel afsluttes med en række mål inden for forsyningssikkerhed, miljø og
økonomi samt kundetilfredshed. Vi peger også på en række konkrete projekter,
som vi utrætteligt vil arbejde på at realisere.
På hvert forretningsområde henviser vi til ét eller flere af FN’s 17 verdensmål, som
vi vil stræbe mod at bidrage til realiseringen af.

CIRKULÆR ØKONOMI
FORSYNINGSSIKKERHED - EFFEKTIV DRIFT - BÆREDYGTIGHED

Fundamentet for, at vi kan løfte det ansvar, strategien udstikker
VÆRDIER - ETIK - LEDELSESGRUNDLAG - FAGLIGHED - ARBEJDSMILJØ - SAMFUNDSANSVAR
Side 6

CIRKULÆR ØKONOMI
Cirkulær økonomi handler om at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt. Dermed bryder vi den lineær værdikæde,
som stater med udvinding af ressourcer og ender som affald.
Med cirkulær økonomi åbner vi mulighed for, at de ressourcer, der ellers ville være endt som affald, kan gå et eller flere skridt tilbage i værdikæden og indgå i produktionen igen –
eller indgå som input i et helt nyt kredsløb.

Side 7

FRA AFFALD TIL NYE RESSOURCER

ANSVARLIGT
FORBRUG OG
PRODUKTION

På energiområdet har Danmark
knækket kurven i forholdet mellem
økonomisk vækst og vækst i
energiforbruget – vi skal gøre det
samme på affaldsområdet. Vi skal
genanvende mere. Affald skal blive
til nye ressourcer fremfor at ende
på lossepladser eller blive brændt
af.
Vi skal med andre ord bidrage
til, at vi får gang i den cirkulære
økonomi i Danmark.
Vi er allerede godt på vej i
Sønderborg, men vi kan ikke gøre
det alene. Hvis hver kommune
finder sine egne løsninger, bliver
det dyrt og ineffektivt, og det ser vi
desværre allerede.

Alt sammen med fokus på at nå målet om øget genanvendelse gennem en mere
ensartet sortering på en økonomisk effektiv måde.
Men vi når ikke i mål uden at tage vores kunder med på rejsen, for det er hjemme
ved genbrugsbeholderne og ude på genbrugspladserne, det hele starter. Vi er
allerede ret gode til at sortere i Sønderborg, men vi skal blive endnu bedre for at
nå de fremadrettede mål om genanvendelse.
Det kræver god dialog med og involvering af vores kunder, og her vil vi også tage
yderligere skridt for en målrettet dialog.

Danmark er et af de lande i verden, der producerer mest
affald pr. indbygger. Det langsigtede mål er:

“

Alt affald skal blive til nye ressourcer.

Vi er nødt til at samarbejde om at finde de gode fælles løsninger.
Kodeordet er ensartet sortering i hele Danmark, og netop det er også
udgangspunktet for den affaldsstrategi, regeringen fremlagde i maj 2020.
Sønderborg Forsyning er i samarbejde med Sønderborg Kommune på forkant. Vi er
allerede godt rustet til at sortere i de 10 fraktioner, som regeringens affaldsstrategi
lægger op til, og det forpligter. Vi vil stille vores erfaringer til rådighed for andre
forsyningsselskaber, Dansk Affaldsforening, Miljøstyrelsen og private aktører - både
de erfaringer, vi har opnået allerede, og de erfaringer, vi kommer til at høste i de
kommende år, når vores nye affaldsordning træder i kraft til oktober 2020.

POLITISKE OG REGULATORISKE RAMMER
Sønderborg Kommune besluttede allerede i 2018 en ny affaldsplan, der skal gøre os
i stand til at løfte genanvendelsen. Sønderborg Forsyning er ansvarlig for at sætte
handling bag affaldsplanen.
Affaldsområdet bliver også reguleret af EU forordninger og nationale handleplaner.
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FRA AFFALD TIL NYE RESSOURCER

Folketinget har i maj måned 2020 fremlagt en plan for en CO2 neutral
affaldssektor i 2030 - en plan, der kommer til at få stor betydning for udviklingen
af affaldssektoren de kommende 10 år. Der skal arbejdes henimod en ensartet
affaldsindsamling på tværs af kommunegrænserne med 10 fraktioner.
Fordi plastik er en væsentlig kilde til Danmarks fossile CO2-udledning, skal plastik i
stigende omfang genanvendes.
Der arbejdes hen imod et stop for import af affald til forbrænding, og samtidigt
skal der være fokus på mere genanvendelse nationalt og dermed mindre
forbrænding. Det betyder, at flere forbrændingsanlæg enten skal lukkes eller
reducere deres kapacitet. Men regeringen har endnu ikke lagt en plan for, hvilke
affaldsforbrændinger der skal lukke, eller hvordan tabet for lukningerne skal
fordeles. Endeligt forventes flere kommunale opgaver på affaldsområdet at skulle
udbydes/markedsgøres.
EU-reguleringen har sat mål for graden af genanvendelse af forskellige
affaldsfraktioner, og samtidig er det et EU-krav, at producenterne får ansvaret for
deres eget emballageaffald. Det skal være implementeret i 2025.

Alt i alt er der lagt op til betydelige ændringer for affaldssektoren. Ændringer, der
vil få stor betydning for de opgaver, vi i Sønderborg Forsyning skal løse, og måden
vi skal løse dem på.
Ændringerne vil også
få stor betydning for
en række af vores
samarbejdspartnere.
Det vil således være
en strategisk opgave
at følge udviklingen
i reguleringen den
kommende tid for at
udnytte de muligheder,
der byder sig – og for at
undgå fejlinvesteringer
som følge af ændringer i
rammebetingelserne.

“

Producentansvar betyder, at producenterne
skal tage ansvar for genanvendelse af deres
eget emballageaffald. Det forventes at få stor
betydning for de kommunale affaldsselskaber i
forhold til, hvordan vores opgaver fremadrettet
skal løftes.
Men det er endnu uklart, hvordan producentansvaret præcist vil blive udmøntet i Danmark.
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SAMARBEJDE OG PARTNERSKABER
I Sønderborg Forsyning ser vi os som en del af den cirkulære økonomi, men
dagligdagen fortæller os, at cirklen ikke ”kører” tilstrækkeligt godt rundt. Det
er ret tydeligt, at i takt med, at forsyningerne bliver bedre til at sortere, følger
genanvendelsen ikke med.
Priserne på blandt andet plastik, træ og pap er svingende, desværre med en
faldende tendens. Ofte er der negative priser. Det vidner om, at det hjul, der skal
sikre, at affald bliver til nye ressourcer, ikke fungerer tilstrækkelig godt, og alt
for ofte går en del af de materialer, vi indsamler til genanvendelse, i stedet til
forbrænding.
Der skal større og renere fraktioner til. Her vil nye, større fælles nationale
sorteringsanlæg, der gør brug af den nyeste digitale teknologi, kunne bidrage.
Vi kan bidrage ved at tage ansvar for vores del af cirklen. Det kan vi gøre
ved at sikre, at vi sorterer i de rigtige fraktioner. Vi vil tage ansvar for, at de
genbrugsmaterialer, vi indsamler, reelt bliver genanvendt.
Det vil vi gøre ved at stille krav til de næste led i værdikæden, og særligt plastik
vil være et fokusområde for os. Derfor indleder vi et samarbejde med nogle af de
virksomheder og organisationer, som skal tage ansvar for de øvrige dele af cirklen i
forhold til plastik.
Vores ansvar på dette område må forventes at udvikle sig i takt med, at
producentansvaret kommer til at få effekt.
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HVAD VIL VI NÅ INDEN FOR DE KOMMENDE ÅR?
MÅL

SAMARBEJDSPARTNERE

2020

2025

2030

REEL GENANVENDELSE
AF PLASTIK 1)

Sønderborg Kommune
DKK plastics ApS
Urbasér
Plastindustrien
Andre selskaber

20%

70%

75%

EMBALLAGE SAMLET

Diverse behandlingsanlæg
Urbasér
Andre forsyningsselskaber
Sønderborg Kommune

5%

65%

70%

Behandlingsanlæg
Urbasér
Sønderborg Kommune

Vi er på forkant med vores nye affaldsordning. En ordning, der skaber gode
muligheder for at nå mål om øget genanvendelse. En ordning, der vil bidrage til
reduktion af drivhusgasser.

MADAFFALD TIL BIOGAS

0%

75%

80%

0%

60%

70%

Dermed rummer ordningen mulighed for at blive et af de projekter, som skal indgå
i Project Zero business vision om udvikling af et demonstratorium i Sønderborg
kommune.

FLAMINGO
REDUKTION I
BRÆNDBART AFFALD FRA
GENBRUGSPLADSERNE 2)

Behandlingsanlæg
Sønderborg Kommune

-

50%

60%

DIREKTE GENBRUG 3)

Sønderborg Kommune
Velgørende organisationer
Private aktører

-

100%

150%

50%

87%

100%

ANTAL 356 ÅBNE
PLADSER
(PERFORMANCE
BENCHMARK/TØMNING
”GLEMMERE”)

Vi vil samle vores nuværende genbrugsbutikker på Nørrekobbel og her udvikle et
helt nyt koncept for genbrugsbutikker, der skal arbejde med upcycling, socialt
ansvarlige projekter og OPP-samarbejder.
Vi vil samarbejde tæt med vores renovatør – Urbasér – om at give vores kunder en
god service, og vi vil implementere ambitionen om, at vores renovationsbiler skal
køre på miljøvenlige drivmidler, herunder el.
Vi vil videreuddanne vores genbrugsvejledere, så de kan rådgive vores kunder om
genanvendelse på pladserne, så vi sikrer, at genbrugsmaterialerne havner i de rette
containere. Det giver ”rene” fraktioner, der igen er vores vigtigste bidrag til den
cirkulære økonomi.
Vi vil øge vores samarbejde med lokale foreninger, som deler vores mål om, at
affald skal blive til nye ressourcer – f.eks. Folkebevægelsen Mod Affald i Naturen.
Vi vil fortsat arbejde med at udvikle vores Adgang365 koncept og introducere det
på flere genbrugspladser. Det handler om god service.

ØKONOMI
(BENCHMARK)
KUNDETILFREDSHED 4)

KONKRETE PROJEKTER

Afventer 5)

5,1

5,3

Vi vil introducere ordninger for erhvervslivet, som er mindre administrativt tunge.

1) Kommunerne skal senest 1. januar 2022 som minimum stille krav om 60% reel genanvendelse af
det indsamlede plastikaffald, når affaldet udbydes til behandling.
2) På grund af øget genanvendelse
3) Forøgelse af direkte genbrug til genbrugsbutikker eller afsætning til private aktører.
4) Besvarelser er på en skala fra 1-7. Resultater under 4 er uacceptabelt, Resultater mellem 4,1 og 5
er utilfredsstillende, Resultater mellem 5,1 og 6 er tilfredsstillende og resultater mellem 6,1 og 7
er fremragende.
5) Data ikke tilgængelig før november 2020.
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RENT, U-RENSET GRUNDVAND TIL
FREMTIDIGE GENERATIONER

RENT VAND
OG SANITET

Vand er forudsætningen for alt
liv på jorden. Det kan vi måske
have en tendens til at glemme
i Danmark, men for et par år
tilbage blev vi mindet om det.

Vi skal også spare på vandet i husholdninger og i erhvervslivet - men også i vores
egen drift, skal vi have fokus på at undgå vandspild. I dag spilder vi omkring 8
pct. af det vand, vi pumper op fra undergrunden. Det er et udmærket niveau
sammenlignet med andre forsyninger, men vi bør reducere vandspildet yderligere
de kommende år, bl.a. ved at bringe nye digitale teknologier i anvendelse.

I 2018 havde vi flere
måneders lang tørkeperiode i
Danmark – faktisk var tørken
ekstraordinær flere steder
på kloden det år. Et år, hvor
mange på kloden blev bedt
om at spare på vandet, også i
Danmark.

Digitalisering kan medvirke til, at forbrugerne får bedre muligheder for at spare på
deres vandforbrug, f.eks. med investeringer i ny teknologi, som giver forbrugerne
online adgang til holde øje med deres vandforbrug. Husholdninger bruger i dag
”kun” omkring 100 liter vand pr. dag pr. person - for 10 år siden var tallet 140 liter
pr. dag. Så hvad skal der til for, at vi i Sønderborg kun bruger 80 liter?

Vi bliver også mindet om,
hvor vigtigt vand er for
vores samfund, når lokale
vandboringer og forsyninger
i disse år i bliver lukket som
følge af fund af sprøjtegift i grundvandet. Det udfordrer forsyningssikkerheden.
Vand er en ressource, vi skal værne om og beskytte, så også fremtidige
generationer har adgang til rent grundvand uden sprøjtegifte.
Vi har endnu ikke fundet pesticider over grænseværdien i Sønderborg Forsynings
boringer, men der er ingen garanti for, at det ikke vil ændre sig. Analysemetoderne
bliver bedre, og det betyder, at vi vil finde flere stoffer i Danmark, og samtidigt er
antallet af stoffer, vi skal analysere for, stigende. Endeligt kan der gå mellem 50 og
100 år, før pesticider når ned til vores grundvand, og fordi forbruget af pesticider
har været højt siden 1960’erne, nærmer vi os dette tidspunkt.
Der skal handling til nu for at sikre, fremtidige generationer har adgang til rent
drikkevand - og helst drikkevand, der ikke har været gennem en rensningsproces.

POLITISKE OG REGULATORISKE RAMMER
På nationalt niveau er Sønderborg Vandforsyning underlagt vandsektorloven og
politiske målsætninger om en decentral vandforsynings- og vandindvindingsstruktur
samt om en simpel vandbehandling baseret på rent grundvand. De største danske
vandforsyninger, herunder Sønderborg Forsyning, er underlagt en økonomisk
regulering med et loft for vores samlede indtægter. Vi har historisk haft luft til
loftet, men vores vurdering er, at råderummet forsvinder helt over de næste
par år. Uden nye initiativer vil vi få svært ved at holde os under loftet fra 2022,
og det vil påvirke vores muligheder for fremtidige investeringer. Derfor skal der
bruges kræfter på at opnå en bedre forståelse af reguleringens betydning for vores
fremadrettede udvikling.
Forsyningssekretariatet har lavet en analyse, der viser, at den danske vandsektor
kan hente effektiviseringsgevinster for omkring 3,9 milliarder kroner frem mod
2030. Dermed kan vi forvente, at der vil blive lagt yderligere effektiviseringskrav
på vandsektoren – herunder Sønderborg Forsyning - over de kommende år.
Sønderborg Kommune udarbejder vandforsyningsplaner og indsatsplaner for
grundvand. Planer, vi skal overholde. Planer, vi udvikler i samarbejde med
Kommunen.
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SAMARBEJDER OG PARTNERSKABER
Hemmeligheden bag, at vi er kommet så langt i Sønderborg i forhold til andre kommuner, er samarbejde. Sønderborg Kommune har besluttet, at grundvandsbeskyttelse skal foregå gennem Vandsamarbejdet - en forening af alle almene vandværker i kommunen. Her tager vi i fællesskab ansvar for at beskytte grundvandet, og
sammen er vi på få år nået langt i forhold til at indgå aftaler om sprøjtefri drift i
områder tæt på vandboringer (BNBO).
Det giver mening at samarbejde – for det er i vid udstrækning det samme grundvand, vi gør brug af. Fokus på BNBO er derfor et rigtigt godt første skridt, men
sikring af rent drikkevand til fremtidige generationer må forventes at kræve yderligere initiativer.
Vandsamarbejdet kan beskytte endnu større områder. Det kan ske ved at indgå aftaler med landmænd om sprøjtefri drift, ved at gøre kommunen til sprøjtefri zone
på kommunale arealer og i private haver - eller ved at opsøge muligheder for at

deltage i skovrejsningsprojekter i samarbejde med Kommunen og Naturstyrelsen.
Endeligt kan etablering af nødforbindelser mellem vandværkerne i kommunen
bidrage til, at alle kunder er sikret adgang til rent drikkevand.
Sammen med Vandsamarbejdet er Kommunen vores vigtigste samarbejdspartner.
Kommunen er myndighed på området og sætter dermed krav til os, men det sker
i et konstruktivt samarbejde, som sikrer, at vi løbende i fællesskab skaber rammerne for fremtidens drikkevands ressourcer. Et vigtigt skridt i den retning er en
kortlægning af de grundvandsressourcer, vi gennem en målrettet indsats vil kunne
beskytte til gavn for fremtidige generationer.
Det er også afgørende, at vi formidler vigtigheden af at beskytte vores grundvand.
Et af initiativerne er i samarbejde med Kommunen at sætte fokus på vandets betydning på ”Vandets Dag”, som vi afholder hvert andet år. Dette samarbejde kan vi
med fordel forstærke fremover.
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RENT, U-RENSET GRUNDVAND TIL FREMTIDIGE GENERATIONER

HVAD VIL VI NÅ INDEN FOR DE KOMMENDE ÅR?
MÅL

SAMARBEJDSPARTNERE

VANDSPILD 1)

Naboforsyninger

ANDEL AF VANDVÆRKER MED 2 LINJER OF
RUSTFRI TANKE

2020

2025

2030

8%

6%

5%

17%

50%

100%

ANTAL BNBO 2) UDEN
SPRØJTEGIFT

Kommunen
Vandsamarbejdet

62%

90%

100%

ANDEL AF SÅRBARE
VANDRESSOURCER 3)
SOM ER BESKYTTET 100
PCT.

Kommunen
Vandsamarbejdet
Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening

25%

40%

80%

VANDFORBRUG PR.
KUNDE

Naboforsyninger
DANVA

OPFYLDELSE AF EFFEKTIVISERINGSKRAV
KUNDETILFREDSHED 4)

110
l/pr/døgn
88%
Afventer

5)

1) Vandspild er forskellen på den udpumpede og solgte vandmængde. Størstedelen er
tab gennem lækager i ledningsnettet og vandspild ved brud på ledninger.
2) BNBO står for boringsnære beskyttelsesområder. Kommunen stiller krav om, at der
ikke må bruges sprøjtegift tæt på vores vandboringer.
3) Sårbare vandressourcer er områder med stor grundvandsdannelse og dårlig
beskyttelse. Disse områder vil blive udpeget af kommunen.
4) Besvarelser er på en skala fra 1-7. Resultater under 4 er uacceptabelt.
Resultater mellem 4,1 og 5 er utilfredsstillende, Resultater mellem 5,1 og 6 er
tilfredsstillende og resultater mellem 6,1 og 7 er fremragende.
5) Data ikke tilgængelig før november 2020.

100
90
l/pr/døgn l/pr/døgn
95%

100%

5,5

6,1
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RENT, U-RENSET GRUNDVAND TIL FREMTIDIGE GENERATIONER

IGANGVÆRENDE OG POTENTIELLE FREMTIDIGE PROJEKTER
Vi bygger et nyt moderne vandværk i Havnbjerg plus to yderligere i Sønderborg.
Det nye vandværk i Havnbjerg bliver baseret på to linjer, så vi opnår en høj
forsyningssikkerhed.
En del af vandet hentes op fra grundvand, der dannes under Oksbøl Skov - en
ny skov på 150 hektar, som vi i samarbejde med Sønderborg Kommune og
Naturstyrelsen var med til at plante i 2018. En grundvandsressource, der nu er
beskyttet mod fremtidig forurening.
I samarbejde med Project Zero vil vi forbedre forsyningssikkerheden gennem
en kombineret batteri- og solcelle løsning. En løsning, der kan sætte ind, når

strømforsyningen fra nettet svigter. Vi vil undersøge muligheden for at bruge
varmepumpeteknologi til at køle vand fra vores vandreservoir og bruge den
producerede varme til fjernvarme. Hvis det viser sig økonomisk bæredygtigt, er
det et projekt, vi vil udvikle i samarbejde med Sønderborg Varme
Vi bliver desværre nok også nødt til at forberede os på at tage aktive kulfiltre i
brug, når den dag kommer, hvor vi finder pesticider over grænseværdierne.
Vi skal også genbesøge muligheden for at blødgøre vores vand, bl.a. af hensyn til
energieffektiviteten på kundernes vaskemaskiner og el-vandvarmere.
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SAMTÆNKNING OG SEKTORKOBLING
Sønderborg Forsyning er en multiforsynings-virksomhed, og det ligger i vores DNA at tænke i samarbejder og løsninger på tværs af opgaver og sektorer. Den
disciplin skal vi forstærke.
Ved at tænke i løsninger på tværs af opgaver og sektorer kan vi levere en høj og betalbar service til vores kunder - og samtidigt bidrage til en bæredygtig
udvikling. Med det udgangspunkt samarbejder Sønderborg Forsyning med Sønderborg Kommune, en lang række virksomheder, organisationer og institutioner for
at gøre det muligt:
∙	At sikre fremtidige generationer adgang til rent og u-renset drikkevand ved at beskytte kommunens grundvandsressourcer gennem skovrejsning.
Herved bidrages samtidigt til CO2-optag, øget biodiversitet og udvikling af rekreative områder. Tilsvarende kan opnås ved at sammentænke sikring af
grundvandsressourcer med brug af arealer til solvarme eller solceller
∙
At rense spildevandet og samtidig udnytte varmen i spildevandet til produktion af fjernvarme
∙
At øge drikkevandskvaliteten ved - gennem varmepumpeteknologi - at nedkøle vandet og dermed samtidigt producere fjernvarme.
∙
At anvende batterier, der oplades med strøm fra solceller, til at opretholde forsyningssikkerheden på vores anlæg ved strømsvigt.
∙
At finde nye veje til øget genanvendelse af affald og herigennem sparer energi, CO2 og ”virgin” ressourcer til produktion af nye materialer.
∙	At håndtere de stigende nedbørsmængder, som følger klimaforandringerne, gennem klimasikringsprojekter, der på samme tid kan øge biodiversiteten og
fungere som rekreative miljøer for kommunens borgere.
∙	At bioforgasset slam (uden miljøbelastende stoffer) fra renseanlæg kommer tilbage på markederne og dermed fører næringsstoffer tilbage til
landbrugsjorden samtidigt med, at vi reducerer udledningen af uønskede stoffer til vores vandmiljøer.
For Sønderborg Forsyning er en løsning kun bæredygtig, hvis den samtidigt er udviklet med fokus på, at økonomi også en knap ressource.
Der skal således gerne være en langsigtet - men positiv - business case, som kan inspirere andre til at vælge en tilsvarende løsning.
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REGN- OG SPILDEVAND ER EN DEL AF
FREMTIDENS BYUDVIKLING
Sønderborg kommune er omgivet
af vand. Det er en af
kommunens mange kvaliteter
og en af årsagerne til, at
Sønderborg er en yndet
destination for ”grønne”
turister.
Desværre er vores havmiljøer og
mange af vores vandløb særligt
sårbare over for forurening
med næringsstoffer. Vi har ofte
iltsvind, og det er en situation,
som klimaforandringerne vil
forværre. Næringsstofferne
udledes blandt andet fra
landbruget, men også fra
de renseanlæg Sønderborg
Forsyning er ansvarlig for.
Sønderborg Forsyning renser allerede bedre end de tilladte niveauer, men kravene
til fremtidens rensning af spildevand må forventes at stige meget betydeligt
fremover. Samtidigt er mange af vores renseanlæg gamle og dermed baseret
på forældet styringsteknologi. Vores renseanlæg vil heller ikke kunne indfri
fremtidens forventede krav om rensning for mikroplast og medicinrester.
Vi må forvente, at vi et stykke ude i fremtiden vil blive mødt med en nultolerance
i forhold til at forurene sårbare vandmiljøer.
Klimaforandringerne betyder også stigende mængder af regnvand og havstigninger
– begge dele noget som flere af vores gamle byområder ikke er forberedt på.

“

Vi har gennem flere årtier
separatkloakeret vores
Spildevandsområdet
afløbssystemer, og vi kan se,
er
kendetegnet
ved store
at det virker. Vi har en plan
for separeringen i næsten hele
anlægsinvesteringer med en lang
forsyningens kloakopland,
afskrivningshorisont. Derfor er det
undtagen Sønderborg bymidte.
afgørende, at vi tager pejling af,
Det vil være forbundet
med store gener at grave i
hvad vi kan forvente om nogle år.
bymidten, og det vil være en
økonomisk tung opgave. Men
Vi skal handle proaktivt.
vi skal forvente, at vi bliver
mødt af krav om at reducere
vores overløb fra vores
overløbsbygværker til Alssund
væsentligt og i mange tilfælde
krav om helt at sløjfe overløbsbygværkerne. Dette for at undgå, at vi udleder
urenset spildevand direkte ud i Alssund.
Samtidigt har vi en del separatkloakerede områder fra perioden 1970-80, hvor
kloakkerne er dimensioneret efter datidens krav. I disse områder oplever vi i
stigende grad udfordringer med at håndtere regnvandet, ligesom regnvandsudløbene ofte ikke er forsinket i regnvandsbassiner, som der er krav om i dag.
Årsagen til kravet om regnvandsbassiner er, at når regnvandet med stor hast og i
store mængder løber direkte ud i vores vandmiljøer – så tager de skade. Derfor skal
vi over de kommende år anlægge et stort antal regnvandsbassiner.
Vores kommende centrale renseanlæg vil forberede os til fremtidens krav. Vi vil
bygge et effektivt renseanlæg, som samtidigt kan blive netto-energiproducerende
og dermed bidrage til, at vi i Sønderborg kommune bliver CO2 neutral i 2029.
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POLITISKE OG REGULATORISKE RAMMER
Reguleringen på spildevandsområdet tager i stigende omfang udgangspunkt i
regulering formuleret på EU- og nationalt niveau. Tendensen er at reguleringen går
i retning af nultolerance over for forurening af vores sårbare vandmiljøer. Det skal
vi tage bestik af.
For Sønderborg Forsyning er det Sønderborg Kommune, der er myndighed på den
spildevandsplan, vi skal leve op til. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til
Miljøbeskyttelsesloven og godkendt af Byrådet. Den aktuelle spildevandsplan går
fra 2016-2021.
Sønderborg Kommunes spildevandsplan skal revideres og politisk godkendes i løbet
af 2020, og da spildevandsplanen er bestemmende for rigtig mange af forsyningens
anlægsarbejder, skal den have fokus.
Sønderborg Kommune har også en klimatilpasningsplan, der beskriver, hvor vi har
problemer, når havvandet stiger, og når vi har øgede mængder regnvand eller
stigende grundvand. Denne plan er under revision.

Den reviderede klimatilpasningsplan må forventes at lægge op til en række
konkrete klima tilpasningsprojekter, vi skal samarbejde om over de kommende
år. Der er politisk indgået en aftale, som giver de kommunalt ejede forsyninger
mulighed for fremadrettet at lave 100 pct. finansiering af klimaprojekter – mod i
dag 75 pct.
Spildevandsområdet er, ligesom vandselskaberne, underlagt en økonomisk
regulering med et loft for de samlede indtægter. Som på vandområdet har vi i
Sønderborg Forsyning historisk haft luft til loftet, men også her er vurderingen,
at råderummet forsvinder helt over de næste par år. Uden nye initiativer vil vi få
svært ved at holde os under loftet fra 2022, og det vil påvirke vores muligheder for
fremtidige investeringer.
Reguleringen på spildevandsområdet er mere omfattende og mere kompleks end
på drikkevandsområdet, og de fremtidige investeringer er endnu højere. Det er
derfor afgørende, at vi intensiverer arbejdet med den økonomisk regulering over
de kommende år - også set i lyset af, at regeringen må forventes at øge presset for
en økonomisk effektiv drift af spildevandsselskaberne.
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REGN- OG SPILDEVAND ER EN DEL AF FREMTIDENS BYUDVIKLING

SAMARBEJDER OG PARTNERSKABER

HVAD VIL VI NÅ INDEN FOR DE KOMMENDE ÅR?

Vores anlægsprojekter skal i udbud og ved at konkurrenceudsætte vores
anlægsprojekter, er vi sikre på, at projekterne bliver realiseret til den bedste
pris. Men det er samtidigt vigtigt, at vi har et godt og konstruktivt samarbejde
med de entreprenører og rådgivere, som vi løser vores opgaver sammen med.
Det er vigtigt, at vi har et fælles billede af, hvad vi gerne vil opnå - ikke
mindst i forhold til at holde borgerne i kommunen godt informeret om de
anlægsprojekter, vi sætter i gang.

“

Vi deler ambitionen om at gøre
Sønderborg CO2-neutral inden 2029
- og derfor det vigtigt for os at
samarbejde med en organisation,
som forstår og har udviklet den
helhedstænkning, der er nødvendig for
at sætte fart på den grønne omstilling.

Derfor samarbejder
vi også med
Sønderborg Varme
og Sønderborg
Kommune om
planlægning af
gravearbejde.
Herved får
vi optimeret
gravearbejdet og
kommer på den
måde til at reducere
det antal gange, vi
påvirker transporten
i kommunen og
generer det lokale
erhvervsliv.

Vi har indledt et samarbejde med Landsbylaugene om at få informationerne ud
til kommunens borgere om, hvor vi graver, og hvornår vi graver.
Vi ønsker at samarbejde med flere af områdets virksomheder, SDU og Project
Zero, bl.a. i forhold til udvikling af vores nye renseanlæg.

MÅL

SAMARBEJDSPARTNERE

2020

2025

2030

REDUKTION I UDLEDNING
AF URENSET SPILDEVAND 1)

Afventer

REDUKTION AF KVÆLSTOF I
RENSET SPILDEVAND 2)

100%

100%

64%

REDUKTION AF FOSFOR I
RENSET SPILDEVAND 2)

100%

100%

64%

REDUKTION AF
ORGANISK STOF I
RENSET SPILDEVAND 2)

100%

100%

64%

-

Afventer

Afventer

0%

0%

10%

78%

90%

100%

5

5,2

REDUKTION AF DRIVHUSGASSER FRA RENSEPROCESSEN 3)
KLIMASIKRING AF
1970-1990-OMRÅDER
OPFYLDELSE AF
EFFEKTIVISERINGSKRAV
KUNDETILFREDSHED 4)

Sønderborg Kommune

Afventer

5)

1) Reduktion i udledning af urenset spildevand til miljøet kræver indsatser på en lang række områder,
herunder ombygning af overløbsbygværker, kloakseparering, etablering af bassiner og klimasikring.
Sønderborg Forsyning har igangsat en analyse.
2) Med det nye renseanlæg, der overtager funktionen for Sønderborg By, Gråsten, Himmark og Broager
reduceres den samlede udledning med 13.584 kg kvælstof årligt. Siden følger vi op på mål for andre
problematiske stoffer.
3) Vi afventer lovgivning på området på baggrund af punkt om drivhusgasser fra spildevand i forligspartiernes
aftale for affaldssektoren i maj 2020.
4) Besvarelser er på en skala fra 1-7. Resultater under 4 er uacceptabelt, Resultater mellem 4,1 og 5 er
utilfredsstillende, Resultater mellem 5,1 og 6 er tilfredsstillende og resultater mellem 6,1 og 7 er
fremragende.
5) Data ikke tilgængelig før november 2020
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REGN- OG SPILDEVAND ER EN DEL AF FREMTIDENS BYUDVIKLING

KONKRETE OG POTENTIELLE PROJEKTER
Vi vil bygge et nyt centralt renseanlæg på Kær Vestermark, som kan indfri
fremtidens krav. I den forbindelse vil vi have fokus på reduktion af lattergas og
fjernelse af mikroplast og medicinrester på renseanlægget.
Vi vil i samarbejde med Sønderborg Varme og Project Zero business undersøge
muligheden for, at renseanlægget kan blive netto-energiproducerende og levere
varme til Sønderborgs fjernvarmenet.
Vi vil gennem digitaliseringsprojekter øge overvågningen af vores spildevandssystem, så vi blandt andet kan undgå udledning af u-renset spildevand til vores
vandmiljøer.

Vi vil have fokus på, at slam fra renseanlægget kan føre næringsstoffer tilbage
til landbrugsjorden – og derfor er det vigtigt, at slam fra renseanlægget ikke er
forurenet med stoffer, som vi ikke vil have tilbage på landbrugsjorden, f.eks.
tungmetaller.
Vi vil samarbejde med Sønderborg Kommune om at udvikle en ny kommunal
klimatilpasningsplan, der skal sikre beskyttelse af vores mest sårbare (by)områder
mod effekterne af klimaforandringerne.
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“

PRODUKTION OG DISTRIBUTION AF
BÆREDYGTIG ENERGI
Sønderborg kommune var blandt de første
kommuner i verden til at sætte fokus på
klimaet og kommunernes ansvar for at sikre
en bæredygtig udvikling.
Kommunen er internationalt kendt for blandt de første - at sætte sig mål om at
blive CO2-neutral på energiområdet i 2029.
Et mål, der allerede blev formuleret i 2007.
Sønderborg Forsyning har historisk bakket
om den vision. Det har vi gjort ved at
investere i solceller på vores bygninger,
købe elbiler, have fokus på elforbruget
på vores renseanlæg og ved at investere i
energieffektive pumper – for blot at nævne
nogle områder.
Senest har vi investeret i et halmbaseret
varmeværk på Nordals, og vi er i gang med
at udbrede fjernvarmen til nye kunder. I
den forbindelse håber vi at komme til at
forsyne det kommende nye ferieresort
på Nordals med fjernvarme - fjernvarme,
der forventeligt vil blive produceret af
varmepumper.
Vi har ligeledes gennem en årrække
arbejdet på etablering af en række
kystnære havvindmøller i Lillebælt. Et
projekt, vi forventer at realisere inden for
de kommende år, og som er afgørende for, at Sønderborg kommune når målet om
at blive CO2-neutral i 2029.

Begge projekter – fjernvarmen på
Nordals og vindmølleprojektet –
udgør også fremadrettet strategisk
vigtige projekter, og de vil også
fremadrettet kræve et målrettet
fokus for at komme i mål. Men
mulighederne stopper ikke her.

Konsekvenserne af
klimaforandringerne er
allerede tydelige.
Klodens temperatur er
på vej op, og vi mærker
klimaforandringerne i form
af mere ustabilt vejr med
mere regn, flere storme
og hyppigere tørke om
sommeren.

Ambitionen om at skabe et
sammenhængende fjernvarmesystem i Sønderborg kommune
skal genoptages. Det vil gøre
det muligt at samle energi op
fra en række steder rundt om i
kommunen og dermed skabe et
mere robust fjernvarmesystem både ud fra et forsyningssikkerhedsmæssigt og ud fra et økonomisk perspektiv.

Et sammenhængende fjernvarmenet vil kunne opsamle varme fra kølesystemer
i butikker, fra lokale datacentre, overskudsvarme fra produktionsvirksomheder
eller fra produktionen af biogas. Det kommende nye centrale renseanlæg i
Sønderborg er også en mulighed, ligesom det vil være muligt at hente varme fra
drikkevandsreservoir. Den strategiske ide er at basere fjernvarmeproduktionen på
varme, der allerede er der og bare venter på at blive nyttiggjort - og som ellers vil
gå tabt.
Visionen kan kun forløses gennem et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem mange
forskellige parter.
Til gengæld vil visionen bringe Sønderborg Kommune tættere på ambitionen om at
blive CO2-neutral, og projektet kan fungere som et fyrtårnsprojekt for Project Zero
business og medvirke til udvikling af grønne arbejdspladser i kommunen.
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PROJECT ZERO
ProjectZero er Sønderborgs vision om, gennem omstilling af energisystemet, at reducere områdets CO2-udledning til NUL i 2029 og samtidig skabe nye kompetencer og grønne
jobs. Udgangspunktet var knap 700.000 ton CO2-udledning i 2007, svarende til ca. 9,2 ton CO2 per indbygger.
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PRODUKTION OG DISTRIBUTION AF BÆREDYGTIG ENERGI

POLITISKE OG REGULATORISKE RAMMER

SAMARBEJDER OG PARTNERSKABER

Regeringen har fremlagt visionerne for en ny klimaplan, der skal sikre, at Danmark
når målet om en 70 pct. reduktion af klimagasser.

Udviklingen af Energi som forretningsområde for Sønderborg Forsyning er helt
afhængig af et tæt samarbejde med en række parter

Klimaplanen involverer øget produktion af energi baseret på vindkraft samt øget
genanvendelse af affald og dermed en minimering af forbrænding af affald til
fjernvarmeproduktion. Man forventer, at mulighederne for at anvende træ til
produktion af varme vil blive reduceret – men ikke, at anvendelsen af halm til
fjernvarmeproduktion umiddelbart vil blive berørt.

Vi samarbejder med Danfoss om udvikling af et udviklingscenter (ADC) i forbindelse
med varmeværket på Nordals. Her vil vi samarbejde om at vise erhvervsturister,
andre forsyningsselskaber og kommuner, hvad vi kan på fjernvarmeområdet inden
for kommunen.

Reglerne for beskatning af overskudsvarme har politisk bevågenhed og må
forventes yderligere lempet over de kommende år for at muliggøre flere projekter.
Tilsvarende forventes beskatning af el også at blive lempet relativt til beskatning
af andre energiformer.
Alt i alt vil udviklingen i regulering på energiområdet påvirke produktionen af
fjernvarme i kommunen, da en betydelig del af fjernvarmen i Sønderborg by er
produceret på baggrund af affald, træflis og naturgas. Energikilder, som forventes
berørt af regeringens klimaplan.
Betydningen for fjernvarmen i kommunen
er endnu ukendt, men forventningen er, at
den kommende regulering vil sætte skub i
udviklingen af et mere sammenhængende
fjernvarmesystem i Sønderborg kommune.

Vi samarbejder med Project Zero business om at gøre vores kommende centrale
renseanlæg til netto-energiproducerende. Renseanlægget skal blive til et
fyrtårnsprojekt for kommunen og bidrage til det demonstratorium, Project Zero
business vil udvikle for at vise omverden, hvad kommunen kan indenfor klima,
energi og miljø.
Vi samarbejder med Sønderborg Varme om at udvikle og promovere fjernvarmen i
kommunen.

“

Den forventede ændring af de regulatoriske rammer på varmeområdet
har fået Sønderborg Kommune til at fremskynde udviklingen af en ny
strategisk energiplan (SEP) for kommunen.
Planen udvikles i et samarbejde mellem fjernvarmeselskaberne i kommunen
(herunder Sønderborg Forsyning), SEP Sønderjylland og Project Zero.
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PRODUKTION OG DISTRIBUTION AF BÆREDYGTIG ENERGI

HVAD VIL VI NÅ INDEN FOR DE KOMMENDE ÅR?
MÅL

SAMARBEJDSPARTNERE

2020

ANTAL KUNDER PÅ
FJERNVARMENETTET

Sønderborg Kommune

1300

IKKE-LEVEREDE MWH
(NEDE-TID) 3)
ENERGIPRODUKTION
FRA LILLEBÆLT VIND
EFFEKTIVITET
(VARMETAB PÅ
LEDNINGSNETTET)
ENERGIBESPARELSER
REALISERET
ØKONOMI
(BENCHMARK)4)
KUNDETILFREDSHED5)

KONKRETE OG POTENTIELLE PROJEKTER
2025

2030

2.4001) 3.4002)

Afventer

Vi vil over de kommende år udbrede fjernvarmen til nye kunder på Nordals og samtidigt
udvide varmeproduktionen, der forventeligt vil være baseret på varmepumper.
Ligeledes vil vi arbejde på at kunne bidrage til fjernvarmen med varmepumpeprojekter
på det kommende nye renseanlæg og ved at hente varmen ud af vores
drikkevandsreservoir.

MWh

Sønderborg Kommune

Vi arbejder målrettet på at få realiseret Lillebælt Vind – et kystnært havvindmølle
projekt på 160 MWh.

Afventer
0%

5%

10%

28%

20%

10%

Afventer 6)

5,2

5,5

1)
2)
3)
4)

Nordborg, eksisterende og nye forbrugere
Guderup og Svenstrup
Kræver en analyse af data efter at halmværket har kørt en sæson
Vores nuværende årlige pris for opvarmning af et parcelhus ligger på 13.081,45 kr., hvilket er
indenfor de 28% billigste i Danmark. I 2030 sigter vi efter at komme blandt de 10% billigste, dvs.
under 11.487,50 kr.
5) Besvarelser er på en skala fra 1-7. Resultater under 4 er uacceptabelt, resultater mellem 4,1 og
5 er utilfredsstillende, resultater mellem 5,1 og 6 er tilfredsstillende og resultater mellem 6,1
og 7 er fremragende.
6) Data ikke tilgængelig før november 2020
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FUNDAMENTET
Vi har formuleret en ambitiøs strategi, som sætter mål langt ud i fremtiden.
Forudsætningen for, at vi kommer i mål med strategien er, at fundamentet er
i orden. At vi i Sønderborg Forsyning har styr på det grundlæggende - styr på

Styr på driften er forudsætning
for, at vi ”tør” udviklingen.
Derfor vil vi være blandt de
forsyningsselskaber i Danmark,
der har den højeste forsyningsog driftssikkerhed.

Økonomien skal være i orden
for, at vi har mulighed for at
sætte en udviklingsdagsorden.
Derfor vil vi være blandt de mest
økonomisk effektive
forsyningsselskaber i Danmark.
Vi vil deltage i relevante
benchmarks.

økonomien og på driften, og at vi har de redskaber og strukturer på plads, som skal
danne grundlag for den fremadrettede udvikling af selskabet.
Vi vil derfor sætte konkrete mål på en række områder, der er beskrevet nedenfor.

Kunderne skal opleve en god
service. Samtidig er kunderne
en del af løsningen.
Derfor vil vi finde løsninger i
dialog med vores kunder og måle
kundernes tilfredshed med vores
service.

Det er medarbejderne, som i
dagligdagen leverer resultaterne
og gør forskellen.
Derfor vil vi arbejde for
at opretholde vores høje
medarbejdertilfredshed, have
fokus på arbejdsmiljøet og aktivt
give alle medarbejdere mulighed
for personlig og faglig udvikling.
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FUNDAMENTET

Digitalisering skal være
en naturlig del af vores
værktøjskasse.
Derfor vil vi tænke
digitalisering ind i alle vores
forretningsprocesser – i forhold
til optimering af driften af
virksomheden og i forhold til nye
services til vores kunder.

Vi kan ikke løse opgaverne
alene.
Derfor vil vi indgå i relevante
partnerskaber og øge vores evne
til at samarbejde med andre
interessenter.

Samfundsansvar og
bæredygtighed er en naturlig
del af virksomhedens DNA.
Derfor vil vi med udgangspunkt
i FN’s 17 Verdensmål sætte
konkrete mål og handling bag og vi vil sammen med Sønderborg
Kommune og andre partnere
udvikle Kær Vestermark til et
Center for Verdensmål.

Formidling af vores
ansvarsområder til børn i alle
aldre - og alle os andre
Alle vores kunder og interessenter
skal opleve, at vi gør det, vi
siger, og siger det, vi gør. Derfor
vil vi gå dialog og samarbejde
med Sønderborg Kommune,
lokale uddannelsesinstitutioner
og foreninger samt erhvervslivet
om fremtidens udfordringer og
løsningerne herpå.
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