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Sønderborg 

Kommune

Bestyrelse :

Sønderborg 

Forsyning Holding 

A/S

Sønderborg 

Vandforsyning 

A/S

Sønderborg 

Spildevands-

forsyning A/S

Sønderborg Affald 

A/S

Nordborg 

Kraftvarme-værk

 A/S

Østerlund Varme 

A/S

Sønderborg 

Forsynings-

service A/S

Kunder 14.000 37.000 Priv. 33.600 + Erh. 

3400

4 500

Adm. 3 8 3 20

Drift 10 41 55 1 1 I alt 140

Driftssteder Dagrenovation/Genbrug

6 Vandværker 6 Renseanlæg 8 containerpladser

ASA Kemi

Ledningsnet Pumpestationer

Forebyggende vedligehold - Henning Waldemar

Montage & Reparation - Ingolf Nielsen

Drift & Overvågning - Jeppe H. Olsen

5 medlemmer udpeget af Kommunen

3 medarbejderrepræsentanter

2 Forbrugervalgte repræsentanter
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• I 2008 blev Sønderborg Forsyning etableret. 
 
• Vi har nu efter 6 års drift fået etableret gode og stabile forretnings-processer omkring 

administration og drift.  
 
• For at skabe synergi omkring optimeret opgaveløsning vil vi gerne samarbejde med de 

almene vandværker i kommunen.  
 
• Sønderborg Forsyning kan hjælpe de almene vandværker med opgaveløsning af såvel 

administrativ som driftsmæssig karakter.  
 
• Vi er i færd med at udarbejde et katalog over opgaver vi kan tilbyde, og jeres 

henvendelse/input kan være med til, at gøre vores opgavekatalog målrettet efter jeres behov. 
 
• Vi vil derfor gerne kontaktes for eventuelle opgaver, som vi kan arbejde sammen om at løse. 
 
• Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til en egentlig prispolitik eller prisliste, men 

vi ser det som et vigtigt element at afregning sker efter forbrug. F.eks. ved 
vagtordningssamarbejde kan afregning ske som pris pr. opkald eller fast pris pr. år kalkuleret 
på baggrund af forventede antal henvendelser.  

 

 
 
 



Invitation til samarbejde 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kompetencer / Ekspertise 
 
Medarbejderressourcer 
• Elektrikere/Driftsledere/Smede/Håndværkere/Kontor/Ingeniør/Laborant/Ledelse generelt 
 
Driftsovervågning 
• Udarbejdelse af beredskabsplaner  
• Driftsansvar (2 medarbejdere med vandoperatøruddannelse)   
• Vagt (24/7)  
• Implementering af DDS (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed)  
• Etablering af løbende driftsovervågning (Baktiquant)   

 
Projekt 
• Udarbejdelse af udbudsmateriale 
• Projektledelse ved anlægsarbejder  
 
Vedligehold 
• Målerskifte-gruppe på 2 medarbejdere  
• Slamsugning (ved brud / vedligehold af filtre)   
• TV inspektion af afløbsrør  
• Vedligeholdelse af grønne arealer (Grønt team på 3 medarbejdere)  
• Vandspildsundersøgelser med nyeste lytteudstyr  
• Afbrydelse af vandinstallation 
 
Administration 
• Opkrævning/inkassation/fogedretssager/sagsbehandling 
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 Et udpluk af opgaver som Sønderborg Forsyning kan hjælpe med 

 

 

 

 

A conto opkrævninger 
Årsopgørelser  

Flytteafregninger  
Opgørelse af "Afgift af 

ledningsført vand" 
Rykkerprocedure  

  

Måleraflæsning 


