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1 Ledelsesresume 
 
Bestyrelserne i Aalborg Forsyning vedtog i juni 2020 en CSR-politik og Code of Conduct for forretningsrelationer, 
der efterlever de internationalt anerkendte principper om menneskerettigheder, miljø og antikorruption. Disse 
principper er gjort operationelle i FN’s retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGPs) for så vidt an-
går social bæredygtighed og OECD’s retningslinjer for så vidt angår miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.  
 
Miljø- og Energiudvalget i Aalborg Kommune besluttede i august 2020, at Aalborg Renovation skal implementere 
principperne på lige fod med selskaberne i Aalborg Forsyning. 
 
CSR-redegørelsen udgør den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar (Corporate Social Responsibility) i 
overensstemmelse med årsregnskabslovens § 99 a for regnskabsåret 2021 og aflægges på koncernniveau for 
Aalborg Forsyning og Renovation. CSR-redegørelsen indeholder desuden et afsnit til redegørelse for det under-
repræsenterede køn, jf. årsregnskabslovens § 99 b samt årsregnskabslovens § 99 d, hvor Aalborg Forsyning og 
Renovations redegørelse for dataetik fremgår.  
 
2021 blev et meget aktivt og dynamisk år for Aalborg forsyning med forberedelser til en multiforsyning med alle 
selskaber samlet i et moderselskab. Fusionen har fuld virkning fra starten af 2022. Hermed er skabt en fælles 
mulighed for at arbejde i samme retning i den grønne omstilling. Året har desuden været præget af store frem-
skridt i arbejdet med at implementere vores nye CSR-politik. Især har vi haft fokus på at inddrage samfundsan-
svar i vores udbud- og indkøbsprocesser. Denne indsats forventer vi os meget af de kommende år. Området på 
vores adresse på Nefovej blev i januar 2022 navngivet Norbis Park. Området er i stor udvikling og vil i fremtiden 
danne rammerne for en række projekter med at tænke brug af ressourcer i cirkulære kredsløb. Desuden blev 
første skridt taget til fremtidens affaldshåndtering. Nordjyllands Ressourcepark i Aalborg Øst er et samarbejde 
med Reno-Nord og skal i fremtiden håndtere affald fra flere nordjyske kommuner. Tillige var året for os som det 
øvrige samfund præget af COVID-19 pandemien, som havde stor indflydelse på medardernes arbejdsmiljø og 
koordinering af arbejdet, og vi var løbende opmærksom på at få tilpasset restriktionerne på en konstruktiv måde. 
 
CSR-redegørelsen beskriver hvordan vi arbejder med social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling. 
Vi har beskrevet vores politikker og procedurer samt de risici, vi har identificeret som særligt væsentlige. Med 
udgangspunkt i vores systematiske tilgang til samfundsansvaret, har vi også redegjort for vores ambitiøse strate-
giske indsats for bæredygtig udvikling, herunder vores mål for de kommende år. 
 
 
I den følgende tekst anvendes betegnelserne: 
UNGPs: United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, som er FNs retningslinjer for Men-
neskerettigheder og Erhverv.  
OECD-standarden: Organisation for Economic Co-operation and Development standarden for miljømæssig og 
økonomisk bæredygtighed 
UNGPs/OECD-standarden som samlet betegnelse 
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2 Præsentation af Aalborg Forsyning og Renovation 
 
Aalborg Forsyning er 100 % ejet af Aalborg Kommune og udgør af en række forsyningsvirksomheder med: 

 Produktion, køb, salg og levering af elektricitet, gas, varme og køling. 
Vi producerer og distribuerer el og varme ud fra kul, olie og vedvarende energi, samt driver, fremmer og 
koordinerer den grønne omstilling til vedvarende energikilder i relation til forsyningsvirksomhed.  
 

 Produktion og distribution af drikkevand, grundvandsbeskyttelse samt distribution og håndtering af regn- 
og spildevand. 
Vi leverer drikkevand til forbrugerne samt transporterer og håndterer spildevand i Aalborg Kommune. 
Arbejdet i vandselskaberne bidrager således i bred forstand til hele vandets tekniske kredsløb – lige fra 
drikkevand, der pumpes op af undergrunden og distribueres ud til forbrugerne, og til at regn- og spilde-
vand afledes fra forbrugerne, og spildevandet renses på renseanlæg inden udledning til Limfjorden.  
 

 Behandling og bortskaffelse af affald. 
Vi håndterer alt affald, herunder genanvendelige materialer og restaffald ved Aalborg Kommunes hus-
stande og sommerhuse. Derudover administrerer og indsamler vi restaffald ved alle virksomheder i kom-
munen, og store mængder affald håndteres på Kommunens 6 genbrugspladser. Renovation drifter tillige 
Affalds- og Genbrugscenter Rørdal med deponering af affald, kompostering, jorddeponering og karte-
ring. 
 

 Administration og service. 
Vi supporterer områderne med administrativ bistand og servicefunktioner. 

 

 
Renovation og Aalborg Forsyning har samme fælles ledelsessystem og har samme politikker for CSR, miljø og 
arbejdsmiljø. Renovation er dog formelt en del af Aalborg Kommune og på nogle områder underlagt andre ret-
ningslinjer end selskaberne i Aalborg Forsyning.  De steder vi i CSR-redegørelsen nævner ’selskaberne i Aal-
borg Forsyning’, er Renovation ikke omfattet. 
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Konsolidering af selskaberne i Aalborg Forsyning  
Pr. 31.december 2021 er der foretaget en fusion af selskaberne Aalborg Vand Holding A/S og Aalborg Energi 
Holding A/S med Aalborg Energi Holding A/S som det fortsættende selskab. Fusionen har regnskabsmæssig og 
selskabsretlig virkning fra den 1. januar 2021. I forbindelse med fusionen har Aalborg Energi Holding A/S ændret 
navn til Aalborg Forsyning A/S. 
 
Med konsolideringen omdannes Aalborg Forsyning til en multiforsyning samlet i ét selskab. Hermed skabes en 
smidig organisation med fælles bestyrelse, strategi og fælles mulighed for at arbejde i samme retning i den 
grønne omstilling. 
 
Indtil konsolideringen blev gennemført den 31. december 2021, har vi arbejdet i 4 divisioner benævnt Energi, 
Vand, Service og Miljø- og Energiforvaltning, hvilket også kommer til udtryk i opbygningen af CSR-redegørelsen 
for 2021. 
 
Mission, vision og værdier 
Vi har som multiforsyning stor indvirkning på miljø og klima. Med mere end 225.000 forbrugere følger et stort 
ansvar – et ansvar vi tager på os hver dag, når vi leverer og udvikler fremtidige løsninger med bæredygtighed 
som omdrejningspunkt. Det afspejler sig i vores fælles mission, vision og værdier. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mission  
”Vi skaber tryghed og bæredygtighed – 
også for kommende generationer” 

Vision  
”Aalborg for fremtiden” 
 

- Vi fremmer miljøbevidst og bæredygtig adfærd som 
grundlag for grøn omstilling. 

- Vi skaber helhedsløsninger, der opfylder samfundets 
behov for fornyelse, tryghed og sikker drift. 

- Vi sikrer, at ansvar, kompetencer og opgaver går 
hånd i hånd, så vi trives og føler medejerskab. 
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Vores fem fælles værdier er stærke rettesnore, og udtrykker, hvad der er vigtigt og betydningsfuldt i vores orga-
nisation: 

1. Tillid - Vi stoler på hinanden og har frihed under ansvar. 
2. Respekt - Vi møder omverdenen og hinanden med indsigt og gør en positiv forskel. 
3. Faglighed - Vores opgaveløsning er baseret på høj faglighed og kvalitet. 
4. Samarbejde - Vi hjælper hinanden og har fælles ansvar for fælles opgaver. 
5. Udvikling - Vi er nyskabende, omstillingsparate og proaktive. 

Vi er certificeret efter ledelsessystemstandarderne for miljø, arbejdsmiljø, fødevaresikkerhed samt kvalitet, der 
sikrer løbende forbedringer.  
 
Certificeringer 
Gældende for Aalborg Forsyning og Renovation: 

- DS/EN ISO 14001 – Miljøledelse for at skabe og udvikle bæredygtighed og miljøbevidsthed.  
- DS/EN ISO 45001 – Arbejdsmiljøledelse for at skabe en sikker arbejdsplads med høj trivsel. 

Gældende for dele af Aalborg Forsyning: 
- DS/EN ISO 22000 – Fødevaresikkerhed for vores produktion og forsyning af drikkevand. 
- DS/EN ISO 9001 – Kvalitetsledelse for produktion og distribution af bygas. 

 
Via ledelsessystemerne sikrer vi, at der er styr på processer og den måde opgaver løses på, uanset om det 
handler om indvinding af drikkevand, håndtering af spildevand, energiproduktion, distribution af bygas eller 
håndtering af affald. Hermed leveres det ønskede niveau for miljø, sikkerhed og sundhed, som organisationen 
og vores interessenter kræver. Ligeledes understøtter ledelsessystemerne den strategiske retning for organisati-
onen. Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemerne er fuldt integreret, og vi høster gevinsten af synergien mellem 
disse 2 områder. Det ses i flere eksempler i den videre tekst. 
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3 Politikker og ledelsessystemer 
 
Aalborg Forsyning og Renovation har længe arbejdet med samfundsansvar, hvor der i 2020 blev vedtaget en ny 
strategi for arbejdet, som har medført, at vi nu har udarbejdet vores første sekundære CSR-redegørelse.  
 
Denne CSR-redegørelse afdækker samfundsansvarsområderne miljø og klima, sociale- og medarbejderforhold, 
menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption i henhold til årsregnskabslovens § 99 a. Aalborg Forsyning 
og Renovation arbejder med en fælles CSR-politik for de nævnte samfundsansvarsområder på koncernniveau.  

3.1 CSR-politik  
Bestyrelserne for selskaberne i Aalborg Forsyning vedtog henholdsvis den 16. juni 2020 (Vand og Service) og 
den 17. juni 2020 (Energi) en CSR-politik og et Code of Conduct for forretningsrelationer. Begge bygger på FNs 
retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (United Nations Guiding Principles on Business and Human 
Rights - UNGPs) og OECDs retningslinjer for miljømæssig og økonomisk bæredygtighed (Samlet betegnet 
UNGPs/OECD-standarden).  
 
Miljø- og Energiudvalget i Aalborg Kommune besluttede efterfølgende, på deres møde den 19. august 2020, at 
Renovation skal implementere UNGPs/OECD-standarden på lige fod med selskaberne i Aalborg Forsyning. 
 
Vores CSR-politik kan læses på side 8.  

3.2 Miljø- og Arbejdsmiljøpolitik 
Med afsæt i ISO 14001 Miljøledelsessystemer og ISO 45001 Arbejdsmiljøledelsessystemer er der udarbejdet en 
miljø- og arbejdsmiljøpolitik med 3 målsætninger indenfor miljø, sundhed og sikkerhed samt en række kritiske 
succesfaktorer. Politikken danner baggrund for en række miljø- og arbejdsmiljømål. I afsnit 4.3 har vi listet miljø- 
og arbejdsmiljømålene for 2021. 
 
Miljø- og Arbejdsmiljøpolitikken kan læses på side 10.  
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4 Vores ansvar 

4.1 Rammen for Aalborg Forsynings samfundsansvar 
Vi er en af Danmarks største forsyningsvirksomheder, og vi finder det derfor naturligt, at vi påtager os et sam-
fundsansvar ved at drive en bæredygtig forsyningsvirksomhed på tværs af hele koncernen. 
 
Vi arbejder aktivt med at udbrede de internationalt vedtagne principper for bæredygtig udvikling, som beskrevet i 
UNGPs/OECD-standarden. 

UNGPs/OECD som ledelsesstandard 
Ifølge FN og OECD’s retningslinjer skal virksomheder som minimum: 
 

 Vedtage en politik for menneskerettigheder, miljø og antikorruption  
(CSR-redegørelsens afsnit 3) 
 

 Implementere og vedligeholde en proces for nødvendigt omhu  
(CSR-redegørelsens afsnit 4.2) 
 

 Sørge for adgang til oprejsning gennem effektive processer (klagemekanismer) for de berørte parter 
(CSR-redegørelsens afsnit 5) 

 
Særligt om FNs 17 Verdensmål 
Da verdensmålene alene er en delmængde af de internationale princip-
per, der danner baggrund for UNGPs/OECD-standarden, vil Aalborg For-
syning og Renovations handlinger til at forebygge eller afbøde negative 
indvirkninger, automatisk bidrage til Verdensmålenes opfyldelse.  

4.2 Proces for nødvendigt omhu 
Under vejledning fra eksperter, foretager vi årligt operationelle analyser af 
vores risici for negative indvirkninger på områderne dækket af FN’s ret-
ningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv og OECDs principper for 
miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Indvirkningsanalyserne dæk-
ker tilsammen de områder, der skal redegøres for jf. Årsregnskabslovens 
§ 99a. 
 
I indvirkningsanalyserne identificerer vi, hvor vi har risiko for at have negative indvirkninger på de 48 menneske-
rettigheder, 20 internationale principper for miljømæssig bæredygtighed og 16 internationale principper for øko-
nomisk bæredygtighed. I indvirkningsanalyserne beskriver vi, hvad vi gør for at forebygge eller afbøde vores ri-
sici. På de områder, hvor vi vurderer, at vi kan gøre en større indsats, fastsætter vi yderligere handlinger, som vi 
vil arbejde med i den kommende periode. Vi opstiller desuden indikatorer til at måle effekten af vores handlinger. 
På de områder, hvor vi vurderer, at vi ikke har en nærliggende risiko, beskriver vi hvorfor. Miljø- og arbejdsmiljø-
ledelsessystemet er en væsentlig bidragsyder ind i dette arbejde. 
 
Indvirkningsanalyserne dækker i dag ca. halvdelen af organisationen. I løbet af 2022 vil vi gennemføre indvirk-
ningsanalyser for den resterende del af organisationen. 
 
I indvirkningsanalyserne har vi fundet risici for negative indvirkninger på i alt 27 ud af 48 menneskerettigheder, 
16 ud af 20 principper for miljø og 9 ud af 16 principper for anti-korruption. I afsnit 4.4 Social bæredygtighed, 4.5 
Miljømæssig bæredygtighed og 4.6 Økonomisk bæredygtighed, har vi beskrevet, hvordan vi håndterer vores 
væsentligste risici. Vores miljømæssige indvirkninger spænder over mange varierende forhold, og udgør en 
større del i CSR-redegørelsen, end områderne social og økonomisk bæredygtighed.  
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4.3 Miljø- og arbejdsmiljømål 
De 5 fælles miljø- og arbejdsmiljømål for 2021 er listet nedenfor. Vores resultater af aktiviteter i arbejdet med at 
opfylde målene er beskrevet i afsnit 4.4 Social bæredygtighed og 4.5 Miljømæssig bæredygtighed. 
 

1. Bæredygtighed og arbejdsmiljø i indkøbs- og udbudsprocessen 
Udviklet og implementeret 2 konkrete forpligtende krav og/eller ”værktøjer” samt påbegyndt udvikling af 
et 3. forpligtende krav og/eller ”værktøj”. 
 

2. Affaldskortlægning og affaldsbehandling 
Inden udgangen af 2022 udarbejdet divisionsvis affaldskortlægning i forhold til affaldshierarkiet og hand-
lingsplan for, hvordan håndtering af affald fremmer ‘Det cirkulære Nordjylland’. Delmål for 2021: Udar-
bejd model for affaldskortlægning og gennemfør kortlægning i divisionerne. 
 

3. Måltal for trivsel og indsats for styrket trivsel 
Definer og implementer divisionsvis en eller flere målbare KPI’er til at opfylde målsætningen: Vores ar-
bejdsplads skal være præget af høj trivsel gennem motiverede, dygtige medarbejdere og ledere, som 
har de rette kompetencer til opgaverne og en passende arbejdsbyrde. KPI’erne skal være fastsat ved 
udgangen af Q1 2021. 
 

4. Måltal og indsats for forebyggelse af arbejdsulykker 
Definer divisionsvis 2021 måltal for Frequency Rate for arbejdsulykker med 1 eller flere dages fravær 
udover dagen, hvor skaden skete. Inkluder måltal i den månedlige 2021 statistik for hændelser. Måltal 
for Frequency Rate skal være fastsat ved udgangen af Q1 2021. 
 

5. Træningskoncept for årsagsanalyse af miljø- og arbejdsmiljøulykker 
Udarbejd træningskoncept for miljø- og arbejdsmiljø. Inden udgangen af 2021 udarbejdes træningspro-
gram og materiale for nye medarbejdere om ”årsagsanalyse af hændelse”. 

4.4 Social bæredygtighed  
Aalborg Forsyning og Renovations CSR-redegørelse har også til formål at opfylde Årsregnskabslovens § 99 a. 
Ifølge Årsregnskabsloven skal virksomheder redegøre for, om de har en politik for henholdsvis sociale forhold, 
medarbejderforhold og respekt for menneskerettigheder. Vi vurderer, at alle de nævnte forhold er omfattet af vo-
res CSR-politik og miljø- og arbejdsmiljøpolitik, som kan læses på henholdsvis side 8 og 10. 
  
I dette afsnit redegøres for vores væsentligste risici indenfor social bæredygtighed, igangsatte aktiviteter og re-
sultater for 2021. 

4.4.1 Aktiviteter og resultater i 2021 
Som beskrevet i afsnit 4.2, har vi i løbet af 2021 etableret en proces for nødvendigt omhu (indvirkningsanalyser), 
som dækker alle 48 menneskerettigheder (herunder også sociale forhold og medarbejderforhold).   
 
I indvirkningsanalyserne og gennem vores arbejdsmiljøledelsessystem, har vi identificeret risiko for negativ ind-
virkning på i alt 27 ud af 48 rettigheder. Vores indvirkningsanalyser viser, at vi generelt håndterer vores risici 
godt. Vi har risiko for væsentlige negative indvirkninger på 2 af menneskerettighederne, nemlig 1) Retten til 
sundhed og 2) Retten til et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Disse er beskrevet nedenfor som eksempler på, hvor-
dan vi håndterer vores ansvar for social bæredygtighed. 
 
Retten til sundhed 
Aalborg Forsyning og Renovation har indflydelse på en stor del af hverdagslivet for indbyggerne i Aalborg Kom-
mune. Leverancer af vand, varme, gas, køling, håndtering af spildevand og afhentning af renovation medvirker – 
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ikke bare til komfort - men også til sundhed til forbrugerne både hjemme og på arbejde. Da disse områder udgør 
kritiske infrastrukturer, er der en risiko for væsentlige negative indvirkninger på Retten til sundhed, såfremt forsy-
ningssikkerheden ikke opretholdes.  
 
Spildevand og rent drikkevand 
For vandselskaberne kan forsyningssvigt eller manglende sikring af drikkevandets høje kvalitet medføre risici for 
negative indvirkninger på Retten til sundhed. Hvis vandforsyningen afbrydes, er det ikke kun drikkevandet, der 
rammes, men også den personlige hygiejne og tøjvask, for ikke at nævne den manglende funktion af toiletter. 
Det er alle forhold, der inden for en kort periode, kan påvirke folkesundheden i alvorlig grad.  

 
For at forebygge eller afbøde vores risici og fastholde forsyningssikkerheden udfører vi løbende inspektion og 
renovering af produktions- og ledningsanlæg. For at sikre en god kvalitet af det drikkevand, vi leverer, udføres 
løbende overvågning af vandets kvalitet på hele forsyningsvejen fra grundvandsressourcen til vandet leveres ved 
forbrugeren. Vi arbejder systematisk med drikkevandssikkerhed og er certificeret efter ISO 22000 standarden. Det 
betyder som nævnt, at vi arbejder efter et ledelsessystem, hvor processer og arbejdsgange dokumenteres og lø-
bende forbedres i forhold til drikkevandssikkerhed. I forhold til forsyningssvigt har vi en vagtordning som gør, at vo-
res kunder kan komme i kontakt med os døgnet rundt.  

 
I indvindingsområderne gennemfører vi grundvandsbeskyttelse med henblik på at lave en langsigtet og forebyg-
gende indsats overfor nitrat og miljøfremmede stoffer, så det sikres, at der også i fremtiden kan leveres drikkevand 
af god kvalitet. I takt med byudviklingen udvider Aalborg Forsyning forsyningskapaciteten. Vi har her fokus på at 
udbygge og dimensionere ledningsnettet til at klare de efterspurgte vandmængder, men samtidigt sikre, at vandet 
ikke får for stor opholdstid eller for høj temperatur i ledningerne. En mere langsom underminering af vores forsy-
ningssikkerhed vil kunne ske i tilfælde af byudvikling eller anden arealanvendelse, der øger risikoen for forurening 
i vores drikkevandsmagasiner. 
 
På samme måde er et velfungerende kloaksystem vigtigt i forhold til sundheden i befolkningen For at sikre et 
velfungerende kloaksystem og dermed en høj forsyningssikkerhed, udfører vi drift og vedligehold samt sanering 
af kloaksystemet. Kloaksanering dækker over tiltag til forbedring og optimering af det eksisterende afløbssystem. 
Vi arbejder ud fra en strategi om, at kloakoplandet i Aalborg Kommune skal være separatkloakeret i 2065.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Håndtering af spildevand blev tidli-
gere udført som et sundhedsmæssigt 
gode for at undgå sygdom fra konta-
mineret drikkevandsforsyning. 
 
 Miljøet kommer i fokus i 1970’erne og 
spildevand renses for at minimere re-
cipientbelastningen til nærmiljøet. I 
det 21. århundrede er energi, ressour-
cer og klimabelastning blevet et op-
mærksomhedspunkt, og der opsæt-
tes klimapolitiske mål for reduktion af 
emissioner. 
 
 I dag er fokus bl.a. igen på personlig 
sundhed, og der søges viden om og 
understøttes teknologiudvikling for at 
reducere mængden af miljøfrem-
mede stoffer som eksempelvis medi-
cinrester, mikroplastik, PFAS/PFOS 
m.m. 
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Renseanlæggene i Aalborg renser vand for og fra borgerne og medvirker til, at der i dag er opnået badevands-
kvalitet i Limfjorden. Næringsstoffer, organisk stof og bakterier fjernes fra spildevand under rensningen, imens 
der søges løsninger til reduktion af drivhusgasemissioner og reduktion af energiforbrug.  Biogas produceres som 
en CO2-neutral energikilde fra spildevandsrensningen og medvirker til et positivt energiregnskab for rensean-
læggene i Aalborg.  
 
Varmeforsyning 
Vores energiselskaber kan potentielt også have en negativ indvirkning på Retten til sundhed, specielt i tilfælde af 
at varmeforsyningen afbrydes. For at minimere risikoen for dette, har vi etableret flere reserveanlæg til sikring af 
varmeleverancen. Fjernvarmeproduktion og leverance overvåges i døgndrift året rundt af vagtpersonale, som 
sikrer en hurtig genoprettelse af forsyningen, hvis denne svigter. Foretager vi varslede, længerevarende afbry-
delser, er vi opmærksomme på at planlægge disse til mindst mulig gene for vores kunder. 
 
Retten til et sundt og sikkert arbejdsmiljø 
Karakteren af aktiviteterne i udvikling og drift af vores forsyningsområder har en række iboende arbejdsmiljøpå-
virkninger, som vi aktivt forholder os til. I vores arbejdsmiljøledelsessystem håndterer vi således krav i forhold til 
planlægning, styring og evaluering af vores projekter og opgaver. Det kommer blandt andet til udtryk i en lang 
række muligheds- og risikovurderinger, hvor forhold og krav for interessenter, eksterne aktører, medarbejdere og 
ledelse inddrages. Arbejdsmiljøorganisationen og arbejdsmiljøprofessionelle er væsentlige spillere i dette ar-
bejde. 
 
Arbejdsmiljøhændelser 
Overvågning af arbejdsmiljøet sker bl.a. via registrering af ulykker og nærved-ulykker. Vi foretager årsagsanaly-
ser med henblik på at forebygge gentagelse og skabe løbende forbedringer. Fordelingen af ulykker og nærved-
ulykker på arbejdsmiljøområdet fremgår af figur 1. Frekvensen af ulykker for 2021 er på niveau med 2020. Der 
er en positiv udvikling i at identificere årsager til ulykkerne, og der er for over 90% af hændelserne identificeret 
en årsag. Træning af medarbejderne, i at anvende værktøjerne til årsagsanalyse, var en aktiv indsats i 2021, og 
dette fokus fastholdes fremadrettet.  
  
De 3 væsentligste årsager til hændelserne er: 

1. Arbejdspladsens indretning 
2. Vedligeholdelse og/eller rengøring  
3. Organisering og planlægning 

For ulykker med fravær er de 3 væsentligste skades typer: 
1. Forstuvning/forvridning/forstrækning 
2. Bløddelsskade (slag - blå mærker) 
3. Lukket knoglebrud 
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Figur 1: Arbejdsmiljøhændelser for januar-december 2021 pr. division/kategori 1. 
   
Psykosocialt arbejdsmiljø 
Vi driver en særlig indsats omkring overvågning og forbedring af det psykosociale arbejdsmiljø, som udmønter 
sig i medarbejdernes trivsel. Overvågning sker blandt andet via registrering af arbejdsbetingede lidelser, som er 
en situation, hvor en ansat bliver ramt af sygdom, der er opstået efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller 
de forhold, arbejdet foregår under. Det kan være psykiske og/eller fysiske lidelser, som stress, nedsat hørelse, 
ryg- og eksemlidelser. Vi håndterer hændelserne via individuelle handlingsplaner. I 2021 blev der registret 26 
hændelser, som er på niveau med 2020, hvor antallet var 27. De 3 hyppigste årsager til de arbejdsbetingede 
lidelser for både 2021 og 2020 er: 1) Stress, 2) Smerte i skulder, nakke eller ryg, 3) Symptomer på stress. I de 
forskellige led i organisationen følger vi og agerer på udviklingen i type og antal hændelser. Et vigtigt værktøj i 
forebyggelse og håndtering af forholdene på trivselsområdet er eksempelvis 1:1-samtaler mellem nærmeste le-
der og medarbejdere. 
 
COVID-19 var et samfundsvilkår i 2021, som har haft indflydelse på arbejdsmiljøet med hjemmearbejde for en 
stor del af medarbejderne. Vi har udarbejdet en politik for hjemmearbejde og udarbejder individuelle aftaler, der 
sikrer et sundt og sikkert arbejdsmiljø. På de faste arbejdspladser blev de alment gældende forholdsregler i for-
hold til smitterisiko fulgt og skærpet ud fra konkrete risikovurderinger. 
 
Udbuds- og indkøbsprocessen 
Vi finder det essentielt at stille krav til arbejdsmiljø- og miljø i udbuds- og indkøbsprocessen både i forhold til 
egne medarbejdere og medarbejdere hos vores underleverandører. I denne sammenhæng anvender vi mar-
kedsdialog med potentielle leverandører samt evaluering af leverandører før kontrakterne indgås. Med denne 
indsats har vi oplevet en høj grad af synergi og kobling mellem CSR-arbejdet og miljø- og arbejdsmiljøledelses-
systemerne. 

 
1 Forklaring til termer i figur 1.  
Hændelser: Begrebet hændelser dækker over ulykker og nærved ulykker i arbejdsmiljøet, samt afvigelser fra gældende krav.  
Ulykke: En pludselig hændelse, der forårsager skade fysisk eller psykisk personskade, der sker i forbindelse med arbejdet.  
En personskade kan fremkomme op til 5 dage efter hændelsen. Arbejdsulykker opdeles i 2 kategorier: 
- Arbejdsulykker uden fravær udover dagen, hvor skaden er sket. 
- Arbejdsulykker med >1 eller flere dages fravær udover dagen, hvor skaden skete. 
Nærved ulykke: En potentiel eller faktisk hændelse, der kunne have resulteret i en ulykke.  
Frequency Rate: Indeks for arbejdsulykker beregnet ved (antal arbejdsulykker med fravær/antal nærværstimer) * 1.000.000 
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4.4.2 Aktiviteter i fremtiden 
I 2022 vil vi indgå dialog med endnu flere forretningsrelationer om menneskerettigheder og forsøge at anvende 
vores påvirkningskraft til at udbrede UNGPs/OECD-standarden. 
 
Udbud- og indkøbsprocesser 
Vi vil det kommende år fortsat have stort fokus på CSR i vores udbuds- og indkøbsprocesser. Blandt andet vil 
selskaberne i Aalborg Forsyning i 2022 stille krav om ansvarlig virksomhedsadfærd i alle EU-udbud og licitatio-
ner, herunder at vores forretningsrelationer respekterer menneskerettighederne som defineret i UNGPs. Ved at 
stille disse krav forsøger vi at sikre, at ellers oversete risici i vores værdikæde bliver identificeret og håndteret.  
 
Vi vil desuden i løbet af 2022 gøre os flere erfaringer med at anvende CSR som evalueringskriterie ved at til-
lægge CSR vægt i evalueringen af tilbud på udvalgte udbud, eksempelvis når vi på forhånd har kendskab til ge-
nerelle menneskerettighedsudfordringer på et pågældende marked. Ved at adressere kendte væsentlige nega-
tive indvirkninger på det marked vi udbyder på, kan vi i højere grad være med til at løfte et samfundsmæssigt 
ansvar.  
 
Udvikling af arbejdsmiljøet 
I Aalborg Forsynings strategi har vi disse 2 målsætninger under overskriften ’Medarbejdere og fælles forsyning’, 
der viser retningen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Via Aalborg Forsynings konsolidering er der sket en omstrukturering af roller og ansvar på miljø- og arbejdsmil-
jøområdet, som vi vil se en positiv effekt af i den kommende tid. 
 
Som led i miljø- og arbejdsmiljøcertificeringen har vi fastsat mål for perioden 2022 – 2024 på baggrund af opnå-
ede resultater og som en forlængelse af igangværende tiltag og forbedringer. Målene giver os en kontinuerlig 
overvågning af nøgleindikatorer og målretter vores forbedringer. 
 
Et stort fokus på forebyggelse af arbejdsulykker for både eksterne og egne medarbejder bevares. Som et led i 
ulykkesforebyggelsen er der fastsat måltal for ulykkesfrekvensen for ulykker med fravær. Der arbejdes med en 
25 % reduktion af resultatet af ulykkesfrekvensen i forhold til det foregående år. Til indsatsen knytter sig ulykkes-
forebyggende aktiviteter, og i 2022 er der fokus på at fastholde god praksis for årsagsundersøgelse af ulykker og 
på undervisning af nøglepersoner i årsagsundersøgelse. 
 
Tilsvarende fastholdes og udvikles indsatser for medarbejderne på det psykosociale område, hvor standarden 
”ISO 45003 Arbejdsmiljøledelsessystemer – Psykisk arbejdsmiljø - En vejledning i håndtering af psykosociale 
risici” anvendes og sikrer struktur i indsatsen. Målbare KPI’er og forebyggende aktiviteter på det psykosociale 
område fortsætter således i 2022. 
 
Miljø- og arbejdsmiljøpolitikken bliver fra 2022 udvidet med målsætningen, Udvikling, hvor målet er, at ledelses-
systemet skal være præget af tværgående samarbejde, fleksibilitet og innovation i forhold til smidige processer 
og holdbare it-løsninger. 
 
  

Aalborg Forsyning vil skabe en fælles 
identitet baseret på fælles værdier 

og klar strategisk retning. 
 

Aalborg Forsyning er en attraktiv   
arbejdsplads bestående af kompe-
tente og fleksible medarbejdere og 

ledere. 
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4.5 Miljømæssig bæredygtighed  
Som nævnt i indledningen til afsnit 4.4, har vores CSR-redegørelse også til formål at opfylde Årsregnskabslo-
vens § 99 a. Det skal i den forbindelse bemærkes, at vores arbejde under miljømæssig bæredygtighed også om-
fatter indvirkninger på klimaet. Området dækkes af vores CSR-politik og miljø-og arbejdsmiljøpolitik, som kan 
læses på henholdsvis side 8 og 10. 
 
I dette afsnit redegøres for vores væsentligste risici indenfor miljømæssig bæredygtighed samt igangsatte aktivi-
teter og resultater for 2021.  

4.5.1 Aktiviteter og resultater i 2021 
Som led i implementeringen af vores CSR-politik, har vi i løbet af 2021 etableret en proces for nødvendig omhu 
(indvirkningsanalyser) i overensstemmelse med UNGPs/OECD-standarden. Indvirkningsanalyserne for miljø-
mæssig bæredygtighed dækker OECDs 20 principper for miljø (herunder også indvirkninger på klimaet).  
 
Indvirkningsanalyserne dækker i dag ca. halvdelen af organisationen. Samlet har vi i indvirkningsanalyserne og 
igennem vores miljøledelsessystem identificeret risici for væsentlige negative indvirkninger på 16 ud af OECDs 
20 principper for miljø: 

1. Vandforbrug 
2. Energiforbrug 
3. Forbrug af råmaterialer 
4. Forbrug af kemikalier 
5. Transport og håndtering af farlige stoffer 
6. Udledninger til overflade- eller grundvand 
7. Udledninger i luften 
8. Afgivelse af støj  
9. Afgivelse af lugt 
10. Udledning af støv 
11. Udledning til jord 
12. Håndtering af spildevand 
13. Håndtering af fast affald 
14. Håndtering af farligt affald 
15. Brug af nye miljøvenlige teknologier 
16. Spredning af miljøvenlige teknologier 

CSR-redegørelsen inkluderer de miljøpåvirkninger, der er betydelige i mængde, og de miljøpåvirkninger, der  
af andre årsager, har miljømæssig bevågenhed, herunder synliggørelse af udledninger af forurenende stoffer til 
vand, jord og luft, der er reguleret med grænseværdier, vilkår eller eventuelle påbud. Vores systematiske miljø-
kortlægninger er vigtige redskaber i dette arbejde. Disse miljøpåvirkninger skal fremhæves: 
 

 Emissioner til luften: 
- Fra el- og varmeproduktion og den tilhørende distribution  
- Fra energiforbrug til produktion og distribution af drikkevand samt distribution og rensning af spil-

devand 
- Fra vognparken til transport i affaldsindsamlingen 
- I form af klimagasser fra renseprocessen af spildevand 

 
 Udledninger til vandmiljøet i form af renset spildevand samt ved overbelastning af kloaksystem og rense-

anlæg ved eksempelvis skybrud. 
 

 Forbrug af råmaterialet kul i el- og varmeproduktion. 
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 Vandtab i varmeforsyning- og vandforsyningsledningsnettet, der både påvirker ressourceforbruget og 
energiforbruget. 

 
 Håndtering af affald i affaldsindsamlingen. 

 
Vi forebygger eller afbøder alle disse risici med forskellige handlinger. I de følgende afsnit er redegjort for, hvor-
dan vi håndterer vores væsentligste miljørisici. 
 
Miljøhændelser 
Overvågning af miljøet sker blandt andet via registrering af miljøulykker og nærved ulykker. Vi foretager årsags-
analyser med henblik på at forebygge gentagelse og skabe løbende forbedringer. Fordelingen af ulykker og 
nærved ulykker på miljøområdet fremgår af figur 2, samt hændelsernes påvirkning af miljøet fremgår af figur 3. 
Antallet af registreringer for ulykker og nærved ulykker er faldet i forhold til 2020. Den hyppigste påvirkning af 
miljøet er udledning til luft. 
 

 
Figur 2: Miljøhændelser for januar-december 2021 pr. division/kategori2. 
Note: Bemærk at Renovation indgår i tallene for Miljø- og Energiforvaltningen. 
Note: I det øverste diagram fremgår 28 nærved hændelser. Der er i alt 29 som vist i oversigten. For divisionen Vand er der 12 nærved hændelser i 2021. 
 
  
 

 
2 Forklaring til termer i figur 2.  
Hændelse: Begrebet hændelse dækker over ulykke og nærved ulykke i miljøet samt afvigelser fra gældende krav.  
Ulykke: En pludselig hændelse, der forårsager skade på miljøet. 
Nærved ulykke: En potentiel eller faktisk hændelse, der kunne have resulteret i en ulykke. 
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Figur 3: Miljøhændelser for januar-december 2021 for hændelsernes påvirkning 
 
 
Affaldskortlægning  
Vi har i 2021 foretaget affaldskortlægning i hele organisationen, som giver et gennemskueligt overblik for potenti-
alerne i denne ressource. Kortlægningen anvendes som udgangspunkt for forbedringer til at udnytte denne res-
source.   
 
I den følgende tekst er de specifikke miljørisici for de 3 forsyningsområder: Energiselskaberne, Vandselskaberne 
og Renovation beskrevet. 
 
Energiselskaberne 
Produktion og distribution af el og varme er en fundamental del af samfundets infrastruktur. Produktionen  
indebærer et stort ressourceforbrug og medfører udledninger af miljøbelastende stoffer til luft, vand og jord.  
Som eksempel på ressourceforbrug kan nævnes brugen af fossile brændsler, vand til procesformål, hjælpestof-
fer og kemikalier til vandbehandling og energiforbrug til drift af pumper i fjernvarmesystemet. 
 
På Nordjyllandsværket er produktionsenheden Blok 3 udstyret med deNOx-anlæg, elfilter og afsvovlingsanlæg 
for at reducere udledninger til luft. Vi monitorerer løbende kuldioxid (CO2), svovldioxid (SO2), kvælstofoxider 
(NOx), støv og en række sporstoffer for overholdelse af lokalt fastsatte KPI-værdier for disse.  
 
Varmecentral Gasværksvej er i 2021 ombygget med nye brændere og røggaskondensering både for at over-
holde skærpede emissionskrav og for at hæve virkningsgraden. Herunder er olieinstallationerne fjernet, så der 
nu kun anvendes naturgas. I gasnettet udskiftes gamle ledninger løbende med nye for at begrænse gastabet på 
grund af lækager.  
 
For begrænsning af varme- og vandtabet i fjernvarmenettet renoveres eller udskiftes gamle rørstrækninger med 
nye rør med væsentlig bedre isolering og færre lækager. Yderligere er der installeret fjernvarmemålere som må-
ler energiforbruget ved den anvendte fjernvarme og ikke som tidligere antal m3 fjernvarmevand, der blev brugt til 
opvarmning. Afregningen efter dette princip sker pr. 2022. Derved får kunderne et overblik over, hvor meget 
varme, der reelt bruges til opvarmning af deres boliger. Vi rådgiver kunder i forhold til energioptimering og havde 
i 2021 702 kontakter til kunder omkring dette. 
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Produktion af el og varme 
Elproduktionen på Nordjyllandsværkets Blok 3 blev i 2021 100% højere end i 2020. Fjernvarmeproduktionen er 
opgjort inklusive elkedlen men uden varmecentralerne, og var i 2021 28,83% højere end i 2020. 
 
 

 
Figur 4: Elproduktion på Nordjyllandsværket (GWh)                         Figur 5: Varmeproduktion på Nordjyllandsværket (GJ) 
 

 
Figur 6: Varmeproduktion på varmecentraler (GJ)                                Figur 7: Varmeproduktion på decentrale (GJ) 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 8: Elproduktion på decentrale (GWh)                     
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Forbrug af råmaterialer  
Kulforbruget på Nordjyllandsværkets Blok 3 blev i 2021 78,4% højre end i 2020. Stigningen skyldes primært den 
stigende efterspørgsel på elmarkedet. 

Figur 9: Kulforbrug på Nordjyllandsværket (1.000 ton) 

Udledninger til luft 
Aalborg Forsyning har ikke alene et samfundsansvar, men også et forsyningsansvar at løfte. Produktion og di-
stribution af el og varme er en fundamental del af samfundets infrastruktur og vi vægter vores ansvar for at op-
retholde forsyningssikkerheden højt. På den anden side indebærer vores produktion et stort ressourceforbrug, 
der medfører væsentlige udledninger af miljøbelastende stoffer til luften. Dette er et dilemma, vi dagligt må for-
holde os til. 
 
2021 har været et ekstraordinær år i forhold til en usædvanlig lav mængde vind, vand og sol. Dette har betydet 
at Nordjyllandsværket, for at opretholde elforsyningssikkerheden i Vestdanmark, har måttet producere væsentligt 
mere el end budgetteret. Dette kommer til udtryk i vores totale udledninger til luften, der i 2021 har været højere 
end forventet. Det skal bemærkes, at udledninger på Nordjyllandsværket af både SO2 og NOx har holdt sig under 
grænseværdierne. 
 
Aalborg Forsynings udviser ansvarlig virksomhedsadfærd ved at respektere de internationalt anerkendte princip-
per for ikke bare miljømæssig bæredygtighed, men også økonomisk og social bæredygtighed. Alle tre elementer 
indgår i vores løbende overvejelser og vurderinger af bedst mulige løsninger. Bliver vi eksempelvis opmærk-
somme på at en af vores kulleverancer er forbundet med væsentlige negative indvirkninger på menneskeret-
tighederne, kan det medføre, at vi må søge andre leverancer af kul, der kan have et mindre optimalt kulmiks i 
forhold til udledninger til luften. Samme situation kan forekomme i situationer, hvor et marked rammes af EU-
sanktioner. 
 
Den øgede elproduktion har medført, at den totale CO2-udledning var 79,5% højre i 2021 end i 2020.  
Den specifikke CO2-udledning, det vil sige udledningen pr. produceret energienhed, er 7,8% højere end i 2020. 
Den forøgede elproduktion i forhold til varmeproduktionen har medført en større specifik CO2-udledning i 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10: Total udledning af CO2 på Nordjyllandsværket (1000 ton)    Figur 11:  Specifik udledning af CO2 på Nordjyllandsværket (g/KWh) 
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Figur 13: Specifik udledning af SO2 og NOx på Nordjyllandsværket 
(g/KWh) 

                  
Den totale NOX-udledning er i 2021 steget med 49,4% i forhold til 2020. Den specifikke NOX-udledning er 4% 
mindre i forhold til 2020. Det skyldes en mere varieret produktion i 2021. Den totale SO2-udledning er steget med 
166,9%. Den specifikke SO2-udledning er 33,3% større i forhold til 2020. Årsagen er dels den større produktion 
og dels en øget andel af kridtslam, grundet forringede leveringsmuligheder for TASP som tilsætningsmiddel til 
afsvovlingsprocessen, hvilket har resulteret i en lavere afsvovlingsgrad. 
 

Figur 12: Total udledning af SO2 og NOx på  
Nordjyllandsværket (ton) 
 
Udledninger på Nordjyllandsværket af både SO2 og NOx er langt under grænseværdierne. Udledningen af støv 
er tæt på grænseværdien, og det kræver daglig fokus og optimering på driftsformen for at sikre overholdelse af 
kravværdierne. Støvemissionen i 2021 er forbedret i forhold til 2020. 
 

  
Figur 14: Grænseværdier og gennemsnitlig udledning på Nordjyllandsværket  
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Vandforbrug  
Det samlede vandforbrug i el- og varmeproduktionen er i 2021 er faldet 6,64% i forhold til 2020. Der findes ikke 
umiddelbart et svar på dette fald. 
 

 
 Figur 15: Vandforbrug 
 
Afkøling i ledningsnet 
En god afkøling af fjernvarmevandet hos forbrugerne betyder en stor energi- og miljøgevinst. Af den grund gør vi 
en stor indsats for at rådgive om installationer og isolering hjemme hos kunderne, så varmen udnyttes optimalt. 
 
Afkølingen i 2021 er på samme niveau som foregående år, men med udviklingen af en ny applikation til  
kunderne, hvor det er muligt at informere og dermed påvirke kunderne til en bedre afkøling, forventes  
afkølingen af kunne forbedres de kommende år. 
 
Tab i ledningsnet 
Ledningsnettet udbygges løbende blandt andet i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere. Desuden udskiftes 
den ældste del af nettet under hensyn til forsyningssikkerhed og driftsøkonomi. 
 
Fjernvarmen sendes fra produktionsstederne ud til forbrugerne gennem isolerede frem- og returløbsledninger. 
Nettabet opstår under transport af varmen frem og tilbage, hvor der afgives varme til omgivelserne. Varmetabet 
er primært afhængigt af rørenes isolering og vandets temperatur. 
 
En systematisk udskiftning af den ældste del af nettet blev påbegyndt i 1983. I perioden fra 1983 til og med 2020 
er der udskiftet ca. 765 km ledninger, hvilket har haft en positiv indflydelse på nettab og vandtab. Der er renove-
ret 7 km. ledningsnet alene i 2021 i forhold til 5 km. ledningsnet i 2020. Overtagelsen af fjernvarmenettene i Nør-
resundby samt oplandsbyerne Hou, Ellidshøj, Ferslev, Gandrup, Vester Hassing, Vaarst og Fjellerad har dog 
medført et fornyet behov for renovering af gamle ledningsnet i de pågældende byer. Ledningsnettet i Nørre-
sundby gennemgår i indeværende år en gennemgribende renovering, hvor rør i gamle betonkanaler erstattes 
med præisolerede moderne fjernvarmerør med høj isolering. Renoveringen af nettet i Nørresundby forventes at 
ske i perioden frem til 2025. 
 
Vi termograferer løbende ledningsnettet for at lokalisere vand- og varmetab og udbedre utæthederne. Fra begyn-
delsen af 90’erne er alle hovedledninger forsynet med alarmsystemer, der løbende gennemmåles, for at spore 
lækager. I 2021 blev 25% af hovedledningsnettet således termograferet med kameraer monteret på bil.  
 
Vandforbrug 
Vi tilsætter løbende spædevand til ledningsnettet for varme som følge af vandtab ved utætte ledninger samt an-
lægsarbejder på ledningsanlæg med videre. Vandtabet i 2021 i ledningsnettet blev på ca. 203.000 m3 i forhold til 
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ca. 175.000 m3 i 2020, og der blev forbrugt mere spædevand end tidligere. Dette skyldes henholdsvis et stort 
forbrug på Aalborg Portland og en stor elproduktion på Nordjyllandsværket. Udviklingen i vandtabet kan ses i 
figuren nedenfor. I 2021 er der fortsat tilsat grønt farvestof til fjernvarmevandet for at forbedre sporingen af læka-
ger i systemet. 
 

 2021  2020  2019  2018  2017  
Vandtab i m3   203.000   175.000  127.000  123.000  140.400  

Figur 16: Fordeling af vandtab i perioden 2017 - 2021 
 
Vedvarende energi 
Vedvarende Energi omfatter varme fra andre virksomheder, hvor varmen ellers ikke vil blive udnyttet (overskuds-
varme) samt strøm fra vindmøller. Anvendelsen af vedvarende energi, herunder især overskudsvarme er afgø-
rende for omstillingen af fjernvarmeforsyningen til 100% CO2-neutral energi og har derfor højeste prioritet. Det 
betyder, at Aalborg Portland, Reno-Nord og de mindre overskudsvarmeleverandører så vidt muligt leverer al den 
varme, de producerer, mens Nordjyllandsværket dækker resten af varmebehovet. Aalborg Varme A/S’ egne cen-
traler fungerer primært som reserver. Desuden anvender vi elkedel til udnyttelse af overskudsstrøm til produktion 
af fjernvarme.  
 
I 2021 blev elproduktionen på Nordjyllandsværkets Blok 3 100% højere end i 2020 og varmeproduktionen 29% 
højere. Dette resulterer i, at den procentvise andel af vedvarende energi i fjernvarmen bliver reduceret fra 46% til 
40% 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 2021  2020  2019  2018  2017  
Vedvarende Energi i %  40 45,8 38,8 31,3 35,6 

Figur 18: Fordeling af vedvarende energi i perioden 2017 – 2021 
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Figur 17: Fordeling af varmeleverance for 2021. Kategorien ’Andre’ er så lav, at den ikke 
fremgår af diagrammet. 
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 2021  2020  2019  2018  2017  
Nordjyllandsværket  TJ  3.399 2.537 2.510 3.949 3.621 
Overskudsvarme TJ  1.660 1.767 1.519 1.178 1.436 
Affaldsvarme TJ  1.744  1.681 1.645 1.534 1.523 
Reserveproduktion TJ  311  434 1.125 313 347 
Andre leverandører TJ  10  0,75      

Figur 19: Fordeling af varmeleverance i perioden 2017 – 2021 
 
Herudover er følgende resultater opnået i 2021: 

 Der er renoveret 7 km. transmissions- og distributionsledninger med tilhørende stikledninger i forhold til 
ca. 9 km året før. 

 Der er etableret 33,6 km. ny-anlæg i forhold til 39,3 km. året før. 
 Nettotilgang på 896 nye kunder/målere. 

 
I de følgende afsnit beskrives miljørisici for Vandselskaberne. 
 
Vandselskaberne 
Drikkevand 
Fokusområderne for miljøindsatser i forbindelse med produktion og distribution af drikkevand er grundvandsbe-
skyttelse, grundvandsovervågning samt energioptimering. 
 
Beskyttelse af indvindingsområder i forhold til nitrat og miljøfremmede stoffer som pesticider sker gennem samar-
bejdet i Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg (GVA). GVA udfører løbende forhandlinger om beskyttelse 
af nye arealer i blandt andet Aalborg Forsynings indvindingsområder. Indsatsen med grundvandsbeskyttelse er, 
set i et langsigtet perspektiv, med til at minimere behovet for rensning af grundvandet inden det leveres til forbru-
gerne. Grundvandsbeskyttelsen gennemføres således for at undgå eller minimere en væsentlig miljøpåvirkning 
på sigt med videre behandling af drikkevandet, hvor kemiske stoffer kan komme til at indgå i behandlingsproces-
sen kemisk rensning af drikkevand.  
 
Siden 2017 har myndighederne indført krav om analyse for mere end 10 nye pesticidnedbrydningsprodukter i 
drikkevandet. Enkelte af disse nye pesticider er fundet ved nogle af vores kildepladser. Udviklingen i koncentrati-
onerne af pesticider i de aktive indvindingsboringer overvåges fortsat, ligesom der udføres tiltag for de kildeplad-
ser, hvor pesticiderne er fundet i koncentrationer, der kan true drikkevandsproduktionen. 
 
Vi vurderer løbende energioptimeringsmuligheder i forbindelse med planlagte renoveringer ved boringer, vand-
værker samt øvrige anlæg. Energioptimeringsmulighederne vurderes med fokus på at undgå kvalitetsforringelser 
af grundvandsressourcen og det drikkevand, der leveres til forbrugerne samt driftsøkonomien.  
 
Kloaksystemet 
En af kerneopgaverne på spildevandsområdet er drift, vedligehold og sanering af eksisterende kloaksystem. 
Drift, vedligehold og sanering af kloaksystemet tjener, udover afløbstekniske formål, også miljømæssige formål. 
Tiltagene bevirker, at udledning af forurenende stoffer til vandmiljøet reduceres, uvedkommende vand ledt til 
renseanlæg reduceres, og energiforbrug til pumper reduceres grundet mindre spildevandsmængder.  
 
Separatkloakeringen tjener miljøet i flere henseender og betyder, at overløb fra fælleskloakken reduceres, hvor-
ved overløbsbygværker kan nedlægges. Ved separatkloakering reduceres den mængde vand, der ledes/pum-
pes til renseanlæggene og renses, idet regn- og overfladevandet i det separatkloakerede opland afledes lokalt til 
vandmiljøet. 
 
Foruden drift og vedligehold af kloaksystemet arbejder vi målrettet på at nå målet om, at Aalborg Kommune er 
separatkloakeret inden 2065. I 2021 er den separatkloakerede andel af kloakoplandet øget fra 69,5% til 71,5% 
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Vi har både fokus på at komme fejlkoblingerne i forkøbet samt at opspore eksi-
sterende fejlkoblinger sket ved tilkobling på forsyningens kloaksystem i den se-
paratkloakerede del af kloaksystemet. Ved fejlkoblinger kan spildevand ved en 
fejl ledes til regnvandssystemet, hvilket medfører stofudledning lokalt til vandmil-
jøet. Regnvand kan også ledes til spildevandssystemet, hvilket medfører en 
øget mængde vand, der skal transporteres til renseanlæggene og renses.  
 
Renseanlæg 
Restprodukterne fra spildevandshåndteringen fra vores to renseanlæg anses som 
værende ressourcer, som kan indgå i en cirkulær økonomi. Slam opgraderes i 
dag til et biobrændsel, der indgår i en lokal industriel symbiose i samarbejde med 
Aalborg Portland. Overskydende varme fra processerne på renseanlæggene an-
vendes internt til varme og procesvarme til eksempelvis opvarmning af rådne-
tanke, ligesom renset spildevand substituerer brugen af drikkevand til procesfor-
mål.  
 
Emissioner til luft  
Påvirkningen af luftmiljøet i vandselskaberne sker dels gennem støj, støv og lugt 
fra egne processer, og dels gennem el- og fjernvarmeforbrug, som medfører en 
udledning af blandt andet CO2, SO2 og NOx. I forbindelse med rensning af spilde-
vandet sker der ligeledes en naturlig emission af lattergas og metan.  
 
Energiregnskab: 
Af figuren nedenfor fremgår energiforbruget for vandselskaberne. Energiforbruget er fordelt på kilder og anven-
delse. I figuren er illustreret både energiforbrug og afsætning af energi til eksterne modtagere, det vil sige fjern-
varmenet, elnet og ekstern energiudnyttelse af slamgranulat og ristegods. Der er i 2021 anvendt godt 2.158 MWh 
mere energi i Vandselskaberne, end der er produceret. 
 

 
Figur 21: Energiregnskab samlet for hele Aalborg Vand. Forbruget er fordelt på energikilder/ afsætningsform og på administration, vand-
forsyning, pumpestationer og renseanlæg. Den røde streg angiver det samlede netto-energiforbrug, hvilket er den energimængde, som 
købes af elforsyning, fjernvarmeforsyning, gasleverandør mv., fratrukket de energimængder, som afsættes eksternt. "Renseanlæg slam-
granulat" er energimængden fra tørret slam, der nyttiggøres og medforbrændes eksternt. Energiforbruget for Vand A/S dækker det sam-
lede energiforbrug til oppumpning af grundvand, behandling, distribution til forbrugere samt administration. 
 

Figur 20: Separatkloakering med 
etablering af regnvandsstik (blå) og 
spildevandsstik (brun). De farvede rør 
er et af tiltagene for at undgå fejlkob-
linger.  
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Slam og fedt fra spildevandsrensningen anvender vi til produktion af biogas. Biogassen regnes som CO2-neutral 
og anvendes på henholdsvis Renseanlæg Vest til el- og varmeproduktion og på Renseanlæg Øst som energikilde 
i slamtørringsanlægget til produktion af biobrændsel (slamgranulat) og til overskudsvarme. Overskudsvarme an-
vender vi til proces- og bygningsopvarmning på renseanlæggene, primært ved opvarmning af rådnetankene. 
Eventuel overskydende biogas omsættes til varme og afsættes til fjernvarmenettet ligesom øvrig overskudsvarme 
fra renseanlægget. 
 
El-forbrug og produktion: 
Elforbruget er den energiform, der fylder mest i energiregnskabet for vandselskaberne. I figur 22 er forbruget 
illustreret fordelt på aktiviteter. Netto-elforbruget er bruttoelforbruget fratrukket elproduktionen (solgt el) og er i 
figuren illustreret med en rød kurve, og er i 2021 reduceret med 24,6% i forhold til 2007.  
 

 
Figur 22 El-regnskab for Vandselskaberne. Elforbruget er fordelt på forskellige aktiviteter i og dækker det samlede elforbrug til oppumpning 
af grundvand, behandling, distribution til forbrugere samt administration. 
 
Elforbruget har generelt været faldende for spildevandsbehandlingen på Renseanlæg Øst og Vest de seneste 5 
år. Elbesparelsen på vandbehandlingen kan blandt andet tilskrives overgangen fra overfladebeluftning til den no-
get mere energibesparende bundbeluftning i luftningstankene til den biologiske rensning af spildevandet. Elpro-
duktionen fra biogas har i 2018 og 2019 været faldende på grund af rådnetanksrenovering på renseanlæg øst. 
Elproduktionen er normaliseret igen efter afslutning af renoveringen.   
 
Fra 2018 og frem til og med 2020 er der sket en stigning i elforbruget til produktion af drikkevand. Dette hænger 
blandt andet sammen med idriftsætningen af to nye kildepladser ved Lundby Krat og Volsted Plantage. Ved de 
nye kildepladser er drikkevandsproduktionen mere energikrævende, da grundvandet gennemgår en proces med 
iltning og rensning for jern, mangan og ammonium. Fra 2020 til 2021 er energiforbruget til drikkevandsproduktio-
nen stabilt. 
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CO2-regnskab:  
I figur 23 fremgår netto-CO2-emissionen for vandselskaberne. Data er beregnet på baggrund af energiforbrug af 
el, fjernvarme, naturgas og emissioner fra elproduktion fra biogas. Det er antaget, at fjernvarme leveret til fjern-
varmenettet, el leveret til elnettet og tørret slam til Aalborg Portland fortrænger brugen af andre energikilder, her-
under fossile brændsler. For dette regnskab antages, at en negativ CO2-udledning er et udtryk for, at der samlet 
set undgås CO2-emission fra andre fossile energikilder, der ellers ville være blevet anvendt. 
 

 
Figur 23: Netto-CO₂-emission for Aalborg Vand de seneste 6 år inkl. referenceåret, 2007. I 2021 blev der netto udledt -2.097 tons CO2. 
Summen består af energiforbrug til vandindvinding, vandbehandling, distribution, transport af spildevand, spildevandsrensning og admi-
nistration. Endvidere indgår tørret slamgranulat i summen med et negativ bidrag, da den fortrænger fossile brændsler. Miljødeklaratio-
nerne for el- og fjernvarmeforbrug er endnu ikke indhentet for 2021, da disse først er tilgængelige ved udgangen af første kvartal 2022. 
Der er derfor anvendt emissionsfaktorer fra 2020 til beregning af CO2-emission for 2021.  
 
I opgørelsen af netto-CO2-emission er der i dag ikke medregnet udledning af lattergas og metan fra spildevands-
rensning og slambehandling.  
 
Vi har indberettet data til vandsektorens input til Paris-modellen. I Paris-modellen er der også medtaget emissi-
onsfaktorer for udledning af lattergas og metan fra renseanlæg. Emissionsfaktorerne i denne model er baseret på 
erfaringsmæssige nøgletal fra renseanlæg i Danmark. Resultatet af inputtet til Paris-modellen er, at Vandselska-
berne er CO2-neutrale selv med de øvrige faktorer medregnet.  
 
Selvom vandselskaberne i dag er CO2-neutral jævnfør Paris-modellen, har vi stadig et stort fokus på at sikre 
reduktion af klimagasemissioner fra de samlede aktiviteter. Det målrettede fokus på reduktion af klimagasbelast-
ningen fra aktiviteterne sker ved reduktion af energiforbrug samt ved løbende kortlægning og reduktion af eksem-
pelvis lattergas- og metanemissioner fra blandt andet spildevandsrensningen. 
 
Udledninger til vandmiljøet 
De væsentligste belastninger af vandmiljøet sker gennem udledning af renset spildevand fra renseanlæggene 
samt fra de regnbetingede udløb fra kloaksystemet. 
 
Udledninger til vandmiljøet i forbindelse med drikkevandsproduktion vurderes kun i mindre grad at belaste vand-
miljøet, da de sker i koncentrationer, der er svage. Udledningerne sker i forbindelse med afværgepumpning for 
pesticidforurening ved Drastrup og Kongshøj kildepladser samt i mindre omfang i forbindelse med desinfektion og 
skylning af ledningsnet, beholder- og boringsanlæg.  
 

Hvad er en miljødeklaration? 
Elforsyninger, fjernvarmeforsy-
ninger, gasforsyninger med vi-
dere opgiver på deres energity-
per miljødeklarationer, som for-
tæller, hvor stor forurening 
energien forårsager. 
 
For eksempel har Energinet.dk 
opgivet, at der udledes 139 g. 
CO2 pr. kWh forbrugt el i 2020. 
Til sammenligning blev der i 
2007 udledt 475 g CO2 pr. kWh 
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Figur 24: Udviklingen i den separatkloakerede del af oplandsarealet i % samt udviklingen i antal 
overløbsbygværker i Aalborg Kommune. 

Regnbetingede udløb: 
Regnbetingede udledninger er udledninger af spildevand og regnvand, der via kloakken ledes til vandmiljøet. I 
fælleskloakerede områder sker udledningerne ved meget kraftig regn, når kapaciteten i fælleskloakken er opbrugt. 
Udledningerne består af spildevand kraftigt fortyndet med regnvand. Disse regnbetingede overløb sker via over-
løbsbygværker. Alle overløbsbygværker er etableret med en rist og skumbræt, således der foretages mekanisk 
rensning inden udledning. I separatkloakerede områder derimod, består udledningerne udelukkende af regnvand 
afstrømmet fra befæstede arealer som for eksempelvis veje og tagoverflader i forbindelse med regn. 
Miljøstyrelsen opgør årligt udledte mængder for alle regnbetingede udløb, herunder også udledt mængde over-
løbsvand fra overløbsbygværkerne i Aalborg Kommune. Dette opgøres i sommeren for det forgangne år.  
 
For 2020 blev mængde overløbsvand opgjort til 810 m3 pr. reduceret ha. fælleskloakeret opland3. I 2020 var den 
årlige nedbør for Aalborg 670 mm (DMI). Til sammenligning var nedbøren i 2021 688 mm (DMI). Som udgangs-
punkt må det forventes, at den samlede mængde af udledt overløbsvand i 2021 er på niveau med mængden 
udledt i 2020. Dog er dette behæftet med stor usikkerhed, da mængden beror på, hvordan og hvor det regner. 
 
I takt med, at flere områder separatkloakeres frem til 2065, nedlægges overløbsbygværker, hvorved overløb fra 
fælleskloakken reduceres. Af nedenstående figur fremgår udviklingen af den separatkloakerede del af oplands-
arealet i procent samt udviklingen i antal overløbsbygværker. 
 

  
 

 
 
Af figur 24 fremgår det, at den separatkloakerede del af oplandsarealet i 2021 er steget med 2%. Ligeledes fremgår 
det, at der er nedlagt 3 overløbsbygværker.  
 
Udpegning af hvilke fælleskloakerede områder, der udtages til separatkloakering, fremgår af Aalborg Kommunes 
Spildevandsplan og sker med udgangspunkt i Miljøstyrelsens udpegede indsatser overfor målsatte vandløb udpe-
get i vandområdeplanerne 2015-2021.  
 

 
3 Reduceret ha. fælleskloakeret opland er et udtryk for størrelsen af det befæstede areal hvorfra fælleskloakken  
modtager overfladevand.  Reduceret henviser til, hvor meget vand der afledes fra den befæstede del af kloakoplandet til  
fælleskloakken. Når en del af nedbøren nedsiver eller fordamper, er det reducerede areal mindre end det befæstede areal. 
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Særligt vandløb er følsomme over for store vandmængder på kort tid, da det kan føre til erosion og oversvømmel-
ser. På flere af de separate regnvandsledninger er der derfor indbygget bassiner til at udjævne udledningen af 
regnvand til vandløb. Ligeledes etableres bassiner ved etablering af nye regnvandsudledninger. Herved opnås en 
mere naturlig afstrømning af regnvandet. For nogle oplande er bassinerne etableret som våde bassiner med hen-
blik på at rense regnvandet inden, det udledes til vandmiljøet. 
 
Udledning fra renseanlæggene: 
Alt spildevand, der tilledes Renseanlæg Vest og Øst, gennemgår primær rensning inden udledning til recipient. 
Hovedparten, svarende til 98% af alt spildevandet, bliver desuden biologisk og kemisk renset for at fjerne kvæl-
stof, fosfor og organisk materiale. I løbet af 2021 er der blevet renset 24,2 mio. m3 spildevand på de to rensean-
læg. Udledningen af udelukkende mekanisk renset spildevand kan forekomme under kraftige regnskyl og sneaf-
smeltning. Ved mekanisk rensning fjernes mere end halvdelen af forureningen fra spildevandet.  
 
Overholdelse af udledningskravene vurderes via en kontrolberegning foretaget af tilsynsmyndigheden. Kontrolbe-
regningen for 2021 er ikke foretaget på tidspunktet for udarbejdelse af denne CSR-redegørelse. Udledningskra-
vene forventes overholdt i 2021. Der er igennem årene kommet et større politisk fokus på udledning af miljøfrem-
mede stoffer som eksempelvis medicinrester. Inden for dette område deltager vi i forsknings- og udviklingsprojek-
ter der understøtter den teknologiske udvikling, og der opnås større viden om emission af stoffer til miljøet.  
 
Vandtab i ledningsnettet for drikkevand 
Vandtab er udtryk for den andel af den udpumpede vandmængde til ledningsnettet, der ikke er registreret som 
solgt vand. Vandtabet forårsages af blandt andet utætheder og lækager (brud) i ledningsnettet, usikkerhed på 
vandmålere samt umålt forbrug til eksempelvis brandslukning, skylning af ledningsnet og årlige test af brand-
standere og sprinkleranlæg.  
 
For 2021 udgjorde vandindvindingen ca. 7,4 mio. m³, mens vandsalget udgjorde ca. 7,0 mio. m³. Vandindvinding 
og vandforbrug har generelt været faldende siden 1990'erne, hvor vandindvindingen hvert år udgjorde mere end 
9 mio. m³. Vandtabet har varieret fra år til år, og den gennemsnitlige værdi for vandtabet for perioden fra 2010 til 
2020 ligger på ca. 7,5%. I 2021 er vandtabet opgjort til 5,6%.  
 
De udpumpede og solgte vandmængder samt det procentvise vandtab fremgår af figuren nedenfor for de sene-
ste 5 år. I 2019 var vandtabet registreret noget højere til 9,8%. Forklaringen på det høje vandtab i 2019 skyldes 
en kombination af ekstra store skylninger på ledningsnettet i Aalborg Midtby i forbindelse med en større bakterio-
logisk forurening samt en fejlregistrering af oppumpede vandmængder ved en kildeplads. 
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Figur 26: Udpumpede grundvandsmængder, salget af drikkevand og det procentvise tab, regnet 
som forskellen mellem udpumpet vandmængde og vandsalget.  
 

 
 
 
 
I de følgende afsnit beskrives miljørisici for Renovation. 
 
Renovation 
Husholdningsaffald  
Renovation har de senere år arbejdet efter den gældende affaldsplan ”Aalborg uden affald 2014-2025”, som blev 
vedtaget af Aalborg Byråd i 2015. Målet med planen er at sikre, at der sker en optimal indsamling og behandling 
af affald med størst mulig ressourceudnyttelse, så det sikres, at ressourcerne bliver i kredsløbet så længe som 
muligt.  
  
Vi holder året igennem øje med, at bortskaffelse af affald i Aalborg Kommune foregår efter nationale og lokale 
krav. Figur 27 viser de opgjorte affaldsstrømme for 2017–2021. 
  

Husholdningsaffald   
fordelt på  
 affaldsstrømme  

2021  
 % 

  
2021 
Ton 

  
2020 
Ton 2019  

 Ton 
2018  
 Ton 

2017  
 Ton 

           
Genanvendelse  48 61.346 65.645 65.213 60.663 58.919 
Forbrænding  45 57.156 56.737 55.533 54.934 59.103 
Deponering  7 9.113    7.766    6.415    6.719    6.226 

         
I alt  100 127.615 130.147 127.161 122.316 124.248 

Figur 27: Husholdningsaffald fordelt på behandling i procent for 2017-2021.   
 
Husholdningsaffald omfatter blandt andet restaffald, papir, pap, glas, farligt affald, metal, plast, haveaffald samt 
byggeaffald.  Affaldet modtages enten på genbrugspladserne eller samles ind via en indsamlingsordning. Ud af 
den samlede mængde affald blev 50% afleveret på genbrugspladserne, 39% blev indsamlet som restaffald og 
11% blev indsamlet via øvrige indsamlingsordninger. 
   
2020 var et usædvanligt år på grund af Covid-19, hvor mange arbejdede hjemme, hvilket skønnes at afspejle sig 
i genererede affaldsmængder, som ligger meget højt i 2020. 2021 vurderes igen at svare til et typisk år. Mæng-
den af affald er faldet med 2% fra 2020 til 2021. 
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Som det fremgår af figur 28, blev kurven knækket i 2017, hvorefter der er gået mere husholdningsaffald til gen-
anvendelse end til forbrænding. I 2021 ses et lille fald i mængden, der genanvendes, og en lille stigning i mæng-
derne, der deponeres og forbrændes. 
  
Kommunens genbrugspladser  
De senere år har der samlet været knap 800.000 besøg på genbrugspladserne. I 2021 var besøgstallet på knap 
821.000 besøgende. Heraf var ca. 17.000 virksomheder. I figur 29 ses, hvordan besøgene fordelte sig på de 
seks kommunale genbrugspladser i perioden 2017-2021: 
 

Borger og erhverv 
2017 
Antal 

2018 
Antal 

2019 
Antal 

2020 
Antal 

2021 
Antal 

Forskel i % 
fra 2020 til 

2021 
GB Over Kæret  363.548 351.601 346.986 313.511 340.015 8 
GB Sundsholmen  198.562 189.993 188.416 195.006 191.583 -2 
GB Storvorde  97.356 94.434 101.545 109.086 110.504 1 
GB Gandrup  50.969 52.905 54.424 56.853 58.340 3 
GB Nibe  68.139 68.479 68.833 76.999 78.258 2 
GB Hou  40.357 36.406 36.139 45.107 42.152 -7 
Alle genbrugspladser 818.931 793.818 796.343 796.562 820.852 3 

Figur 29: Besøg i perioden 2017-2021 på kommunens seks genbrugspladser.  
 
Der blev afleveret knap 74.000 ton affald i forbindelse med besøgene. Mængden af det affald, der modtages på 
genbrugspladserne, er faldet med 4% siden 2020 samtidig med at antallet af besøgende er steget. I nedenstå-
ende figur ses, hvordan mængderne fordeler sig på genbrugspladserne:    
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Figur 28: Husholdningsaffald fordelt på behandling i procent for 2016-2021.  
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Figur 32: Områderne hvor der etableres nedgravede con-
tainere i Aalborg og Nørresundby tætby.  
 

 
Figur 30: Affald, som er tilført genbrugspladserne i Aalborg Kommune 2016-2021.   

 
 
Affald, der blev afleveret på kommunens genbrugspladser i 
2021, fordeler sig som vist i figuren til højre.  
 
Der er afleveret 61% affald til genanvendelse på genbrugs-
pladserne, hvilket er et fald på 4% i forhold til 2020. Mæng-
den til forbrænding og til deponi er steget med hhv. 1% og 
3%. Mængden af modtaget jord er på samme niveau som i 
2020. 
   
 

 
 

Udover ovenstående mængder er der på alle genbrugspladser faciliteter, hvor borgerne kan aflevere ting, der 
kan genbruges via et kommunalt beskæftigelsesprojekt eller de humanitære organisationer. Borgerne afleverer 
flere ting til direkte genbrug, og der indsamles mellem 1.000 og 2.000 ton genbrugsvarer via denne ordning hvert 
år. Mængden vurderes at stige på grund af det fokus, der er på direkte genbrug. Der er igangsat en del initiativer  
for at fremme genbrug og genanvendelse yderligere.  
 
 
Nedgravede containere i tætby 

 
Foto: Affaldsøer Norgesgade                                     
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Figur 31: Affald leveret på genbrugspladsener 
fordelt på behandling i procent for 2021. 
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Siden 2018 og seks år frem etablerer vi affaldsøer med nedgravede containere i hele tætby4 i Aalborg og Nørre-
sundby. Endvidere etableres der affaldsøer med nedgravede containere i det nye udstykningsområde ved Stigs-
borg Brygge, dog primært efter 2024. Etablering af affaldsøer med nedgravede containere fremmer muligheden 
for sortering og genanvendelse af affaldet, og der skabes bedre arbejdsmiljø ved indsamlingen, idet containere 
på hjul ikke manuelt skal hentes ud fra baggårdene i tætby. Ligeledes sikrer de nedgravede containere mod ska-
dedyr. 
 
En affaldsø består af 3-4 nedgravede containere. Ved hver affaldsø vil det være muligt at aflevere: restaffald, 
pap/papir, plast/metal, glas/flasker, batterier og minielektronik. På sigt kan der også afleveres mad- og drikkekar-
toner (fra foråret 2022) og madaffald. Der skal i alt etableres ca. 1.000 nedgravede containere. Udgangspunktet 
er, at borgerne får en afstand fra hoveddøren til nærmeste affaldsø på max. 75 m.  
 
Til og med 2021 har vi etableret ca. 140 affaldsøer, det vil sige ca. 440 nedgravede containere.  
 
Generelt er erfaringen med de nedgravede containere, at borgerne i tætby er meget positive overfor affalds-
øerne, og at affaldsøerne benyttes flittigt, hvilket er med til at sikre mere genanvendelse af affaldet til gavn for 
miljø og klima.  
 
Flere tjek af det affald, der er afleveres ved affaldsøerne, viser, at borgerne er gode til at sortere i de forskellige 
affaldstyper, og at der ikke er mange fejlsorteringer, hvilket gør, at der er god genanvendelse af affaldet i den 
efterfølgende proces.  
 
Sideløbende med etablering af nedgravede containere i tætby efterspørges nedgravede containere også på pri-
vate arealer. Her har vi en fortløbende, rådgivende rolle primært i forhold til boligforeninger.  
 
Reducering af CO2-udslippet  
Renovations vognpark i 2021 omfatter lastvogne, kassevogne, servicevogne, værkstedsvogne og diverse entre-
prenørmateriel, som primært benytter HVO-diesel (biodiesel), konventionel diesel, gas og benzin. Aalborg Reno-
vation skiftede i midten af 2019 den konventionelle diesel ud med et miljøvenligt og næsten CO2 neutralt brænd-
stof i form af HVO diesel. HVO diesel er 100% fossilfrit.   
  
Vi udskifter løbende den ældste del af vognparken. Ved nyanskaffelser af vogne sikres det, at vognene som mi-
nimum er udstyret med den nyeste EU-standard for udledninger. Ligeledes udskiftes konsulentbilerne til elbiler. 
  
  

  
Figur 33: Brændstofforbrug 2017-2021. I midten af 2019 blev den konventionelle diesel erstattet med biodiesel HVO.  

 
4 Tætby anvendes som term i Regulativ for husholdningsaffald i kategorisering af byområder. Ved byområder forstås byer samt bymæssig 
bebyggelse. Byområder er inddelt i tætby og øvrig by. 
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I 2021 udgjorde HVO diesel 78% og den konventionelle diesel 17% ud af den samlede mængde brændstof, der 
blev brugt til Renovations daglige arbejde.  Biogasforbruget udgjorde 15% af det samlede brændstofforbrug. 
 
Affalds- og Genbrugscenter Rørdal  
På Affalds- og Genbrugscenter Rørdal modtager vi ren jord til deponering på renjorddepotet. Al øvrig aktivitet er 
indstillet, da kapaciteten på anlægget er ved at være opbrugt.  
 
Når den sidste kapacitet på anlægget til deponering af ren jord er opbrugt, skal anlægget nedlukkes og slutaf-
dækkes. Det forventes at ske i perioden 2022-2023, når Miljøstyrelsen har godkendt nedlukningen. Efter nedluk-
ningen vil deponiet fremstå som en bakke ved fjorden, og fremover moniteres om der sker udsivning fra depo-
niet.  
 
Kommunale institutioner  
I 2021 blev projektet ”Mere sortering til genanvendelse i kommunale institutioner” startet, og det fortsætter i 
2022.  
 
De overordnede mål er at: 

• Sikre at så meget affald som muligt indsamles til genanvendelse. 
• Ensrette affaldssortering ved alle kommunale institutioner. 
• Have den samme sortering af affald ved institutionen som i private hjem. 
• Overholde kravene i lovgivningen. 

 
For at støtte institutionerne er der afsat midler til at dække udgiften til indkøb af indendørs udstyr til sortering af 
affald samt til information ved de kommunale institutioner.  
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4.5.2 Aktiviteter i fremtiden 
 
Strategi og overordnet retning 
Igennem strategien har Aalborg forsyning sat retningen for fremtiden, som er spejlet ud fra vores vision “Aalborg 
for fremtiden” og mission “Vi skaber tryghed og bæredygtighed – også for kommende generationer”. Ud over at 
sikre forsyningssikkerhed for kunderne, har vi påtaget os ansvaret for at minimere vores påvirkning på miljøet, 
da vi stræber efter at skabe en god fremtid for de næste generationer.  

For at kunne opnå vores mål kræver det, at vi samarbejder med kunder og samarbejdspartnere om at udvikle 
klimavenlige løsninger. Her kan der eksempelvis nævnes deling og formidling af vores forsyningsdata, som gør 
kunder i stand til at forbruge intelligent, og samarbejdspartnere får mulighed for at udvikle innovative forsynings-
løsninger. Via fonden Green Hub Denmark, der er en platform for samarbejde, har vi blandt andet fokus på at 
etablere et testcenter på Norbis Park, hvor vi sammen med bl.a. forskere, leverandører, andre forsyningsvirk-
somheder og kunder indtager en aktiv rolle i udvikling og afprøvning af fremtidens grønne løsninger. Ligeledes 
er Ressourcepark Nordjylland et vigtigt skridt på vejen mod at realisere Aalborg Kommunes høje ambitioner om 
at sikre bæredygtig håndtering og ressourceudnyttelse af affald - både til gavn for miljø og økonomi. Det er en 
indsats, der understøtter et Danmark uden affald og Aalborg Kommunes målsætning om at være fossilfri i 2050. 

I strategien har vi fokus på sektorkobling mellem de forskellige forsyningsområder. Som eksempel kan nævnes 
etablering af en varmepumpe på Renseanlæg øst som del i varmeforsyningen og cirkulær økonomi i spilde-
vandsbehandlingen. Vi har også en målsætning om at mitigere klimapåvirkningerne ved at samarbejde med Aal-
borg Kommune og klimatilpasse byen i form af separat kloakering. 
 
Norbis Park 
I øjeblikket tager vi de første skridt i retningen af at bygge et Grønt Testcenter på Norbis Park, som i dag huser 
Nordjyllandsværket. Nordjyllandsværket skal lukke som kulfyret varmeværk senest 2028, og fremtidens energi-
system skal i stedet bygge på et grønt integreret energisystem med fokus på forskellige energikilder som nye 
grønne køle-, varme- og elproduktionsløsninger. Altså en bred pallette af grønne energikilder, hvor vi med et 
testcenter helt tæt på produktionen kan udvikle og afprøve nye forsyningsløsninger og forbedre de løsninger, der 
allerede anvendes i dag. Vi er allerede i gang med at etablere elkedler, en havvandsvarmepumpe, luft til vand 
varmepumper, solceller, vindmøller, akkumuleringstanke og fjernkøling.  
  
Udover vores aktiviteter på Norbis Park, ønsker vi at etablere et center for forskning og udvikling, opstarts- og 
demonstrationsområder, erhvervsområder til kommerciel drift med fokus på grøn omstilling, en energipark med 
grøn elproduktion samt arealer til virksomheder med behov for store mængder energi og/eller mulighed for af-
sætning af overskud. Vi har allerede indgået aftale med det norske firma Kyoto om lagring af energi ved at 
smelte salt, og det er hensigten, at der skal etableres PtX i samarbejde med CIP og Reno Nord. Visionen udle-
ver vi sammen med blandt andet forskere, leverandører, andre forsyningsvirksomheder og kunder. Vi finder og 
anvender innovative måder, hvorpå ressourceforbrug og klimapåvirkning kan mindskes. 
 
Fossilfri varmeforsyning  
Vi har påbegyndt udfasningen af fossile brændsler og deraf følgende markante forbedringer af påvirkningen af 
klimaet og miljøet. Vores strategi viser retningen mod en 100% omstilling til vedvarende energikilder frem mod 
2050 og samtidigt fastholdelsen af en omkostningseffektiv, stabil og sikker varmeforsyning i alle årene. 
 
Med udgangspunkt i Strategi for fossilfri varmeproduktion (Aalborg Byråd, 22. maj 2017) vil vi sikre udviklingen 
af et fleksibelt energisystem med stor diversitet i energikilder, fornødne energilagre og et miks af forskellige pro-
duktionsteknologier med henblik på at sikre forsyningssikkerhed og robusthed i forhold til økonomi og lovgivning 
samtidig med gennemførsel af den grønne omstilling. 
 
I strategien indgår blandt andet nedenstående områder: 

 Udfase kul frem mod 2028 
 Øge brugen af overskudsvarme 
 Introducer større lagre (fleksibilitet) 
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 Afprøv og indfas nye teknologier 
 Fossilfri senest 2050 
 Et diversificeret miks af teknologier 
 Varmeproduktionen skal senest i 2050 indgå i et Smart Energy System 

 
Mere konkret vil vi blandt andet arbejde med: 

 Etablering af havvandsvarmepumpe 
 Etablering af akkumulatortanke 
 Etablering af varmepumpe på Renseanlæg øst 
 Indgåelse af flere aftaler om overskudsvarme 
 Etablering af elkedler 

 
Ressourcestrategi for renseanlæggene 
For til stadighed at have fokus på udnyttelsen af ressourcer og energiforbrug har vi igangsat udarbejdelsen af en 
ressourcestrategi, der lægger vægt på en høj udnyttelse af ressourcer fra spildevandet under hensyntagen til 
blandt andet arbejdsmiljø, miljø, klimabelastning, sundhed og økonomi. Ressourcestrategien skal sætte retnin-
gen for renseanlæggenes ressourceudnyttelse i fremtiden og bliver en rettesnor for planlægning af projekter og 
budgetter. Under planlægning og udførelse af anlægsprojekter søges der efter teknologier, der er energieffek-
tive, men som også tager hensyn til det omkringliggende miljø, processerne på renseanlæggene og arbejdsmil-
jøet på arbejdspladserne.  
 
Parismodellen og reduktion af lattergasemission 
Parismodellen er en udløber af ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” á 16. juni 2020 - en 
bredt indgået aftale i folketinget. Parismodellen udgør en opfordring til alle vand- og spildevandsselskaber til at 
indberette forventede nedbringelser af CO2-niveauet gennem forskellige tiltag, som de selv vælger. Aftalen for-
pligter ikke selskaberne, men inspirerer til, at selskaberne arbejder med at nedbringe deres CO2-udledning. 
 
I Aalborg Forsyning har vi særligt fokus på renseanlæggene og for at fjerne lattergas og metan, der begge er 
potente klimagasser. Desuden undersøger vi, hvordan biogasproduktionen kan transformeres til energiformer, 
der kan substituere fossilt brændsel, som eksempelvis kul og gerne i et samarbejde med energiproducerende 
enheder i Aalborg Forsyning.  
 
Arbejdet med Parismodellen har vist, at energi produceret af biogas til eget forbrug på lang sigt ikke giver de 
store klimagevinster, fordi el produceres mere bæredygtigt via andre teknologier. Kan biomassen derimod for-
ædles til energi, der kan fortrænge kul, vil det have relativt stor effekt i forhold til CO2-regnskabet. 
 
Aalborg Forsyning Vand har i 2021 søgt restmidler fra den tidligere VTU-fond til udvikling af ny teknologi til un-
derstøttelse af en klimaneutral vandsektor. Der er blevet bevilliget midler til et projekt i samarbejde med to øvrige 
forsyninger og en rådgivende ingeniørvirksomhed til udførelse af et projekt på Renseanlæg Øst vedrørende re-
duktion af lattergasemissionen fra spildevandsrensningen. Lattergasemission fra spildevandsrensning udgør 
48% af renseanlæggenes samlede klimagasudledning, og det er nødvendigt at reducere mængden betragteligt 
for at indfri sektorens ambition om at blive klimaneutral i 2030. Lattergasproduktionen sker, under bestemte be-
tingelser som en naturlig del af den biologiske kvælstoffjernelse. Projektet skal forsøge at reducere lattergaspro-
duktionen, og dermed emissionen, ved at sammenholde DNA-målinger på bakterierne i det aktive slam med on-
line driftsdata og udarbejde nye driftsstrategier.  
 
Innovation og partnerskaber 
I takt med ønsket om at udvikle området inden for vand og spildevand er det nødvendigt at ty til innovative meto-
der. Derfor indgår vi løbende partnerskaber med eksempelvis Aalborg Universitet (AAU) og diverse eksterne 
samarbejdspartnere. Vi deltager i dag i projekter vedr. kortlægning af mængde af medicinstoffer i tilløbet til ren-
seanlægget (CWPharma), ligesom vi udtager prøver, der sendes til analyse for spildevandets indhold af coron-
avirus (i samarbejde med SSI). Vores renseanlæg deltager også i to forskningsprojekter i samarbejde med Aal-
borg Universitet. Blandt andet leveres slamprøver til DNA-analyse som input til den Mikrobiologiske Database for 
renseanlæg (MiDAS) til kortlægning af det mikrobielle samfund i renseanlæg. Kortlægningen og erfaringerne 
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med sammensætningen af bakterier i renseanlæg søges anvendt til styring af renseanlæggenes processer som 
næringsstoffjernelse, energioptimering og f.eks. advarsler ved driftsforstyrrelser.   
 
Vandets kredsløb i et ændret klima 
Aalborg Vand er med i forsknings- og udviklingsprojektet GRAVA i et samarbejde med Aalborg Kommune, Aal-
borg Universitet og NIRAS. Projektet har til formål at bidrage med bedre viden om det samlede vandkredsløb 
under et ændret klima. Projektlokaliteten er Kærby og Østerådalsområdet. En del af projektet går ud på, at by-
ens borgere er med til at indsamle data om grundvandet og vandstanden i vandløbene. De nye data skal med-
virke til at beregne scenarier og undersøge vandets rejse og give viden om hvilke tekniske løsninger, der potenti-
elt kan modvirke stigende grundvand og effekter som forurening, oversvømmelse og øgede driftsudgifter.  
 
Grundvandsbeskyttelse 
Vi har via Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg (GVA), igangsat forsøg med Naturstyrelsen om udpining 
af jorden i indvindingsoplande, for på den måde at fremskynde effekten af grundvandsbeskyttelse. Endvidere 
udføres der her forsøg med Københavns Universitet om, hvilken træartssammensætning en skov kan have for at 
give den bedste grundvandsbeskyttelse med højst grundvandsdannelse.  
 
Strategi for affaldsbortskaffelse 
Regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 16. Juni 2020 er nu under implemente-
ring og kan få væsentlig indflydelse på den fremtidige opgavevaretagelse inden for affaldssektoren. Dette kan få 
stor indflydelse på aktiviteten inden for de kommende år. 

Renovation arbejder i henhold til miljølovgivningen ud fra en generel prioritering om størst mulig genbrug og gen-
anvendelse og for at sikre miljøvenlig affaldsbortskaffelse. Dette sker med udgangspunkt i en målsætning om at 
mindske ressourceforbruget gennem genbrug og genanvendelse, at øge CO2-neutral energiudnyttelse gennem 
forbrænding og at minimere deponering af affald. Det sker blandt andet ved: 

 At vejlede om affaldsminimering, genbrug og genanvendelse og herunder indgå i forpligtende samarbej-
der med kommunale institutioner, erhvervsdrivende og øvrige nordjyske kommuner 

 At igangsætte borgerrettede affaldskampagner og tiltag, der understøtter, at det er ”let at være bæredyg-
tig” 

 At indgå aktivt i regionale, nationale og internationale samarbejdsprojekter, der fremmer en cirkulær 
økonomi 

 At affaldet understøtter perspektiverne i ”Aalborg uden affald” og Aalborg Kommunes verdensmålsstra-
tegi 

 At foretage bæredygtige indkøb, når der udbydes driftsopgaver og indkøbes varer og materiel m.v. 
 At igangsætte løbende udviklingsprojekter målrettet øget genbrug, genanvendelse og upcycling af       

affald  
 At implementere den nationale beslutning om at alle borgere fremover skal sortere deres affald hus-

standsnært i følgende affaldstyper: restaffald, papir, pap, metal, glas, plast, mad- og drikkekartoner, far-
ligt affald, tekstiler og madaffald 

 
Desuden vil Aalborg Renovation være opmærksom på, i forbindelse med kommende nyanlæg, renoveringer  
og udbygninger af genbrugspladserne, at skabe mulighed for at etablere synlige ”grønne” tiltag, der samtidig kan 
virke oplysende og motiverende for brugerne af pladserne. 
 
Nordjyllands Ressourcepark 
Renovation og I/S Reno-Nord planlægger i fællesskab en ressourcepark på arealer med direkte tilknytning til I/S 
Reno-Nords nuværende faciliteter i Aalborg Øst. Det er ambitionen, at den nye ressourcepark skal være et kraft-
center i affaldshåndteringen både i Aalborg Kommune og i Nordjylland. 
  
Aalborg Kommune har høje ambitioner for at sikre bæredygtig håndtering og ressourceudnyttelse af affald - 
både til gavn for miljø og økonomi. Det er en indsats, der dels understøtter Aalborg Kommunes målsætning om 
at være fossilfri i 2050 og Regeringens Handlingsplan for Cirkulær Økonomi.   
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Derfor har I/S Reno-Nord og Renovation etableret et stærkt partnerskab, som skal virkeliggøre en ny vision for 
den måde, hvorpå der tænkes minimering, håndtering, genbrug, genanvendelse og energiudnyttelse af affald i 
det, der foreløbigt kaldes Nordjyllands Ressourcepark. Med planen for Nordjyllands Ressourcepark er det i høj 
grad også ambitionen at skabe en park, hvor der i fællesskab med borgere, virksomheder og organisationer kan 
tænkes nye kreative tanker og løsninger i forhold til affaldsminimering, genbrug og genanvendelse til gavn for 
miljø og økonomi.  
  
Projektets organisering er etableret ultimo 2020, og det samlede projekt forventes at være operationelt i 2025.  
 
Miljømål på tværs af forsyningsområderne 
For at understøtte projekter og tiltag nævnt ovenfor, vil vi understøtte med følgende 4 miljømål, der favner alle 
vores forsyningsområder.: 
 
De aktuelle affaldskortlægninger i forhold til affaldshierarkiet danner baggrund for en målrettet indsats med 
handlingsplaner om bæredygtighed håndtering af affald, der blandt andet fremmer ”Det cirkulære Nordjylland”. 
 
Som en proaktiv indsats, der inddrager alle medarbejdere, vil vi registrere miljømæssige bæredygtige tiltag, som 
den enkelte medarbejder og teams identificerer i det daglige arbejde. Indsatsen skal styrke den fælles bæredyg-
tige bevidsthed på tværs af sektorer og hermed positivt påvirke organisationens miljømæssige bæredygtige præ-
station.  
 
Desuden vil vi udvikle og evaluere mål for reduktion af drivhusgasser. De aktuelle udledte drivhusgasser fra or-
ganisationens produktion er CO2, methan og lattergas. De 2 sidstnævnte udledes ved spildevandsrensning og 
har væsentlig større drivhusgaseffekt end CO2. Målet skal anvendes som nøgleindikator for identifikation, priori-
tering og drift af forbedringer.  
 
Som et ekstra værktøj i udbuds- og indkøbsprocessen vil vi fortsætte arbejdet med at implementere krav til bæ-
redygtigt byggeri i vores egne byggeprojekter. I løbet af 2022 vil selskaberne i Aalborg Forsyning stille krav om 
ansvarlig virksomhedsadfærd, herunder miljømæssig bæredygtighed, i alle EU-udbud og licitationer.  Ved at 
stille disse krav, forsøger vi at sikre, at ellers oversete risici i vores værdikæde bliver identificerede og håndteret.  
 

4.6 Økonomisk bæredygtighed  
Som nævnt i indledningen til afsnit 4.4, har vores CSR-redegørelse også til formål at opfylde Årsregnskabslo-
vens § 99 a. Det skal i den forbindelse bemærkes, at vores arbejde under økonomisk bæredygtighed også om-
fatter bekæmpelse af korruption og bestikkelse i henhold til Årsregnskabslovens § 99 a. 
 
Ifølge Årsregnskabsloven skal der redegøres for, hvorvidt vi har en politik for bekæmpelse af korruption og be-
stikkelse. Vores CSR-politik (side 8) dækker også vores arbejde med økonomisk bæredygtighed – herunder be-
kæmpelse af korruption og bestikkelse. 

4.6.1 Aktiviteter og resultater i 2021 
Vi tager stærk afstand fra alle former for korruption og bestikkelse og har nul-tolerance overfor uetisk økonomisk 
adfærd. Vi har i 2021 gjort flere tiltag, for at sikre en fortsat god praksis på dette område. 
 
På lige fod med områderne for social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed, har vi i løbet af 2021 etab-
leret en proces for nødvendig omhu (indvirkningsanalyser) på området for økonomisk bæredygtighed. Indvirk-
ningsanalyserne for økonomisk bæredygtighed dækker OECDs 16 principper for anti-korruption. 
  
I indvirkningsanalyserne har vi identificeret, at vi samlet set har risiko for negative indvirkninger på områderne:  

1. Bestikkelse af private forretningsrelationer 
2. Handel med indflydelse 
3. Bestikkelse, korruption eller handel med indflydelse gennem brug af formidlere 
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4. Politiske donationer, godgørenheds donationer eller sponsorater  
5. Gaver over en rimelig fastsat værdi 
6. Ansætte offentligt ansatte (interessekonflikt) 
7. Kammerateri og nepotisme   
8. Klart definerede jobbeskrivelser og kriterier for forfremmelse 
9. Konkurrencebegrænsende/-forvridende adfærd 

Som eksempler på hvordan vi håndterer vores ansvar for økonomisk bæredygtighed, har vi beskrevet områ-
derne; Bestikkelse af private forretningsrelationer og Handel med indflydelse: 
 
Bestikkelse af private forretningsrelationer 
Aalborg Forsyning og Renovation er i tæt samarbejde med private kunder og leverandører. Vores forretning er 
afhængig af partnerskaber, hvorfor det ikke kan udelukkes at fordele vil søges opnået gennem bestikkelse. 

Denne risiko forebygges gennem en række handlinger og processer. Vi har et grundlæggende princip om funkti-
onsadskillelse, der blandt andet indebærer, at indkøb over bestemte beløbsgrænser kræver minimum to perso-
ners godkendelse. Vi har processer for stikprøvekontroller af fakturaer, der ligger under denne beløbsgrænse. 
 
Vi har stort fokus på at overholde udbudsregler gennem vores koncernforskrift, der beskriver, hvordan dette gø-
res. 
 
Handel med indflydelse 
Vi er opmærksomme på, at vores størrelse og betydning i regionen betyder, at vi har en indflydelse, der gør 
'handel med indflydelse' til en risiko. 

Vi er underlagt retningslinjer der sikrer gennemsigtighed omkring beslutninger, hvor der kunne søges handel 
med indflydelse. Som kommunalt ejede selskaber er vi underlagt Offentlighedsloven, som stiller øgede krav til 
gennemsigtighed for alle beslutninger hos vores ejere (Aalborg Kommune). Ved hvert bestyrelsesmøde og ud-
valgsmøde gennemgår vi inhabilitet med tilhørende procedure. I sager hvor der konstateres inhabilitet for et helt 
udvalg, træffes beslutninger i Byrådet. På den måde vil beslutninger altid træffes i fora med habilitet.  
 
For at forebygge eller afbøde risici på dette område, skal vores indkøb desuden igennem regulerede udbudspro-
cesser. 
 
Ud over at etablere en proces for nødvendig omhu, har vi i 2021 etableret et dialogforum for samfundsansvar og 
en whistleblowerordning, hvor der anonymt kan afgives information eller bekymringer vedrørende blandt andet 
økonomisk kriminalitet. Whistleblowerordningen er funderet i vores whistleblowerpolitik. Det skal bemærkes at 
Renovation, grundet sin organisatoriske tilknytning til Aalborg Kommune, er omfattet af Aalborg Kommunes 
whistleblowerordning.  
  
Vi har i 2021 desuden haft stor fokus på at træne vores udbuds- og indkøbsteam samt andre relevante medar-
bejdere i brugen af FN og OECDs retningslinjer, herunder de 16 principper for anti-korruption. 
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4.6.2 Aktiviteter i fremtiden 
I 2022 vil vi fortsætte med at stille krav til vores forretningsrelationer om også at møde FN og OECDs retningslin-
jer – herunder for økonomisk bæredygtighed. Konkret vil selskaberne i Aalborg Forsyning i 2022 iværksætte at 
klausuler for ansvarlig virksomhedsadfærd indarbejdes i alle nye udbud og licitationer.  
 
Bliver vi bekendt med væsentlige negative indvirkninger hos en af vores forretningsrelationer eller i vores værdi-
kæde, vil vi bede forretningsrelationen redegøre for, hvordan de håndterer indvirkningen. Vi vil desuden bruge 
vores påvirkningskraft til at forsøge at få forretningsrelationen til at etablere et ledelsessystem i overensstem-
melse med FN og OECDs retningslinjer (UNGPs/OECD), for at sikre, at de kan forbygge eller afbøde deres risici 
på blandt andet de 16 principper for anti-korruption. 
 
Lager og Logistik, som er en del af Aalborg Service A/S, foretager mange indkøb for Aalborg Forsyning. Vi sikrer 
ved anvendelse af egen afdeling til lager og indkøb, at der er mindst mulig risiko for korruption, herunder økono-
misk udnyttelse og bestikkelse.  
 
I Aalborg Forsyning er der foretaget funktionsadskillelse i den daglige drift, hvorfor det blandt andet ikke er muligt 
for den samme medarbejder både at foretage kundeafregning og -udbetaling. 
 
Aalborg Forsyning anvender i dag et rekvisitionssystem i dele af organisationen, hvor den økonomiske ramme er 
bestemt. Der pågår en drøftelse af, om dette system skal udbredes til hele organisationen eller om der skal ny-
tænkes et set-up med det eksisterende system, som kan anvendes i alle led af organisationen. Der foretages en 
analyse af, hvordan ressourceforbruget vil være afhængigt af, hvilken model der besluttes, men samtidig at kon-
trol og sikkerhed og driftssikkerhed bliver vægtet højt. 

5 Adgang til genoprejsning  
 
Medarbejderne i Aalborg Forsyning og Renovation har flere muligheder for at fortælle os, hvis der er mistanke 
om, at vi ikke lever op til vores CSR-politik. Vi har en HR-afdeling, diverse medarbejderudvalg, arbejdsmiljøre-
præsentanter og tillidsrepræsentanter, hvortil medarbejderne kan rejse eventuelle ønsker, udfordringer eller be-
kymringer. 
  
Aalborg Forsyning og Renovation har desuden i 2021 etableret et dialogforum for samfundsansvar, som er til-
gængeligt både internt og eksternt, hvor der blandt andet kan gøres opmærksom på forhold/bekymringer inden-
for vores CSR-politik og Code of Conduct for forretningsrelationer. Herunder information om aktuelle negativ ind-
virkning på områderne for social, økonomisk eller miljømæssig bæredygtighed forsaget af Aalborg Forsyning, 
Renovation eller vores forretningsrelationer.  

6 Redegørelse for det underrepræsenterede køn 
 
Dette afsnit udgør Aalborg Forsyning og Aalborg Renovations redegørelse for det underrepræsenterede køn jf. 
Årsregnskabslovens § 99 b.  
  
Det tilstræbes, at hvert køn bør være repræsenteret med en ligelig fordeling, svarende til minimum 40% i besty-
relsen efter næste byrådsvalg, jf. lov om ligestilling af kvinder og mænd nr. 1678 af 19. december 2013.  
 
De gældende bestyrelser i 2021 bestod af følgende: 

- Energi-divisionen: 8 politisk udpegede medlemmer samt 4 medarbejdervalgte repræsentanter. Bestyrel-
sen består således af 10 mænd og 2 kvinder. 

- Vand-divisionen: 8 politisk udpegede medlemmer, 4 medarbejdervalgte repræsentanter og 2 forbruger-
valgte medlemmer. Bestyrelsen består således af 11 mænd og 3 kvinder. 

- Service-divisionen: 8 politisk udpegede medlemmer samt 2 medarbejdervalgte repræsentanter. 
Bestyrelsen består således af 8 mænd og 2 kvinder. 
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Udvalget i Aalborg Renovation består den 31. december 2021 af 6 mænd og 1 kvinde. 
   

Samlet Energi-divisionen Vand-divisionen Service-divisionen 

Generalforsamlingsvalgte
Mænd  6 8 8 

Kvinder  2 0 0 

Medarbejdervalgte  
Mænd  4 1 0 

Kvinder  0 3 2 

Forbrugervalgte 

    

Mænd  0 2 0 

Kvinder  0 0 0 

  
 
De politisk udpegede medlemmer til bestyrelsen bestemmes i konstitueringsfasen som en del af et politisk forlig, 
hvilket virksomheden ingen indflydelse har på.  

 
Det bemærkes, at der fra 1. januar 2022 er en ny organisering i Aalborg Forsyning, hvor divisionerne nedlægges. 
Den 1. januar 2022 tiltræder ligeledes nye generalforsamlingsvalgte bestyrelser i selskaberne i  
Aalborg Forsyning. Bestyrelserne vil samlet bestå af:  
 

- 5 byrådsmedlemmer, hvoraf 3 er mænd og 2 er kvinder. 
- 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer hvoraf 1 er mand og 1 er kvinde. 
- 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer som begge er kvinder (Aalborg Service A/S). 
- 2 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 1 er mand og 1 er kvinde (Aalborg Vand A/S og Aalborg 

Kloak A/S).  
 
   
Aalborg Forsyning har i gennemsnit beskæftiget 475 medarbejdere, hvoraf størstedelen er mænd. På samme vis 
som i bestyrelsen, tilstræber Aalborg Forsyning, at medarbejderstaben udgør en afbalanceret kønssammensæt-
ning og der arbejdes derfor på at øge andelen af kvinder i selskabet.  
 
Aalborg Renovation har i gennemsnit beskæftiget 188 medarbejdere i 2021, hvoraf størstedelen er mænd. Aalborg 
Renovation tilstræber, at medarbejderstaben udgør en afbalanceret kønssammensætning og der arbejdes derfor 
på at øge andelen af kvinder i virksomheden. 
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Ved udgangen af 2021 havde ledelseslaget i Aalborg Forsyning og Renovation følgende fordeling:  
Samlet 

      
Direktør  Vicedirektør  Funktions-

chef  
Afsnits-le-

der  
Teamleder  Beskæftigede medarbejdere 

total  

Antal  
Mænd  1  3  9  12  24  437  

Kvinder  0  0  3  2  18  172  

Procent  
Mænd    

100,00%  100,00%  75,00%  85,71%  57,14%  71,76%  

Kvinder  0,00%  0,00%  25,00%  14,29%  42,86%  28,24%  
  
   
Ved udgangen af 2021 bestod ledelseslaget således af 3 mandlige vicedirektører, 12 funktionschefer, hvoraf 9 er 
mænd og 3 er kvinder, 14 afsnitsledere hvoraf 12 er mænd og 2 er kvinder og slutteligt 42 teamledere hvoraf 24 
er mænd og 18 er kvinder.   
   
Aalborg Forsyning følger Aalborg Kommunes fælles personalepolitik, der bygger på fire principper om helheder 
og sammenhænge, at skabe mening, inddragelse og tværfaglighed samt gensidig fleksibilitet. Ambitionen er, at 
Aalborg Forsyning er en forandringsdygtig og attraktiv arbejdsplads, hvor der blandt andet er plads til mangfol-
dighed, og hvor trivsel og effektivitet er to sider af samme sag. Hensigten er også, at virksomheden fremstår 
som en attraktiv og kønsneutral arbejdsplads, hvor alle har lige muligheder for at avancere og gøre karriere. Ek-
sempler på hvordan virksomheden konkret har arbejdet for at øge andelen af kvindelige ledere i 2021 er:  
   

 Der er ved rekrutteringer, internt såvel som eksternt, anvendt kønsneutrale jobannoncer.  
 Der er afholdt medarbejder- og leder-udviklingssamtaler, hvor trivsel og karrieremuligheder drøftes.  
 Der tilbydes 1:1 samtaler efter behov, hvor medarbejdere kan adressere bekymringer eller aspirationer 

med nærmeste leder.  
 Aalborg Forsyning har igen i 2021 samarbejdet med Aalborg Universitet med henblik på at øge interes-

sen for branchen og Aalborg Kommune som arbejdsplads.  
 Aalborg Forsyning tilbyder løbende muligheder for samarbejde med studerende om mulighed for praktik 

og projektskrivning. 

 
På trods af disse indsatser, er der stadig en overvægt af mandlige medarbejdere, herunder også mandlige le-
dere. Aalborg Forsyning vil fortsat i 2022 og fremover arbejde på at øge kønsbalancen blandt medarbejdere så-
vel som ledere.  
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7 Redegørelse for dataetik 
 
Dette afsnit udgør Aalborg Forsyning og Renovations redegørelse for dataetik jf. Årsregnskabslovens § 99 d. 
 
I Aalborg Forsyning tager vi vores dataetiske ansvar alvorligt, herunder håndteringen og anvendelsen af person-
data. Det er vores grundholdning, at vores kunder og medarbejdere har betroet os deres data, og at vi betragter 
vores dataetiske hensyn som mere vidtrækkende end blot overholdelse og efterlevelse af lovgivningen.  
 
Vi arbejder transparent og struktureret med at overholde alle dele af GDPR-lovgivningen, og sikrer at vi udeluk-
kende anvender data til formål, som vores kunder har givet samtykke til. Vi sikrer os tilsvarende, at vi opbevarer 
og beskytter data på en måde, hvor data ikke tilgås utilsigtet. Som en del af vores systematiske tilgang til sam-
fundsansvaret, har vi etableret en proces for nødvendigt omhu, der blandt andet omfatter retten til privatlivets 
fred. 
 
Det er væsentligt for os at understøtte og udbygge en kultur, hvor det er både legitimt og påskønnet at frem-
hæve eventuelle fejl og forbedringsforslag, så vi løbende kan forbedre os som organisation. Ligeledes er eventu-
elle dataetiske dilemmaer blevet en naturlig del af vores projektkultur ved gennemførelsen af nye tiltag. 
 
Det ligger i vores DNA at samarbejde med relevante myndigheder med respekt for kunders og medarbejderes 
privatliv. Som del af en samfundskritisk sektor er det også vores ansvar at sikre at branchen og myndighederne 
har et tillidsfuldt og fortroligt forhold omkring beskyttelse af den samlede forsyningssikkerhed. Vi deler derfor 
ikke-personhenførbare data relateret til cybersikkerhed med relevante parter med henblik på at sikre Aalborg 
Forsyning og Danmark bedst mulig forsyningssikkerhed. 
 
Vi videresælger ikke persondata af nogen art. Eventuel videregivelse sker kun i det omfang at lovgivningen ex-
plicit forlanger det. Alternativt, hvis det tjener en bredere samfunds- og forskningsmæssig interesse, vil videregi-
velse kun foregå i en anonymiseret form. 
 
Aalborg Forsyning profilerer ikke vores kunder på alder, race, religion, køn eller andre lignende parametre. 
 
Anvendelsen af kunstig intelligens på forbrugsdata rummer betydelige perspektiver i forhold til grøn omstilling. 
Det er vores grundlæggende holdning, at brugen af kunstig intelligens og algoritmer altid skal stille vores kunder 
bedre, ikke ringere. 
 
Med konsolideringen af Aalborg Forsyning pr. 31.december 2021 er det organisatoriske fundament lagt for udar-
bejdelsen af en politik for dataetik. Politikken vil blive forankret i direktionen, som dermed fortsat vil være central i 
efterlevelsen af koncernens etiske kompas på dette område. 
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