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Vand er certificeret efter ISO 14001 (Miljøledelse),  
ISO 45001 (Arbejdsmiljøledelse) og ISO 22000 
(Fødevaresikkerhed). Endvidere har vi el-autorisation, 
som er certificeret i KLS. 

Denne pjece indeholder vores politik samt målsætninger 

og mål for miljø, arbejdsmiljø og drikkevand.
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Vi indvinder og distribuerer grundvand som rent drikkevand til vores forbrugere og medvir-

ker i beskyttelse af grundvandet. Vi behandler spildevand via central spildevandsrensning og 

regnvand via decentral regnvandshåndtering og medvirker til, at effekten af klimaforandringer 

minimeres. Alle aktiviteter gennemføres, så det giver mindst mulig gene for medarbejdere, 

borgere og miljøet. Vi leverer ydelser af en høj kvalitet, ensartethed og effektivitet og sikrer en 

robust og sikker forsyning gennem strategiske investeringer. 

Vi forbedrer løbende forsyningssikkerheden gennem en konstant forebyggelse af 

drikkevands-, arbejdsmiljø- og miljøpåvirkninger.

Medarbejdere
• Vi har sikre og sunde arbejdspladsforhold, hvor den enkeltes sundhed og sikkerhed opleves 

som en vigtig forudsætning for at kunne løse kerneopgaverne med henblik på at forebygge 

arbejdsrelaterede skader og sygdom. Dette vil vi opnå via synlig ledelse samt dialog med og 

inddragelse af vores medarbejdere herunder arbejdsmiljørepræsentanter

• Vi sikrer, at vi har de nødvendige kompetencer i relation til arbejdsopgaverne

• Vi forbedrer løbende forhold vedrørende arbejdsmiljø, miljø og drikkevandssikkerhed under 

hensyntagen til økonomiske, planlægningsmæssige og organisatoriske forhold 

• Vi reducerer arbejdsmiljørisici via risikovurderinger og via proaktive registreringer af farlige 

forhold med henblik på at fjerne farer

Samfund
• Vi understøtter bæredygtighed i vores forbrug og produktion og skaber nye produkter af 

vores ressourcer til gavn for det omgivende samfund

• Vi understøtter samfundsansvar og udviser social ansvarlighed

• Vi overholder lovgivningen og andre krav, herunder de overordnede rammer for vores virke, 

eksempelvis vandforsyningsplan, spildevandsplan, strategiplan og VISION 2100

Kommunikation
• Vi sikrer, at informationer og ressourcer er tilgængelige i nødvendigt omfang

• Vi sikrer et højt informationsniveau baseret på nøgleordene: Troværdig, Åben, Rettidig og 

Systematisk og kommunikerer præcist og ensartet – såvel internt som eksternt

VAND´s Politik



Miljø- og arbejdsmiljøpolitik for 
Aalborg Forsyning og 
Miljø- og Energiforvaltningen
(fælles ledelsessystem)

Aalborg Forsyning driver forsyningsvirksomhed på energi-, vand-, spildevands- og affaldsom-
rådet. Miljø- og Energiforvaltningen løser myndighedsopgaver på miljø- og energiområdet 
inkl. planlægning. I såvel Aalborg Forsyning som Miljø- og Energiforvaltningen arbejdes der 
med grøn omstilling og bæredygtighed. Den samlede organisation er omfattet af miljø- og 
arbejdsmiljøledelsessystemet, der er certificeret efter ISO 14001 og 45001.

Ledelsessystemet er etableret for at kunne levere det ønskede niveau for miljø, sikkerhed og 
sundhed, som organisationen og vores interessenter kræver. 
Ledelsessystemet påvirker og understøtter den strategiske retning for organisationen. 

Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningen forpligter sig til at:

• Skabe en sikker arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø samt forebygge 

arbejdsrelateret sygdom og skader 

• Spørge og inddrage de ansatte i miljø- og arbejdsmiljøarbejdet 

• Fjerne og reducere arbejdsmiljørisici og beskytte miljøet 

• Vedligeholde og udvikle en miljøbevidst og bæredygtig virksomhed samt 

en sikker arbejdsplads med høj trivsel

• Overholde lovkrav og andre krav.

Politikken er koblet til Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningens strategier, 
øvrige politikker, væsentlige interne og eksterne forhold, ledelsesgrundlag samt vores 
interessenters interesser.

Ovenstående ramme er sammenfattet i følgende målsætninger og kritiske succesfaktorer:
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Sundhed Sikkerhed
Vores arbejdsplads skal være 
præget af, at grøn omstilling, 
bæredygtighed og de 17 
verdensmål er pejlemærker 
i planlægning af miljø- og 
arbejdsmiljøpræstationen.

Vi involverer borgere, kunder 
og samarbejdspartnere i 
at begrænse ressourcefor-
bruget og basere forbruget 
på cirkulære kredsløb.

Vi indvinder og distribuerer 
grundvand, som rent drik-
kevand til vores forbrugere 
samt medvirker i beskyttelse 
af grundvandet og arbejder 
mod, at al energiforsyning er 
baseret på vedvarende ener-
gikilder.

Vi håndterer spildevand og 
affald med brug af bedste 
tilgængelige teknologier, 
der gennem en tværfaglig 
ressourcestrategi understøt-
ter den grønne omstilling.

Vi tilstræber langsigtet 
planlægning af arbejdstid 
og opgaver.

Vi udvikler løbende 
organisationen for at opnå 
den bedste organisering og 
løsning af kerneopgaverne.

Vi skaber tilgængelighed af 
ledelsessystemets elementer 
og inddrager medarbejder-
ne i evaluering og udvikling 
af ledelsessystemet.

Vi minimerer arbejdsmiljø-
påvirkningerne gennem en 
øget bevidsthed om egne 
og andres sikkerhed.

Vi foretager kvalificerede 
muligheds- og risikovurde-
ringer ved forandringer og 
faste aktiviteter.

Vi har de rette kompeten-
cer i hele organisationen til 
at samarbejde og involvere 
hinanden i forhold til plan-
lægning, tilrettelæggelse og 
evaluering af arbejdet med 
forandringer. 

Vores arbejdsplads skal være 
præget af høj trivsel gennem 
motiverede medarbejdere 
og ledere, som har de rette 
kompetencer til opgaverne.

Vores arbejdsplads skal 
være præget af høj forud-
seenhed for alle miljø- og 
arbejdsmiljømæssige risici 
herunder arbejdsbetingede 
lidelser.

Miljø- og arbejdsmiljøpolitikken er offentlig tilgængelig og formidles både internt og eksternt.



Målsætninger og Mål
VAND har følgende målsætninger og mål inden for drikkevand, miljø og arbejdsmiljø.
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• Vi vil levere rent drikkevand
• Vi vil have en stabil forsyning
• Vi vil gøre os fortjente til forbrugernes tillid

Vi vil:
1. I 2021 opnå nul hændelser, hvor grænseværdien for pesticider og nitrat er overskredet i 

prøver udtaget afgang værk
2. I 2021 fastholde nul overskridelser af grænseværdier, der medfører kogeanbefaling
3. Inden udgangen af 2024 undersøge, om verdensmålsskove er et muligt instrument til at 

beskytte grundvand
4. I 2025 reducere antallet af rørbrud med 25% i forhold til 2020

Drikkevand
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• Vi vil bidrage til en forbedret badevandskvalitet overalt i Limfjorden, søer og vandløb – og 
dermed medvirke til at sikre et rent vandmiljø

• Vi vil sikre jord og drikkevand mest muligt mod forurening ved at have fokus på at udskifte 
utætte rør

• Vi vil anvende robuste og effektive miljø- og energimæssige løsninger. 
• Vi vil producere og distribuere drikkevand med mindst muligt energi- og ressourceforbrug 

under hensyntagen til vandressourcer
• Vi vil drive vores drikkevands- og kloaksystem samt renseanlæg og vandværker med en høj 

forsyningssikkerhed
• Vi vil sikre, at vores anlæg er uafhængige af væsentlige klimaændringer og ydre påvirkninger
• Vi vil indbyde til samarbejde på tværs med forsyninger og virksomheder, for derved at under-

søge muligheder for nye løsninger

Vi vil:
• Forøge energioverskuddet, så vi bliver energiproducerende og CO2 neutral i 2021
• Opspore og fjerne fejlkoblinger i eksisterende separatkloakerede oplande inden 2028. 

I 2021 opstilles en samlet plan for registreringsmetode, samt hvordan vi når målet i 2028 
• Reducere antallet af overløbsbygværker fra 146 stk. i 2008 til 110 stk. inden udgangen af 2030 

(jf. VISON 2100)
• Øge den separat-og spildevandskloakerede andel til 72 % (areal) inden udgangen af 2027 (jf. 

Spildevandsplan 2016-2027)
• Reducere Vands elforbrug med en netto-elbesparelse på 35 % i 2030 i forhold til forbruget i 

2007  
• Lave en langsigtet visionsplan for den samlede vand- og kloakforsyning, hvor tidshorisonten 

er 2100, inden udgangen af 2024
• Inden udgangen af 2022 udarbejde divisionsvis affaldskortlægning i forhold til affaldshierar-

kiet og handlingsplan for, hvordan håndtering af affald fremmer ‘Det cirkulære Nordjylland’. 
Delmål for 2021: Udarbejd model for affaldskortlægning og gennemfør kortlægning i divisio-
nerne*  

• Bæredygtighed og arbejdsmiljø i indkøbs- og udbudsprocessen: Udvikle og implementere 2 
konkrete forpligtende krav og/eller ”værktøjer” samt påbegynde udvikling af et 3. forpligten-
de krav og/eller ”værktøj” i 2021.*

*Fælles mål i Aalborg Forsyning og MEF 
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• Vi vil være en sikker arbejdsplads
• Vi vil være en attraktiv arbejdsplads
• Vi vil tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere
• Vi vil fastholde vores kompetente og engagerede medarbejdere

Vi vil:
1. I 2021 opnå en FR på under 6 for arbejdsulykker med 1 eller flere dages fravær udover dagen, 

hvor skaden skete. (FR beregnes ved: (Antal arbejdsulykker/Antal nærværstimer) * 1.000.000)   
2. I 2021 registrere og fastsætte korrigerende handlinger for minimum 15 nærved ulykker i alle 

teams i Distribution og Produktion samt minimum 15 samlet for Planlægning og Sekretariatet  
3. Opnå nul arbejdsbetingede lidelser i 2023 
4. Udarbejde træningskoncept for miljø- og arbejdsmiljø. Inden udgangen af 2021 udarbejdes 

træningsprogram og materiale for nye medarbejdere om ”årsagsanalyse af hændelse”. * 
5. Definere og implementere divisionsvis en eller flere målbare KPI’er til at opfylde målsætnin-

gen: Vores arbejdsplads skal være præget af høj trivsel gennem motiverede, dygtige medar-
bejdere og ledere, som har de rette kompetencer til opgaverne og en passende arbejdsbyrde. 
KPI’erne skal være fastsat ved udgangen af Q1 2021.* 

*Fælles mål i Aalborg Forsyning og MEF 



Vicedirektør Bo Laden

Distribution

Funktionschef Ole Neerup-Jensen
• Byggestyring & Koordinering 
• Projektering & Tilsyn
• Proces & Styring
• Rørlægning på Vand
• Teknisk Kundekontakt
• Drift & Vedligehold

Produktion

Funktionschef Helle Strandbæk
• Anlæg & Processer
• Renseanlæg Øst
• Renseanlæg Vest

Planlægning

Funktionschef Morten Steen Sørensen
• Grundvand & Vandkvalitet
• Spildevand & Udledninger
• Innovation & Videndeling
• Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg

Sekretariat

Funktionschef Esben Schou
• Forretningsudvikling & Digitalisering
• Regninger & Fakturaer
• Vedtægter & Regulativer
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Aalborg Forsyning
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
www.aalborgforsyning.dk

VAND’s Organisation


