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Fra ansvar for samfund til et forretningsdrevet samfundsansvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udarbejdet i samarbejde med Green Network A/S. 
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INDLEDNING 

Med baggrund i selskabets reviderede vision har det været et ønske, at udar-

bejde en ny strategi for samfundsansvar, som tydeligere viser denne visions in-

tentioner. 

I januar og februar 2016 har Assens Forsyning derfor gennemført en halvanden 

dags strategiudviklingsworkshop, som blev ledet og faciliteret af Green Net-

work. Endvidere er der afholdt et formøde samt et efterbehandlingsmøde. 

Som en del af forløbet har Assens Forsyning udarbejdet: 

 Interessentanalyse 

 Nulpunktsanalyse 

 License to operate analyse 

 Væsentlighedsanalyse 

 GAP-analyse 

 

På baggrund af analyseapparatet har Assens Forsyning fastsat såvel målsæt-

ninger og KPI samt forslag til prioriterede aktiviteter for strategiperioden. 

Som baggrundsmateriale for strategiarbejdet ligger Assens Forsynings Miljøre-

degørelse 2012, CSR statusnotat 2015, Årsrapport 2014 samt ledelsens oplæg 

til fremtidig forretningsstrategi. Det har været væsentligt for arbejdet, at peri-

odens forretningsstrategi og den foreliggende CSR strategi er konvergerende, 

og dermed sætter samme retning for forsyningsselskabet. 

Assens Forsyning har arbejdet en del år med samfundsansvar, herunder i sær-

lig grad med miljø- og arbejdsmiljøarbejdet samt virksomhedens sociale enga-

gement. Det er helt naturligt i kraft af virksomhedens historie som tidligere of-

fentligt forsyningsselskab. Imidlertid betyder nuværende og fremtidig udfor-

dringer for vand- og affaldssektoren, som fx stigende klimaudfordringer, øget 

interesse for bæredygtige miljøløsninger samt den demografiske udvikling, at 

omkostnings- og investeringspresset kan øges med risiko for højere omkost-

ninger for kunderne. Assens Forsyning ønsker at udvise rettidig omhu og har 

derfor iværksat nærværende strategiproces for at gøre samfundsansvaret me-

re forretningsdrevet og dermed sikre en bæredygtig økonomisk udvikling også 

på længere sigt. 

Titlen på nærværende CSR strategien for perioden 2016 – 2021 er derfor også 

”Fra ansvar for samfund til et forretningsdrevet samfundsansvar”, som en indi-

kation af at selskabet fortsat ønsker at udvikle sig forretningsmæssigt positivt, 

hvor en bæredygtig økonomi går hånd i hånd med forbedring af miljøet og so-
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cial ansvarlighed, således at selskabet understøtter en bæredygtig udvikling for 

både lokalområdet og Danmark som helhed.  

Green Network anbefaler, at strategi og handlingsplan allerede evalueres efter 

første år, for at tune strategiarbejdet og sikre den nødvendige fremdrift i hand-

lingsplanerne. Det skal også bemærkes, at der i den første version af strategien 

ikke er fastsat KPI’er ( måltal ) på alle fokusområderne. 

 

Fig. Vision for Assens Forsyning A/S 
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INTERESSENTANALYSE 

Interessentanalysen er udarbejdet på strategiworkshop den 13. januar 2016. 

Interessentanalysen viser, at de vigtigste interessenter for virksomheden er: 

Medarbejderne, erhvervskunderne, kommunale myndigheder og bestyrelsen. 

De mindst væsentlige interessenter er: Danva / Dakofa, konkurrenter, jobcen-

teret og erhvervsorganisationerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Erhvervsorganisationer 

2. Medarbejdere 

3. Erhvervskunder 

4. Kommunen som myndighed 

5. Bestyrelsen 

6. Kommunen som ejer 

7. Forsyningssekretariatet 

8. Slamaftagere 

9. Entreprenører 

10. Privatkunder ( monopol ) 

11. Danva/Dakofa 

12. Konkurrenter/samarbejdspartnere 

13. Jobcenter 

 

VIGTIGE INTERESSENTER 

MINDRE VIGTIGE  

INTERESSENTER 

1. 
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NYE FORVENTNINGER 

SAMFUNDSFORVENTNINGER 

LOVE OG REGLER 

Drikkevandsressourcer 

Virksomhedspraktik 

Kulturudvikling 

Big data 

Cirkulær økonomi 

Store enheder 

Forsyningssynergi 

Klimaplaner 

Kompetenceplanlægning 

Plast 

Vandsektorloven 

Lovgivning om forsyningsvirksomhed 

Miljøbeskyttelseslovgivning 

Arbejdsmiljøloven 

LICENSE TO OPERATE 

Som en del af væsentlighedsanalysen er der udarbejdet en license to operate 

analyse ( fokusområder, som Assens Forsyning agerer inden for ), hvor forsy-

ningsselskabet vurderer at lokalsamfundet i særlig grad forventer, at Assens 

Forsyning sikrer drikkevandsressourcerne og tager personer på kanten af ar-

bejdsmarkedet i praktik, herunder også vedligeholder samarbejdet med Krimi-

nalforsorgen om indslusning af kriminelle til arbejdsmarkedet gennem praktik-

forløb på genbrugspladserne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende emner vurderer Assens Forsyning at selskabet bør holde øje med: 

Følgende emner er blevet identificeret som de nye forventninger Assens For-

syning har mulighed for at møde de kommende år: Kulturudvikling, Big data, 

cirkulær økonomi, større enheder i forsyningssektoren, forsyningssynergi, kli-

maplaner, kompetenceplanlægning samt plast i affald og spildevand. 

 

 

EMNER DER BØR  

HOLDES ØJE MED 

Overenskomster 
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NULPUNKTSANALYSE 

Assens Forsyning har foretaget en nulpunktsanalyse med selvvurderingsværk-

tøjet CSR Skyline. 

 

 

 

CSR Skyline er bygget op omkring fire kategorier: Environment (miljø), ethics 

(etik), employment (beskæftigelse/arbejdsmiljø/socialt engagement) og eco-

nomy (økonomi). Under de fire kategorier er der 84 temaer, som indrammer 

både nationale og internationale standarder for CSR.  

Ikke overraskende viser nulpunktanalysen, at Assens Forsyning arbejder meget 

med miljødelen og scorer også højt på mange af emnerne i kategorien ’En-

vironment’, herunder bl.a. klimaforhold og bæredygtig teknologier og bære-

dygtig byggeri. Kategorien har samtidig været nem at overskue på baggrund af 

forsyningsselskabets arbejde med Miljøredegørelsen. Virksomheden scorer 

middel til under-middel på kategorien ’Employment’. Her er det særligt samar-

bejdet med jobcentret og kriminalforsorgen som giver en middelscore. Det er 

også dette samarbejde, som slår igennem på ’Ethic’ kategorien. I forhold til ka-

tegorien ’Economy’ er det særligt emnerne ’ressourceeffektivitet’ som har en 

høj scorer. Et emne som interessentinvolvering og dialog, der er fordelt over 

flere kategorier scorer også højt. 

Den overordnede konklusion af nulpunktsanalysen er, at Assens Forsyning har 

godt fat i de bæredygtige aspekter af klima-, miljø og naturforhold, hvorimod 

der kan være et udviklingspotentiale på de øvrige kategorier. For at få et over-

blik over hvor de mest væsentlige fokuspunkter er for Assens Forsyning, er der 

udarbejdet en væsentlighedsanalyse.  

 

 

KONKLUSION  
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Socialdumping 

Big Data 

Mikroplast 

Kompetenceudvikling 

Persondata 

Bæredygtig byggeri 

Bæredygtig teknologi 

Genanvendelse af affald 

Klimaforhold, vandstress 

Lokalsamfundet 

Rent vand 

Ressourceeffektivitet 

Stordriftsfordele 

Energioptimering 

Forureningsbekæmpelse 

Cirkulær økonomi 

Bevarelse af naturlige ressourcer 

Miljøvenlig transport 

CSR kommunikation 

VÆSENTLIGHEDSANALYSE 

Analysen har til formål, at identificere de væsentligste fokuspunkter for Assens 

Forsyning, dvs. de områder som på samme tid er vigtigst for interessenterne 

og vigtigst for forretningen. Med andre ord, det der er strategisk væsentligt for 

virksomheden, at arbejde med i den kommende strategiperiode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentlighedsanalysen og nulpunktsanalysen afslører, at Assens Forsyning er 

ganske fint forberedt på fremtidens udfordringer, for så vidt angår de fleste 

punkter, der fremstår i det ’røde felt’. Måske med undtagelse af ’Persondata’. 

Hvis vi sammenligner med license to operate analysen, så fremgår det at de 

forventninger Assens Forsyning har til fremtidens krav til selskabets bæredyg-

tighedstiltag stemmer godt overens med punkterne i væsentlighedsanalysens 

grønne, gule og orange felter. Her er det især vigtigt at lægge mærke til emner 

som ’cirkulær økonomi’ og ’miljøvenlig transport’ samt ’bevarelse af naturres-

sourcer’, der vurderes at få en stigende indflydelse på virksomhedens forret-

ning. Særligt cirkulær økonomi vurderes som et område med stort potentiale, 

hvilket i øvrigt også harmonerer godt med energioptimering, ressourceeffekti-

vitet, genanvendelse af affald, bæredygtig byggeri og bæredygtige teknologier. 

  

KONKLUSION 
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Det er værd at bemærke, at arbejdsmiljøforhold og kun i begrænset omfang 

sociale forhold er repræsenteret i væsentlighedsanalysen, bortset fra social 

dumping og samarbejdet med lokalsamfundet. Emner som rekruttering af ar-

bejdskraft og employer branding er heller ikke repræsenteret som selvstæn-

digt punkter, men er af Assens Forsynings selvforståelse i et vist omfang inte-

greret i punkterne ’CSR kommunikation’, ’Lokal samfund’ og ’Kompetenceud-

vikling’.     
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GAP-ANALYSE 

Assens Forsyning har benyttet CSR Skyline til at sætte ambitionsniveau (rød 

søjle) på de forskellige emner, der blev behandlet under nulpunktsanalysen 

(blå søjle).  Forskellen mellem baseline (nulpunkt) og ambitionsniveauet udgør 

et gap. ( Se bilag 1. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved at tage udgangspunkt i væsentlighedsanalysens primære fokuspunkter 

(rødt område) udgør gappet på emner følgende scorer: 

EMNE BASELINE MÅL 

Energioptimering 1 3 

Ressourceeffektivitet 3 4 

Kompetenceudvikling 2 4 

Lokalsamfundet 3 4 

Bæredygtig byggeri 2 5 

Bæredygtig teknologi 2 4 

Klimaforandringer 2 5 

Genanvendelse af affald 3 4 

Persondata* ingen ingen 

 

*Der er ikke sat baseline og ambitionsniveau for emnet Persondata, da dette 

emne ikke er standard i CSR Skyline.  
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Nedenstående tabel viser hvad den enkelte score betyder i overskriftform. Jo 

højere score, des større forventninger til virksomhedens samlede systematik 

omkring emnet, herunder målsætninger, beskrivelser, dataindsamling og op-

følgning samt ledelsesmæssige og organisatoriske strukturer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysen viser, at Assens Forsyning i sin kommende strategi har en ambition 

om at komme i fuld ledelsesmæssig kontrol med følgende emner: 

 Ressourceeffektivitet 

 Kompetenceudvikling 

 Samarbejde med lokalsamfundet 

 Genanvendelse af affald 

 Bæredygtig teknologi. 

 

Og være toneangivende i branchen inden for følgende områder: 

 Bæredygtig byggeri  

 Klimaforandringer.  
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MÅL 

Målene er opstillet på baggrund af væsentlighedsanalysen og gap-analysen i 

CSR Skyline. 

Energioptimering 

Elforbruget reduceret med XX % 

XX % af elforbruget skal komme fra alternative energikilder 

Uddannelse og kompetenceudvikling 

2,5 % af lønsummen afvendes til kompetenceløft 

Produktsikkerhed 

Indførelse af ISO 22000 inden udgangen af 2017 ( fødevare kvalitetssikring ) 

Samarbejde med lokalsamfundet 

Lokale virksomheder inddrages i selskabets udvikling af produkter og ydelser 

Bæredygtigt byggeri og teknologi 

I projekterne med nyt renseanlæg, nyt vandværk og nye genbrugspladser i Vis-

senbjerg og Haarby skal bæredygtighed indtænkes, herunder også de bedst 

anvendelige tekniske løsninger.  

Genanvendelse af affald og restprodukter 

50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet 

Det anbefales, at der udarbejdes målsætninger for: 

Ressourceeffektivisering 

Det kan fx i form af et ressourcekatalog over de væsentlige ressourcer, som 

Assens Forsyning enten forbruger i produktionen af rent vand, afledning af 

spildevand, affaldshåndtering m.m. Det kan være en fordel at rangere ressour-

cerne efter hvor stor betydning, de har for virksomheden og interessenterne. 

Endvidere bør det i denne sammenhæng undersøges, hvilke potentielle stor-

driftsfordele og strategiske alliancer der kan indgå i arbejdet.  

Klimaforandringer 

Der bør udarbejdes klare strategiske mål jf. udfordringerne ved klimaforan-

dringer, fx med udgangspunkt i eksisterende og kommende klimaplaner.  

 

 

ANBEFALING 
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AKTIVITETER 

 

 

 Iværksætte projektinitiativer som skal optimere energiressourcer 

til gavn for virksomheden og samfundet 

 Generel minimering af ressourcespild 

 Styrkelse og løbende vedligeholdelse af medarbejdernes uddan-

nelse og kompetenceudvikling 

 Løbende fokus på produktsikkerheden ved vandværket med 

henblik på certificering (ISO 22000).  

 

 

 Samarbejde med lokalsamfundets erhvervsliv og relevante inte-

resseorganisationer 

 Håndtere selskabets persondata med størst mulig sikkerhed. 

 

 

 Bevare naturlige ressourcer og dyreliv 

 Indtænke bæredygtighed i nybyggeri og ved valg at teknologi 

 Deltage aktivt i processerne omkring CO2 emission og klimafor-

andringer 

 Sikre størst mulig genanvendelse af affald og restprodukter 

 Måle miljøpåvirkningen af selskabets aktiviteter 

 Sporbarhed i produkter/service. 

 

 

 Have fokus på udvikling og fastholdelse af medarbejdere 

 Indrette arbejdspladserne, så arbejdsmiljøet bliver attraktivt for 

nuværende og fremtidige medarbejdere 

 Markedsføre / brande Assens Forsyning som en attraktiv ar-

bejdsplads.  

  

BÆREDYGTIG ØKONOMI 

FORRETNINGSETIK 

BÆREDYGTIGT MILJØ 

SOCIAL BÆREDYGTIGHED 
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CSR STRATEGI 

Assens Forsynings CSR strategi for perioden afspejler den samlede forretnings-

strategi med fokus på bedre udnyttelse af virksomhedens menneskelige, øko-

nomiske og miljømæssige ressourcer til gavn for en bæredygtig udvikling i bå-

de virksomheden og samfundet. 

I den kommende periode vil Assens Forsyning derfor have særligt fokus på: 

 Bedre udnyttelse af virksomhedens energi- og råstofressourcer, 

gennem optimering af virksomhedens interne ressourceforbrug 

og bedre udnyttelse af spildevands- og affaldsressourcer, og 

dermed sikre et mindre fodaftryk på miljø og klima 

 Tryghed gennem endnu bedre sporbarhed og større transparens i 

virksomhedens produkter og services, herunder fokus på pro-

duktsikkerhed  

 Bedre udnyttelse af bæredygtige teknologier i såvel produktions-

apparat som nuværende og fremtidige bygninger 

 Skabe en af branchen bedste virksomheder på alle niveauer, 

gennem udvikling af et attraktivt arbejdsmiljø, målrettet kompe-

tenceudvikling og et socialt ansvar overfor såvel egne medarbej-

dere som lokalsamfundet.  

 

 

 


