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1. Velkommen 
Her har du mulighed for at blive klogere på hovedlinjerne i vores nye 2025 
strategi.  

1.1 Lidt om afsættet 
Vores 2020 strategi har, siden den blev vedtaget i november 2013, været os en 
rigtig god hjælp i forhold til at have en klar og fælles forståelse af virksomhedens 
drift og udvikling over tid. 
 
Det går godt i Herning Vand. Vi fortsætter den gode kurs, og mængden af 
opgaver ligger på et stabilt niveau. Vi har en stærk organisation, hvor 
medarbejderne spiller hinanden gode og siger til og fra i en åben og tillidsfuld 
atmosfære. 
 
Der er et godt samarbejde i bestyrelsen, og bestyrelsen roser medarbejderne og 
ledelsesteamet.  

1.2 Lidt om strategiarbejdet 
Da vi medio 2019 begyndte at arbejde med en ny 2025 strategi, var det vigtigt 
for bestyrelsen, at den nye strategi skulle blive til i et tæt samarbejde mellem 
medarbejdere, ledelse og bestyrelse.  
 
Vi har gennemført et forløb, hvor vi gennem tre runder fordelt over et års tid har 
arbejdet med at pejle os ind på mål og indsatser for perioden 2020 til og med 
2025. 
 
Vi har særligt grund til at være stolte af de resultater, som vi skabte sammen på 
temadagen i VIP Loungen på MCH Arena den 22. september 2020. 

1.3 Lidt om stolthed 
Det er en dejlig oplevelse at være stolt af noget. Stoltheden giver energi og mod 
på fremtiden. Vi har samlet en buket, som fortæller, hvorfor vi er stolte af at 
være en del af Herning Vand: 
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2. Fundamentet 
2.1 Ejerstrategien af 14. maj 2019 
Byrådet ønsker et lokalt selskab med den mulighed, det giver for indflydelse, som 
samtidig kan understøtte udviklingen i kommunen, både hvad angår erhverv og 
bosætning. 
 
Byrådet ønsker et selskab, som fremstår serviceorienteret, agerer proaktivt, 
tænker langsigtet, leverer vand af god kvalitet, renser spildevand, bidrager til 
klimatilpasningen og det til lavest mulige priser. 
 
Byrådet ønsker et selskab, som er løsnings- og samarbejdsorienteret og har fokus 
på effektiv og sikker drift samt bevarelse af værdierne i selskabet. 
 
Byrådet ønsker et selskab, som er en god arbejdsplads og viser åbenhed indadtil 
og udadtil. 
 
Byrådet ønsker et selskab, som udviser social ansvarlighed. Det skal ske i en 
naturlig balance med selskabets kerneopgave og krav om effektivitet. 
 
Byrådet ønsker et selskab, som søger projektsamarbejde med andre selskaber og 
virksomheder indenfor relevante områder. 
 
Du kan læse ejerstrategien her: Ejerstrategi maj 2019 
 

2.2 Missionen hos Herning Vand 
Vi sikrer sundt vand. 

2.3 Visionen hos Herning Vand 
Herning Vand efterlader ingen regning til eftertiden. 

2.4 Ambitionen hos Herning Vand 
Vores kunder ser os som en kompetent og effektiv leverandør. 

2.5 Værdier hos Herning Vand 
Ansvarlighed. Troværdighed. Samarbejde. Helhed. 

2.6 Forretningsprincipper hos Herning Vand 
Vi er åbne udadtil og indadtil. 
 
Vi tænker miljø i alt, hvad vi gør. 
 
Vi er ydmyge overfor vores monopol. 

2.7 Ledelse hos Herning Vand 
En medarbejder beskriver ledelse hos Herning Vand på denne måde:  
 
En synlig og ansvarstagende projektledelse der er afklaret, målrettet og 
rammesættende, og som i sin ageren er præcis, tydelig og ærlig. Skal som følge 
af kommunalt ejerskab og monopol være ekstra lydhør, åben samt dialogsøgende 
og skal kunne fremstå som et forbillede i samfundet. 
 

https://herningvand.dk/wp-content/uploads/2019/10/Ejerstrategi-af-140519.pdf
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Når vi gennemfører projekter, giver vi mulighed for personlig læring og 
fordybelse. Vi vil sikre vidensdeling på tværs mellem kollegaer og 
samarbejdspartnere. Vi vil bruge de bedste teknikker og metoder til at opnå 
holdbare anlæg og sikker drift til bedst mulige priser. 
 

3. Hovedmål for 2025 

 
4. Strategiske temaer 
På temadagen i september 2020 opsamlede vi sammen et række gode spørgsmål. 
Spørgsmålene kan læse her Opfølgning temadag - kort udgave og her Opfølgning 
temadag - lang udgave. 
 
Teksterne nedenfor giver svar på spørgsmålene i en endnu mere koncentreret 
form. 

4.1 Tema 1: Motoren.  
Har vi hænder og hoveder nok? 
Vi har travlt, og der er flere opgaver på vej. Derfor et det centralt og vigtigt, at vi 
med passende mellemrum ser på opgavefordelinger og ligeledes, hvordan vi løser 
opgaverne. 
 
Vi vil blive endnu bedre til at arbejde med vigtige ting, som haster og som 
næste prioritet vigtige ting, som ikke haster.  
Det kan vi gøre ved at skrue ned for ikke vigtige opgaver, som haster. 
 
Vi vil blive endnu bedre til at sige nej med en begrundelse eller ja med en 
betingelse. 
 
Hvordan sikrer vi plads til alle på værkstedet, i baderummet, i kantinen 
og på kontoret? 
Inden sommeren 2021 vil vi sammen finde et svar og ditto igangsætte 
handlinger, som skaffer det, vi har brug for. 
 
Vi forventer at blive på Ålykkevej i mindst 5 år. 
 
 
 
 

https://herningvand.sharepoint.com/sites/Ledelseshaandbog/Shared%20Documents/M%C3%A5l%20og%20Handlingsplaner/Strategi%202025/Opf%C3%B8lgning%20temadag%20-%20kort%20udgave%20.docx?web=1
https://herningvand.sharepoint.com/sites/Ledelseshaandbog/Shared%20Documents/M%C3%A5l%20og%20Handlingsplaner/Strategi%202025/Opf%C3%B8lgning%20temadag%20-%20lang%20udgave%20ver01.docx
https://herningvand.sharepoint.com/sites/Ledelseshaandbog/Shared%20Documents/M%C3%A5l%20og%20Handlingsplaner/Strategi%202025/Opf%C3%B8lgning%20temadag%20-%20lang%20udgave%20ver01.docx
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Kan vi blive dygtigere til at dele viden? 
Vi tror på, at vi kan øge sammenhængskraften og videndelingen bl.a. via 
Yammer, gåture, snakke i kantine og arrangementer med både socialt og fagligt 
indhold. Lad os sammen få det til at ske. 
 
Når vi deler gode historier, bliver vi stolte og stærkere – hvad er din gode 
historie? – og hvordan kommer jeg til at høre om den? 
 
Uddannelse og kompetencer – har vi styr på det? 
Senest medio 2021 har vi skabt en oversigt, hvem, ved, hvad: Oversigten skal 
være værktøjet, som viser, at at vi har den viden, der er nødvendig – også om 2-
3 år. 
Lederen skubber på, medarbejderen efterspørger. Det fører til gensidige aftaler 
mellem leder og medarbejder om hvad og hvordan ift. opkvalificering.  
 
 

4.2 Tema 2: Driftsomkostninger 
Mere for mindre - kan vi blive ved, og skal vi det? 
Svaret er et ubetinget ja. Det har været en nøgle til at gøre os til det, vi er i dag. 
Vi er et monopolselskab. Det er en kæmpe fordel, som skaber en sikker ramme 
for vores arbejdsplads.  
 
Vi har valgt at være ydmyge over for monopolet. Det betyder, at vi vil sørge for 
holdbare anlæg og sikker drift til den bedste pris. Det gør vi ved at følge med og 
udvikle bedre og billigere måder at løse opgaven på. 
 
Hos os betyder den bedste pris en pris, som skaber den bedste balance mellem 
penge, miljø og mennesker. 
 
Vi vil fortsætte med at blive bedre og have det både godt og sjovt samtidig. Vi 
mener det helt konkret. Vi har vist, at vi både kan og vil gøre det sammen. 
Attraktive partnerskaber gælder også internt og på tværs af afdelinger og 
grupper. 
 
Har vi styr på indkøb – gør vi det godt nok? 
Vi gør det på mange måder godt. Vi har stadig nogle hjørner, hvor vi kan finde 
lidt mere for lidt færre penge. Det hedder godt købmandskab. 
Vores indkøbsanalyse for årene 2017-2018-2019 viser os noget om, hvor vi kan 
hente mere. Dialog med leverandører, udbud og forhandlinger er vejen frem. 
 
Kan tallene fra indkøbsanalysen gøres offentlig?  
Vi vil bevidst arbejde med at synliggøre gevinsterne, som bliver skabt gennem 
nytænkning og godt købmandskab. 
 
Her er plads til den gode historie, som bliver fortalt, der hvor resultaterne bliver 
skabt. 
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Hvad skal vi selv løse og hvad er det bedst at købe udefra? 
IT-hosting, grønt vedligehold, kantinen, TV-inspektion og slamsugning kan vi 
vælge at gøre selv. Indtil nu har det ikke være muligt at få det til at give os den 
bedste pris. 
 
Findes der robuste eksempler, som giver os den bedste pris ved at gøre det selv – 
som f.eks. en svejser, en mini graver til stikledninger, handler vi på det – du er 
meget velkommen hos nærmeste leder.  
 
 

4.3 Tema 3: Asset Management – 40 års plan 
Hvad bliver besparelsen ved at bygge et nyt vandværk? 
Bestyrelsen har truffet en principbeslutning i november 2020. Vi bygger et nyt 
vandværk for at få holdbare anlæg og sikker drift til bedst mulige priser. Det skal 
både tænkes og regnes rigtig grundigt igennem. Endeligt beslutning træffes i 
2021. Vandværket bliver bygget i nærheden af Løvbakkerne. 
 
Hvad indeholder strukturplanen for syd? 
En analyse af kloakområdet i byerne i den sydlige del af Herning Kommune, så vi i 
god tid får det rette overblik til at træffe de rigtige beslutninger. Skal vi nedlægge 
renseanlæg? – hvor og hvorfor? Svaret skal give os holdbare anlæg og sikker drift 
til de bedste priser. 
 
40 års planen – opdatering i 2020 - investerer vi nok? 
Vi har fokus på, om der er for store efterslæb på renovering af ledninger, da 
udgifter til punktopgravninger stiger eksponentielt. Jo større investering i givne 
områder, jo mindre driftsudgifter. 
 
Hvordan kan vi løse en af de store udfordringer med de relativt mange gader, 
hvor tilstanden på kloakkerne er acceptabel, men dimensionen alt for lille, og 
dermed giver udfordringer, f.eks. kælderoversvømmelser? 
 
Hvad mener I med ”Asset management”? 
Det betyder, at vi forsøger at købe, bygge og anlægge ting på en måde, så vi får 
holdbare anlæg og sikker drift til bedst mulige priser. Det betyder, at vi ser på 
risiko for driftsforstyrrelser, og vi ser på økonomien som anskaffelsespris, levetid 
og driftsomkostninger i den samlede levetid. Nogle af jer gør det samme, når I 
køber en ny eller lettere brugt bil. 
 
Vi vil fortælle om AM og opdateret 40 års plan internt og eksternt. Klogt og 
afstemt med bestyrelsen i fuld åbenhed. 
 

4.4 Tema 4: Digitalisering – mere for mindre 
Vores landkort for digitalisering fra 2017 har hjulpet os til realisering ny IT-
platform, SharePoint og Intranet. 
 
Hvad har første prioritet på landkortet frem mod 2023? 
 
Vi har siden juni til oktober 2020 haft en dialog med konsulenthuset Implement.  
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Kortlægningen har vist os, at der er brug for indsatser på 6 områder: 
 
IT-system eftersyn 
Vores udbud af hosting, drift og support har vist os, at der er brug for et bedre 
systemoverblik. Desuden er der behov for et eftersyn af bl.a.:  
• om der er systemer, som har en mangelfuld anvendelse 
• om der er ens funktioner/opgaver, der løses i 2 forskellige systemer 
 
 
Styring af it-investeringer og it-udvikling 
Vi har mulighed for at hente endnu mere synergi ved at arbejde mere på tværs af 
afdelingerne og øge brugen af de systemer, som vi allerede har indkøbt. Det 
betyder, at vi vil styrke koordineringen i forbindelse med investering og udvikling 
af IT. Dette vil bl.a. ske ved krav om standardiseret dokumentation forud for 
disponering. 
 
IT-undervisning 
Vi vil fortsætte interne ”lektiecafeer”, som skaber nytte for medarbejderne med 
det samme.  
 
IT-sikkerhed, risikovurdering og beredskab 
Vi har fået et nyt it-systemlandskab i 2020. Derfor skal vores it-sikkerhedspolitik 
med tilhørende retningslinjer genbesøges. Den nuværende beredskabsplan på it-
området er utilstrækkelig. Derfor vil vi i samarbejde med vores it-hosting partner 
kortlægge og vurdere risici og udarbejde en dækkende beredskabsplan. 
En ny beredskabsplan vil kunne være på plads ved udgangen af marts måned 
2021. 
 
Fortsat forbedring af datakvaliteten 
Vi arbejder – og skal fortsat arbejde med – at forbedre vores datakvalitet. Vi 
arbejder målrettet med dette på bl.a. kort- og gisområdet. Det er ledelsens 
vurdering, at vi allerede arbejder med kvaliteten, der hvor behovet er. Dette 
delprojekt skal sikre os, at der ikke er områder, som får for lidt fokus.  
 
Nemt at være kunde i Herning Vand 
Projektet handler både om digitalisering og om andre ting. Vi vil kigge på de 
forskellige kontaktpunkter, vi har med kunderne – også dem, der ikke har med 
kundeafregning at gøre. Vi vil analysere, om det er nemt at være kunde i Herning 
Vand. Det vil bl.a. sige om, vi skal have bedre digitale løsninger, og om 
kommunikationen er god nok i alle led.  
 
Det skal afspejle sig på tværs af afdelinger, at der grundlæggende er tilfredshed 
med it-værktøjerne. 
 
Digitalisering er et hjælpeværktøj, som skal gøre det lettere for os at nå vores 
2025 mål. Vi gør det ikke, fordi vi kan, vi gør det, fordi det gør gavn for 
kunderne. 
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4.5 Tema 5: Klimarobusthed – vand oven- og nedefra 
 
Hvad menes der med, at vi går fra 75% til 100% finansiering? 
Det betyder, at vandselskaberne efter 1. januar 2021 kan betale 100% af 
omkostningerne til både anlæg og drift af f.eks. klimasøer. Ikke bænke, stier og 
andre dele som ikke er nødvendige i forhold til forsinkelse og rensning af 
regnvand. 
 
Ændringen betyder også, at vi kan tage projektrollen på opgaverne. 
 
Omkostninger til klimatilpasningsprojekter skal indgå i vores budgetter og betales 
over vandafledningsprisen. 
 
Min by – planlagte projekter 
Vi har nu en hjemmeside, hvor det er nemt for husejerne at se, hvornår kloakken 
skal separeres eller fornyes. Her kan du for alle byerne se vores planer frem til 
2027. Min by 
 
Hvordan forholder bestyrelsen sig til klimatilpasningsprojekter? 
Vi drøfter løbende disse projekter og betalingen herfor. Det er ofte samlet set en 
god ide at gennemføre klimatilpasningsprojekter. Landspolitisk har Folketinget 
valgt en model, hvor betalingen sker 100% over vandtaksten. Den kan vi ikke 
ændre, så vi løser opgaven jf. ejerstrategien. Nye opgaver betyder ikke, at 
behovet for separering og kloakfornyelser bliver mindre. 

4.6 Tema 6: Projekt Verdensmål – en plan 
 

 
 
Hvordan bliver verdensmålene synlige og konkrete i Herning Vand? 
Det er vigtigt, at vi nu tager næste skridt og får flere engageret i at skabe mere 
for mindre her hos Herning Vand. 
 
Ageeth er tovholder på opgaven og får hjælp til en plan fra Birgitte, Lars og 
Morten. Planen kommer inden 15. december 2020. 
 
Gamle dieselbiler contra nye el-biler 
Jan og Benny ser på behovet. Vi har brug for udskiftning, vi har pengene og nu 
sker det noget. Inden 1. april 2021 (velvalgt dato) har vi købt mindst én el-bil og 

https://herningvand.dk/privat/her-arbejder-vi/
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ditto elcykel. På den lidt længere bane - 2-3 år - kommer der til at ske meget 
mere. 
 
Salg af el fra gas motoren 
Vi producerer ca. 2,7 mio. kWh strøm ud fra slammet fra renseanlægget. Vi 
sælger det ud på nettet, for det giver os den bedst pris. 
 
Varmepumpe på udløbsvandet fra renseanlægget. 
Bestyrelsen har set et forprojekt, hvor vi tænker, at Verdo skal eje og drive en 
varmepumpe, som kan producere ca. 7 MWh varme til fjernvarmenettet.  
Drøftelserne med Verdo er genoptaget i november 2020. 
 
Energi- og klimaneutral vandsektor i 2030 
Miljø- og Fødevarestyrelsen udsender i november 2020 ønsker til indsamling af 
informationer om vandselskabernes ambitionen på området. Ambitionerne skal 
indsendes ultimo februar 2021, så en samlet plan kan præsenteres på IWA 
konferencen i København i maj 2021. 
 
Herning Vand ønsker aktivt at bidrage til at skabe en energi- og klimaneutral 
vandsektor i 2030. 
 
Kunne man tænke verdensmålene ind som helhed i Herning Vand? 
Så det også er i det små, vi tager hensyn til klimaet? 
 
Det kan vi helt sikkert. Vi har været der tidligere, så godt at sætte fokus også på 
de mindre ting. Det handler også om bevidsthed i indkøb, handlinger med mere. 
 

5. Strategiske projekter 
Vi har her ultimo 2020 gang i en række strategiske projekter. Samlet set er der 
tale om 19 projekter. Senest halvårsstatus på de strategiske projekter er sket i 
november 2020. Du kan se resultatet her Strategiske projekter - halvårsstatus Q4 
2020 
 
Senest ved udgangen af 1. kvartal 2021 vil vi formulere og prioritere hvilke 
strategiske projekter, der skal lede os frem mod vores overordnede hovedmål for 
2025. Det betyder, at der vil være en plan for hvert af de strategiske projekter. 
Planen skal indeholde konkrete oplysninger om mål, handlinger, ansvarlig, tid, 
økonomi samt succeskriterier.  
 
På overskrift niveau kender vi pt. følgende projekter: 
 
1. Rensemetode for DNV Gødstrup i drift senest december 2023. 
2. Beslutning om fremtidens vandforsyning senest september 2021. 
3. Ny strukturplan for SYD klar ultimo 2022. 
4. Uvedkommende vand – vi reducerer med 300.000 m3/år i perioden. 
5. Digitalisering – 6 projekter nævnt under punkt 5.2 
6. Plan for vores bidrag til energi- og klimaneutral vandsektor i 2030. 
7. Plan for reduktion af overløb. 
8. Plan for arbejdet med FN’s verdensmål. 
9. Hvem har vandsvaret? – vi skaber gode svar i samarbejde og partnerskaber. 

https://herningvand.sharepoint.com/:w:/s/Ledelseshaandbog/EbphMggvy0dKgD_1CJOYU54B773qY6E7mTu8UavLlM9EXQ?e=V9jOdb
https://herningvand.sharepoint.com/:w:/s/Ledelseshaandbog/EbphMggvy0dKgD_1CJOYU54B773qY6E7mTu8UavLlM9EXQ?e=V9jOdb
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10. Indkøb og bedre planlægning – kan vi hente 7,5% i perioden? 
 

6. Ny strategiplakat  
Vi fejrer den færdige plakat og den færdige tavle med teksterne fra ”derfor er jeg 
stolt af at arbejde hos Herning Vand”. Det sker med champagne og kransekager, 
når tiden er moden til det. 
 
 
 
  



      VI SIKRER  
SUNDT VAND

w

Tryghed for levering
Vi sikrer, at du altid har rent vand i  
hanen, og at du kan komme af med  
dit spildevand.

Tryghed for sundhed
Vi sikrer, at det vand du drikker,  
er rent - og sundt.

      KONKURRENCE- 
PARAMETRE
1 Kvalitet af leveret og udledt vand

2 Service

3 Pris

       VISION 
w

Herning Vand efterlader  
ingen regning til eftertiden.

       AMBITION 
w

Vore kunder ser os som en kompetent 
og effektiv leverandør.

MÅLSÆTNING 2025
Ansvarlighed
Holdbare anlæg og sikker drift til bedst mulige priser.

Attraktive partnerskaber
Vi skaber stærke resultater sammen.

2021-23 Bedst mulige takster for fremtiden
Fremtidens vandforsyning
Hvem har vandsvaret?
Strukturplan SYD

2024-25 Flere fælles løsninger

December 2020

Fokusområder 2021–2023
Partnerskaber
Vi finder en biologisk renseløsning for DNV Gødstrup
Vi løser flere opgaver i samarbejder og partnerskaber
Bæredygtigt Herning

Digitalisering
Data skaber ny værdi for kunderne
Asset Management og sikre data
Vi finder tid gennem uddannelse og RPA

Motoren i Herning Vand
Medarbejdere og ledelse bliver dygtigere gennem 
uddannelse og samspil indadtil og udadtil
Næste generation – glidende generationsskifte

Delmål
Meningen bliver tydeligere for alle
Tilfredse og dygtige medarbejdere
Fremmøde >97%

December 2020

w

      FORRETNINGS- 
PRINCIPPER 
Vi er åbne udadtil og indadtil

Vi tænker miljø i alt vi gør

Vi er ydmyge overfor vores monopol

w

w

VÆRDIER 
w

Ansvarlighed

Troværdighed

Samarbejde

Helhed
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