
DANVA Temadag den 29. april 2015 

- Vandselskabernes samarbejde, fusioner og konsolidering 

Erfaringer første år efter fusionen 
v/adm. direktør John Buur Christiansen, BIOFOS 
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BIOFOS opland 
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15 ejerkommuner 

9 aktionærer 

8 forsyninger (kunder) 

1,2 mio. indbyggere 

3 renseanlæg 

60 km transmissionsledninger 

Omsætning, mio. kr. 493  

Spildevand, mio. m3 122 

Salg af fjernvarme, GWh 43 

Salg af el, GWh 12 

Salg af biogas, mio. Nm3 2,5 



Emner 
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1. De første dage efter fusionen 

2. Konkrete værktøjer til integrationsprocessen 

3. Erfaringer til fri afbenyttelse - hvad skulle vi have gjort 
anderledes? 

4. Hvad er situationen i dag? 

5. Den vigtigste erfaring af dem alle 

6. Spørgsmål 

 



De første dage efter 17. december 2013 

• Ny kaptajn på broen – info til alle medarbejdere og 
interessenter 

• ”Det, du hidtil har gjort, skal du fortsat gøre!” 

Undgå 
handlingslammelse! 

• Kunne udbetale løn! 

• Kunne betale regninger! 

• Forsyningssikkerhed - kerneprocesserne skal virke 

Fokus på tre ting 
fra dag 1 

• De nødvendige ændringer i organisationen 

• Alle administrative funktioner hurtigt på plads, både 
organisation, opgaver og geografisk 

• Nye ledelses- og samarbejdsfora hurtigst muligt 

Få, men 
nødvendige tiltag 

• Ny organisation pr. 1. januar 2014 

• Få flytninger 6. januar 2014 Tidsplan: 
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Konkrete værktøjer - integrationsplan 
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1. Selskabsforhold og ejerrelationer 
2. Strategi og effektiviseringer 
3. Forretningsudvikling 
4. Økonomi og regnskab 
5. Personale, herunder samarbejde 
6. Kommunikation 
7. IT og telefoni 
8. Administration, kontorer, lokaler og flytninger 
9. Kontrakter, aftale, deklarationer og garantier 
10.Ledelsessystem, herunder miljø og arbejdsmiljø 
11.Investeringsbudget og –planer 
12.Projektstyring 
13.Diverse 



Konkrete værktøjer – rapportering om 
kerneprocesserne 
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Erfaringer til fri afbenyttelse 
– Hvad skulle vi have gjort anderledes? 

• ”Ledelsesvakuum” før fusionen/direktionen blev ansat 

− Vigtige beslutninger blev ikke taget, men udskudt/ikke italesat 

− Forkerte beslutninger blev taget 

− Rådgiverne kan få for meget magt 

• Opsige alle aftaler 

− Kutymer, lokumsaftaler, gamle mails kan fylde meget i lang tid 

− Forventninger om, at goder mv. bliver ”højeste fællesnævner” 

− Minimere utryghed og skævvridning af goder 

− Tag ”opgøret” i ét hug! 

• Nye ansættelseskontrakter til alle 

− Stort arbejde, men det lønner sig, da vi fortsat ”roder” med det 

• Større fokus på IT 

− Fælles AD, nye mailadresser, fastsætte sikkerhedsniveauer etc. 

− Èt timeregistreringssystem fra dag 1 

− Fælles økonomisystem hurtigst muligt 
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Hvad er situationen i dag? 

• Kommet godt fra start i 2014 

− Bestyrelsen samarbejder godt 

− Fint samarbejde med alle 15 kommuner og 8 forsyninger 

− Organisationen er tilpasset løbende  

− Økonomien ser fornuftig ud; kraftig reduktion af 
driftsomkostningerne i første regnskabsår 

− Interne samarbejdsstrukturer på plads 

− Retningen for BIOFOS er sat – strategien er formuleret 

• Men, vi er stadig meget, meget langt fra at være i mål!! 

− Langt fra i ”stabil drift” 

− Integrationen særligt på processer og procedurer udestår 

 

 
8 



Vigtigste erfaring af dem alle 

Uagtet fusionen var mellem naboer, 

der har samarbejdet tæt 

både før og undervejs i fusionsprocessen 

og med særdeles mange fællestræk, 

så var det meget overraskende, 

så få konkrete ting, 

der var ens i de to virksomheder! 

 
(Blev opdaget sent, fordi processen var ejerstyret) 
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BIOFOS 

Hovedkontor: 
BIOFOS 
Refshalevej 250 
1432 København K 
post@biofos.dk 
Tlf.: +45 32 57 32 32 
www.biofos.dk 
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Find os på linkedin: http://linkedin/company/biofos 
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