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Baggrund for ejerstrategien 

 

Norddjurs Kommune stiftede aktieselskabet AquaDjurs as pr. 1. oktober 2008. 

Med denne ejerstrategi for AquaDjurs as, ønsker Norddjurs Kommune som eneaktionær, at 
fastlægge en række strategiske målsætninger for selskabet. Den konkrete udmøntning af 
strategien varetages af selskabets bestyrelse og direktion. 

AquaDjurs as er et aktieselskab, der er underlagt regler i bl.a. Vandsektorloven og 
Aktieselskabsloven. Kommunens ejer- og instruktionsbeføjelser er regulerede til at foregå via 
de årlige generalforsamlinger i selskabet. Generalforsamlingen er selskabets øverste 
myndighed og det er generalforsamlingen, der godkender selskabets vedtægter. 

Norddjurs Kommune har udover at være ejer for selskabet også en rolle som myndighed. 
Kommunalbestyrelsen vedtager den overordnede planlægning i form af bl.a. vand- og 
spildevandsplaner samt vedtager ekspropriationer. 

De styringsmæssige relationer mellem ejeren og selskabet er grafisk illustreret i 
nedenstående figur: 

 

 

 

Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 19. marts 2013 
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1. Formål 

Selskabets formål er ifølge vedtægterne at drive spildevands- og vandforsynings-
virksomhed i Norddjurs Kommune og dermed beslægtet virksomhed samt at sikre en 
spildevands- og vandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager 
hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er 
gennemskuelig for kunderne. 

 

2. Målsætninger 

Selskabet er underlagt Vandsektorloven samt Selskabsloven, der således udstikker de 
overordnede rammer. 

Norddjurs Kommunes målsætning for AquaDjurs as er: 

at  Selskabet har hjemsted i Norddjurs Kommune, og understøtter 
kommunens vision samt politiske værdier og strategier.  

at  Selskabet varetager udvikling af kloakforsyningen i Norddjurs 
Kommune med tilhørende beslægtet virksomhed.  

at  Selskabet medvirker til udvikling af vandforsyningen i Norddjurs 
Kommune, idet selskabets fokusområde er vandforsyningen i den 
vestlige del af kommunen.  

at  Selskabet er kendetegnet som et servicemindet selskab med en 
imødekommende og åben dialog i forhold til selskabets ejer, kunder 
og samarbejdspartnere.  

at  Selskabet via god selskabsledelse handler økonomisk forsvarligt og 
sikrer, at selskabets økonomiske værdier bevares og udvikles til gavn 
for selskabets ejer og kunder. 

 

3. Forsyningssikkerhed og sundhed 

Forsyningssikkerhed er en væsentlig parameter for selskabets virke. Selskabet skal 
sikre og udvikle den nødvendige infrastruktur, så forsyningssikkerheden kan 
opretholdes inden for forsyningsområderne, også under hensyntagen til de forventede 
klimaforandringer. Rammebetingelserne er fastlagt i kommunens sektorplaner, 
herunder gældende vand- og spildevandsplaner. 

Selskabet indgår i kommunens samlede beredskabsplan for håndtering af akutte 
forureninger etc., der understøttes af beredskabsplaner for henholdsvis vand- og 
kloakforsyningens område i selskabets regi. 

Hensyn til klima er højt prioriteret i Norddjurs Kommune. Selskabet skal således 
medvirke til at opnå kommunens mål inden for klima- og energiområdet, idet 
energieffektiviseringer etc. indgår som en del af kommunens bidrag. 

 

4. Koordinering og gensidig orientering 

Koordinering og gensidig orientering mellem selskab og kommune sker som 
udgangspunkt via kvartalsvise dialogmøder med deltagelse af kommunens teknik- og 
miljøchef samt selskabets direktør. Herudover orienteres løbende og gensidig om 
sager / beslutninger af relevans for selskabet henholdsvis kommunen. Som led heri 
fremsender selskabet referater fra bestyrelsesmøder til orientering. 
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Der afholdes et årligt dialogmøde mellem selskabets og kommunens teknik- og 
miljøudvalg. 

Med henblik på koordinering af anlægsaktiviteter, og herunder minimering af gener 
for borgere etc., afholdes et årligt koordinationsmøde, ligesom selskabet årligt 
fremsender anlægsplaner for det / de kommende år til kommunens vejafdeling. 

Selskabets årsberetning fremsendes til kommunen sammen med indkaldelsen til den 
årlige generalforsamling. 

Selskabets takster og takstprognoser fastlægges med afsæt i takststrategien og 
herunder de centrale prislofter fra forsyningssekretariatet. Takster for det kommende 
år fremsendes til kommunens behandling / godkendelse i december måned. 

 

5. Samarbejde, herunder sideordnede aktiviteter 

Kommunen ønsker at bevare sin indflydelse med selskabet via ejerskab af selskabets 
aktiver / aktier.  

Selskabet kan i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, og 
med generalforsamlingens godkendelse, fusionere med andre vand- og spildevands-
selskaber.  

Selskabet kan indgå samarbejder med andre vand- og spildevandsselskaber, herunder 
få udført eller udføre opgaver for andre, såfremt opgaven indgår i selskabets 
kerneforretningsopgaver. Endvidere kan selskabet efter aftale indgå i samarbejde 
med, og afsætte ressourcer til myndighedsforberedende arbejder for kommunen jf. 
gældende regler herfor. 

Specifikke miljømål eller servicemål til selskabet udmøntes via konkrete miljø og 
servicemål under hensyntagen til hvad der kan integreres i selskabets prisloft i 
henhold til gældende regler herfor. 

 

6. Bestyrelse  

Selskabet ledes af en bestyrelse der består af repræsentanter udpeget af Norddjurs 
Kommune (flertal), og forbruger- og medarbejder repræsentanter. Af habilitetshensyn 
er der ikke sammenfald mellem medlemmer af kommunens miljø- og teknikudvalg og 
bestyrelsen. De af kommunen udpegede bestyrelsesmedlemmer skal have følgende 
kompetencer: 

- Indsigt i kommunale forhold. 

- Indsigt i / interesse for forsyningsmæssige forhold. 

- Økonomisk og forretningsmæssig indsigt, herunder kendskab til 
årsregnskabs- og aktieselskabsloven. 

   

7. Benchmarking 

Med reference til Vandsektorloven gennemfører selskabet en årlig benchmarking. 
Konklusioner offentliggøres på selskabets hjemmeside. 

 

8. Revision af ejerstrategi 

Ejerstrategien er et dynamisk redskab der evalueres en gang årligt, og ajourføres 
minimum hvert fjerde år. 


