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Ydre og indre 
rammer

StrategiMål Handlingsplaner

Forord

Rent vand er vigtigt. Effektive kloakker og godt drikkevand er forudsætnin-
gen for god folkesundhed.

Vandsektoren gennemgår i disse år markante forandringer, der stiller store 
krav til omstillingsparathed. Senest aktualiseret med en ny økonomisk regule-
ring fra 2017.  

AquaDjurs er et af de mindre vand- og spildevandsselskaber i den danske 
vandsektor. At være et mindre selskab i en foranderlig branche kræver fremsy-
nethed og prioriteringer. 

Denne strategiplan er udarbejdet på fundamentet af strategiplanen fra 2013, 
der har sikret et godt og solidt udgangspunkt for den fortsatte udvikling af 
AquaDjurs. Det er en dynamisk 4 års strategiplan, som opdateres årligt.

Strategiplanen tager afsæt i de ydre og indre rammer og udstikker pejlemær-
kerne for udviklingen af AquaDjurs frem mod 2020.

Strategiproces
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Rammevilkår
 
AquaDjurs er et aktieselskab, der er hundrede procent ejet af Norddjurs 
Kommune, og selskabets formål er at sørge for rent vand. 

Vandselskabernes hovedaktiviter er defineret i Vandsektorloven, der ligeledes 
fastsætter de økonomiske rammer som selskaberne er underlagt/reguleret via 
Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.  

AquaDjurs blev stiftet i 2008 efter en udskillelse fra den kommunale forvalt-
ning. Udgangspunktet var, at udskille myndigheds- og driftsopgaverne, således 
at myndighedsopgaverne forblev i den kommunale forvaltning, mens drift og 
økonomi blev placeret i et selskab, der fungerer på private vilkår. 

Ejerstrategien  
Norddjurs Kommune har i ejerstrategien for AquaDjurs bl.a. opstillet en række 
målsætninger, herunder bl.a.: 
 
• Selskabet varetager udviklingen af kloakforsyningen i Norddjurs Kommune og 
   medvirker til udvikling af vandforsyningen i den vestlige del af kommunen.
• Selskabet skal handle økonomisk forsvarligt og sikre, at selskabets værdier 
   bevares og udvikles. 
• Kommunen ønsker at bevare sin indflydelse med selskabet via ejerskab af 
   selskabets aktiver/aktier. 
• Selskabet kan indgå samarbejder med andre vand- og spildevandssel -
   skaber og med generalforsamlingens godkendelse fusionere med andre.

Relationerne mellem ejer, selskab og den kommunele myndighed fremgår af 
nedenstående figur. 

Norddjurs i tal 

38.000 indbyggere

4.500 sommerhuse

1.400 virksomheder

15.000 arbejdspladser

114 km kystlinje

743 km3 areal

AquaDjurs 

Bestyrelse

Drift, vedligehold 
og anlæg af vandforsyning 

og spildevandssystemer

Årsbudget
Årsrapport

Strategiplan

Udmønte ejerstrategi

Norddjurs Kommune 
(Myndighed)

Regulativ for Vand og 
vedtægter for Spildevand

Vandforsynings-, Spildevands-
 og Klimatilpasningsplaner

Tilslutningstilladelser

Indvindings– og 
udledningstilladelser

Ekspropriation

Godkendelse af takster og betalingsvedtægt

Tilsyn

Norddjurs Kommune 
(ejer)

Ejer 100 % af aktierne i 
AquaDjurs A/S

Ret til at træffe beslutning 
om selskabets udøves på 

generalforsamling

Ejer udpeger bestyrelse 
og forholder sig til 

selskabets resultater

Ejerstrategi

Figur: Styringsmæssige relation mellem ejer, selskab og kommunal myndighed
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AquaDjurs er et naturligt monopol, hvis indtægter er baseret på brugerbetaling 
fra selskabets vand- og spildevandskunder. Det er vores ansvar at anlægge, 
drive og udbygge vand- og spildevandsforsyningen i Norddjurs Kommune. Jf. 
vandsektorloven skal dette ske på en ”effektiv måde der er gennemsigtig for 
kunderne, giver lavest mulige stabile priser og som samtidig sikrer en vand- 
og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager 
hensyn til forsyningssikkerhed, klima og naturen”.
 
Samfundsansvar og bæredygtighed
Vi er en moderne miljøvirksomhed, hvor samfundsansvar og bæredygtighed er 
en naturlig del af den måde, vi driver virksomhed på  - integreret i selskabets 
tre bundlinjer: økonomi, klima & miljø samt samfund. 

AquaDjurs er GMC miljøcertificeret. Et lokalt forankret alternativ til de interna-
tionale miljøstyringssystemer, der løbende sikrer overblik over virksomhedens 
forbrug af ressourcer og påvirkninger af miljøet etc. 

Vores ejer, Norddjurs Kommune har i 2012 tiltrådt den europæiske Borgme-
sterpagt (The Covenant of Mayors). En forpligtigelse der stiller krav om Co2 
reduktion i Norddjurs Kommune. Et element i udviklingsplanen for AquaDjurs 
er således, at medvirke til at minimere det negative aftryk på miljø og klima.

1

Styrker 

Styrker er det vi er gode til 
i AquaDjurs

• Fleksibilitet og omstillingsparathed 
• Visionære og engagerede 
• Godt image og attraktive priser
• God arbejdsplads og godt sammen-
   hold (omsorgskultur)
• Stor erfaring og viden

Svagheder

Svagheder er noget AquaDjurs ikke har 
eller gør mindre godt
 

• Sårbarhed (få medarbejdere) 
• Aldersfordeling 
• Begrænsede spidskompetencer
• Få alle med (mange forandringer)

Muligheder

Mulighederne kan være 
mange eller få for AquaDjurs. 

•  Samarbejder 
•  Udvikling af kerneforretningsopgaver
• Kompetenceudvikling

Trusler 

Truslerne er faktorer i omgivelserne der 
kan true AquaDjurs. 

• Miljøuheld/dårligt image
• Fysisk placering, herunder rekruttering
• Klimaforandringer

S W O T

Figur: SWOT 2016

• Fusioner 
• Effektiviseringskrav
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FN´s verdensmål 2015 - 2030 
 
I lyset af de mange globale udfordringer har FN i 2015 vedtaget en plan med 
17 verdensmål, som søges opnået indenfor de kommende 15 år. I en samlet 
indsats skal regeringer, virksomheder og organisationer i både I- og U-lande i 
fællesskab gøre fælles front mod de største udfordringer verdens står overfor 
i øjeblikket. 

Det er således meningen at alle aktører skal finde det eller de områder, hvor 
de hver især kan hjælpe med at skabe en positiv udvikling i verden.

AquaDjurs har helt naturligt valgt at fokusere på at hjælpe med at løse de 
globale udfordringer indenfor:

               Vand og sanitet (med fokus på at levere rent drikkevand)

 
               Liv i havet (med fokus på at rense spildevand)

 
               Bæredygtige byer (med fokus på klimatilpasning ift. overfladevand)  

1
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Spildevandsforsyning Vandsforsyning

Tekniske anlæg

Vand- og kloakforsyning er et centralt element i infrastrukturen for 
Norddjurs Kommune.

Spildevandsforsyning (fra 8 til 1 renseanlæg)  
” På Djursland vil vi håndtere regnvand lokalt, lede renset spildevand til Katte-

gat og gøre det samfundsøkonomisk optimalt”  

Citat fra fællesvision for rensning af spildevand på Djursland

Spildevandsrensningen under AquaDjurs er centraliseret og foregår på Fornæs 
Renseanlæg med afledning via en havledning til Kattegat kombineret med, at 
spildevandet fra den vestlige del af kommunen ledes til rensning på Randers 
Centralrenseanlæg. 20 % af belastningen på Fornæs kommer fra Syddjurs Kom-
mune. Derudover driver vi to lavteknologiske anlæg, hvoraf det ene ligger på 
Anholt. 

AquaDjurs behandler årligt 5 mio. kubikmeter spildevand. Fra Norddjurs Kom-
mune kommer spildevandet fra 16.150 kunder, håndteret via 210 pumpestatio-
ner og 1.150 km. ledningsanlæg. 
 
Fornæs Renseanlæg er designet til en belastning på 62.000 personækvivalenter 

og er i dag ca. 75 % belastet.  Anlægget har således kapacitet og potentiale til at 
modtage og behandle yderligere spildevandsmængder, til gavn for den fremtidi-
ge udvikling på Djursland.  

Klima (fra fælleskloak til separatkloak)

AquaDjurs arbejder tæt sammen med Norddjurs Kommune i forhold til de frem-
adrettede klimaløsninger, med primært fokus på separatkloakering (adskillelse af 
regn- og spildevand), skybrudssikring samt energi og CO2 reduktion. 80 % af op-
landet er separatkloakeret, og i planperioden frem til 2022 separeres yderligere 
1000 ejendomme.  
 
Vandsforsyning (fra 3 til 1 fælles vandværk)

AquaDjurs sørger for rent vand i den vestlige del af Norddjurs Kommune, og 
er en del af Vandsamarbejde Vest Djursland. Et samarbejde der består af 5 
private vandværker og AquaDjurs. Indtil 2018 leverer AquaDjurs vandet fra 3 
vandværker beliggende i Allingåbro, Lystrup Strand og Udbyhøj. Der produceres 
knap 200.000 kubikmeter pr. år, distribueret via 110 km. ledningsanlæg til 1.800 
kunder. 

Fra 2018 leveres vandet fra et fælles vandværk under Vandsamarbejde Vest 
Djursland kombineret med, at de eksisterende vandværker fortsætter som distri-
butionsvandværker. Det nye vandværk har kapacitet og potentiale til, at forsyne 
et større geografisk område.
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Medarbejdere i tal      2017

Antal ansatte                           22  

Procentfordeling, kvinder   32 %

Procentfordeling, mænd     68 %

Gennemsnitsalder                 49 

 
 

 

   

Figur: Uformel organisationsdiagram

Norddjurs 
Kommune

Figur: Organisationsdiagram

AquaDjurs A/S Vandsamarbejde 
Vest Djursland A/S 

1/6 ejerskab

Økonomi &  
kunder

Distribution &  
produktion

Plan & projekt

Organisation

AquaDjurs er teamorganiseret. Vi sætter kunder, kommunikation og kultur 
højere end hierarki. 
 
Derfor er vores formelle organisationsstruktur suppleret med et rundt  
uformelt organisationsdiagram, der illustrerer den måde vi arbejder,  
og gerne vil kendetegnes på.
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Prioritering og fokus på kerneforretningsopgaver
Fokus på kerneforretningsopgaver kombineret med samarbejder og udlicite-
ring, er et strategisk fundament i forhold til selskabets drift og fremadrettede 
udvikling.  

I AquaDjurs udfører vi kerneforretningsopgaver (”skal opgaver”) i eget regi. 
Fleksibilitet og ressourceudnyttelse sikres via varetagelse af en række aktivi-
teter med direkte tilknytning til kerneforretningsopgaverne (”kan opgaver”). 
Aktiviteter der også vil kunne udføres af eksterne samarbejdspartnere. 

• Skal opgaver (eksempler) 

Håndtering og rensning af spildevand 

Vandforsyning i Norddjurs Vest

• Kan opgaver (eksempler) 

Mindre entreprenør- og vedligeholdelsesopgaver 

Drift af grønne opgaver

• Skal ikke opgaver (eksempler) 

Større entreprenøropgaver
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   Prioritering og fokus på kan                                      skal & skal ikke                   opgaver 

SKAL IKKE  
opgaver

KAN 
opgaver

SKAL  
opgaver
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Figur: Strategihus.

 
 

ØKONOMI 

 
 

KLIMA & MILJØ 

 

SAMFUND 

VÆRDIER

 VISION

MISSION

Strategi- og virksomhedsmål

Forretningsstrategien for AquaDjurs frem mod 2020 tager afsæt i selskabets tre bundlinjer; økonomi, klima & miljø og samfund. Målene angiver de vigtigste 
fokusområder, hvor virksomheden skal udvikle sig i de kommende år.  
 
Populært sagt udvikler vi os fra fundamentet af mission og værdier via opfyldelse af vores strategiske mål, som resulterer i, at vi når visionen for AquaDjurs.  
Sammenhængen fremgår af nedenstående illustration.

 
Mål &  

handleplaner
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AquaDjurs sørger for rent vand 
AquaDjurs er sat i verden for; 
• At sikre rent drikkevand til sine kunder.
• At rense spildevand fra sine kunder, så det minimerer forurening.
• At håndterer overfladevand under hensynstagen til klimatilpas-

ning.
• At beskytte miljø og klima i driften.
• At optimerer investeringer og drift så taksterne er attraktive, 

langtidsholdbare og stabile.
• At sikre en gennemsigtig og ansvarlig organisation. 

 

Værdier: 
 
Respekt;
• Vi taler med hinanden og ikke om hinanden
• Vi gør det vi siger
• Vi respekterer og hjælper hinanden 

Handlekaft;
• Vi tager afsæt i sund fornuft og prøvehandlinger
• Vi vender forandringer til muligheder
• Vi har det sjovt sammen
 
Faglighed;
• Vi har tilfredse kunder
• Vi værner om naturen og miljøet
• Vi har et godt arbejdsmiljø

Vision:
 En vision er populært sagt kendetegnet ved;  
At være uden for rækkevidde, men indenfor  
synsvidde.  

AquaDjurs vil være et attraktivt og  
fremsynet vandselskab på Djursland

Det betyder at AquaDjurs;

•   Vil arbejde på at udvikle vand- og spilde-
     vandshåndteringen i nærområdet via bl.a samarbejder. 

•   Vil arbejde målrettet på at skabe tilfredse   
     kunder. 

•   Vil stræbe efter at udnytte ressourcerne  
     endnu bedre.  

•   Vil skabe en attraktiv og udviklingsorienteret  
     arbejdsplads, hvor medarbejderne trives.
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Tre bundlinjer
AquaDjurs varetager en række samfundsvitale opgaver og arbejder i et spændingsfelt mellem tre bundlinjer: 

        Økonomi
                    klima & Miljø
        Samfund

4
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Strategiske mål

 Økonomi 
• På forkant med den statslige økonomiske regulering med 

fokus på investeringer og drift. 

• Økonomisk optimale årsresultater. 
 

 
 
 
 Miljø & klima 

• God kvalitet af udledt spildevand. 

• Udnyttelse af ressourcer i spildevand. 

• God kvalitet af drikkevand. 

• Fokus på klimaneutralt energiforbrug.  

• Fokus på bæredygtige drikkevandskilder. 
 
 

 

 
 Samfund 

• Fokus på en fremtidssikret infrastruktur til drikkevand, spilde-
vand og overfladevand. 

• Attraktive og stabile takster uden at der efterlades en regning 
til eftertiden. 

• Formidling af viden til børn og unge om vigtigheden af rent 
vand. 

• Åben overfor mulige samarbejder og fusioner. 

• Åben og ansvarlig selskabsledelse.

4
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Kerneforretning
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Økonomi

Samarbejder

Folkesundhed Uddannelse

Vand er en fødevare

Attraktive takster
Energieffektivitet

Non Profit virksomhed

Tilknytet virksomhed
Udlicitering / indlicitering

Formidling
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Værdi for kunderne

Collage nøglebegreber i vandsektoren

Fremtiden - efter 2020 

Den bedste måde at forme fremtiden på, er selv at skabe den.

De ydre rammer for vandsektoren er under konstant forandring via bl.a. æn-
dret lovgivning, øgede krav og en stram økonomisk regulering. Ændringer der 
stiller stadigt stigende krav til bestyrelse, ledelse og medarbejdere. 

At spå om fremtiden er svær, men ingen tvivl om, at forandringernes vinde vil 
blæse med uformindsket kraft – også efter 2020.

I takt med de stigende krav ser vi, at fragmenteringen i vandbranchen øges. Vi 
ser en trend mod større enheder og herunder flere strategiske samarbejder på 
både vand- og spildevandsområdet, understøttet af intentioner i en ny  
Vandsektorlov fra 2016. 

Klima og bæredygtighed vil få endnu større fokus, og vi vil se en trend mod 
flere bundlinjer i vandselskaberne. Et stort fokusområde i Norddjurs bliver 
håndtering af klimaforandringer og herunder stigende havvandstand i forhold 
til specielt Grenaa og Allingåbro. 

Kompetencekravene bliver øget samtidig med, at kampen om de dygtigste 
medarbejdere skærpes. Dette sammenholdt med den geografiske placering af 
selskabet bliver et udviklingsmæssigt fokus.
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Godt image
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Collage AquaDjurs 2020 fra strategiproces.

Vandsamarbejde Vest Djursland

Klimatilpasning
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Attraktivt  
vandselskab
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Godt vand miljø

AquaDjurs A/S
Langagervej 12
8500 Grenaa
AquaDjurs as
Tlf. 2469 4200
www.aquadjurs.dk
CVR. 30532740

    
 Klimasikring


