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Ydre og indre 
rammer

Strategi Handleplaner

Forord
En forudsætning for god folkesundhed er rent drikkevand og hygiejnisk 
håndtering af spildevand. 

Vandsektoren er under forandring, og vi skal være parate til løbende omstil-
ling. Derfor er AquaDjurs fra 2017 overgået til rullende strategiplanlægning. 
 
Denne strategiplan vedrører perioden 2019 -2022 og bygger på tidligere planer, 
der har sikret et godt og solidt udgangspunkt for udviklingen af AquaDjurs.  

Strategiplanen tager afsæt i de ydre og indre rammer og udstikker pejlemær-
kerne for AquaDjurs frem mod 2022, kombineret med et udsyn frem mod 
2035. 

 
Strategiplanen er bygget op omkring disse emner: 

• Rammer for AquaDjurs
• Tekniske anlæg 
• Organisation
• Vision, mission og værdier
• Strategi
• Strategiske mål
• Fremtiden 

Strategiproces
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Rammer for AquaDjurs
 
AquaDjurs er et aktieselskab ejet af Norddjurs Kommune. Selskabets formål 
er at sørge for rent vand. 

Vandsektorloven definerer vandselskabernes aktiviteter og fastsætter de 
økonomiske rammer. Branchen er af staten underlagt en totaløkonomisk regu-
lering med krav om effektiv drift og anlæg. Selskabernes resultater måles og 
sammenlignes med fokus på forsyningssikkerhed, energi, klima og miljø. 

AquaDjurs blev stiftet i 2008 efter en udskillelse fra den kommunale forvalt-
ning og agerer på privatlignende vilkår.

Ejerstrategien  
Norddjurs Kommune har i ejerstrategien for AquaDjurs opstillet en række 
målsætninger, 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 spildevandsselskaber og med     
   generalforsamlingens godkendelse fusionere med andre.

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

Norddjurs i tal 

38.197 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 
Tilsyn

Norddjurs Kommune 
(ejer)

Ejer 100 % af aktierne i 
AquaDjurs A/S

Ret til at træffe beslutning 
om selskabet udøves på 

generalforsamling

Ejer udpeger dele af bestyrelsen 
og forholder sig til 

selskabets resultater

Ejerstrategi

Styringsmæssige relationer mellem ejer, selskab og kommunal myndighed
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AquaDjurs er et brugerbetalt monopol. Det er vores ansvar at anlægge, drive 
og udbygge vand- og spildevandsforsyningen i Norddjurs Kommune efter reg-
lerne i Vandsektorloven. 

Vandsektorloven

 

 1
§1. Loven skal medvirke til, at vand- og spildevandsforsy-

ningen drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for 
forbrugerne, giver lavest mulige, stabile priser for forbruger-
ne og samtidig understøtter innovativ udvikling og demon-
stration og eksport af vandteknologiløsninger. Loven skal 
endvidere medvirke til at sikre og udvikle en vand- og spilde-
vandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som 
tager hensyn til forsyningssikkerheden, klimaet og naturen. 
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Bæredygtighed & samfundsansvar 
 
Fra FN's verdensmål og borgmesterpagt til AquaDjurs 

FN vedtog i 2015 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling frem mod 2030. 
Målene er henvendt til regeringer, virksomheder og organisationer i både 
I- og U-lande. Hovedformålet med AquaDjurs er at sikre rent vand samt hånd-
tering af spildevand, hvorfor vores to primære verdensmål er: 
 

• Rent vand og sanitet (fokus på at levere rent drikkevand) 

• Livet i havet (fokus på at rense spildevand)

Men det er ikke kun de to FN-mål, der har betydning for, hvordan vi arbejder. 
En række af de andre mål som f.eks 3 sundhed og trivsel, 7 om bæredyg-
tig energi, 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst, 11 om bæredygtige 
byer og lokalsamfund, 13 om klimaindsatsen, 15 om livet på land og 17 om 
partnerskaber er med til at vise os retning i vores daglige drift og strategiske 
beslutninger.

Norddjurs Kommune indgår i den europæiske Borgmesterpagt (The Covenant 
of Mayors for Climate & Energy), hvilket bl.a. stiller krav om CO2 reduktioner. 
Udviklingsplanen for AquaDjurs indeholder derfor også krav om at minimere 
det negative aftryk på klima.  
 
Bæredygtighed og samfundsansvar i AquaDjurs er integreret i selskabets 
tre bundlinjer: Økonomi, klima & miljø samt samfund. Vi dokumenterer det 
med bl.a. vores ’Grønt Miljø Certifikat’. Det er et lokalt forankret miljøsty-
ringssystem, der sikrer overblik over virksomhedens forbrug af ressourcer og 
påvirkninger af miljøet.
 

1

FN´s verdensmål 2015 - 2030
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Tekniske anlæg 
Vand- og kloakforsyning er et centralt element i infrastrukturen

Spildevandsforsyning
AquaDjurs behandler årligt 5 mio. kubikmeter spildevand, og værdien af de 
tekniske anlæg er opgjort til 1,5 mia. kroner.

AquaDjurs renser spildevandet på Fornæs Renseanlæg og leder det videre ud 
til Kattegat. Spildevandet fra den vestlige del af kommunen renses på Randers 
Centralrenseanlæg, mens der tilledes en tilsvarende belastning på Fornæs 
Renseanlæg fra Syddjurs Kommune. AquaDjurs driver desuden to lavteknologi-
ske anlæg på Anholt og i Voer. 

Fornæs Renseanlæg har kapacitet og udviklingsmuligheder til at modtage og 
behandle en større spildevandsmængde, såfremt der bliver behov herfor. 

Klimatilpasning
AquaDjurs arbejder tæt sammen med Norddjurs Kommune om klimatilpas-
ning. Vi indgår i og udvikler nye løsninger til at håndtere tag- og overfladevand 
samt skybrudssikring. Desuden reducerer vi vores forbrug af energi og udled-
ning af CO2. 

Vandsforsyning
AquaDjurs er en del af Vandsam A/S, der ejes af seks vandværker. Vandsam 
producerer årligt 550 t. kubikmeter rent vand til omkring 8.200 borgere og til 
virksomhederne i området. Vandværkerne køber vandet fra Vandsam, der står 
for indvinding og produktion. Vandværkerne distribuerer vandet i deres egne 
forsyningsområder.

Vandsam har kapacitet til at forsyne et større geografisk område med rent 
vand, såfremt der bliver behov herfor.

                       ” På Djursland vil vi håndtere regnvand lokalt  

                    og lede renset spildevand til Kattegat  

                                             og gøre det samfundsøkonomisk optimalt ” 
 
Citat: Fælles vision for rensning af spildevand på Djursland
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Medarbejdere i tal      2018

Antal ansatte                           22  

Procentfordeling, kvinder   36 %

Procentfordeling, mænd     64 %

Gennemsnitsalder                 49 

  

Norddjurs 
Kommune

SpildevandDrikkevand

Organisation
AquaDjurs er organiseret i teams. Vi sætter kunder, kommunikation og 
kultur højere end hierarki. 

Derfor er vores formelle organisationsstruktur suppleret med et rundt ufor-
melt diagram, der illustrerer den måde, vi arbejder på.

Samarbejder og kerneforretning
Som udgangspunkt skal AquaDjurs løfte kerneforretningen i eget regi. Det er 
dog en naturlig del af hverdagen at samarbejde internt som eksternt, og vi 
indgår gerne i partnerskaber, hvor det giver mening.

AquaDjurs A/S  Samarbejder &  
partnerskaber

Vandsam A/S
1/6 ejerskab

Uformelt organisationsdiagram
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4 Mission, vision & værdier

Mission:
AquaDjurs sørger for rent vand 
AquaDjurs er sat i verden for at: 

• Sikre folkesundheden ved at rense spildevand og sikre rent 

drikkevand.

• Minimere den negative påvirkning af miljøet fra spildevand.

• Medvirke til at klimasikre med fokus på tag- og overfladevand.
 
 

Vision: 

Alle har adgang til rent vand – i hanen 
og havet
Det betyder at:

• Alle har adgang til rent drikkevand.
• Spildevand bliver håndteret, så det ikke udgør en fare for perso-

ner eller miljø.
• Tag- og overfladevand bliver håndteret forsvarligt.

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.
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VISION 
 
 

Alle har adgang til rent vand – i hanen og havet
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KLIMA & MILJØ 

 

SAMFUND 

 
FUNDAMENT

 
VÆRDIER: Respekt, handlekraft, faglighed

 
MISSION: AquaDjurs sørger for rent vand

Strategi
AquaDjurs arbejder med tre bundlinjer

AquaDjurs har tre indsatsområder, som vi også kalder bundlinjer: Økonomi, klima & miljø og samfund.

Vores strategi bygger på et fundament af mission og værdier og er styret af verdensmål og vores vision. Når vi opfylder de strategiske mål, når vi 
visionen.

Sammenhængen fremgår af nedenstående illustration.

 

Handleplan

FN´S VERDENSMÅL

 
ØKONOMI 

INDSATSOMRÅDER (3 bundlinjer)



Vi sørger for
rent vand 10

Strategiske mål 2022

 Økonomi 
 
Fremtidssikret infrastruktur 
Vi optimerer infrastrukturen til drikkevand, spildevand og overfladevand. Vi ser 
på totaløkonomien i en god balance mellem forsyningssikkerhed, omkostnin-
ger og risici. Vi efterlader ingen regning til eftertiden.
 
Optimale årsresultater 
Vores årsresultater hviler i sig selv, så borgernes penge ikke dobbeltbeskattes. 
 
På forkant med den statslige regulering 
Vi er på forkant økonomisk, så vi har frihed til at handle strategisk og langsig-
tet. 

 Miljø & klima 

God kvalitet af udledt spildevand 
Vi overholder gældende krav til det udledte spildevand. Vi vil im plementere 
nye teknologier til spildevandshåndtering i det omfang, det er fornuftigt. 
 
Optimeret energiforbrug 
Vi bruger mindre energi per behandlet enhed, og vi lægger om til vedvarende 
energi, i det omfang det kan betale sig.
 
Udnyttelse af ressourcer i spildevand 
Vi er klar til at udnytte ressourcerne i spildevandet, når det er rentabelt eller 
på anden måde giver mening. 
 
Bæredygtige drikkevandsressourcer 
Vores drikkevand leveres af Vandsam. Det stammer fra sikre og rene kilder. 
Vores træk på vandressourcen er bæredygtigt, uden at det påvirker andre 
negativt.

Samfund 

Levering af drikkevand 
Vi leverer drikkevand af høj kvalitet og sørger for en sikker forsyning. 
 
Ansvarlig håndtering af spildevand og overfladevand
Vi sikrer folkesundheden ved at håndtere spildevandet hygiejnisk og professio-
nelt. Vi håndterer tag- og overfladevand ansvarligt, og medvirker dermed til at 
minimere de negative følger af klimaændringerne.
 
God og sikker arbejdsplads 
AquaDjurs er en arbejdsplads, der har styr på sikkerhed og sundhed. Vi har 
fokus på det hele menneske og tager vores del af ansvaret i forhold til at fast-
holde udsatte borgers tilknytning til arbejdsmarkedet.
 
Inspiration i branchen 
Vi inspirerer og lader os inspirere af andre aktører i branchen til at agere bære-
dygtigt. Både i forhold til økonomi, miljø og socialt ansvar.
 
Lokal værdiskabelse 
Vi er et aktiv for vores lokalsamfund ved løbende at:  

• tilbyde attraktive og stabile takster til gavn for bosætning og erhvervsud-
vikling. 

• være åben over for samarbejder, hvor det giver mening.
• formidle viden om vand og spildevand til specielt børn og unge. 
• medvirke til udvikling af lokale arbejdspladser. 
• udøve god og åben selskabsledelse.

5
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Fremtiden 
 
De ydre rammer for vandsektoren er under konstant forandring. Kravene stiger 
og branchen bevæger sig i forskellige retninger. Der ses en trend mod at kon-
solidere sig via strategiske samarbejder og større enheder. 

Et stort strategisk fokuspunkt for AquaDjurs i planperioden fastholdelse og 
udvikling af:  

     “Samarbejder, hvor det giver mening 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) har beskrevet trends og ram-
mevilkår i rapporten ”Fremtidens Forsyning 2035”. Rapporten opstiller fire 
sandsynlige scenarier for forsyningerne i 2035. Med afsæt bla. heri åbner der 
sig tre mulige fremtidsscenarier for AquaDjurs frem mod 2035:

• Lokalt vandselskab
   AquaDjurs er AquaDjurs og indgår i en lang række strategiske samarbejder 
   og partnerskaber.

• Tværkommunalt vandselskab
   AquaDjurs indgår i et tværkommunalt vandselskab.

• Multiforsyning
   AquaDjurs indgår i en tværkommunal multiforsyning.

   Vi følger udviklingen i branchen og vil i planperioden fokusere på konsoli-
   dering via samarbejder, hvor det giver mening.
 

FREMTIDENS  
FORSYNING 2035
– FIRE MULIGE SCENARIER

OKTOBER 2017
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AquaDjurs A/S
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www.aquadjurs.dk
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