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Vision
Alle har ret til rent vand – i hanen og havet

FNs Verdensmål

Strategiske fokusområder
Kunden i centrum

Grøn rollemodel

Lokal værdiskabelse

Forsyningssikkerhed
Min. 98 % oppetid

Klima
70 % reduktion af klimabelastning
2025

Samarbejder, hvor det giver mening
Fokus på kerneforretning

Attraktive og bæredygtige takster
Ingen individuelle
effektiviseringskrav

Grundvandsressourcer
100% bæredygtige

Socialt ansvar
Plads til udsatte borgere

Nærhed og kort responstid

Spildevand
Ingen kravoverskridelser

Formidling om vandets kredsløb
Skoler og ungdomsuddannelser

Forretningsområder
Drikkevand

Spildevand

Formål
AquaDjurs sørger for rent vand

Klimatilpasning

Vision

Alle har adgang til rent vand – i hanen og i havet
Det betyder at:
➢ alle har adgang til rent drikkevand
➢ spildevand bliver håndteret, så det ikke er til skade for miljø og organismer
➢ tag og overfladevand bliver håndteret forsvarligt

Formål

Vi sørger for rent vand
AquaDjurs er sat i verden for at:
➢ medvirke til at sikre folkesundheden ved at sikre rent
drikkevand samt håndtere og rense spildevand
➢ medvirke til at minimere den negative påvirkning af
oversvømmelser fra tag- og overfladevand

Forretningsområder
AquaDjurs arbejder indenfor tre strategiske
forretningsområder:

SPILDEVAND
Spildevandsrensningen 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. En del af belastningen på Fornæs
Renseanlæg kommer fra Syddjurs Kommune. Derudover har
AquaDjurs et nedsivningsanlæg på Anholt.

DRIKKEVAND
AquaDjurs er en del af Vandsam A/S, der indvinder og
producerer drikkevand, mens vandværkerne fungerer som
distributionsselskaber indenfor egne forsyningsområder.
Vandsam har kapacitet og potentiale til, at forsyne et større
geografisk område med drikkevand til gavn for den
fremtidige udvikling.

Fornæs Renseanlæg har kapacitet og potentiale til at
modtage og behandle yderligere spildevandsmængder til
gavn for den fremtidige udvikling.

KLIMATILPASNING
AquaDjurs arbejder tæt sammen med Norddjurs Kommune i
forhold til de fremadrettede klimaløsninger relateret til
håndtering af tag- og overfladevand. Fokus for AquaDjurs er
herudover skybrudssikring samt energi- og CO2 reduktion.

Strategiske fokusområder
AquaDjurs arbejder indenfor tre strategiske fokusområder:

KUNDEN I CENTRUM
AquaDjurs har tilfredse kunder som betjenes ordentlig og
kompetent, hvilket kombineres med attraktive priser.
GRØN ROLLEMODEL
AquaDjurs passer så godt på klimaet og naturen, at vi er
rollemodel for andre.
LOKAL VÆRDISKABELSE
AquaDjurs fokuserer på kerneforretningen kombineret med
samarbejder, hvor det giver mening. Vi bidrager dermed til at
gøre Djursland stærkere.

AquaDjurs støtter FNs Verdensmål
Mål 6: Rent vand og sanitet

Mål 13: Klimaindsats

Mål 14: Livet i havet

AquaDjurs leverer rent
drikkevand.

AquaDjurs reducerer
klimabelastning med 70
% inden 2025.
AquaDjurs medvirker til
klimatilpasninger i
lokalområdet ift.
håndtering af tag- og
overfladevand.

AquaDjurs håndterer og
renser spildevand, så det
ikke skader levende
væsener og organismer.

Strategisk fokusområde

Kunden i centrum

AquaDjurs har kunden i centrum fordi…
FORSYNINGSSIKKERHED
Vi har en oppetid på over 98% på vores drikke- og spildevandsforsyning.
ATTRAKTIVE PRISER
Vi er blandt de bedste i vandsektoren og har dermed ingen individuelle
centrale effektiviseringskrav.
NÆRHED OG KORT RESPONSTID
Vi har fokus på nærhed og reagerer hurtigt på kundehenvendelser.

Strategisk fokusområde

Grøn rollemodel

AquaDjurs er en grøn rollemodel fordi…
KLIMA
Vi reducerer vores klimabelastning med min. 70 % fra produktionen inden
2025.
GRUNDVANDSRESSOURCER
Vi anvender udelukkende vand fra bæredygtige grundvandsressourcer.
Herfra kan vi forsyne store dele af Djursland med drikkevand.
SPILDEVAND
Vi renser vores spildevand, så det som minimum opfylder
myndighedskravene. Og ressourcerne i vores spildevand udnyttes, hvor det
giver mening

Strategisk fokusområde

Lokal værdiskabelse
AquaDjurs er med til at gøre Djursland stærkere fordi…
SAMARBEJDER, HVOR DET GIVER MENING
Vi fokuserer på kerneforretningen og samarbejder, hvor det giver mening.

SOCIALT ANSVAR
Vi giver plads til, at personer på kanten af arbejdsmarkedet får større mulighed for at komme godt
videre i deres liv.
FORMIDLING
Vi formidler om vandets kredsløb, så det bliver klart hvor vigtigt, vand er i vores allesammens
hverdag. Fokus er skoler og ungdomsuddannelser.

Daglige ledestjerner
For at opnå vores strategiske mål under de tre fokusområder, arbejder vi med fire
daglige ledestjerner:
ØKONOMI
Vi vil have frihed til at tænke økonomisk langsigtet, og vil derfor hvert år være blandt de
bedste i vandsektoren, så vi minimerer individuelle effektiviseringskrav. Vi søger altid en
balance mellem forsyningssikkerhed, omkostninger og risici.
Vi fokuserer på vores kerneforretning og outsourcer alt herudover.
Vi søger til stadighed nye relevante forretningsområder, der styrker vores omsætning,
giver værdi til vores interessenter og udnytter vores kapacitet.
ORGANISATION
Vi har et klart samfundsansvarligt formål og vi organiserer os i selvstyrende teams med
en høj grad af uddelegering. Vores kultur bygger på kundefokus, effektivitet og nytænkning.

NY-TÆNKNING OG PRØVEHANDLINGER
Vi stræber efter at være blandt de bedste af de mindre vandselskaber. Vi lader os
inspirere af de store og laver en model, der passer til os. Vi er risikovillige og er ikke
bange for prøvehandlinger.

PARTNERSKABER
Vi søger fælles synergier i partnerskaber ud fra devisen, at “det skal give mening”.
Alt vores drikkevand producers af Vandsam, mens spildevand ledes renset ud i Kattegat.
En naturlig udvikling er, at der på sigt bliver ét fælles vandselskab på Djursland.

