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Lokal værdiskabelseGrøn profilKunden i centrum

Klima
Energineutral spilde-

vandsrensning 2030 

FNs Verdensmål

Formål
AquaDjurs sørger for rent vand

Vision
Rent vand – i hanen og havet

Spildevand
Ressourceudnyttelse

Grundvandsressourcer
100% bæredygtige

Høj forsyningssikkerhed
Min. 98 % oppetid

Attraktive takster

Samarbejder, hvor det 
giver mening

Et stærkt  Djursland

Socialt ansvar
Plads til udsatte borgere

Formidling  
Skoler/ungdomsudd.

Drikkevand Spildevand Klimatilpasning

Forretningsområder

Strategiske fokusområder

Frihed under ansvar Udvikling Fokus på kerneforretning

Værdier

Ét vandselskab på 
Djursland

Fusion 
AquaDjurs og Syddjurs 

Spildevand

Centralisering og 
udbygning Fornæs 

Renseanlæg

Fælles medarbejder 
kultur  

Nærhed og kort 
responstid
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VISION
Vores vision er:

Rent vand – i hanen og i havet

Det betyder at:

➢ vi tager ansvar for vandkredsløbet

➢ alle har adgang til rent drikkevand

➢ spildevand bliver håndteret, så det ikke skader naturen
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FORMÅL
Vores formål og fundament er:

Vi sørger for rent vand

AquaDjurs er sat i verden for at:

➢ forbedre folkesundheden ved at sikre rent drikkevand samt håndtere og rense 
spildevand 

➢ medvirke til at håndtere og minimere den negative påvirkning af oversvømmelser
fra tag- og overfladevand
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VÆRDIER

Vi har tre nøgleværdier:

FRIHED UNDER ANSVAR (EMPOWERMENT)

Vi er til for kunderne og agerer derefter. Vi er en attraktiv arbejdsplads, der er organiseret i 

selvstyrende teams med en høj grad af uddelegering og en forretningsorienteret tilgang. 

UDVIKLING (INNOVATION)

Vi er udviklingsorienteret og stræber efter at være blandt de mest veldrevne 

vandselskaber i branchen. Vi lader os inspirere, er risikovillige og er ikke bange for 

prøvehandlinger.

FOKUS PÅ KERNEFORRETNING

Vi fokuserer på vores kerneforretningsopgaver og ser muligheder i samarbejder og 

partnerskaber. En naturlig udvikling for dette er èt fælles vandselskab på Djursland.
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Mål 6: Rent vand og sanitet

AquaDjurs leverer rent 
drikkevand.

Mål 13: Klimaindsats

AquaDjurs reducerer
klimabelastningen og er 
energineutral på
spildevandsrensning i
2030.

Mål 14: Livet i havet

AquaDjurs håndterer og 
renser spildevand, så det 
ikke skader naturen.

Mål 11:Bæredygtige byer 
og lokalsamfund

AquaDjurs medvirker til 
klimatilpasninger i 
lokalområdet ift. håndtering
af regnvand og bidrager
dermed til at skabe lokal
merværdi.
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SPILDEVAND

AquaDjurs håndterer spildevand og regnvand i 

Norddjurs Kommune samt fra en del af Syddjurs 

Kommune. Spildevandsrensningen er centraliseret 

og foregår på Fornæs Renseanlæg, kombineret 

med samrensning af spildevand fra den vestligste 

del af kommunen på Randers Centralrenseanlæg 

og lokal spildevandsrensning på Anholt.

Spildevandsstrukturen på Djursland centraliseres 

frem mod 2031, idet renseanlæggene i Syddjurs 

Kommune successivt nedlægges og afskæres til 

rensning på Fornæs Renseanlæg, der fremadrettet 

bliver det centrale renseanlæg på Djursland.

Forretningsområder
Vores forretningsområder er:

DRIKKEVAND

AquaDjurs er et distributionsselskab, der leverer 

drikkevand til et større geografisk område på det 

vestlige Djursland. Vi er en del af 

produktionsselskabet Vandsam, der indvinder og 

producerer drikkevand fra Løvenholmskoven til 

vandværkerne i området. Vandsam har kapacitet og 

potentiale til at forsyne et større geografisk område 

med drikkevand til gavn for den fremtidige udvikling.

KLIMATILPASNING

AquaDjurs arbejder tæt sammen med Norddjurs 

Kommune omkring klimatilpasning, så vi kan håndtere 

vores forpligtigelser relateret til øgede regnmængder 

og ændrede regnmønstre grundet klimaforandringer 

etc. Vi arbejder helhedsorienteret med fokus på 

løsninger, hvor vand skaber rekreativ værdi for 

lokalsamfund, borgere og virksomheder.
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Strategiske fokusområder

Vores strategiske fokusområder er:

• KUNDEN I CENTRUM

• ÈT VANDSELSKAB PÅ DJURSLAND

• GRØN PROFIL

• LOKAL VÆRDISKABELSE
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STRATEGISK FOKUSOMRÅDE

Kunden i centrum

AquaDjurs har kunden i centrum fordi…

FORSYNINGSSIKKERHED

Vi har en høj forsyningssikkerhed med oppetid på min. 98%.

NÆRHED OG KORT RESPONSTID

Vi har fokus på nærhed og reagerer hurtigt på kundehenvendelser.

ATTRAKTIVE TAKSTER

Vi er på forkant og efterlader ingen regning til eftertiden. Investeringer sker med afsæt i
bl.a. samfundsøkonomiske og miljømæssige betragtninger.
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STRATEGISK FOKUSOMRÅDE

Ét vandselskab på Djursland

FUSION

Vi fusionerer med Syddjurs Spildevand og sammen skaber vi fremtidens vandselskab på 

Djursland. Beslutningsprocessen frem mod en fusion igangsættes i 2023 med en målsætning om 

fuld realisering senest 2025.

CENTRALISERING OG UDBYGNING 

Vi realiserer sammen med Syddjurs Spildevand en strukturplan, der betyder at alt spildevand fra 

Syddjurs Kommune indenfor en 10-årig horisont ledes til rensning på Fornæs Renseanlæg, der 

udbygges i takt hermed. 

Via en fusion med Syddjurs Spildevand skaber vi grundlaget for en større udbredelse af 

vandforsyningen på tværs af kommunegrænsen på den vestlige del af Djursland.

FÆLLES KULTUR

AquaDjurs er en attraktiv arbejdsplads. En fusion betyder forandringer, hvorfor gensidig forståelse 

og udvikling af en fælles selskabs- og medarbejderkultur er et vigtigt fundament, for den 

fremadrettede udvikling. 

Vi skaber et fælles bæredygtigt vandselskab på Djursland fordi…
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STRATEGISK FOKUSOMRÅDE

Grøn profil

AquaDjurs har en grøn profil fordi…

KLIMA

Vi reducerer vores klimabelastning, og spildevandsrensningen på Fornæs Renseanlæg er 
energineutral senest i 2030.

GRUNDVANDSRESSOURCER

Vi anvender udelukkende vand fra bæredygtige grundvandsressourcer. 

SPILDEVAND

Vi udnytter ressourcerne i vores spildevand, hvor det giver mening.
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STRATEGISK FOKUSOMRÅDE

Lokal værdiskabelse

AquaDjurs er med til at gøre Djursland stærkere fordi…

SAMARBEJDER, HVOR DET GIVER MENING

Vi fokuserer på kerneforretningsopgaverne og har et tæt samarbejde med erhvervslivet omkring
opgaveløsninger etc. 

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 og tilknyttede karrieremuligheder i branchen, så det bliver klart, 
hvor vigtigt, vand er i vores allesammens hverdag. Fokus er skoler og ungdomsuddannelser.
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Udvikling AquaDjurs
- historik og fokuspunkter

Fra fælles- til separatkloak

Fælles drikkevandsproduktion 
(Vandsam)

Klimatilpasning

Fusion og ét vandselskab på 
Djursland

Central spildevandsstruktur på 
Djursland
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Masterplan

Selskabsgørelse

Fra 8 til 1 renseanlæg

2008

2008-2015

2011/12

2014

2018

2020

2023-2025

2024-2031
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