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05.1 Fornæs Renseanlæg, industribelastning
Sag
AquaDjurs har igennem en årrække periodisk modtaget industrispildevand fra en
nærliggende virksomhed, der har eget renseanlæg og har således stilet overskydende
restkapacitet til rådighed for virksomheden. Tilledningen er begrænset af
restkapaciteten på Fornæs Renseanlæg, idet tilledningen stoppes, hvis restkapaciteten
overskrides.
Virksomheden ønsker at fortsætte med eget renseanlæg, kombineret med mulighed for
periodisk tilledning af industrispildevand til Fornæs Renseanlæg og har i den
forbindelse igangsat en ansøgningsproces med henblik på at få en tilslutningstilladelse
til periodisk tilledning.
Belastningen på Fornæs Renseanlæg er igennem de senere år steget markant, hvilket
primært hænger samen med erhvervsvenligheden og en udnyttelse af renseanlæggets
restkapacitet til industribelastning. Affødt af den aktuelle belastning og mulige scenarier
for renseanlæggets fremadrettede belastning og herunder rolle i
spildevandsrensningen på Djursland er der behov for at forholde sig til ambitioner og
rensekapacitet på Fornæs Renseanlæg.
Med reference til sagen bilag er der foretaget en screening af de juridiske og tekniske
aspekter i sagen
Bilag
Tilslutningstilladelse – De Dansk Gærfabrikker. Notat udarbejdet af advokatfirmaet
Energi & Miljø, dateret den 9.6.2021.
Kapacitetsbetragtninger Fornæs Renseanlæg. Præsentation udarbejdet af Krüger
Veolia, dateret den 11.6.2021.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer sagen og træffer beslutning om, at der
arbejdes videre med afdækninger af løsninger i forhold til den fremadrettede
rensekapacitet på Fornæs Renseanlæg. Bestyrelsen holdes løbende orienteret.
Beslutning
Bestyrelsen besluttede at igangsætte afdækning af muligheder i forhold til håndtering
af den fremadrettede belastning og rensekapacitet på Fornæs Renseanlæg i samspil
med de relevante parter. Bestyrelsen holdes løbende orienteret.

05.2 Takststruktur tilslutningsbidrag drikkevand
Sag
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AquaDjurs har fra 2021 ændret takststrukturen for drikkevand, der i lighed med
takststrukturen for spildevand nu også inkluderer en trappemodel, der betyder lavere
priser for storforbrugere.
I forbindelse med tilslutning betales et tilslutningsbidrag bestående af et
forsyningsledningsbidrag og et stikledningsbidrag. Takststrukturen for tilslutningsbidrag
i AquaDjurs er i lighed med spildevand baseret på en solidarisk model med ens takster
for alle. Alternativt hertil er en differentieret takstmodel, hvor tilslutningsprisen
afhænger af beliggenheden – f.eks. indenfor og udenfor bygrænsen.
Affødt af tidligere drøftelser i bestyrelsen samt henvendelse fra investorer er modeller
og herunder forudsætninger for fastlæggelse af tilslutningsbidrag genbesøgt, idet der
henvises til sagens bilag.
Bilag
Takststuktur tilslutningsbidrag vand. Præsentation udarbejdet af AquaDjurs, dateret
den 16.6.2021 (forelagt på mødet).
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer holdninger til takststrukturen for
tilslutningsbidrag. Eventuelle ændringer indarbejdes i budget og takster for 2022.
Beslutning
Bestyrelsen besluttede at den fremadrettede takststruktur fortsat baseres på en
solidarisk model med ens takster for alle. Tilslutningsprisen nedsættes med omkring 30
% gældende fra 1.7.2021 under forudsætning af kommunalbestyrelsens godkendelse i
august. Tilslutningsbidraget ændres således fra Kr. 42.432, - til Kr. 29.650, - ekskl.
moms.

Sag 05.3 Orienteringssager til eventuel drøftelse
Sag 05.3.1 DjursSam
Der er afholdt generalforsamling i DjursSam den 3.6.2021.
Status:
- Fælles lønadministration implementeret fra 1.1.2021.
- Planlægning og implementering af fælles IT-platform er igangsat.
- Afklaring af køreplan etc. for fælles slamhåndtering på Fornæs er igangsat.
Det blev på generalforsamlingen besluttet at igangsætte en ajourføring af
strategiplanen for DjursSam. Debatoplæg præsenteres og drøftes på et fælles
bestyrelsesmøde den 21.10.2021.
Sag 05.3.2 Tiden efter Corona
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AquaDjurs er kommet fint igennem Coronakrisens fase I og II til trods de ændrede
rammevilkår. Krisen har bl.a. resulteret i en tilpasset organisering af arbejdet i
driftsenheden samt at de administrative medarbejdere i stor udstrækning har arbejdet
hjemmefra.
Erfaringerne fra Coronakrisen er evalueret og der vil affødt heraf ske en tilpasning af
personalehåndbogen, der bl.a. betyder større fleksibilitet i forhold til brug af
hjemmearbejdspladser.
Sag 05.3.3 Vandsektorens udviklings- og demonstrationspulje
AquaDjurs er med i vandsektorens udviklings- og demonstrationspulje (DANVA`s
VUDP – ordning). Som følge af ændringer i Vandsektorloven er der sket en
reorganisering der betyder, at aktiviteterne nu er samlet i en særskilt forening benævnt:
”Vandsektorens forening til fremme af sektorens effektivitet og kvalitet”.
Sag 05.3.4 Statslig vejafvandingsbidrag, suspensionsaftale
Kommunerne og Staten betaler vandselskaberne for håndtering af vejafvanding, der
reguleres via centrale aftaler.
Vejbidrag fra statsveje afregnes via Vejdirektoratet på basis af tilsluttede arealer. Der
er på nationalt plan uenighed parterne imellem om en række forhold, der formegentlig
kræver en retslig afgørelse og/eller en lovændring. AquaDjurs har et udestående
relateret til en vejstrækning i Grenaa samt ved Homå.
Med henblik på at sikre kravet mod forældelse forventes der indgået suspensionsaftale
med Vejdirektoratet.
Sag 05.3.5 Tekniske anlæg og anlægsplan
En oversigt over igangværende anlægsprojekter fremgår af selskabets hjemmeside:
”Her arbejder vi”
Drikkevand
Vandsam (produktion):
Der er igangsat proces for ansøgning om en større indvindingstilladelse samt
planlægning af en eller to supplerende kildepladser.
Der henvises til selskabets hjemmeside: www.vandsam.com.
AquaDjurs (distribution):
Fløjstrup er aktuelt ved at renovere ledningsnettet, hvorefter forsyningen overdrages til
AquaDjurs. St. Sjørup Strand Vandværk har på en ekstraordinær generalforsamling
den 8.5.2021 besluttet at blive en del af AquaDjurs med tilbagevirkende kraft fra
1.1.2021 og planlægning af den ændrede forsyning til området er igangsat.
Der er fremsendt oplæg til Hevring og Ørsted Vandværker omkring muligheder for at
blive en del af fællesskabet under AquaDjurs.
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Spildevand
Igangværende anlægsaktiviteter følger anlægsplanen. Der kommer nye
byggemodninger i Bønnerup Strand samt i Auning.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

05.4 Meddelelser fra formanden og bestyrelsen
Sag
Mundtlig orientering fra formanden omkring følgende:
• Nyt, siden sidste bestyrelsesmøde
• Revision af ejerstrategi
Bilag
Ingen
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringerne tages til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.
Drejebog for den forestående revision af ejerstrategi er under udarbejdelse. Der tages
afsæt i en involverende proces.

05.5 Underskrivelse af referater m.m.
Sag
Opdateret referat fra bestyrelsens temamøde den 15.3.2021, bestyrelsesmødet den
6.5.2021 samt dialogmødet med MTU den 7.6.2021 udsendt i forlængelse heraf. Der er
ikke indkommet bemærkninger og referaterne skal underskrives.
Beslutning
Punktet blev udsat til næste møde.

Sag 05.6 Eventuelt
Kommende møder
- Onsdag den 8.9.: Bestyrelsesmøde (kl. 13.00 – 16.30).
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- Torsdag den 21.10.: DjursSam, fælles bestyrelsesmøde (kl. 14 – 16)
- Onsdag den 10.11.: Bestyrelsesmøde (kl. 13.00 – 16.30).
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