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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 en løbende om-
stilling. Derfor har AquaDjurs en 4 årig rullende strategiplan, der betyder, at vi 
løbende kan tilpasse os i forhold til ændrede rammevilkår og krav, nye samar-
bejdsmuligheder og ny teknologi. 
 
Denne strategiplan vedrører perioden 2020 -2023 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 2023, kombineret med et udsyn frem mod 
2035. 

 
Strategiplanen er bygget op omkring disse emner: 

1   Rammer for AquaDjurs
2   Bæredygtighed og samfundsansvarlighed
3   Tekniske anlæg 
4   Organisation
5   Strategi
6   Fremtiden 

Strategiproces
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1
Rammer 
 
AquaDjurs er et aktieselskab, vis aktier er ejet af Norddjurs Kommune. 
Selskabets formål er at sørge for rent vand. 

Vandsektorloven definerer vandselskabernes aktiviteter og fastsætter de øko-
nomiske rammer. Branchen er af staten underlagt en totaløkonomisk regule-
ring med krav om effektiviseringer på drift og anlæg. Selskabernes resultater 
måles og sammenlignes desuden på parametre som forsyningssikkerhed, 
energi, klima og miljø. 

Vandsektoren
AquaDjurs er et brugerbetalt monopol, der agerer på privatlignende vilkår. Det 
er selskabets ansvar at anlægge, drive og udbygge drikkevands- og spilde-
vandsforsyningen i Norddjurs Kommune, jf. Vandsektorloven.  

Den danske vandsektor spiller en aktiv rolle i forhold til klimaarbejdet. Det gæl-
der i forhold til udnyttelse og bæredygtig energi samt i forhold til klimatilpas-
ning, der er en fælles samfundsmæssig opgave. Sektoren understøtter således 
Danmarks ambitiøse mål om reduktion af CO2 udledning med 70% i 2030.

Ejerstrategi 
Norddjurs Kommune har i ejerstrategien for AquaDjurs opstillet en række 
målsætninger, bl.a.: 
 
• Selskabet varetager udviklingen af spildevandsforsyningen i Norddjurs Kommune og 
   medvirker til udvikling af drikkevandforsyningen i den vestlige del af kommunen.
• Selskabet skal handle økonomisk forsvarligt og via stabile og attraktive takster under-
   støtte samfunds- og erhvervsudvikling i Norddjurs Kommune.
• Selskabet skal understøtte kommunens målsætninger i forhold til klima og klimaforan- 
   dringer.
• Selskabet kan indgå samarbejder med andre vand- og spildevandsselskaber og kan       
   med generalforsamlingens godkendelse fusionere med andre.

AquaDjurs 

Bestyrelse

Drift, vedligehold 
og anlæg af vandforsyning 

og spildevandssystemer

Klimatilpasning

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

Norddjurs i tal 

37.596 indbyggere

4.500 sommerhuse

1.400 virksomheder

15.000 arbejdspladser

114 km kystlinje (uden udledninger)

743 km3 areal
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Bæredygtighed & samfundsansvar 
 
Fra FN's verdensmål og borgmesterpagt til AquaDjurs 

FN`s verdensmål for bæredygtig udvikling er med til at sætte retning i vand-
branchen. 

Hovedopgaven for AquaDjurs er at sørge for rent vand. En samfundsmæssig 
opgave der tager afsæt i tre bundlinjer: 

• Økonomi
• Klima & Miljø
• Samfund 

Vi har valgt at fokusere på tre primære FN-mål, der har betydning for, 
hvordan vi arbejder. En række af de andre mål er med til at vise os retning i 
den daglige drift og de strategiske beslutninger, benævnt vores sekundære 
FN-mål.
 
Norddjurs Kommune indgår i den europæiske Borgmesterpagt (The Covenant 
of Mayors for Climate & Energy), hvilket bl.a. stiller krav om CO2 reduktioner. 
De strategiske mål for AquaDjurs har således fokus på at minimere det negati-
ve aftryk på klimaet.  
 
AquaDjurs er certificeret under Grønt Miljø Certifikat; et lokalt forankret mil-
jøstyringssystem, der sikrer overblik over virksomhedens forbrug af ressour-
cer og påvirkninger af miljøet.
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SEKUNDÆRE FN-mål
#3:    Sundhed & Trivsel 
#7:    Bæredygtig energi
#8:    Anstændige jobs
#11:  Bæredygtige byer og lokalsamfund
#15:  Livet på land
#17:  Partnerskaber

PRIMÆRE FN-mål 
#6:    Rent vand og sanitet  
          (fokus på at levere rent drikkevand) 
#13:  Klimaindsats 
           (fokus på håndtering af tag- og vejvand)
#14:  Livet i havet  
          (fokus på at håndtere og rense spildevand) 
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Tekniske anlæg 
Vand- og spildevandsforsyning 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, hvorfra det udledes 
til Kattegat. Spildevandet fra den vestlige del af kommunen renses på Randers 
Centralrenseanlæg under Vandmiljø Randers. På tilsvarende vis tilledes en 
større spildevandsmængde fra Syddjurs Spildevand til rensning på Fornæs 
Renseanlæg. AquaDjurs driver desuden et nedsivningsanlæg på Anholt. 

Fornæs Renseanlæg har aktuelt ledig 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 vejvand samt 
skybrudssikring med fokus på bl.a. samfundsmæssig merværdi. En aktivitet der 
forventes at få et større omfang fremadrettet.

Drikkevandsforsyning
AquaDjurs er et distributionsselskab og er en del af Vandsam A/S, der ejes af 
fem vandværker. Vandsam producerer rent drikkevand til omkring 8.350 bor-
gere og til virksomhederne i området, idet distributionen forestås af de enkelte 
vandværker.

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

” På Djursland vil vi håndtere regnvand lokalt  

                  og lede renset spildevand til Kattegat  

  og gøre det samfundsøkonomisk optimalt ” 
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Citat: Fælles vision for håndtering af spildevand på Djursland
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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.

Fokus på kerneforretning og samarbejder
Fokus på kerneforretningsopgaver og samarbejder er et centralt omdrejning-
punkt. AquaDjurs er en del af Vandsam, der producerer rent drikkevand og 
indgår sammen med Syddjurs Spildevand i et formaliseret samarbejde via 
selskabet DjursSam. Omkring 80 % af selskabets omsætning sker i samarbej-
de med eksterne.

AquaDjurs A/S  DjursSam ApS

Vandsam A/S
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 Partnerskaber

Organisationsdiagram

Medarbejdere i tal      2019

Antal ansatte                           22  

Procentfordeling, kvinder   32 %

Procentfordeling, mænd     68 %

Gennemsnitsalder                 52 

Uformelt organisationsdiagram
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Strategi

Mission:
AquaDjurs sørger for rent vand 
AquaDjurs er sat i verden for at: 
• Medvirke til at sikre folkesundheden ved at rense spildevand og 

sikre rent drikkevand.
• Minimere den negative påvirkning af miljøet og klimaet.
 
 

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 vejvand bliver håndteret forsvarligt.

Værdier: 
 

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

Handlekraft;
• 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 miljøet og klimaet.
• Vi har et godt arbejdsmiljø.
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Strategi
Strategien i AquaDjurs bygger på fundamentet af vores værdier og mission og styret af FN´s verdensmål samt visionen. Vi arbejder med tre bundlinjer og fem 
strategiske indsatsområder. De konkrete aktiviteter samles i en handlingsplan, der bruges som et dynamisk værktøj i udviklingen og den daglige drift.

Strategihus
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5
Strategiske målsætninger 
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5
Strategiske målretninger 
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6 Fremtiden 
 
De ydre rammer for vandsektoren er under konstant forandring og branchen 
bevæger sig i forskellige retninger. Der ses en trend mod konsoli-
dering via strategiske samarbejder, større enheder og netværk til gavn for 
udviklingen og kunderne. 

Et strategisk fokusområde for AquaDjurs er 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

“

April 2020
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AquaDjurs A/S
Langagervej 12
8500 Grenaa
Tlf. 2469 4200
www.aquadjurs.dk
CVR. 30532740


