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Djursland den x. august 2016. 

 

Fælles vision giver Djurslands unikke vandmiljø de bedste betingelser . 

 

En fælles vision for AquaDjurs og Syddjurs Spildevand har set dagens lys. Visionen sætter fokus på 

miljøet og dermed fokus på beskyttelse af Djurslands sårbare vandløb, søer ,kystvande og kvaliteten 

af badevandet. 

Samarbejde er nøglen. 

Et samarbejde, der bygger på gensidig tillid og respekt samt et ønske om at beskytte Djurslands 

sårbare natur, har  resulteret i den fælles vision for AquaDjurs og Syddjurs Spildevand, der begge 

arbejder på at løse fremtidens udfordringer på spildevandsområdet. 

De to spildevandsselskaber på Djursland har altid haft et godt samarbejde. Traditionelt har der været 

en tæt kontakt og god dialog mellem selskaberne om tekniske ting, ”så derfor var det naturlige næste 

skridt i fællesskab at se på, hvordan rensningen af spildevand skulle se ud på Djursland i fremtiden”, 

siger direktør for Syddjurs Spildevand Søren Lynge Petersen. 

Initiativet til visionen kom dog fra de to selskabers bestyrelsesformænd. De kunne begge, sammen 

med deres respektive bestyrelser, se perspektivet i at udarbejde en fælles vision for hele Djursland. 

Bestyrelsesformand Frede Frandsen fra AquaDjurs siger : ” At sikre det enestående vandmiljø, vi har 

på Djursland, er ikke en opgave blot et selskab skal tage sig af. Det er en fælles opgave”. Han 

suppleres af formanden for Syddjurs Spildevand Jan Kjær Madsen:  ”Det er en opgave, der også 

involverer flere parter udover spildevandsselskaberne. Både offentlige og private aktører skal vi 

inddrage i samarbejdet med at sikre vandmiljøet”. 

Djurslands unikke vandmiljø. 

”Mange faktorer har været i spil i forbindelse med formuleringen af visionen”, siger direktør Søren 

Lynge Petersen. ”Forsyningssikkerhed, miljø- og klimamæssige forhold, økonomi samt politiske 

overvejelser har indgået i afvejningen af, hvilken løsning og dermed vision, der er bedst for 

Djursland”, fortsætter Søren Lynge Petersen. 

De værdier og udfordringer, begge selskaber kommer til at står overfor i fremtiden, var også 

væsentlige diskussionsemner forud for den endelige formulering, og derfor er klimaudfordringerne 

og miljøhensyn kommet til at veje tungt i den fælles vision. ”Ingen kan være i tvivl om, at fokus 

kommer til at ligge her i de kommende år”, siger direktør Palle Lyngsø Mikkelsen fra AquaDjurs, og 

fortsætter ”håndtering af store regnmængder og hensynet til vore vandløb, søer og kystvande, skal vi 

forholde os proaktiv til”. 



Pressen kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til: Direktør Søren Lynge Petersen, Syddjurs 

Spildevand A/S tlf: 8753 1000 og direktør Palle Lyngsø Mikkelsen, AquaDjurs A/S tlf: 2488 9720  

 

 

Faktaboks. 

 

AquaDjurs og Syddjurs Spildevands fælles vision 

 

Vision: 

 

På Djursland vil vi håndtere regnvand lokalt, lede renset spildevand til Kattegat og gøre det 

samfundsøkonomisk optimalt. 

 

Det betyder: 

• At vi samarbejder på Djursland i en fælles indsats for at opnå helhedsorienterede og  

samfundsøkonomiske løsninger. 

• At vi separerer regn- og spildevand, leder regnvand til dets naturlige vandopland og leder 

renset spildevand til Kattegat. Derved medvirker vi til at beskytte Djurslands sårbare vandløb, søer og 

kystvande samt forbedrer badevandskvaliteten. 

• At vi i samspil med offentlige og private aktører arbejder for miljø- og klimarigtige løsninger. 

 

 

 

Fakta om Syddjurs Spildevand. 

Syddjurs Spildevand A/S varetager den daglige drift og vedligeholdelse af de offentlige 

spildevandsanlæg i Syddjurs Kommune, derunder renseanlæg, pumpestationer, bassiner, kloakker 

mm. 

Selskabet håndterede i 2015 mere end 3,3 mio. m3 spildevand. 

 

Fakta om AquaDjurs. 

AquaDjurs A/S varetager den daglige drift og vedligeholdelse af alle offentlige spildevandsanlæg i 

Norddjurs Kommune samt spildevandsrensning for Norddjurs og en del af Syddjurs Kommune. Dette 

sker på Fornæs renseanlæg. Herudover driver selskabet tre vandværker i den vestlige del af 

Norddjurs Kommune. 

Selskabet håndterede i 2015 omkring 5 mio. m3 spildevand. 

 


