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INTRODUKTION
I det følgende har du mulighed for at læse mere om vores strategi frem mod 2025 herunder vores mission, vision og de
indsatser, som vi i særlig grad fokuserer på.
Et bredt flertal i Folketinget indgik i 2019 en aftale om en ny klimalov, der indebærer, at Danmark skal have reduceret
sine udledninger af klimagasser med 70 procent frem mod 2030 og være klimaneutral i 2050. Der er samtidig en tydelig
forventning om, at forsyningssektoren går længere end 70 procent målet og gerne bliver klimaneutral allerede i 2030.
Vi, ligesom resten af det danske samfund, kigger derfor ind i at skulle bidrage til en reduktion af klimagasser frem mod
2030. Vores mål er, at vi som minimum reducerer vores samlede udledning af klimagasser med 70 procent i 2030 i
forhold til vores udledning i 1990.
Vi vil gennem samarbejde og udvikling orientere os mod nye og smartere måder at gøre tingene på, hvor vi uden at gå
på kompromis med vores kerneopgaver vil levere i forhold til omstillingen imod klimaneutralitet. I den forbindelse vil vi
være en vigtig medspiller i branchen i relation til at fremme en bæredygtig udvikling. Vi vil dele ud af de erfaringer, som
vi gør os, men vi vil også være lydhøre overfor nye innovative løsninger. Her vil vi sammen med Syddjurs Kommune,
AquaDjurs, interessenter, borgere og virksomheder samarbejde om at nå målet om klimaneutralitet.
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BUD PÅ VISION OG MISSION
VORES VISION ER:
Et bæredygtigt og rent vandkredsløb.

VORES MISSION ER:
Transport og rensning af spildevand og regnvand til gavn for miljø, klima og borgere i Syddjurs Kommune.

VORES STRATEGI FOKUSERER PÅ SEKS OMRÅDER:

Klima

Dialog

Investeringer

Samarbejde

Nye forretningsområder

Drift

KLIMA
NUVÆRENDE SITUATION

FREMADRETTET FOKUS

Vi kigger ind i, ligesom resten af samfundet, at skulle bidrage
til en reduktion i udledningen af klimagasser frem mod 2030.
Et bredt flertal i Folketinget indgik i 2019 en aftale om en ny
klimalov, der indebærer, at Danmark skal have reduceret sine
udledninger af klimagasser med 70 procent frem mod 2030
og være klimaneutral i 2050. Der er samtidig en tydelig
forventning om, at forsyningssektoren går længere end 70
procent målet og gerne bliver klimaneutral allerede i 2030.

Vores primære fokus på klimaområdet vil være kontinuerligt
at arbejde på at reducere vores udledning af klimagasser.
Første skridt for os vil være at få et mere præcist overblik
over, hvordan vores udledning af klimagasser ser ud i dag.
Dernæst vil vi arbejde på at reducere udledningen, således at
vi sikrer, at Syddjurs Spildevand lever op til den nationale
målsætning om en 70 procents reduktion i 2030 og
klimaneutralitet i 2050.
Videre ønsker vi at gøre mere ud af de grønne arealer, som vi
ejer. Vi vil fremme biodiversitet, der bidrager positivt til det
lokale plante- og dyreliv.
Et andet helt centralt fokuspunkt for os er, at vi skal bruge
den stigende mængde nedbør positivt. Vi ønsker at investere
i økonomisk forsvarlige løsninger, der kan være med til at
skabe merværdi for lokalsamfundet.
Vi vil følge den teknologiske udvikling tæt. Her vil vi hele
tiden se på de nye muligheder og løsninger, der kan bidrage
til mere miljø og den grønne omstilling, eksempelvis grøn
energiproduktion og reduktion af udledning af klimagasser.

DIALOG
NUVÆRENDE SITUATION

FREMADRETTET FOKUS

At have en god dialog og den rette kommunikation med
omverdenen, er helt afgørende for os i Syddjurs
Spildevand. Det er vigtigt, at vi er synlige overfor borgerne,
så de ved, at de kan gå til os, hvis de har behov. Vi ønsker
at stille vores ressourcer og viden til rådighed til blandt
andet Syddjurs Kommune, branchen, borgere og
uddannelsesinstitutioner. Vi er en aktiv medspiller i
branchen, hvor vi sammen med vores kollegaer i hele
landet arbejder på at finde og udvikle de bedste løsninger.

Den gode dialog og den rette kommunikation er helt
afgørende for os og vil fortsat være et fokusområde. Konkret
vil vi opdatere og forbedre vores nuværende
kommunikationsstrategi, der i endnu højere grad skal
tilgodese en god og præcis kommunikation med vores
kunder og samarbejdspartnere.
Formidling af relevant information vedrørende vores
virksomhed er helt centralt.

Vi ønsker at fortsætte og udvikle det gode samarbejde med
Syddjurs Kommune.
Videre ønsker vi fortsat at være deltagende og opsøgende i
lokalsamfundet. Her vil vi kontinuerligt arbejde på at finde
aktiviteter, hvor vi kan bidrage positivt.

Derudover skal vi fortsat være en aktiv medspiller i
branchen. Vi vil fortsat dele ud af de erfaringer vi gør os,
samtidig med at vi vil orientere os mod de nye løsninger,
som vores kollegaer i branchen udvikler.

INVESTERINGER
NUVÆRENDE SITUATION

FREMADRETTET FOKUS

Vi kigger ind i en ny spildevandsplan.
Vi står derfor på nuværende tidspunkt i en situation med
krav om en række større investeringer. Først og fremmest
arbejder vi for at reducere vores antal af renseanlæg. Vi
ønsker inden 2030 at gå fra ti renseanlæg til fire. For det
andet skal vi fortsat separatkloakere i kommunen, for blandt
andet at følge med de øgede regnmængder.

Kloakseparering vil få et øget fokus for os i de kommende år.
Det er afgørende for os, at vi får reduceret mængden af
overløb så meget som muligt.

Disse nye indsatser og krav betyder, at vi skal investere i at
kompetenceudvikle vores medarbejdere og vores forretning.

Yderligere er kloakseparering en yderst vigtig del i forhold til
at kunne håndtere den stigende nedbør.
Som nævnt er en af de kommende investeringer, som vi
kigger ind i, at antallet af vores renseanlæg skal reduceres.
Det er en omfattende øvelse at reducere en så stor del af
vores anlæg, men det er en målsætning, som vi vil forfølge
og senest have gennemført i 2030.
Fremtidens rense- og miljøkrav stiller tillige krav om, at vi
investerer i ny teknologi på vores renseanlæg.
Det er et vigtigt fokus for os, at vi også fremadrettet har de
nødvendige kompetencer. Her vil vi investere løbende i
uddannelse og opkvalificering af vores medarbejdere.
Samtidig vil vi sikre, at Syddjurs Spildevand også i fremtiden
er en attraktiv arbejdsplads for nye medarbejdere.

SAMARBEJDE
NUVÆRENDE SITUATION

FREMADRETTET FOKUS

Vi befinder os i en branche i en rivende udvikling, hvorfor
samarbejde er et nøgleord. Vi fokuserer på at samarbejde
bredt, hvor dét at have et godt samarbejde med Syddjurs
Kommune, branchen, leverandører og relevante
forskningsinstitutioner er yderst vigtigt for os.

Vi ønsker at finde og forbedre de samarbejder, der giver
mening. Vi vil først og fremmest styrke det gode samarbejde
vi har her på Djursland, eksempelvis med AquaDjurs.

Vi indgår i forvejen i en række vigtige samarbejder, hvor
blandt andet DjursSam ApS er et eksempel på det tætte
samarbejde, vi har på Djursland. Videre indgår vi qua vores
medlemskab i DANVA i vigtige samarbejder med resten af
branchen. Her kan vi sammen med vores kollegaer udveksle
og udvikle nye idéer og løsninger på de fælles udfordringer,
som vi står overfor.

Derudover vil vi fortsat have et stærkt og godt samarbejde
med Syddjurs Kommune. Dette bliver særligt vigtigt i de
kommende år, hvor vi sammen skal finde og etablere
løsninger på klimaudfordringerne.

Vi ønsker ligeledes at styrke vores samarbejde med branchen
i form af leverandører, andre forsyningsselskaber og
brancheorganisationer.
Vores fokus for samarbejde er, at det giver mening.

Gennem vores ejerandel i Forsyningsservice A/S opnår vi
ligeledes adgang til relevante samarbejder med høj
faglighed.

NYE FORRETINGSOMRÅDER
NUVÆRENDE SITUATION

FREMADRETTET FOKUS

Vi er åbne over for at udvikle nye forretningsområder, hvor
der kan opstå synergier med de opgaver, som vi allerede
løser. Vores kerneopgave er at håndtere spildevand, og et nyt
forretningsområde omkring eksempelvis vandforsyning synes
at være i god forlængelse af dette.

Vi vil arbejde på at finde nye forretningsområder, hvor de
rette synergier kan opstå. Her vil vi aktivt opsøge viden og
kompetence med henblik på at undersøge, om der er nye
forretningsområder, som kan være relevante for os.

Herudover betyder klimaforandringerne, der blandt andet
resulterer i øget nedbør, at klimatilpasning er en opgave vi
forholder os til.

Vi vil indledningsvist belyse potentialerne ved at påtage os
vandforsyning.
Vi vil være åbne over for at løse opgaver relateret til
klimatilpasning som et potentielt nyt økonomisk bæredygtigt
forretningsområde for Syddjurs Spildevand.
Vores fremadrettede fokus vil naturligvis fortsat være på
vores kerneopgaver, men vi er samtidig opmærksomme på
de udviklingstendenser, vi ser.

DRIFT
NUVÆRENDE SITUATION

FREMADRETTET FOKUS

Vores fokus er først og fremmest på vores kerneopgaver.
Selvom vi orienterer os mod nye forretningsområder, så
er driften for os helt afgørende. Vi har en stor del af
vores ressourcer internt, hvilket er med til at sikre, at vi
har de rette kompetencer og den rette viden. Dette
anser vi for at være en stor styrke.

Vi vil fortsat fokusere vores indsats på, at sikre så
effektiv rensning som muligt.
Vi forventer, at den fremtidige lovgivning vil kræve, at
man tager hånd om de miljømæssige belastninger fra
slam. Her vil vi tilpasse vores drift til den miljømæssigt
og økonomisk bedst mulige løsning.
Et andet helt centralt fokuspunkt for os er, at vi skal have
registreret overløb endnu bedre end vi gør i dag.
Slutteligt er brugen af data et fokuspunkt for os i
fremtiden. Vi vil undersøge, hvilke muligheder vi har i
forhold til at nyttiggøre data yderligere.

Syddjurs Spildevand A/S - Strategi 2025
Mission: Transport og rensning af spildevand og regnvand til gavn for kunder og miljø i Syddjurs Kommune
Vision: Et bæredygtigt og rent vandkredsløb.
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