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FORORD

Velkommen til Aarhus Vands virksomhedsplan
Velkommen til Aarhus Vands virksomhedsplan.
Virksomhedsplanen fortæller i ord og billeder om
den spændende udvikling, selskabet er inde i og
om vores forventninger til resultaterne i 2020.
Vi har i Aarhus Vand et godt og solidt fundament
for videre udvikling, og det er helt afgørende, for de
ydre rammer om selskabet er konstant under forandring, men de er samtidig en driver for udviklingen.
Samarbejdet med vores vigtigste interessenter
- kunderne, vores ejer og vores myndigheder - er
udbytterigt, og vi vil i 2020 arbejde på at realisere
Aarhus Vands strategi frem mod 2025, som bygger
oven på vores nuværende strategi. Det skal give
os endnu bedre muligheder for at forme fremtidens
vandselskab.
I Aarhus Vand arbejder vi konstant på at skabe en
produktiv og udviklende arbejdsplads. Vi justerer,
tilpasser og udvikler organisationen, så vi hele
tiden har det bedste hold til fremtiden. Det er
både spændende og krævende. En af de ting, vi
for alvor tager fat på i 2020 i forhold til at gøre en
god arbejdsplads endnu bedre, er forberedelserne
af et nyt domicil. Vi solgte i 2016 vores andel af
domicilet i Hasle og har siden boet til leje i Viby.
Vores værksteder ligger dog fortsat i Eskelund, og
dermed er vores medarbejdere fordelt på forskellige
lokationer, og det er ikke hensigtsmæssigt. Det har
derfor også - siden vi blev et selvstændigt aktieselskab i 2010 - været målet at samle alle medarbejdere under samme tag. Det giver den bedste
sammenhængskraft i virksomheden og styrker det

tværfaglige samarbejde. Vi vil i 2020 derfor som
en del af forberedelserne eksperimentere med nye
måder at arbejde sammen på i vores eksisterende
lejemål. Det nye domicil placeres på ledige arealer
i Viby – tæt ved den sydlige motorvejsafkørsel og
tæt på Letbanen og anden offentlig transport. Vi
kommer dermed til at ligge tæt på mange af de
vandteknologiske erhvervsvirksomheder omkring
Aarhus, som vi arbejder tæt sammen med i Den
Danske Vandklynge.

viden og støtte til dansk eksport og den globale
dagsorden om at skabe en bæredygtig udvikling.
Samtidig høster vi ny viden, som medfører optimering og udvikling af vores processer og arbejdsgange, og derved forbedrer vi hele selskabet til gavn for
vores kunder. Det gør samtidig Aarhus Vand til en
mere attraktiv arbejdsplads, når vores aktiviteter har
en international dimension. Vi vil derfor gerne være
med til at tage ansvar for innovation i den danske
vandbranche.

Nye udfordringer og efterspørgsler skaber nye
forretningsområder, teknologiudvikling og erhvervsfremmende aktiviteter. Det gælder for eksempel: Regeringens klimaambition om at reducere
udslippet af drivhusgasser med 70 procent i 2030,
Vandvision 2025, Aarhus Kommunes klimaplaner
og kundeefterspørgsel på løsninger om håndtering
af regnvand på egen grund. Vi er godt på vej i forhold til at imødekomme disse – og en række andre
- udfordringer. Vi arbejder målrettet på at håndtere
det samlede vandkredsløb, vi udvikler markedsorienterede produkter og services til vores kunder, vi
etablerer nye partnerskaber og styrker samarbejder
som Den Danske Vandklynge, Vandpartner, Shared
og 3Vand – for blot at nævne nogle få.

Virksomhedsplanen beskriver - udover en række
nye tiltag i 2020 - vores formål, vision og mål i
forhold til de ydre rammer, som vores ejer og lovgivningen har sat for selskabets virke. Den fortæller
også om, hvordan vi organiserer arbejdet, om vores
værdier og om selskabets strategi for de kommende år. Den behandler desuden væsentlige forudsætninger for at nå vores vision som for eksempel
at have dygtige medarbejdere, gode partnerskaber
og en sund økonomi.

Som et af de største vandselskaber i Danmark føler
vi os forpligtede til at støtte op om vandindustrien.
Vi har en stor viden om at drifte anlæg, opbygge
organisationer, analysere, udvikle, udbyde, projektstyre, gennemføre træning og indkøre anlæg. Ved
også at se ud over landets grænser bidrager vi med

Lars Schrøder
CEO, Aarhus Vand

God læselyst.
Med venlig hilsen
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Forretningsstrategi
Aarhus Vands forretningsstrategi frem mod 2025 bygger
oven på vores strategi 2020, som gennem de seneste
10 år har udviklet virksomheden til at være én af landets
absolut førende. Ved at bygge oven på dette får vi endnu
bedre muligheder for at forme fremtidens vandselskab.
Aarhus Vand er et vandselskab, der er lokalt forankret i
Aarhus, og som har et både nationalt og globalt udsyn.
Vores 2025-strategi tager sit afsæt i Aarhus som by
og i det store potentiale, der ligger i byen og regionen.
Indbyggerne i Aarhus lever generelt længere end i resten
af Danmark, og byen vokser og har en forventet vækst
på 1,4 procent om året frem mod 2034, hvor der vil
være 410.000 indbyggere. Aarhus – og hele Business
Region Aarhus med 1 mio. indbyggere - har desuden en
økonomisk vækst og en vækst i arbejdspladser, som ligger væsentligt over landsgennemsnittet. Sidst, men ikke
mindst har Aarhus Kommune en ambitiøs klimahandlingsplan, hvor et af målene er at opnå CO2-neutralitet i
2030. Allerede nu er det lykkedes at reducere udledningen pr. indbygger med 40 procent siden 2010.
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rent vand og sanitet, bæredygtig energi og klimaindsats.
Eksempler på, at Aarhus Vand understøtter Aarhus
Kommunes målsætninger og erhvervsplan er etableringen af Den Danske Vandklynge, en målrettet indsats
for at opnå energi- og CO2-neutralitet i 2030 samt et
stærkt myndighedssamarbejde om vand i lande som
Sydafrika, Indien og Ghana.
Strategi 2025 tager udgangspunkt i, at den globale
vandsektor står over for nogle meget store udfordringer –
og muligheder - de kommende år. En lang række forhold
– især klimaforandringerne med mangel på vand nogle
steder og for meget vand andre steder – kan vende op
og ned på markedet. Samtidigt står vi i Aarhus Vand
over for nogle meget store investeringer i de kommende
år. Det gælder især etableringen af et nyt ressourceanlæg – Aarhus ReWater – der skal erstatte Marselisborg
Renseanlæg. Et projekt til omkring 2 mia. kr.

Aarhus er med andre ord en by i bevægelse og med
stor handlekraft, og Aarhus Vands strategi bidrager til at
udvikle byen yderligere. Primært bidrager strategien til
disse målsætninger:
– En by i vækst og med et stærkt erhvervsliv
– En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer
– En by, hvor alle er sunde og trives

I udviklingen af strategien har vi derfor udforsket fire
langsigtede scenarier, som har hjulpet os til at navigere i
et komplekst marked, der kan udvikle sig i vidt forskellige retninger. Scenarierne er:
– Den blå revolution
– Viden styrer vand
– Den danske vandmodel 2.0
– Super-vandselskabet

Strategien understøtter også Aarhus Kommunes
erhvervsplan frem mod 2023. Det gælder særligt disse
målsætninger:
– Et bæredygtigt forbillede for den urbane verden
– En styrkeposition inden for bl.a. energi, klima og miljø
– Udnyttelse af vækstpotentialet i FN’s verdensmål om

Disse strategiske scenarier har vi brugt til at skabe
klarhed over de muligheder, vi har som virksomhed i en
verden, der er præget af hastig udvikling og uforudsigelighed. Scenarierne har blandt andet ført til drøftelser
om, hvorvidt det giver mening at se isoleret på vandforsyning i løsning af markedets behov, som vi hidtil har

gjort. Om vores kunder i fremtiden vil forbruge vand
på samme måde som i dag. Og om man kan digitalisere vand. Svaret på disse – og en lang række andre
spørgsmål – rummer en række muligheder for at udvikle
Aarhus Vand. Det er ud fra en samlet betragtning af mulighederne i scenarierne, at vi har udviklet Strategi 2025,
som ruster os til at agere i flere retninger og løbende
justere det strategiske fokus i takt med, at markedet
udvikler sig.
I publikationen ’Water for the future’, som kan downloades på vores hjemmeside, har vi beskrevet arbejdet
med strategiske scenarier som grundlag for Strategi
2025.
Strategi 2025
Strategihuset til højre er en ramme for, hvor vi ønsker
at bevæge os hen. Som det fremgår af strategihuset,
er virksomhedens formål at skabe sundhed gennem
rent vand – til mennesker og planeten. Vores vision er
at skabe en national platform som drivkraft for lokale
og globale løsninger til sundere vandkredsløb. De fire
tværgående principper i strategien er:
– Skab løsninger til kunden
– Form partnerskaber
– Invester i ny viden
– Agér bæredygtigt
Strategien har tre fokusområder, som peger på de tre
vigtigste, overordnede områder, hvor virksomheden
skal udvikle sig i de kommende år. De styrker desuden
fokuseringen i vores strategiarbejde frem mod 2025. De
strategiske fokusområder er:
– Forretningsgørelse
– Innovation
– Globalisering

Forretningsgørelse handler om at udnytte de kommercielle
muligheder, vi har for at etablere et selvstændigt forretningsben. Vores strategiske målsætninger for forretningsgørelse er:
– Sikre risikovillig kapital til vækst
– Opbygning af forretningsben med kommercielt fokus og
kommercielle kompetencer
– Ekspandere udvikling til nationalt og internationalt niveau
Innovation handler om at accelerere udvikling af viden og
teknologier til fremtidens løsninger inden for vandområdet. De
strategiske målsætninger for innovation er:
– Forme partnerskaber og klynger med virksomheder og
universiteter
– Skabe og udvikle konkurrencedygtige, ressourceeffektive
ydelser og forretningsmodeller, som er nationalt og globalt
relevante
– Accelerere teknologisk udvikling, der fremmer nye forretningsmuligheder
Globalisering handler om at sprede nationale løsninger ud i
verden og bringe ny viden med hjem. De strategiske målsætninger for globalisering er:
– Skabe større fokus på bæredygtig udvikling, der understøtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
– Agere som innovatør og ambassadør for danske løsninger
– Etablere internationalt forretningsben via internationale hubs
på strategisk vigtige lokationer
Fundamentet for disse fokusområder består af to dele: En
excellent basisydelse og en formålsdreven organisation. ’Excellent basisydelse’ indebærer, at vi renser spildevand og forsyner
mennesker med sundt drikkevand – ressourceeffektivt og klimaoptimeret. ’Formålsreven organisation’ handler om at styrke
organisationen ved udvikling af kulturen og ledelsen.

FORMÅL
Aarhus Vand skaber sundhed gennem rent vand - til mennesker og planeten

VISION
At skabe en national platform
som drivkraft for lokale og globale løsninger til sundere vandkredsløb

TVÆRGÅENDE STRATEGISKE PRINCIPPER
Skab løsninger til kunden - form partnerskaber - invester i ny viden - agér bæredygtigt

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER
FORRETNINGSGØRELSE

INNOVATION

GLOBALISERING

Udnytte kommercielle muligheder
til etablering af selvstændigt
forretningsben

Accelerere udvikling af viden og
teknologier til fremtidens løsninger

Sprede nationale løsninger
ud i verden og bringe ny viden
med hjem

EXCELLENT BASISYDELSE
Vi renser spildevand og forsyner
mennesker med sundt drikkevand
- ressourceeffektivt og klimaoptimeret

FORMÅLSDREVEN ORGANISATION
Styrke organisationen ved udvikling
af kultur og ledelse

Vores ’strategihus’ er en ramme for, hvor vi ønsker at bevæge os hen.
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FORRETNINGSSTRATEGI ...

Indsatsområderne for en excellent basisydelse er:
– Yde kunder excellent service med stor sikkerhed
– Tilbyde de mest ressource- og omkostningseffektive ydelser i hele vandets kredsløb
– Optimere processer og ydelser med henblik på at sikre
minimal effekt på klimaet
Indsatsområderne for en formålsdreven organisation er:
– Skabe en produktiv organisation gennem udvikling af
ledelse og gennem digitalisering
– Udvikling af en innovativ kultur med et kommercielt mindset
– Etablering af et nyt domicil, som fremmer et sundt arbejdsmiljø med fokus på innovation og samarbejde
Virksomhedsmål fokuserer på udvikling og bevægelse
Til hvert fokusområde - forretningsgørelse, innovation og globalisering - knytter vi virksomhedsmål, som fokuserer på den
udvikling og bevægelse, vi ønsker at lykkes med. Virksomhedsmålene udtrykker vores fokuserede indsats for 2020 og
afspejler samtidig strategien frem mod 2025.
Et af vores lovbestemte mål er at skabe en produktivitetsforbedring på 2 procent årligt frem mod 2025 på både drifts- og
anlægsinvesteringer. I 2020 vil produktiviteten især være
drevet af udvikling på it-området og af indførelse af digitale
produktions- og arbejdsprocesser. På driftsområdet vil vi
fortsat fokusere på at reducere vores faktiske driftsomkostninger. I forhold til anlægsinvesteringer vil vi fokusere på at opnå
de planlagte effektiviseringer på 2 procent på fornyelsesprojekter af vand- og spildevandsledninger, som vi gennemfører i
partnering gennem Vandpartner. De strategiske projekter, der
understøtter produktivitet i perioden 2020 – 2025, er:

– Projektportefølje- og ressourcestyring i hele Aarhus Vand
– Digitalisering
– Asset management
De vigtigste strategiske projekter i forhold til innovation er i
2020:
– Den Danske Vandklynge
– 3Vand-samarbejdet
Tværgående indsatsområder skaber fremdrift
Vi har udpeget tre tværgående indsatsområder, der skal være
med til at sikre fremdrift inden for de tre fokusområder forretningsgørelse, innovation og globalisering. Det er:
– Nye produkter og services
– Vand-viden
– Forskning og udvikling
Disse tre områder skal desuden være med til at understøtte
en kulturforandring, som i endnu højere grad udvikler Aarhus
Vand i retning af:
– En markedsorienteret virksomhed, der udvikler og tilbyder
nye services og ydelser
– Et vand-videnselskab, der udvikler og tilbyder viden lokalt,
nationalt og globalt
– En virksomhed, der er blandt de førende - lokalt, nationalt
og globalt - inden for anvendt forskning og udvikling
Fokus på forretningsgørelse
Det er et helt centralt element i vores strategi at skabe økonomisk overskud til innovation og udvikling. Aarhus Vand skal
derfor være en markedsorienteret virksomhed. Vores forståelse
af at udvikle virksomheden i den retning ændrer sig løbende,
men omdrejningspunktet er begrebet forretningsgørelse. Det

dækker over et ønske om at blive mere forretningsorienteret
og professionelt tænkende i den måde, vi arbejder med udvikling på, i den måde vi arbejder med økonomi på, udvikler nye
produkter og services på og i det hele tager skaber forretning
på for både os selv og andre.
Det er et område, hvor vi kan gøre det bedre, og hvor vi skal
være mere bevidste om at skabe indtjening frem for at dele ud
af vores knowhow uden et særligt blik for den kommercielle
værdi. Vi har ganske enkelt brug for større værdiskabelse, indtjening og kapital for at opfylde vores vækstmålsætning. Hidtil
har vi finansieret vores væksttiltag ved at effektivisere driften,
men det kan ikke hænge sammen i det lange løb - vækst i sig
selv skal være genererende for at skabe mere vækst. Vel at
mærke en bæredygtig vækst, der kan bringes ud, hvor den
kan gøre endnu mere nytte i samspil med andre.
Derfor har vi taget hul på et udviklingsforløb for en række ledere og nøglemedarbejdere med det formål at få deltagerne til
at reflektere over deres rolle i Aarhus Vand og det at være med
at til at skabe forretningsgørelse inden for deres eget område
og for hele virksomheden. Samtidig med, at de fastholder den
gode kultur, virksomheden er kendt for. Forløbet har styrket
deltagernes evne til at udøve forandringsledelse og skabe blivende forandringer. Metoden har været action-learning blandt
andet gennem simuleringsøvelser, og der har været stor fokus
på kommunikation og dialog som et vigtigt middel til at skabe
nye forretningsmuligheder.
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Rammer for Aarhus Vand
Aarhus Vand er et aktieselskab, der er ejet af Aarhus
Kommune. Selskabets formål er at skabe sundhed med
rent vand – til mennesker og planeten. Og visionen er
at skabe en national platform som drivkraft for lokale og
globale løsninger til sundere vandkredsløb.
Selskabets virksomhed omfatter blandt andet håndtering af regnvand - herunder i klimatilpasningsprojekter,
produktion og distribution af drikkevand, transport og
rensning af spildevand, tømning af private spildevandstanke samt sikring af et balanceret og sundt vandkredsløb.
Vi indvinder, behandler og distribuerer 15 mio. kubikmeter drikkevand og renser mere end 30 mio. kubikmeter
spildevand om året fordelt på henholdsvis otte vandværker og fire renseanlæg. Selskabet har 235 medarbejdere.
Vores indtægter er baseret på brugerbetaling i form
af tilslutningsbidrag, faste afgifter, vejbidrag, variable
vand- og afledningsafgifter samt afgift på tømning af
private spildevandstanke. I henhold til vandforsyningsloven og loven om betalingsregler for spildevand skal
indtægterne finansiere selskabets årlige produktionsog administrationsomkostninger, finansielle poster og
investeringer.
Aarhus Kommunes ejerstrategi
Kommunens ejerstrategi for de kommunalt ejede sel-
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skaber – herunder Aarhus Vand – udgør den overordnede ramme, der skal skabe mulighed for, at kommunens
målsætninger med det enkelte selskab bliver gennemført. Ejerstrategien er retningsgivende for Aarhus Vands
bestyrelse og direktion og er en måde, hvorpå kommunen tilkendegiver sine holdninger og forventninger til
selskabet. Ejerstrategiens betydning for Aarhus Vand er
beskrevet i afsnittet ’Samarbejde med Aarhus Kommune’.
Statens regulering af vandsektoren
Forsyningssekretariatet har til opgave at regulere vandselskabernes økonomi ud fra en økonomisk ramme
med udgangspunkt i det enkelte selskabs historiske
priser, omkostningsudvikling og effektiviseringskrav. I
2015 vedtog Folketinget en ændring i reguleringen af
vandsektoren, der efterfølgende er implementeret.
Principperne for denne regulering er:
– Mere effektivitet i vandsektoren
– Understøttelse og videreudvikling af et højt niveau for
miljø, service og forsyningssikkerhed
– Mindre bureaukrati i organisering og tilsyn
– Bedre rammer for teknologiudvikling i vandsektoren
Reguleringen består af disse punkter:
Indhentning af effektiviseringsgevinster
– Der skal indhentes minimum 1,3 mia. kr. frem mod
2020

Benchmarking
– En totaløkonomisk benchmarking og udvikling af
prisloftsreguleringen med effektiviseringskrav, der
omfatter både drifts- og anlægsomkostninger
Øget fleksibilitet
– Der er indført 2-årige prislofter for alle vandselskaber
og 4-årige prislofter for de selskaber, der performer
bedst
– Der foretages en ny luftkorrektion
– Den årlige kontrol med prisloftet forsimples
– Ekstraordinære effektiviseringsgevinster kan indgå
som egenkapital
– Intern overvågning afskaffes
Kommunernes rolle som myndighed
– Klare regler skal sikre, at vandselskaberne bedre kan
varetage driften af deres opgaver, og kommunerne
kan varetage rollen som myndighed
Høje krav til miljø, sundhed og forsyningssikkerhed
– Der introduceres performancebaseret benchmarking
Forbrugernes klagemuligheder
– Der indføres et vandklagenævn til behandling af
tvister om leveringsvilkår
Forsyningssekretariatet – rolle og finansiering
– Der indføres differentierede gebyrer, så selskaber skal
betale afhængigt af størrelse

Konsolidering
– Aftalen indeholder en generel beskrivelse af, at
der skal være en tilskyndelse til konsolidering
– I tilfælde af fusioner skal det være muligt at
oprette differentieret takst også på tværs af kommunegrænser
Teknologiudvikling
– Forskning og udvikling skal fortsat fremmes, og
der skal skabes gode rammer herfor i den danske vandsektor
– Forskning og udvikling er ikke en del af hovedvirksomheden
Udover denne statslige regulering af vandsektoren
udgør regeringens klimahandlingsplan og vision for
en grøn omstilling en ramme for Aarhus Vand. Det
gælder blandt andet i forhold til at understøtte målet
om en reducering af udslippet af drivhusgasser
med 70 procent i 2030. Og det gælder regeringens
skærpede krav om beskyttelse af drikkevandet ved
indførelse af beskyttelseszoner omkring de danske
drikkevandsboringer.

Test af slusen ved Dokk1 i Aarhus midtby
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Samarbejde med Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er ejer af, myndighed for og kontraktpart over for Aarhus Vand. Det indebærer en differentieret opgavevaretagelse for kommunen, herunder:
– Som ejer: Hvad Aarhus Kommune ønsker med Aarhus Vand
– Som myndighed: Aarhus Kommunes tilsyn med
Aarhus Vands overholdelse af regler
– Som kontraktpart: Aarhus Kommunes køb af ydelser
af Aarhus Vand og samarbejde om projekter
Aarhus Kommune kan som ejer have interesser i forhold
til for eksempel Aarhus Vands strategi, resultater, risiko,
kapitalstruktur, selskabsledelse, virksomhedskultur, ledelsesaflønning og samfundsansvar. Kommunen udøver
sin indflydelse på selskabet blandt andet via den årlige
generalforsamling.
Ejerstrategi
Aarhus Kommunes ejerstrategi for Aarhus Vand uddyber de mål og formål, der blev fastlagt ved stiftelsen
af selskabet i 2010, og som Aarhus Byråd ønsker i
forlængelse af kommunens politik for aktivt ejerskab af
kommunale selskaber.
Kommunens overordnede mål for Aarhus Vand er at
sikre den størst mulige langsigtede værdiskabelse og at
sikre mål i relation til drift og service, økonomi, sikkerhed, miljø og sociale forhold.
Ejerstrategiens formål er at bidrage til:
– At skabe sammenhæng mellem Aarhus Kommunes
og Aarhus Vands politik, visioner og planer
– At skabe klarhed om Aarhus Kommunes mål for
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Aarhus Vand, herunder selskabets bestyrelse
– At sikre den bedst mulige effekt af de anvendte ressourcer inden for Aarhus Vands forretningsområde
og den størst mulige værdiskabelse i selskabet
– At regulere samarbejdet mellem Aarhus Kommune
og Aarhus Vand inden for rammerne af de til enhver
tid gældende regler og med respekt for de eventuelle
øvrige ejeres interesser
I ejerstrategien er det formuleret, hvad Aarhus Kommune forventer, at Aarhus Vand arbejder for:
– Sikrer rent drikkevand
– Sikrer stabil forsyning og høj kundetilfredshed
– Bidrager til et rent miljø
– Bidrager til klimaindsatsen og arbejdet med klimatilpasning
– Påtager sig et socialt ansvar ved at sikre praktikpladser og ansættelser på særlige vilkår
– Aarhus skal have vand af høj kvalitet og være blandt
de 30 billigste kommuner i Danmark
– Sikrer, at afkast og kapitalstruktur lever op til mål
herfor
I forhold til økonomisk ansvarlighed er der i ejerstrategien blandt andet formuleret følgende om kommunens
forventninger til Aarhus Vand:
– Har et stærkt fokus på økonomisk ansvarlighed,
herunder at Aarhus Vand arbejder for at fremtidssikre
anlæg samt bevare og udvikle selskabets økonomiske værdier
– Har et løbende fokus på udvikling, effektiviseringer
og mulige synergieffekter, der har til hensigt at være
fordelagtige for forbrugerne og ejerne

– Tilrettelægger sine dispositioner, så de ikke medfører
en unødig høj risiko for ejerne
– Har fokus på miljøeffektive anlægsinvesteringer og
optimering af drift
– Synliggør nøgletal på udvalgte områder i årsberetningen og på et årligt dialogmøde med Magistraten
– Foretager en vurdering af mulige takstmæssige konsekvenser for Aarhus Kommune og for borgerne ved
planlægning og beslutninger, som har en væsentlig
økonomisk betydning for selskabet
– En gennemsigtig dialog mellem selskabet og kommunen om forhold af væsentlig økonomisk betydning
– Taksterne fastsættes på et niveau, som sikrer kapitalapparatet og driften samt målet for takstudviklingen
Selskabsgørelse af AffaldVarme Aarhus
Med budgetforliget for 2020 har Byrådet sendt et klart
signal om, at Aarhus Kommune skal arbejde målrettet
på at skabe CO2-neutralitet i 2030. I den sammenhæng
vurderer Byrådet, at en udskillelse fra kommunen af
AffaldVarme Aarhus som et selvstændigt, kommunalt
ejet aktieselskab vil indebære nogle klare fordele. Blandt
andet, at selskabet hurtigere og mere smidigt kan indgå
nye samarbejder, udvikle nye produkter og tage nye
initiativer, der understøtter den grønne omstilling.
På baggrund af gode erfaringer fra selskabsgørelsen
af Aarhus Vand forventes en struktur og organisering,
som den vi kender. Det vil give gode muligheder for
samarbejder og optimal udnyttelse af synergier mellem
AffaldVarme Aarhus og Aarhus Vand.

Aarhus Kommunes Erhvervsplan 2020 – 2023
Erhvervskontaktudvalget i Aarhus har sendt en ny
erhvervsplan ’Partnerskaber for bæredygtig vækst’ i
høring. Planen, som skal bidrage til at styrke dansk
erhvervsliv, tager udgangspunkt i, at en bæredygtig
verden starter med bæredygtige byer – og adresserer
de erhvervsmæssige udfordringer, Aarhus står over for,
så vi også fremover har et velfungerende og konkurrencedygtigt vækstcenter i Vestdanmark.

vand- og spildevandsområdet. Denne viden er vigtig
at formidle til forskningsinstitutionerne og virksomhederne i den danske vandsektor, der skal udvikle, teste
og sælge nye løsninger til det globale marked. Der er
derfor brug for et innovationsdistrikt, hvor aktørerne
kan samles for at udvikle fælles scenarier for fremtiden
og roadmaps for forskning, uddannelse, udvikling,
test, demonstration og kommercialisering på en række
faglige aktivitetsområder.

’Partnerskaber for bæredygtig vækst’ sætter retningen
og rammerne for Aarhus’ erhvervs- og bypolitiske indsats. De konkrete initiativer skal gennemføres i et tæt
samarbejde med de øvrige kommuner, virksomheder,
organisationer og vidensinstitutioner i Business Region
Aarhus. For at lykkes er det nødvendigt at have stærke
partnerskaber – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Formålet med initiativet er at sikre, at aktørerne i det
danske økosystem inden for vandteknologi får mulighed for at arbejde tættere sammen og skabe en bedre
ramme for skabelsen af nye danske løsninger. Ambitionen er, at der i tilknytning til Aarhus Vands nye domicil i
Aarhus Syd skabes rammer, der huser startups, filialer
af de store danske vandteknologivirksomheder og
videninstitutioner inden for den danske vandsektor.

I planen foreslås det at etablere og gradvist udvikle
et fysisk ’innovationsdistrikt’ for vandklyngeaktører
i Aarhus, der skal fungere som et markant nationalt
samlingssted for et øget samarbejde mellem myndigheder, forsyninger, forskning/uddannelse, virksomheder og startups inden for digital vandteknologi.
Dermed understøtter erhvervsplanen etableringen
af Den Danske Vandklynge, som vi i Aarhus Vand er
medinitiativtager til.
Myndigheder og forsyningsselskaber har stor viden om
både de aktuelle og kommende drifts-, anlægs-og forretningsmæssige udfordringer og reguleringer på både
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Årshjul for 2020
Samarbejdet med Aarhus Kommune
MARTS

MAJ

MAJ

Dialogmøde
med Magistraten

Dialogmøde
med borgmesteren

Årlig
generalforsamling

Hvem inddrages:
Bestyrelsesformand, direktør,
borgmester, rådmænd og
magistratsmedlemmer

Hvem inddrages:
Bestyrelsesformand, direktør,
borgmester og stadsdirektør

Hvem inddrages:
Bestyrelsesformand, direktør,
borgmester, Borgmesterens Afdeling
og byrådet

Bestyrelsen
JANUAR

FEBRUAR

APRIL

MAJ

MAJ

SEPTEMBER

NOVEMBER

Nytårskur

1. bestyrelsesmøde

2. bestyrelsesmøde

Bestyrelsesseminar

DANVA
årsmøde

3. bestyrelsesmøde

4. bestyrelsesmøde

Årsregnskab 2019
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Budget 2021
Virksomhedsmål 2021

Bestyrelsen
Flemming Besenbacher
Formand
Professor i nanoscience
og fysik, Aarhus Universitet

Keld Hvalsø
Næstformand
Medlem af Aarhus Byråd
for Enhedslisten

Ango Winther
Medlem af Aarhus Byråd
for Socialdemokraterne

Almaz Mengesha
Medlem af Aarhus Byråd
for Venstre

Johanne Sønderlund Birn
Ejer af konsulentvirksomhed

Jens Hørup Jensen
Bestyrelsesmedlem
valgt af forbrugerne

Mads Thomsen
Bestyrelsesmedlem
valgt af medarbejderne

Bjørn Rohde
Bestyrelsesmedlem
valgt af medarbejderne

Henrik Frier
Bestyrelsesmedlem
valgt af medarbejderne
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Aarhus Bugt
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Formål, vision og kernefortælling
Formål
At skabe sundhed gennem rent vand – til mennesker og
planeten.
Vision
At skabe en national platform som drivkraft for lokale og
globale løsninger til sundere vandkredsløb.
VAND-værdier
Vi-følelse, ansvarlighed, nyskabelse og dialog.
Kernefortælling
Intet liv uden vand. Vand er en af de mest fundamentale kilder til sundhed for mennesket, byen, naturen og
havet. Behovet for rent vand er universelt - alle steder, til
enhver tid. Rent vand er i dag en knap ressource, men
forvalter vi det rigtigt, rummer det et uendeligt potentiale
for at skabe en fremtid med trivsel og liv – globalt og
lokalt.
Vores historie startede ved brønden på Store Torv i
Aarhus, hvor byens vandkilde blev forurenet af spildevand, som skabte et dødeligt koleraudbrud. Katastrofen
blev anledning til stiftelsen af Aarhus Vandforsyning i
1872, som banede vejen for at fremtidssikre muligheden for det sunde liv.
Siden har vi formet et bæredygtigt vandkredsløb i
Aarhus, der i dag inspirerer på international skala.
Med kredsløbet i centrum gentænker vi måden, hvorpå potentialet i vand realiseres til gavn for klimaet og til
glæde for os alle sammen.

Alt dette er lykkedes, fordi vi er passionerede omkring
vand. Gennem opfindsomhed og forpligtende fællesskaber arbejder vi hver dag for at levere innovative
løsninger, der fremtidssikrer et balanceret vandkredsløb
som rammen for et sundt liv og diversitet i naturen.
Aarhus Vand skaber sundhed gennem rent vand – til
mennesker og planeten.

Vi anskuer vand som et fælles eje og som en livsnødvendighed – det forpligter. Vi vil kæmpe for en fremtid,
hvor vand skaber bæredygtig trivsel, vækst og forandring for verdens milliarder af mennesker. Uanset hvor
lille en dråbe vi er i det store hav, kæmper vi for en
fremtid formet af innovative løsninger, som sammen
med andre dråber kan skabe en bølge af sundt liv til
planeten.

Hos os skabes fremdrift i fællesskab med plads til
forskellighed og respekt for hinanden, der tilsammen
danner en vi-følelse. Med forpligtelsen til at levere rent
vand er vi bevidste om vores ansvar og gør en dyd
ud af at gå forrest ved at tage initiativ og holde vores
ord. Vi stræber konstant efter at være nysgerrige ved
at frisætte kreativitet og udfordre hinanden med et mål
om at reducere afstanden fra ide til løsning. Vi indgår i
dialog, hvor viden deles på en ærlig og tillidsfuld facon.
Vores vilje til forandring og bidrag til sundhed stopper ikke ved vores egne anlæg: Vi er som den by, vi er
skabt i – lokalt forankret, men globalt tænkende – med
fokus på at skabe mest mulig værdi til flest muligt. Aarhus Vand vil skabe en national platform som drivkraft for
lokale og globale løsninger til sundere vandkredsløb.
Dette vil vi opnå ved at forme partnerskaber, der accelererer udviklingen af de mest ressource-effektive
ydelser. Hos os tror vi på, at morgendagens løsninger
vil designes i forpligtende samarbejde, hvor opfindsomheden frisættes. Vi vil sammen med partnere skabe
løsninger til global inspiration og opbygge en forretning
med direkte bidrag til FN’s verdensmål for bæredygtig
udvikling.
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Strategiske partnerskaber styrker os og branchen
At indgå partnerskaber i vandbranchen er en del af
Aarhus Vands DNA. Vi ser os selv som et af Danmarks
førende vandselskaber på en række områder og har viden og kompetencer, som vi kan og vil dele med andre.
Men vi har også have glæde af – og lærer rigtig meget
af – andre. Både herhjemme og i udlandet. Derfor har vi
et tæt samarbejde med andre danske og udenlandske
forsyningsselskaber, med private virksomheder, kommuner, rådgivere og vidensinstitutioner.
Ved at arbejde sammen med nogle af de bedste partnere i branchen finder vi nye idéer, muligheder og løsninger
på de udfordringer, vi står overfor. Det er eksempelvis
udfordringer som at begrænse energiforbruget inden
for drikkevandsproduktion og spildevandsrensning, at
producere så meget energi, at vi opnår et energineutralt
vandkredsløb, at reducere CO2-udledningen af vores
aktiviteter, at udnytte ressourcer som fosfor i spildevand
og udvikle nye klimatilpasningsløsninger.
Som selskab står vi stærkt i forhold til at komme i mål
med Strategi 2025 ved at indgå i partnerskaber. Som
led i vores strategi er målet løbende at udvikle vores
kompetencer og viden, så vi har de dygtigste vidensmedarbejdere, som fokuserer på at udvikle optimale
løsninger. Det gør vi bedst i et tværfagligt, lærende og
innovativt samspil med vores partnere og øvrige interessenter. Det sker blandt andet gennem formaliserede
partnering-aftaler, gennem vidensnetværk, alliancer og
samarbejder.
Den Danske Vandklynge
Den Danske Vandklynge, som blev dannet i 2019 blandt
andet på initiativ af Aarhus Vand, er et nationalt samlende initiativ til udvikling og fremme af dansk vandtek-
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nologi. For vi kan noget ganske særligt i Danmark og er
blandt de førende i verden i forhold til at løse verdens
vandudfordringer. Ved at gå sammen i nye partnerskaber kan vi skabe nye løsninger, styrke den danske
eksport og gøre en vigtig forskel i verden.

er derfor gået sammen med en tro på, at selskaberne
bedst imødekommer branchens udfordringer og udvikling gennem et stærkt samarbejde. Et samarbejde hvor
vi har fokus på udvikling og effektivisering af vandsektoren på regionalt, nationalt og internationalt niveau.

Vandklyngen arbejder derfor på at udnytte det forspring,
Danmark har inden for vandområdet og understøtte
dansk vækst og eksport gennem innovation og teknologiudvikling. Klyngen består ud over Aarhus Vand af
virksomhederne Grundfos, Kamstrup, Danfoss, AVK,
Systematic og Aarsleff og af forsyningsselskaberne
Hofor, Biofos og Vandcenter Syd.

3Vand har udvalgt disse fælles strategiske indsatsområder for samarbejdet: Innovation og udvikling, vandoperatørrollen, internationalisering og regulering.

I Vandklyngen ønsker vi at opbygge et nationalt og
globalt økosystem af ildsjæle, innovatører, forskere og
beslutningstagere, som sammen skaber markante samfundsmæssige og kommercielle resultater. Og vi tager
ansvar for at bidrage til at nå FN’s verdensmål - især på
vandområdet - ved at gå sammen i nye partnerskaber.
Derfor rækker vi i klyngen også ud til eksisterende partnerskaber, organisationer, virksomheder og andre interessenter for yderligere at styrke Danmarks førerposition.
3Vand
3Vand er et netværksbaseret, strategisk samarbejde
mellem vandselskaberne Hofor, Biofos, Vandcenter Syd
og Aarhus Vand. Navnet symboliserer, at samarbejdet
repræsenterer vandselskaberne i Danmarks tre største
byer København, Aarhus og Odense.
Den danske vandsektor er under forandring, og Danmarks selskaber inden for vandsektoren oplever fortsat
nye og store udfordringer. De fire vandselskaber deler
en række karaktertræk og ambitioner for branchen og

Water Technology Alliance
Vi samarbejder i 3Vand om en international indsats inden for vækst og eksport i den danske vandsektor. Det
sker blandt andet gennem Water Technology Alliance
(WTA), som har til formål at støtte dansk vandindustri i
bestræbelserne på at fremme international vækst, og
WTA har til formål at udbrede kendskabet internationalt
til den danske vandmodel. 3Vand har udstationeret
medarbejdere i USA og Australien for at skabe et tæt
samarbejde mellem danske og udenlandske forsyninger,
offentlige myndigheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner på vandområdet.
WTA er etableret i USA i Chicago og i Silicon Valley i
Californien. Alliancen består udover 3Vand af Dansk
Eksportråd under Udenrigsministeriet samt af virksomhederne Danfoss, DHI, AVK, Landia, Linak, Nissen
Energiteknik, Applied Biomimetic, Grundfos, Kamstrup,
Leif Koch, SkyTEM, I-GIS, Rambøll og Stjernholm.
3Vand har en medarbejder udstationeret i Chicago,
og formålet er at fungere som brohoved for danske
eksportvirksomheder i forhold til muligheder og konkrete
opgaver inden for energioptimering og energiproduktion
i spildevandssektoren.

Aarhus Vand har en samarbejdsaftale med spildevandsselskabet i Chicago, Metropolitan Water
Reclamation District of Greater Chicago. Aftalen går
blandt andet ud på, at vi gensidigt forpligter os til
at udveksle viden på specifikke områder og på at
udveksle medarbejdere.
Med støtte fra Industriens Fond og med hjælp fra
Generalkonsulatet i Chicago har 3Vand ligeledes en
medarbejder udstationeret for WTA i Californien for
at fremme dansk eksport inden for både vandressource-, drikkevands- og spildevandssektoren.
WTA i Californien skal dermed øge kendskabet til
og brugen af danske vandteknologiske løsninger,
som bidrager positivt til at løse Californiens kritiske vandmangel samt opnå mål for reduktion af
drivhusgasser.
Siden 2019 har 3Vand desuden udstationeret en
medarbejder i Sydney, der har til opgave at etablere
en WTA-organisation, der med udgangspunkt i
Australien skal etablere samarbejde mellem danske
og australske vandteknologivirksomheder. Målet er,
at WTA Sydney også skal brede sig til det øvrige
Oceanien.
Internationalt myndighedssamarbejde
Hvis FN’s verdensmål 6 – rent drikkevand og sanitet
i 2030 til alle på kloden – skal nås, kræver det
ekstraordinære indsatser og helt nye former for
samarbejder. Vi bidrager til dette gennem stærke
internationale partnerskaber, som er verdensmål 17.
forts. s. 18 ...
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Både til gavn for dem, vi hjælper ude i den
store verden, til gavn for lokale virksomheder, der
har masser af teknologi at tilbyde vandsektoren
og til gavn for vores ansatte, der henter inspiration
og ny viden gennem internationalt samarbejde.
Det er baggrunden for, at vi sammen med Aarhus
Kommune deltager i et internationalt myndighedssamarbejde med byerne Udaipur i Indien, Tshwane i
Sydafrika og Tema i Ghana.
Myndighederne i disse byer er ikke interesserede
i ’bare’ at købe moderne og avanceret udstyr. De
er interesserede i samlede løsninger, og det er her,
myndighedssamarbejdet giver mening. For Aarhus
Kommune og Aarhus Vand har mange års erfaring i
at forvalte lovgivning og levere praktiske og effektive
løsninger til borgerne. Gennem samarbejdet med
de tre byer præsenterer vi de lokale myndigheder
for samlede løsninger på, hvordan vi leverer effektiv
og bæredygtig vandforsyning med lavt vandtab, et
driftsikkert afløbssystem og spildevandsrensning
med ressourceudnyttelse. Løsningerne kan pege
på dansk-produceret teknologi og knowhow, hvilket
kan være med til at hjælpe østjyske virksomheder
ud på nye markeder.
Myndighedssamarbejderne er en del af det danske
udviklingssamarbejde. De blev lanceret i 2014, og
der er mere end 30 samarbejder i gang eller på vej i
18 forskellige lande.

Erhvervsbesøg på Marselisborg Renseanlæg
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Øvrigt internationalt samarbejde
Udover samarbejde i WTA i USA og Australien og myndighedssamarbejde i Indien, Sydafrika og Ghana indgår vi i internationalt samarbejde om vand i Dubai, Sverige og Portugal.
Derudover løser vi eller har vi løst opgaver i Ukraine, Serbien
og Zambia blandt andet i form af oplæring af lokal arbejdskraft
inden for vandforsyning og spildevandshåndtering.
Vi har samarbejdsaftaler i form af såkaldte memorandums of
understanding med spildevandsselskabet i Chicago, Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago samt med
Águas de Portugal, der er den offentlige paraplyorganisation
for vandsektoren i Portugal. Disse memorandums er bilaterale
aftaler om deling af viden og best practise inden for vandforsyning og spildevandshåndtering og er en måde, hvorpå vi i
Aarhus Vand bidrager internationalt til mere bæredygtighed og
højere effektivitet inden for vandområdet.
PhosphorCare
Det et politisk mål i Danmark, at 80 procent af al fosforen fra
vores spildevandsslam skal genanvendes. Det er et ambitiøst,
men vigtigt mål, for fosfor er en begrænset og knap ressource
i verden. Fosfor indgår i kroppens celler og knogler, og det er
helt afgørende for planters vækst og kan derfor ikke undværes.
I et partnerskab med Herning Vand, Grundfos, Norconsult og
Videncentret for Landbrug (SEGES) er det lykkedes os at gøre
fosfor i spildevand til en gødningsressource i stedet for et affaldsprodukt. I partnerskabet har vi udviklet et koncept, som er
implementeret på Åby Renseanlæg, hvor vi som et af de første

steder i verden begyndte af genindvinde fosforen i spildevandet og omdanne den til gødning af høj kvalitet under navnet
”PhosphorCare”. Herning Vand har ligeledes bygget et anlæg,
og vi indviede i 2018 et anlæg på Marselisborg Renseanlæg,
der er Skandinaviens største.
PhosphorCare-partnerskabet har tegnet kontrakt med firmaet
Suez Water A/S i Ry om levering af fosforanlægget på Marselisborg Renseanlæg baseret på den teknologi, der er udviklet
i partnerskabet. Og Aarhus Vand har indgået en aftale om et
innovationspartnerskab, hvor der kan ske en videreudvikling af
konceptet sammen med Suez Water og firmaet Stjernholm.
Interessen for fosforkonceptet er stor i både Danmark og
udlandet. I Danmark er der potentiale til at bygge 20 - 30
fosforanlæg, og eksportpotentialet bliver vurderet til at være
betydeligt. Ny EU-lovgivning om recirkulerede fosforprodukter
vil øge muligheden for at udbrede konceptet yderligere.
Vandpartner
I 2016 etablerede vi et offentligt-privat-partnersamarbejde for
perioden 2016 – 2021 med Favrskov Forsyning om fornyelse
af vandledningsanlæg og spildevandsledningsanlæg i Aarhus
og Favrskov. De primære partnere er rådgivningsfirmaerne
Envidan og Niras samt entreprenørfirmaerne Arkil, Aarsleff og
Vam. Herudover deltager Norva24, Sulzer, LE34 og FKSSlamson. Partnerskabet, som vi kalder Vandpartner, omfatter
planlægning, opgravning, foring, tv-inspektion, pumpestationer
og opmåling.

Vores erfaringer med partnering gennem de seneste 15 år er,
at vi har stor glæde af samarbejdet. Det får effektiviteten til at
stige og omkostningerne til at falde. Det afgørende i partneringaftalen med Favrskov Forsyning er, at samarbejdet skal
medvirke til at øge kvaliteten af arbejdet og samtidig give mulighed for at skabe innovative tiltag og optimere arbejdsprocesserne til gavn for alle parter - vores kunder, de to forsyningsselskaber og de eksterne firmaer.
Shared
Shared er et serviceselskab, der er blevet til på initiativ af
Aarhus Vand. Selskabet ejes – udover Aarhus Vand - af Favrskov Forsyning, Mariagerfjord Vand, Morsø Forsyning, Samsø
Spildevand, Syddjurs Spildevand, Thisted Vand og Vesthimmerlands Forsyning.
Selskabet leverer administrative serviceydelser til sine ejere, og
formålet er at bidrage til økonomisk effektivisering og at skabe
merværdi for ejerkredsen gennem rationel samdrift af en række
standardiserede opgaver og ydelser.
Shareds primære ydelser er fælles udbud, indkøb og contract
management, og derudover leverer selskabet ydelser og rådgivning blandt andet inden for områderne: Lønadministration,
HR, analyse og controlling af data samt juridisk rådgivning og
håndtering af persondata og GDPR.
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Vi integrerer FN’s verdensmål
for bæredygtighed
FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig
udvikling er den mest ambitiøse plan for
klodens fremtid nogensinde. For at den skal
lykkes, skal verdens lande og regeringer
og vi hver især bidrage. I Aarhus Vand har
vi i mange år arbejdet systematisk med
bæredygtighed, og vi er certificeret som
bæredygtig virksomhed. Det kræver, at vi
har styr på hele paletten af emner inden for
bæredygtighed: Forbrugerforhold, miljø,
klima og arbejdsforhold, forretningsetik,
menneskerettigheder og vores bidrag til den
lokale samfundsudvikling.

Vi har et strategisk fokus på miljø- og
klimaområdet. Derfor er det naturligt for os
at integrere verdensmålene i vores Strategi
2025 og i de projekter og aktiviteter, hvor
verdensmålene er relevante. Det gælder
primært målene:

CSR-mål 2020

6 – Rent vand og sanitet
13 – Klimaindsats
14 – Livet i havet

Klimatilpasning fortsætter med forøget hastighed og vil betyde, at vi i 2020 får etableret
adskilte kloaksystemer på yderligere mindst
80 hektar areal i Aarhus. Det gør os mere
modstandsdygtige mod oversvømmelser fra
skybrud og kraftig regn.

Drikkevandet skal være helt rent – målet er,
at der ikke må være overskridelser af de
grænseværdier for drikkevand, der medfører
kogeanbefaling.

Klimaindsatsen forsætter og betyder, at vi
i 2020 når 53 procents selvforsyning med
energi i Aarhus Vand.
Ressourceudnyttelsen udbygges, så vi i 2020
udvinder over 80 ton PhosphorCare. Det er
et fosforholdigt gødningsstof, der udvindes
fra spildevandet og kan erstatte fosfor fra
minedrift.
Livet i havet sikres. Målet er, at vores anlæg
ikke må overskride udledningskravene på
noget tidspunkt.
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Rent vand og sanitet
Vores fokus for dette mål er i den lokale indsats at forsyne
vores kunder med rent og tilstrækkeligt drikkevand. For at sikre
dette har vi i mere end 10 år arbejdet systematisk med drikkevandssikkerhed gennem det omfattende styringsprogram
’Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed’ (DDS), og vi er certificeret som fødevarevirksomhed efter standarden ISO 22000.
Vi har som mål at sikre rent drikkevand også til kommende
generationer, og det sker gennem et omfattende grundvandsbeskyttelsesprogram og en række indsatsplaner, der blandt
andet forbyder brug af sprøjtemidler i afgrænsede områder
med grundvandsinteresser.

Klimaindsats

Livet i havet

Som et af de førende selskaber i verden i forhold til at udnytte
ressourcer i spildevand sætter vi høje ambitioner for at producere grøn energi og udnytte stadigt flere ressourcer fra spildevandet og i et stadigt større omfang. I 2030 vil vi være selvforsynende med energi og CO2-neutrale, og vi forventer at opnå
53,5 procents selvforsyning i 2020. Globalt er der stor interesse for vores viden om energioptimering og ressourceudnyttelse. Derfor understøtter vi kapacitetsopbygning og dansk teknologieksport bl.a. i Indien, Sydafrika, Kina, USA og Australien.

Vores spildevandsrensning har stor betydning for, at livet i
havet har det godt. En ren Aarhus Bugt med de biologiske og
rekreative værdier, det fører med sig, er afhængig af en effektiv
rensning af meget store mængder spildevand. Den opgave udfører vi godt, og vi påtager os et ekstra ansvar ved at medvirke
til en rekreativ anvendelse af søer, åer og havneområde. Vi har
et stort fokus på at effektivisere vores drift af renseprocesser
og på at fremtidssikre vores anlæg og rensekapacitet yderligere.

Vi arbejder desuden på at minimere vandtabet i vores ledningsnet, så det nu er historisk lavt og nede på 5,5 procent.
Globalt arbejder vi målrettet med at overføre vores viden om
drikkevandsproduktion til en række lande blandt andet i USA
gennem Water Technology Alliance og i Afrika gennem 3Vand.

Et andet væsentligt område er vores indsatser i forhold til at tilpasse Aarhus til klimaændringerne, så vi i størst muligt omfang
undgår oversvømmelser og andre skader. Det stiller store krav
til udviklingen af vores infrastruktur, og løsningerne vil i stadigt
større omfang blive skabt i innovative samarbejder med byens
borgere, kommunen og en række vidensaktører. Det er typisk
for udviklingen i den kommende tid, at løsninger på klimatilpasningsområdet bliver synlige i bybilledet og skaber merværdi i
form af nye rekreative muligheder for byens borgere.

Vores viden om effektiv spildevandsrensning er allerede i dag
efterspurgt globalt og vil bidrage til at højne viden om - og niveauet for - spildevandsrensning i en række lande. Det vil give
en forbedring af livet i havet i et globalt perspektiv.

Mål 2020

Mål 2020

Mål 2020

Rent drikkevand:
Overskridelser af grænseværdier, der medfører
kogeanbefaling. Mål: 0

Klimatilpasning:
Områder, som ændrer status fra fælleskloak til adskilt system.
Mål: >70 hektar

Vandmiljø:
Overskridelser af de udledningskrav for renseanlæg, der
har betydning for vandmiljøet. Mål: 0

Klimaindsats:
Energien produceret på vores renseanlæg skal i 2030 dække 100
% af virksomhedens energiforbrug til el og varme. Mål: 53,5 %

Vandmiljø:
Overskridelser af de udledningskrav for vandværker, der
har betydning for vandmiljøet. Mål: 0

Klimaindsats:
Det samlede energiforbrug på vores renseanlæg.
Mål: <23,5 GWh
Ressourceudnyttelse:
Produktion af PhosphorCare.
Mål: >80 ton
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Aarhus ReWater bliver
fyrtårn for ressourceudnyttelse
Et nyt renseanlæg ved Marselisborg i det
sydlige Aarhus skal være et internationalt
fyrtårn for ressourceudnyttelse og bæredygtig behandling af spildevand. Anlægget,
der forventes at stå færdigt i 2028, kommer til at hedde Aarhus ReWater og bliver
med sin beliggenhed tæt på byen og havet
et smukt vartegn for alt det, vi kan og vil i
Aarhus Vand.

Med Aarhus ReWater introducerer vi
en helt ny måde at se på spildevand og
på vores samlede ressourcer. Det er en
gentænkning af, hvordan vi gør gode
ting bedre. For vi er allerede i dag blandt
verdens førende i forhold til at udnytte
ressourcer i spildevandet til varme, biogas,
el og gødning. Men i fremtiden bliver det
også muligt at fremstille for eksempel næringsstoffer, proteiner, fødevarer, kemikalier
og grundsubstanser til sundhedsindustrien
af spildevand. Det er kun et spørgsmål om
at lade døren stå åben for det, vi endnu
ikke har tænkt.
Ambitionen er, at Aarhus ReWater bliver
verdens mest ressourceeffektive renseanlæg og mere end noget andet vil opleves
som en vedvarende ressource for byen, for
Danmark og for verden. Anlægget vil i kraft
at sin modularitet og fleksible opbygning
altid være i bevægelse og blive udviklet i
takt med omverdenens ændrede krav og
tilpasses den ressourceudnyttelse, der
giver mest værdi. I dag er det energi, vi udnytter, men om 30 år vil der højst sandsynligt være mange flere ressourcestrømme,
der skaber mere værdi.
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Anlægget bliver et arbejdende og åbent
laboratorium i fuldskala, hvor vi udvikler
nye teknologier med eksterne partnere.
Aarhus ReWater bliver derfor også et
udstillingsvindue ud mod verden, der skal
tiltrække nye partnere og sætte Aarhus og
Danmark på verdenskortet. Anlægget vil
også naturligt blive samlings-, udviklingsog læringssted for byens og regionens
vidensinstitutioner, når det drejer sig om
vandviden.
Ny og innovativ udbudsform
I 2019 indgik vi samarbejde med Niras
som rådgiver om udarbejdelse af en VVMrapport for anlægget. Rapporten tager
udgangspunkt i to mulige placeringer af
anlægget. I den ene placeres anlægget
øst for lystbådehavnen og det nuværende
renseanlæg på et areal, der nu er vandområde, men som skal opfyldes med indpumpet sand. I den anden placeres det øst for
den eksisterende erhvervshavn på et areal,
der nu er vandområde og ligeledes skal
opfyldes med sand.
Vi færdiggør VVM-rapporten i 2020 og forventer, at den bliver godkendt af byrådet i
2022. Som en naturlig del af VVM-processen vil arbejdet med at inddrage beboerne
i området gennem Aarhus Kommunes

model for borgerinddragelse blive intensiveret. Blandt andre bliver fællesrådene i
området inddraget. I 2020 tager vi også fat
på arbejdet med nye lokalplaner og øvrigt
plan- og myndighedsarbejde. Og vi laver
et udbud om dannelse af et konsortie, der
består af entreprenør, procesrådgiver og
arkitekt.
Vi startede udbuddet af arkitektopgaven i
2019 og forventer at vælge arkitektsamarbejdspartner i 2020. Arkitektfirmaet skal
udarbejde en masterplan for området,
designe anlægget, lave designmanualer og
inkorporere samspillet mellem anlægget,
byen, vandet og omgivelserne.
Da det er fremtidens anlæg, vi bygger,
kender vi endnu ikke de procesmæssige,
tekniske og bygningsmæssige rammer.
Derfor arbejder vi med en helt ny og
innovativ udbudsform, hvor vi inviterer
de dygtigste danske og udenlandske
rådgivere, entreprenører og arkitekter til at
udvikle anlægget sammen med os. Vi bygger videre på det partneringkoncept, vi har
udviklet gennem flere år. Det nye vil være,
at vi udvider partneringkonceptet med
et innovationspartnerskab og en meget
fleksibel holddannelse.

Det nuværende Marselisborg Renseanlæg
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Vi gennemfører en digital transformation
Den digitale udvikling foregår i dag med en
lethed og hastighed, der var umulig tidligere, og vores kunder og det omgivende
samfund tager i stigende grad nye teknologier til sig og agerer digitalt. Vi er derfor i
gang med en helt nødvendig transformation. Transformationen betyder, at vi tager
digitalisering til os og tænker og agerer
”digitalt først”.
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Aarhus Vand har allerede i dag har en
stærk og anerkendt position inden for digitalisering. Men vi ønsker at sætte endnu
mere fart på udviklingen af digitale løsninger og på at skabe udvikling inden for nye
områder, vi i dag kun aner konturerne af.
Vi vil i højere grad forretningsgøre Aarhus
Vand og gennem samarbejde med andre
forsyninger, private virksomheder og universiteter tage de bedste og mest lovende
løsninger til markedet. Med digitaliseringen
er det vores mål at:
– Skabe tilgængelighed og overblik over
data og information
– Fremme videndeling, samarbejde, innovation og partnerskaber
– Komme tættere på vores kunder og
bringe vores kunder tættere på os
– Øge produktiviteten på tværs af organisationen
– Skabe en endnu mere attraktiv arbejdsplads og øge arbejdsglæden for alle
medarbejdere
– Skabe værdi og vækstmuligheder
gennem digitale løsninger, services og
forretningsmodeller

Digitalisering påvirker alle
For os handler digital transformation om
meget mere end teknologi. Transformationen er et stort kulturforandringsprojekt
og helt integreret i den fortsatte udvikling
af organisationen. Digitalisering betyder,
at vi vores it-systemer hænger sammen,
at vi har overblik over og sikker adgang til
data, at it-sikkerheden er i top, og at vi har
de rette kompetencer. Transformationen
er også udtryk for, at vi hurtigt og effektivt
kan tilpasse os nye markedsvilkår, og at
vi arbejder effektivt i partnerskaber og
digitale økosystemer. At vi arbejder agilt og
accepterer at fejle, at innovation er centralt,
og vi deler aktivt viden og erfaringer. I en
organisatorisk sammenhæng er det en
proces og forandring, der vil drive og forstærke vores evne til at øge produktiviteten
markant. Digitalisering er således allestedsnærværende og vil have betydning for alle
medarbejdere, for samarbejdet med vores
partnere og for den måde, vores kunder i
fremtiden vil interagere med os på.
Data er drivmidlet, der skal få os i mål
Data er et af fremtidens vigtigste råstoffer.
Mængden, kompleksiteten og tilgængelighed af data vil stige voldsomt i fremtiden,

og derfor skaber vi en fleksibel og skalerbar digital infrastruktur, der sikrer tilgængelighed og åbenhed for medarbejdere
og partnere. Vi har fokus på at aktivere og
omsætte vores data og viden til handlingsrettede informationer. I samarbejde med
partnere etablerer og implementerer vi en
fleksibel, sikker, skalerbar og tilgængelig
innovations-dataplatform. Dataplatformen
skaber sammenhæng og overblik over
data og vil være skalerbar i forhold til de
forretningsmæssige behov.
Dataplatformen udgør en hjørnesten i
digitaliseringen på tværs i Aarhus Vand.
Medarbejdere og partnere får mulighed for
let at tilgå og dele data, integrere systemer og bygge applikationer ovenpå for at
skabe ny indsigt, viden og værdi. Platformen er dermed en integreret del af vores
digitale arbejdsplads. Den er også central
i implementeringen af en datadreven asset
management, der skal levere troværdige
data, dataanalyser og indsigter. Det skal
sikre et databaseret beslutningsgrundlag
for service, vedligehold og udskiftning
af vores assets og dermed i sidste ende
reducere vores udgifter.

I selskabet Dryp udvikler vi automatiserede, smarte
sensorer, der gør det økonomisk muligt at overvåge
vandkredsløbet med hundredvis af sensorer.
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I Risvangen i det nordlige Aarhus har vi skabt plads til
skybrud på terræn og samtidigt etableret rekreative områder
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Vi arbejder med vand på nye måder
Aarhus-metoden for klimatilpasning af den eksisterende by
Klimaprognoserne forudsiger voldsommere
vejr i Danmark i fremtiden, og det betyder
hyppigere og større skader, når kraftig nedbør
skaber oversvømmelser i byerne. Derfor arbejder kommuner og vandselskaber på højtryk
for at udvikle lokale klimatilpasningsløsninger,
der reducerer skaderne mest muligt.
I Aarhus arbejder vi sammen med kommunen med et mål om at skabe plads til vandet
i byerne gennem blågrønne løsninger, hvor
vi langt overvejende håndterer nedbøren på
terræn i stedet for i rør under jorden. Det er
for eksempel i form af regnvandssøer, vejbede
og vandveje, hvor vandet opbevares, fordampes, nedsives eller ledes væk, så det ikke
gør skade. Det giver mest klimatilpasning for
pengene at håndtere vandet på terræn, og
det tilfører samtidigt lokalområderne merværdi, fordi vandet er synligt og bliver en del
af rekreative områder til glæde for mennesker,
dyr og natur.
Sammen med Aarhus Kommune har vi udviklet en særlig metode til at fastlægge, hvor,
hvornår og hvordan vi skal sætte ind med
klimatilpasning i eksisterende byområder. I
metoden opererer vi ikke med klippefaste mål
for, hvor meget vand, der må være på terræn

ved eksempelvis en såkaldt 10-årshændelse
- altså ved en meget kraftig nedbørsmængde,
der i gennemsnit kun falder hvert 10. år. I
stedet forsøger vi altid at finde den optimale
lokale løsning ud fra en konkret vurdering
af, hvad der samfundsøkonomisk bedst kan
betale sig hvert enkelt sted. Med andre ord
laver vi klimatilpasning, hvor det kan betale sig
samfundsøkonomisk set.
Metoden, der hedder ”Aarhus-metoden for
klimatilpasning af den eksisterende by”, er
baseret på vores erfaringer fra de klimatilpasningsprojekter, vi har lavet de senere år, og
hvor vandet håndteres på terræn. Metoden
bruger vi til at fastlægge, hvor det kan betale
sig at lave klimatilpasning i de områder, hvor
vi adskiller regn- og spildevand. Metoden
blev færdigudviklet i 2019, og vi er nu gået
i gang med at bruge den i Viby og Åbyhøj,
som er de områder, kommunen har udpeget
til at få adskilt regn- og spildevand over de
kommende år. Mange steder i landet er der
stor usikkerhed om, hvordan man skal gribe
klimatilpasningen an, og derfor er Aarhusmetoden med støtte fra VUDP beskrevet i
en såkaldt drejebog, der skal inspirere andre
kommuner og vandselskaber til at udvikle de
mest optimale lokale løsninger.

Vi udnytter regnvandet til toiletskyl og tøjvask i Nye
Nye er en ny by lidt nord for Aarhus, som
bliver skabt ud fra et ønske om at tænke og
leve anderledes på en grøn og bæredygtig
måde. Dette bliver byens identitet, og et vigtigt
element i dette er at udvikle og implementere
en helhedsorienteret og bæredygtig vandhåndtering, hvor overfladevandet bliver opsamlet, renset og brugt til tøjvask og toiletskyl i
husene. Dermed sker der et fald i forbruget af
drikkevand på 40 procent, og dermed passes
der godt på grundvandsressourcen.
For Aarhus Vand er det en helt ny og innovativ
måde at arbejde med vandets kredsløb på.
Og Nye bliver den første by i Danmark, hvor
al overfladevand fra tage, veje og grønne
områder betragtes som en ressource, der
anvendes rekreativt og i boligerne.
Helt centralt i projektet er det, at regnvandet
håndteres professionelt, så det ikke udgør en

sundhedsrisiko for beboerne, når det sendes
ind i husene. Derfor står Aarhus Vand for
etablering og drift af hele vandsystemet. Vi
etablerer et centralt renseværk, hvor vandet
renses med et ultrafilter og behandles med
ultraviolet bestråling. Som en yderligere sikring
af vandkvaliteten har vi udviklet en ny rørtype
til sekundavandet, som er betegnelsen for det
rensede regnvand. Røret er dimensioneret
ud fra en beregning af, hvor stort behovet for
vand til tøjvask og toiletskyl, og det er farvet
lilla, så det tydeligt adskiller sig fra drikkevandsrørene. Dermed minimerer vi risikoen for
fejlkoblinger.
Renseværket, som kommer til at fungere som
et besøgshus, er tegnet af Loop Arkitekter,
og Silhorko står for procesanlægget. Det er
et pilotprojekt, der omfatter 650 boliger, og vi
forventer at levere sekundavand til beboerne i
slutningen af 2020.
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Sammen skaber vi en ny virksomhedskultur
Vores komplekse og foranderlige omgivelser gør det stadigt vanskeligere
udelukkende at styre virksomheden efter
faste retningslinjer og procedurer. Derfor
har vi suppleret vores ledelsessystem
med en kernefortælling, et stærkt værdigrundlag og arbejder med værdibaseret
ledelse.

Vores værdigrundlag består af værdierne
vi-følelse, ansvarlighed, nyskabelse og dialog – i daglig tale VAND-værdierne. Vores
værdigrundlag er en del af vores DNA og
giver os et ståsted, som sikrer helhed og
retning i det daglige arbejde og hjælper
os med at træffe de rigtige og nødvendige
beslutninger. Det fælles værdigrundlag er
med til at skabe en stærk virksomhedskultur og en dynamisk organisation, og det er
et godt udgangspunkt for ledelse og samarbejde i en hverdag fuld af forandringer
og med et stadigt stigende krav om øget
produktivitet. Vi frigør ressourcer, når det
er værdier - og ikke regler - der vejleder
os i arbejdet. Vi har derfor stor fokus på
selvledelse, som giver den enkelte større
råderum og frihed til selv at bestemme.
Værdibaseret ledelse handler om at
tage ansvar
Siden vi definerede VAND-værdierne,
har vi løbende udviklet en værdibaseret
ledelsesform, som har til formål både at
skabe større effektivitet og højere medarbejdertilfredshed. Værdibaseret ledelse
handler ikke om, om vi skal have mål eller
ej. Værdibaseret ledelse handler for os
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om, hvordan vi tager ansvar for at opnå
vores mål og om, hvordan vi gør ledelse
til en fælles opgave. Det er et spørgsmål
om godt lederskab og ikke mindst om at
kunne tage - og skabe - følgeskab. Med
værdibaseret ledelse bliver man som medarbejder i høj grad selvstyrende og i stand
til at reagere på en hensigtsmæssig måde i
uforudsete eller tilspidsede situationer. Man
kan improvisere og handle bedst muligt,
fordi man ved hjælp af værdigrundlaget
kan vurdere, hvad man skal gøre - uden at
indhente råd eller tilladelse fra ledelsen. Vi
giver plads til, at medarbejdernes kreativitet og kompetencer kan folde sig helt
ud. Det giver øget ansvarlighed og bedre
udviklingsmuligheder for den enkelte. Og
det giver os en fleksibel organisation – en
organisation i bevægelse, der er gearet
til at absorbere ændringer og tilpasse sig
kundernes situation og ønsker.
Kernefortælling sætter retning
Aarhus Vands kernefortælling, som kan
læses på side 15, bliver i 2020 et vigtigt redskab i vores implementering af
Strategi 2025, og den vil være med til at
sætte retning for vores fremtidige adfærd.

Kernefortællingen skal bygge bro mellem
virksomhedens formål og den daglige
opgaveløsning. Og den skal forbedre rekrutteringen gennem aktivering i alle faser,
ligesom værdierne sikrer medarbejdere
med det rigtige mind-set.
Vi ser nemlig ikke kun på faglig dygtighed, når vi rekrutterer, men også på, om
kandidaten har en personlighed, der kan
arbejde i en organisation, hvor værdibaseret ledelse er ledelsesformen.
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Organisation
Aarhus Vand er samlet i ét aktieselskab
med en organisering i fire divisioner.
Aarhus Vand udgør moderselskabet for
Aarhus Vand TA og er medejer af Shared.

Aarhus Vand TA

Shared

Forretningsudvikling

Aarhus Vand TA håndterer regnskabet for
de aktiviteter, der ligger uden for Aarhus
Vands kerneområder. ”TA” står for ”tilknyttet
aktivitet”, hvilket dækker over de aktiviteter,
der ikke falder direkte ind under vores hovedaktiviteter, som er at levere drikkevand,
rense spildevand og udføre klimatilpasning.

Shared er et serviceselskab, der leverer
administrative serviceydelser til sine ejere.
Ejerne er: Aarhus Vand, Favrskov Forsyning, Mariagerfjord Vand, Morsø Forsyning,
Samsø Spildevand, Syddjurs Spildevand,
Thisted Vand og Vesthimmerlands Forsyning.

Har ansvar for realisering af et nyt domicil til Aarhus Vand og for realisering af et
nye rense– og ressourceanlæg, Aarhus
ReWater. Derudover har Forretningsudvikling ansvar for udnyttelse af potentialerne
for forretningsudvikling i disse to store
projekter samt forretningsudvikling i øvrigt i
Aarhus Vand.

CFO i Aarhus Vand, Mads Bayer, er direktør
i Aarhus Vand TA, og CEO, Lars Schrøder,
samt divisionsdirektørerne Claus Homann
og Claus Møller Pedersen udgør bestyrelsen. Aarhus Vand udgør moderselskabet,
som ejer selskabet 100 procent, og Aarhus
Vands bestyrelse udgør generalforsamlingen.

AARHUS VAND TA
Mads Bayer
CFO

ØKONOMI
Mads Bayer
CFO

30

Økonomi
Består af HR og Økonomi. Divisionen
sørger for, at vi i Aarhus Vand udvikler,
fastholder og bruger vores ressourcer
ansvarligt - både de menneskelige og de
økonomiske.

AARHUS VAND A/S
Lars Schrøder
CEO

FORRETNINGSUDVIKLING
Claus Møller Pedersen
CDBO

SHARED A/S
Therese Bonney
Director

PRODUKTION

KUNDE OG PROJEKT

Claus Homann
COO

Karina Topp
CPO

Produktion

Kunde og Projekt

Leverer drikkevand, renser spildevand
samt udnytter ressourcer som energi og
fosfor fra spildevand til gavn for borgere
og miljøet i Aarhus. Produktion sikrer gennem drift, service og udviklingsaktiviteter
høj kvalitet, effektivitet og forsyningssikkerhed.

Har ansvar for planlægning af den
overordnede infrastruktur på vand- og
spildevandssystemet, gennemførelse af
anlægsarbejder, kunderelationer, kommunikation og marketing samt IT og digitalisering. En væsentlig del af divisionens
anlægsprojekter løses i partnerskaber
med rådgivere og entreprenører.

Aarhus Vands medarbejdere i tal

2018

2019

Antal medarbejdere

232

235

Omregnet til fuldtidsansatte

216

219

Fordeling, kvinder (%)

34

34

Fordeling, mænd (%)

66

66

Antal tjenestemandsansatte

22

21

47,1

47,2

7,5

10,7

Gennemsnitsalder, alle ansatte
Personaleomsætning (%)

Drikkevandsfontæne på
Banegårdspladsen i Aarhus
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Vi skærper fokus på finansiering
Med øget fokus på finansiering af vores aktiviteter vil
vi de kommende år sikre bedre sammenhæng mellem
investeringer, takster og økonomiske rammer.
Vi oplever i disse år en stor tilgang af nye kunder i takt
med de mange nybyggerier i Aarhus Kommune. Det
giver et fortsat stort behov for udbygning af vores aktiver, som for eksempel renseanlæg og vandværker, og
et behov for renovering af vores eksisterende aktiver. I
de kommende år har vi blandt andet fokus på opførelse
af et nyt vandværk i Beder, en løbende fornyelse af
vores vand- og spildevandsledninger, klimatilpasning
samt forberedelser til et nyt rense- og ressourceanlæg
– Aarhus ReWater.
Det store behov for investeringer medfører øget pres
på vores likviditet, særligt set i sammenhæng med
de skærpede krav til løbende effektivisering af vores
driftsomkostninger og anlægsaktiver, som vi bliver mødt
med fra politisk hold. Derudover bliver vi økonomisk
presset af et statsligt krav om loft over vores indtægter.
Vi har stor fokus på at overholde de krav, vi bliver mødt
med. Det er eksempelvis krav i den kommunale spildevandsplan. På baggrund af disse krav har vi udformet
en finansiel strategi for at sikre os det nødvendige
økonomiske råderum i de kommende år.
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Dialog om økonomiske rammer
Som en del af strategien ønsker vi at indgå i en dialog
med den økonomiske myndighed i Forsyningssekretariatet og Energistyrelsen, så den økonomiske regulering
tager højde for udviklingen i vækstkommuner og kommuner med behov for grundlæggende strukturændringer. Som et led i strategien vil vi systematisk anvende
både business cases og asset management for at
sikre, at vi sætter de rigtige nye projekter i gang, så vi
dermed får mest muligt ud af de investerede penge.
Vi vil også systematisk arbejde på at realisere nye
indtægtsområder, som kan bringe os i en bedre finansiel situation. Også her vil en konstruktiv dialog være
nødvendig, så vi kan opnå en udvidelse af de meget
stramme rammer for nye indtægtsområder.
Endelig vil vi gennemføre en undersøgelse af, hvad
der er den bedste finansielle løsning i forhold til vores
mange og store, langsigtede investeringer, og vi vil få
behov for en endnu strammere styring af selskabets
cash flow.

Økonomiske forventninger til 2020
Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen udmelder årligt en
økonomisk ramme til vandselskaberne.
For 2020 er den økonomiske ramme, som
Forsyningssekretariatet har meldt ud, på
niveau med rammerne for 2019.

I forhold til vores driftsomkostninger har
vi et strategisk mål om forøgelse af vores
produktivitet med 2 procent om året. Det
er vores forventning, at vi vil opfylde målet
med de initiativer, vi har sat i gang. Målet
er på niveau med myndighedernes krav til
effektiviseringer.
I figuren nedenfor ses det forventede
budget for henholdsvis drift og likviditet for
2020. Forskellen på de to budgetter er i

al væsentlighed, at der i driftsbudgettet er
indarbejdet afskrivninger på de anlægsaktiver, vi har i dag. I likviditetsbudgettet indgår
de budgetterede anlægsinvesteringer i
2020 samt afdrag på lån. Forskellen i driftsomkostningerne skyldes regnskabsmæssige forskelle i behandlingen af klimaomkostninger og tjenestemandspension.
Som det fremgår, har vi et regnskabsmæssigt overskud på 67,9 mio.kr. mod et
likviditetsmæssig underskud på 76,7 mio.

kr. Dette skyldes, at der i driften indgår
afskrivninger på eksisterende anlæg med
314 mio.kr., mens der i likviditeten indgår
betaling af nye anlæg med 407,9 mio.kr. og
31 mio. kr. i afdrag på lån.

Drifts- og likviditetsbudget 2020:
1.000 KR.

DRIFT

LIKVIDITET

447.000

447.000

Abonnementsbidrag

70.600

70.600

Tilslutningsbidrag og andre indtægter

94.300

94.300

611.900

611.900

Driftsomkostninger

-219.060

-238.300

Afskrivninger

-314.000

0

78.840

373.600

200

200

Renter

-11.150

-11.600

Årets driftsmæssige resultat

67.890

362.200

Vand- og spildevandsbidrag

Indtægter i alt

Resultat før finansielle poster
Andre driftsposter

Investeringer

-407.900

Afdrag på lån

-31.026

Årets likviditetsmæssige resultat

-76.726
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Investeringer og takster
Investeringer 2020
De budgetterede investeringer i 2020 udgør 407,9 mio. kr.
Der er fortsat stor aktivitet på investeringer i byggemodninger
samt den løbende fornyelse af vores vand- og spildevandsledninger. På vandområdet er der fokus på renovering af
højdebeholdere, mens der på spildevandsområdet er særligt
fokus på gennemførsel af de investeringer, der er planlagt i
spildevandsplanen, herunder undersøgelser om etablering af
et nyt rense- og ressourceanlæg – Aarhus ReWater - samt
fortsat fokus på klimatilpasning af udsatte områder.

Takster 2020
Budgettet for 2020 danner grundlaget for vand- og spildevandstaksterne for 2020. Samlet falder vores pris med 1 øre
pr. kubikmeter. Taksterne ligger inden for den økonomiske
ramme, som er udmeldt af Forsyningssekretariatet.

Hvor kommer pengene fra?

Hvad bruges pengene til?
2%

12 %
15 %

73 %
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36 %
62 %
Abonnementsbidrag (12 %)
Vand- og spildevandsbidrag (73 %)
Tilslutningsbidrag og andre indtægter (15 %)

Driftsomkostninger (36 %)
Anlægsinvesteringer (62 %)
Finansielle omkostninger (2 %)

Variabel vandpris
Den variable vandpris for 2020 er i tabellen og
grafen sammenholdt med tidligere år samt de
estimerede priser for de kommende år.

Den variable vandpris
Kr. pr. m3

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Produktion af vand

10,71

8,90

8,47

8,34

8,14

8,33

Rensning af spildevand

24,87

21,98

22,89

22,69

22,62

22,42

6,53

6,25

6,25

6,37

6,37

6,37

10,53

9,28

9,40

9,35

9,28

9,28

52,64

46,41

47,01

46,75

46,41

46,40

Afgift til staten
Moms til staten
Samlet vandpris pr. m inkl. moms
3

Variabel pris pr. kubikmenter inkl. moms og afgifter

Elementer i den variable vandpris

Kr./m 3

54

20 %

18 %

52,64

52
50

51,09

Realiseret
Estimeret

50,04

48

14 %

46

48 %

Produktion af vand (18 %)
Rensning af spildevand (48 %)
Afgift til staten (14 %)
Moms til staten (20 %)

46,41

47,01

46,75

46,41

46,40

2018

2019

2020

46,69

46,89

2021

2022

44
42
40

2013

2014

2015

2016

2017

Estimat Estimat
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