Strategi for arbejdet med FN’s verdensmål
Det er besluttet at Syddjurs Spildevand A/S skal arbejde med FN’s verdensmål. I 2019 er der
derfor gennemført en proces der er udmøntet i nærværende strategiplan:

Jf. procesplanen har medarbejderne i Syddjurs Spildevand A/S på en workshop den 29. april 2019
arbejdet med FN’s verdensmål. Temaerne var: Hvordan bruger vi verdensmålene i dag og
Hvordan kan vi bidrage i fremtiden.
Resultatet af workshop den 29. april 2019:
Hvordan bruger vi verdensmålene i dag:
Verdens mål nr.
1 Afskaf fattigdom
2 Stop sult
3 Sundhed og trivsel

4 Kvalitets uddannelse

5 Ligestilling mellem kønnene
6 Rent vand og sanitet
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Hvad gør vi idag
3.1, 3.4, 3.9: Etablerer kloak og renser spildevandet.
SDS har fokus på arbejdsmiljø, sundhed og trivsel
med bl.a. jævnlige sundhedstjek for medarbejderne.
Vaccinationsprogram for medarbejderne.
Fokus på efteruddannelse af medarbejderne. Har
praktikanter og skånejobs. Har samarbejde med
folkeskolen om uddannelse af naturfaglærer og
elever
Etablerer kloak og renser spildevandet.
6.3, 6.4: Bruger teknisk vand (renset spildevand) i
stedet for vandværksvand, hvor det er muligt,
hvilket gør vandforbruget effektivt. En del af
vandets cyklus.
Drift Øst
Trojavej 74 A
8400 Ebeltoft
Vagt tlf. 86 34 25 77
Post@syddjursspildevand.dk

Drift Vest
Skaføgårdsvej 3B
8544 Mørke
Vagt tlf. 86 99 48 10
www.syddjursspildevand.dk

6.6: Beskytter økosystemer med etablering af
bassiner.
6.A: Vi har haft medarbejdere udsendt til Afrika.
Returnerer brugt materiel og materiale til genbrug
bl.a. i udlandet.
7 Bæredygtig energi
7.2: Etablere solcelle anlæg. Vores slam bruges til
produktion af biogas. Der er varmepumper på to
renseanlæg.
7.3: Ved renoveringer driftsoptimeres motorer og
maskiner.
8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
Mange faggrupper og fokus på efteruddannelse.
Godt arbejdsmiljø. Hjælp til unge i praktik
9 Industri, innovation og infrastruktur
9.1: Etablere renseanlæg og ledninger, der holder i
mange år.
9.5: Samarbejde med UNI, TI om
udviklingsprojekter som f.eks. mikroplast.
9.A, 9.B, 9.C: Gennem DANVA’s aktiviteter i
udlandet. SDS indbetaler til vandsektorens
udviklings- og demonstrationsprogram (VUDP).
Støtter og vejleder forurenende virksomheder
10 Mindre ulighed
11 Bæredygtige byer og lokalsamfund
Infrastruktur i form af kloak.
11.7: rekreative områder omkring vores bassiner.
Inddragelse af borgerne i løsninger.
12 Ansvarligt forbrug og produktion
Separat kloakering. Optimering af el- og
kemikalieforbrug. Affaldssortering.
13 Klima indsats
13.1, 13.B: Ved dimensionering af ledninger
indregnes klimafaktorer. Ledninger gøres større.
Der separatkloakeres. Deltager i LAR løsninger og
klimasikret regnvandshåndtering, bl.a.
regnvandsbassiner. Fokus på lattergas produktion
14 Livet i havet
Renser spildevand og overholder krav.
14.3: Solceller som energikilde modvirker forsuring
af havet. Eutrofiering af havet.
14.A: Er med i forsøg om mikroplast
15 Livet på land
15.1, 15.5, 15.A: Etablerer kloak og renser
spildevand.
15.9: Udarbejder spildevandsplaner
Slam anvendes til gødning
16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner Der er udarbejdet retningslinjer for
samfundsmæssigt ansvar.
17 Partnerskaber for handling
-
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Hvordan kan vi bidrage i fremtiden.
Verdens mål nr.
1 Afskaf fattigdom
2 Stop sult
3 Sundhed og trivsel
4 Kvalitets uddannelse

Hvad kan vi bidrage med i fremtiden
Fortsat deltage i uddannelse af unge m.m., på alle
niveauer.
5 Ligestilling mellem kønnene
6 Rent vand og sanitet
7 Bæredygtig energi
Se på CO2 udslip og hvor kan vi gøre noget og hvad
koster det. Fortsætte med opsætning af solceller på
f.eks. pumpestationer. Undersøge muligheder for
opsætning af vindmøller og udnyttelse af energien i
spildevandet..
8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
9 Industri, innovation og infrastruktur
Deltage i forskningsprojekter. Samarbejde med
erhvervslivet.
10 Mindre ulighed
11 Bæredygtige byer og lokalsamfund
Sammentænke grønne områder med vores tekniske
anlæg. Inddragelse af borgerne i løsninger.
12 Ansvarligt forbrug og produktion
13 Klima indsats
14 Livet i havet
Reducerer havforurening ved at minimerer overløb
med spildevand ved opprioritering af
separatkloakering. Bl.a. til gavn for turisme (Blå flag)
Rense spildevandet bedre end kravværdier (Øgede
omkostninger). Opprioritering af nedlæggelses af
små renseanlæg.
15 Livet på land
16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner 17 Partnerskaber for handling
Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 4. juni 2019 drøftet oplægget og besluttet at der
udarbejdes forslag til endelig strategi til bestyrelsesmødet den 16. september 2019.

Strategi september 2019:
Syddjurs Spildevand A/S opgave er at håndterer spildevandet til gavn for kunder og miljø i
Syddjurs kommune. Og jf. vedtægterne skal selskabet sikre en spildevandsforsyning af høj
sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives
på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne.
Så SDS har altid i sagens natur arbejdet med opgaver som er indeholdt i flere af FN’s verdensmål,
da bl.a. en af de oprindelige formål med kloakering var at forbedre folkesundheden.
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Syddjurs Spildevand A/S vil bruge FN’s verdensmål





som kulturdriver,
som inspiration
som kommunikations platform
som udvikler

I dag bidrager SDS på følgende verdensmål:

Det vil SDS også gøre fremadrettet med fokus på følgende områder:









Prioriterer nedlæggelsen af de små renseanlæg
Prioriterer separat kloakering
Prioriterer rensning af vejvand
Rense spildevandet så godt vi kan
Fokus på hvordan vi bygger bæredygtigt
Fokus på sundhed
Fokus på natur og miljø
Fokus på genbrug

Strategien evalueres i september 2020

Bestyrelsen den 16. september 2019
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