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Vision for ejerpolitik for  
Skanderborg Forsyning 
Formålet med ejerpolitikken er at sikre varetagelsen af Skanderborg Kommunes ejerinteresser i Skanderborg 
Forsyning.  Ejerpolitikken definerer forventningerne til den overordnede ledelse af Skanderborg Forsyning, 
og der forudsættes et tæt løbende samarbejde baseret på tillid, dialog og løbende forventningsafstemning 
mellem kommune og forsyning.

Byrådet vil udøve et aktivt ejerskab med respekt for selskabsloven og princippet om armslængde mellem ejer 
og bestyrelse.

Det er Byrådets ambition at sikre en hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af selskabet til gavn for både 
Skanderborg Forsyning, borgerne og virksomhederne i kommunen. 

Ejerinteresserne er at sikre udvikling af kommunens interesser og værdier i selskabet, samt sikre implemen-
tering af kommunens politikker, strategier, planer og visioner med respekt for selskabets rammevilkår.

Byrådet ønsker med denne ejerpolitik endvidere, at give selskabet et klart mandat for at udføre sit virke, så-
ledes der ikke opstår unødig tvivl om, hvornår der er tale om beslutninger, der tages af selskabet, og hvornår 
der er tale om en beslutning, der kræver involvering af ejeren. Opstår der tvivl, bør bestyrelsen afklare sit 
mandat i forhold til ejeren. 
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Strategispor 

Kerneopgaven 
Skanderborg Forsynings kerneopgave er at levere drikkevand af høj kvalitet og rense spildevand med om-
tanke og ansvarlighed for mennesker, samfund og natur. 

Beskyttelse, vedligeholdelse og udvikling af infrastruktur i Skanderborg Kommune er en væsentlig faktor for 
udviklingen i kommunen. Byrådet ønsker gennem sit ejerskab at sikre kontrol med håndtering af spildevand 
og leverancen af rent vand. Det betyder bl.a., at Skanderborg Forsyning prioriterer separatkloakering og 
andre tiltag for at forbedre vandkvaliteten i søer og åer

Det er Byrådets mål, at Skanderborg Forsyning skal tilbyde stabile priser til gavn for virksomheder og bor-
gere i Skanderborg Kommune. Ydermere skal Skanderborg Forsyning tilsikre, at de økonomiske værdier i 
selskabet bevares for eftertiden gennem rettidig vedligeholdelse og reinvestering. 

Skanderborg Forsyning skal medvirke til at skabe attraktive bosætningsområder i tæt samarbejde med bor-
gere, planlæggere, ejendomsudviklere, entreprenører og andre relevante partnere. 

Skanderborg Forsyning skal være kendetegnet ved at agere løsningsorienteret på et højt fagligt niveau over 
for borgere og virksomheder. 

Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning har en fælles forpligtelse på at samarbejde og agere løs-
ningsorienteret i konkrete såvel som generelle sager. 

Skanderborg Forsyning har – i kraft af vigtigheden af deres leverance – et særligt ansvar for at orientere, 
være i dialog og kommunikere proaktivt med borgere, virksomheder og kommune om forhold, der påvirker 
de pågældende. 

Skanderborg Forsyning skal involvere sig i ny teknologi, nye ydelser og forretningsmodeller, gerne i samspil 
med virksomheder, borgere og andre, for fortsat at udvikle en mere effektiv, miljøvenlig og moderne forsy-
ning og understøtte kommunens politikker fx om bæredygtig udvikling.

Byrådet anerkender, at Skanderborg Forsyning fortsætter professionalisering af virksomheden og at selska-
bet lever op til moderne standard, herunder indgår i certificeringsordninger som f.eks. ISO 14001 (miljø) og 
ISO 22000 (fødevaresikkerhed). 

Faktaboks 
Skanderborg Forsyning og Byrådet har besluttet en større strukturændring, så Gl. Rye, Ry og Hørning 
renseanlæg nedlægges, og  Skanderborg og Skovby renseanlæg bevares og tilpasses fremtidens behov. 
Det er et udtryk for, at spildevandshåndteringen skal følge med byvæksten, at flere nye boligområder 
kobles på, og at spildevandet kan renses bedre og mere effektivt på færre og nyere renseanlæg. 
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Strategispor  

Klima og bæredygtighed 
Klima og bæredygtighed er en central del af Byrådets politikker og Skanderborg Forsyning skal prioritere 
dette både gennem sin opgaveløsning og sin virksomhedsdrift. 

Byrådet forstår forsyningssikkerhed og bæredygtighed i bred forstand, eksempelvis ses klimatilpasning, re-
duktion af drivhusgasser og grundvandsbeskyttelse også som en del af en sikker forsyningsleverance. 

Skanderborg Forsyning spiller en helt central rolle i arbejdet med at klimasikre Skanderborg Kommune og 
skal samarbejde med kommunen og virksomheder i relation til udvikling og gennemførelse af konkrete kli-
matilpasningsprojekter. Skanderborg Forsyning og Skanderborg Kommune skal derfor fortsætte et tæt sam-
arbejde om kortlægning, planlægning, styring og implementering af integrerede klimatilpasningsprojekter. 

Byrådet ønsker, at Skanderborg Forsyning prioriterer løsninger, der i videst muligt omfang tilgodeser både 
håndteringen af klimaudfordringerne og samtidig skaber merværdi eksempelvis gennem forbedring af re-
kreative værdier, renere vandmiljø, rent badevand m.v.

Byrådet ønsker, at Skanderborg Forsyning støtter op om FN’s Verdensmål, herunder initiering af tiltag i 
forhold til ”Mål 6 om sikring af adgang til og bæredygtig forvaltning af vand og sanitet”, samt ”Mål 13 om 
modvirkning og begrænsning af skader fra klimaforandringer”. Mål 14 og 15.

Faktaboks
Skanderborg Forsyning og Skanderborg Kommune arbejder tæt sammen om klimadagsordenen. 
Historisk har der været et tæt samarbejde om klimatilpasningsprojekter som f.eks. søprojektet i Låsby. 
Nu arbejder organisationerne sammen om klimatilpasning inden for rammerne af revisionen af Spil-
devandsplanen, og ikke mindst om klimahandlinger under DK2020 rammen, hvor Skanderborg Forsy-
ning undersøger muligheder for at anvende ressourcer som f.eks. slam til biokoks og varme i pyrolyse. 
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Strategispor  

Samarbejde og fællesskaber 
Byrådet lægger vægt på at Skanderborg Forsyning fortsat er et robust og veldrevet selskab til fordel for bor-
gere og virksomheder i Skanderborg Kommune.

Forsyningssektoren udvikler sig hastigt i disse år, derfor er der løbende behov for at vurdere muligheder 
og behov for udvikling af strategiske samarbejder med forsyningsselskaber uden for kommunen samt med 
andre forsyningsbrancher (f.eks. affald/varme) inden for og uden for kommunen. Tilsvarende gælder samar-
bejde med lokale virksomheder. Skanderborg Forsyning agerer derfor proaktivt på muligheder for strategiske 
samarbejder med relevante aktører indenfor og udenfor Skanderborg kommune. Det kan være at indgå i stra-
tegiske samarbejder omkring fx ”slam til energi”

 ຆ genanvendelse af spildevandsprodukter f.eks. fosfor mv, 

 ຆ anvendelse af spildevand til varmeproduktion. 

Et strategisk samarbejde, der udvider forretningsområdet, vil skulle godkendes af Byrådet, før det kan igang-
sættes. 

En stor del af vandforsyningen i Skanderborg Kommune varetages af mindre forbrugerejede selskaber. Der 
ligger en vigtig opgave i at videreudvikle samarbejdet og udveksle viden og support på tværs af selskaberne. 
Byrådet ønsker, at Skanderborg Forsyning har en vigtig rolle med at facilitere og bistå denne opgave i hen-
hold til gældende selskabs praksis. 

Samarbejde – både med andre forsyningsselskaber, med borgere, virksomheder og kommune - er en naturlig 
forudsætning for sikker drift og for at fremme kommunens udviklingsplaner og politikker til gavn for virk-
somheder og borgere i Skanderborg Kommune. 

Byrådet ønsker, at Skanderborg Forsyning understøtter Byrådets vision om fællesskab og involvering af bor-
gere i projekter og aktiviteter, hvor det er muligt og fagligt giver mening. 

Relevant og rettidig kommunikation og dialog med borgerne er et godt grundlag for at skabe de bedste løs-
ninger i fællesskab. 

Faktaboks
Skanderborg Forsyning undersøger, som en del af arbejdet med konsolidering af virksomheden, mulig-
hederne for at anvende energi i vand og spildevandsforsyningen til at producere varme. 
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Hvordan arbejder vi med ejerpolitikken
 ຆ Ejerpolitikken udgør den overordnede ramme for den konkrete opgaveløsning mellem Skanderborg Kom-

mune og Skanderborg Forsyning

 ຆ Skanderborg Forsynings direktion redegør én gang årligt for sin målopfyldelse i politikken over for gene-
ralforsamlingen 

 ຆ Skanderborg Forsyning afholder mindst én gang årligt et dialogmøde mellem Skanderborg Forsynings 
bestyrelse og Klima, Miljø- og Planudvalget samt dialog med Økonomiudvalget efter behov 

 ຆ Væsentlige beslutninger om Skanderborg Forsynings forhold forelægges til godkendelse hos ejeren, her-
under f.eks.: 

• Væsentlige ændringer i hovedstrukturen i infrastrukturen med væsentlige konsekvenser – økonomi-
ske, planlægningsmæssige, 

• Ejerstruktur m.v. 

 ຆ Skanderborg Kommune kommunikerer proaktivt om planlægning, byrådsbeslutninger m.v. af betydning 
for Skanderborg Forsyning 

 ຆ Byrådet vurderer i løbet af hver valgperiode, om der er behov for en revision af ejerpolitikken. 
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