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1. Baggrund og formål med ejerpolitikken 

Ikast-Brande Kommune er eneejer af Ikast-Brande Spildevand A/S. 

Ikast-Brande Kommune ønsker aktivt at udøve sine ejerrettigheder og gøre sin indflydelse gældende 

overfor de selskaber, som kommunen deltager i, herunder også i forhold til spildevandsselskabet. 

Kommunen vil derfor med denne politik medvirke til, at spildevandsselskabets ledelse og indenfor 

lovgivningens rammer også varetager Ikasts-Brande Kommunes interesser bedst muligt og sikrer en 

hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af spildevandsselskabet på både kort og lang sigt til gavn for 

brugerne. 

Ikast-Brande Kommune ønsker at udøve det aktive ejerskab i positiv samspil med selskabets ledelse.  

Ejerpolitikken har ingen betydning i de situationer, hvor kommunen agerer som myndighed overfor 

selskabet. 

Ejerpolitikken beskriver alene kommunens politik for ejerskabet af selskabet. Det er IBS’ ledelse, som står 

for den konkrete udmøntning af ejerpolitikken. 

2. Målsætninger for Ikast-Brande Spildevand A/S 

Ikast-Brande Kommune ønsker overordnet, at spildevandsselskabet kan blive en vigtig medspiller i 

forbindelse med tværgående kommunale opgaver, for eksempel ved udstykninger. Ikast-Brande Kommune 

ønsker endvidere, at Ikast-Brande Spildevand A/S inden for lovens rammer deltager i gennemførelse 

miljømålene i vandrammedirektivet, og har et højt niveau for forsyningssikkerhed og service. Endelige 

ønsker Ikast-Brande Kommune, at de værdier, der er i spildevandsselskabet, bevares for eftertiden. 

Byrådet legalitetsgodkender taksterne overfor borgerne og virksomhederne efter indstilling fra selskabets 

bestyrelse. 

 

3. Forsyningssikkerhed 

Ikast-Brande Kommune mener, at det er afgørende for forbrugernes opfattelse af kvaliteten af forsyningens 

virksomhed, at spildevandsselskabet er i stand at levere en sikker forsyning. Forsyningssikkerhed er særligt 

relevant når spildevandsselskabet inden for lovgivningens juridiske rammebetingelser tillige skal være 



effektiv og dynamisk og drives i et selvstændigt selskab, juridisk adskilt fra kommunen. Det betyder bl.a. i 

praksis, at: 

A) Som led i forsyningssikkerheden skal spildevandsselskabet medvirke ved udarbejdelsen af 

spildevandsplaner.  

B) Som led i forsyningssikkerheden skal spildevandsselskabet over en årrække sikre en klimatilpasning 

af det samlede afløbssystem, såvel den del der er forbrugernes og vejenes som den del der er 

spildevandsselskabets. 

C) Som led i forsyningssikkerheden skal spildevandsselskabet indgå i samarbejde med kommunen om 

løsning af dennes grundvandsproblematik. 

 

4. Økonomisk ansvarlighed 

Spildevandsselskabet skal i hele dets virke handle økonomisk ansvarligt ligesom selskabets økonomiske 

værdier skal både bevares og udvikles. Konkret betyder dette bl.a., at: 

A) Spildevandsselskabet skal sikre forbrugerne konkurrencedygtige priser. Hvis spildevandsselskabets 

pris efter hvile i sig selv princippet er lavere end spildevandsselskabets økonomiske ramme, må 

spildevandsselskabets alene opkræve de priser hos forbrugerne, som er bestemt af hvile i sig selv 

princippet. 

B) Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, skal selskabet foretage udbud af indkøb i samarbejde med 

kommunen, så indkøb bliver billigst mulige. 

C) Selskabet skal søge økonomiske samarbejder, hvor det findes hensigtsmæssigt og der ligger en 

økonomisk vurdering af rationalet herved.  

D) Spildevandsselskabet skal forsøge at opkræve restancer uden unødigt ophold, således at en effektiv 

inddrivelse af spildevandsselskabets fordringer muliggøres.  

 

5. Miljømæssig ansvarlighed 

Ikast-Brande Kommune ønsker, at spildevandsselskabet i alle dele af driften varetager miljøhensyn – 

under skyldig hensyntagen til de økonomiske forhold. Det betyder konkret bl.a., at: 

 

A) Spildevandsselskabet ved indkøb varetager hensynet til miljøet, og dermed vælge det mest 

miljøvenlige produkt, hvor der er flere produkter inden for samme priskategori.  

B) Spildevandsselskabet naturligt overholder de vilkår, der er fastsat i selskabets miljøgodkendelser og 

udledningstilladelser.   

C) Spildevandsselskabet aktivt deltager i miljøforbedrende foranstaltninger i det omfang de har 

betydning for selskabets spildevandsforsyningsvirksomhed. 

 

6. Energimæssig ansvarlighed 

Spildevandsselskabets energiforbrug tilstræbes kontinuerligt effektiviseret.  

 

7. Social ansvarlighed 

Selskabet har en social profil, som gør det naturligt for selskabets ledelse og medarbejdere at rumme 

udsatte borgere. Konkret betyder dette, at der altid er et vist minimum af medarbejdere ansat på 

særlige vilkår i selskabet. 

 

8. Styringsværdier og dialog 



Spildevandsselskabet baserer alle relationer med kommunen, brugerne, virksomheder og øvrige 

samarbejdspartnere på dialog, tillid og ansvarlighed. Konkret betyder dette bl.a., at: 

  

A) Spildevandsselskabets levering af ydelser har – så vidt muligt - forbrugernes behov i centrum.  

B) Spildevandsselskabet via klimatilpasning af afløbssystemet sikre, at borgerne – så vidt muligt - ikke 

oplever oversvømmede kældre.  

C) Spildevandsselskabets dialog med forbrugerne skal blandt andet ske på spildevandsselskabets 

hjemmeside, som løbende skal holdes opdateret med forbrugerinformation.   

D) Spildevandsselskabets dialog med kommunen sker på kvartalsvise dialogmøder, hvorunder der 

tillige sker en koordination af tværkommunale opgaver vedrørende udstykninger m.v.  

E) Selskabets formand og kommunens borgmester afholder en gang årligt et dialogmøde med henblik 

eventuel politisk koordinering af selskabets udviklingsaktiviteter. 

 

9. Gennemsigtighed 

Ikast-Brande Kommune ønsker, at der er gennemsigtighed omkring spildevandsselskabets forhold. 

Konkret betyder dette bl.a., at: 

A) Spildevandsselskabet skal iagttage offentlighedsloven, og således give offentligheden adgang til de 

dokumenter, hvortil der er aktindsigt efter offentlighedsloven. 

B) Spildevandsselskabets aftaler skal være skriftlige og indgås på markedsvilkår.  

C) Spildevandsselskabet sender selskabets årsrapport til byrådet, samt referater for bestyrelsesmøder, 

i det omfang bestyrelsen ikke har truffet beslutning om tavshedspligt vedrørende de behandlede 

emner. Med samme forhold er referaterne tilgængelige på selskabets hjemmeside.    

 

10. Ikast-Brande Spildevand A/S’ implementering af ejerpolitikken.  

Spildevandsselskabet udarbejder hvert fjerde år på baggrund i disse rammer retningslinier og 

handleplaner for den konkrete udmøntning af kommunens ejerpolitik.  

 

11. Revision af ejerpolitikken 

Ejerpolitikken for Ikast-Brande Spildevand A/S revideres efter behov - dog mindst hvert 4 år.  

 

12. Godkendelse af ejerstrategien 

Således vedtaget af Ikast-Brande Byråd den xx.xx.2017 
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