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Ejerstrategi for FFV Energi og Miljø A/S 
 

1. Generelt 

FFV Energi & Miljø A/S er et holdingselskab ejet 100 % af Faaborg Midtfyn Kommune og varetager via drifts-
selskaberne FFV Spildevand A/S, FFV Vand A/S, FFV Renovation A/S og FFV Varme A/S kommunens forsy-
ningsopgaver. 

Selskabets overordnede ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen i de respektive selskaber vælges årligt 
på generalforsamlinger, og udgøres p.t. af 3 professionelle bestyrelsesmedlemmer samt 2 medarbejder-
valgte. I driftsselskaberne udpeger kommunen et bestyrelsesmedlem, dette udgøres p.t. af kommunaldirek-
tøren. Forbrugerne vælger repræsentanter til driftsselskabernes bestyrelser. 

Den daglige ledelse varetages af en direktion. 

 

2. Ejerens indflydelse 

Ejeren fastlægger en ejerstrategi, som udtrykker ejerens overordnede forventninger til FFV. Formålet er at 
sætte retning og overordnede mål samt sikre, at bestyrelse og ledelse varetager ejerens interesser bedst 
muligt for at sikre en hensigtsmæssig udvikling af FFV på kort og langt sigt. 

Ejerstrategien beskriver alene ejerens overordnede strategi for FFV. Det er FFVs bestyrelse og direktion, 
som har ansvaret for at omsætte ejerstrategien i en konkret udmøntning af en virksomhedsstrategi. 

For at sikre en fortsat udvikling i bestyrelsesarbejdet og et konstruktivt samarbejde foretages bestyrelsese-
valuering. 

 

3. Ejerstrategi 

Det er ejerens mål, at FFV skal fremstå professionelt, veldrevet og innovativt og nyde respekt i omverde-
nen, samt stedse udvikle sig og tilpasse sig samfundsudviklingen. 

FFV skal under hensyntagen til miljø- og klimaudfordringer drives omkostningseffektivt med lavest mulige 
forbrugstakster kombineret med forsyningssikkerhed og god kvalitet i opgaveløsningen. 

Ejeren tilskynder FFV at samarbejde med andre forsyningsvirksomheder på Fyn, hvor det giver mening ift. 
målene i denne ejerstrategi 

Ejerstrategien danner rammen for den virksomhedsstrategi, der udarbejdes af bestyrelsen i FFV. Virksom-
hedsstrategien forelægges ejeren (borgmesteren og kommunaldirektør) forud for generalforsamlingen.  
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FFV selskabernes målopfyldelse vil løbende blive afrapporteret på kvartalsmøder mellem ejerens repræsen-
tanter (borgmester og kommunaldirektør), bestyrelsens formand samt direktion. 

En gang om året fremlægger bestyrelsen for holdingselskabet og direktør en samlet vurdering af målopfyl-
delsen for økonomiudvalget. Dette sker forud for generalforsamlingen. 

En gang om året mødes FFVs direktør og driftsledere med Teknik- og Miljøudvalget for at drøfte forsynings-
virksomhedernes aktiviteter. 

Med henblik på den samlede kommunalbestyrelses viden om og kendskab til FFV kan formandsskabet invi-
teres til en årlig drøftelse på et af kommunalbestyrelsens temamøder. 

 

4. Samarbejde mellem ejer og FFV  

Ejerstrategien er et vigtigt element i udøvelsen af et aktivt ejerskab. Et aktivt ejerskab og god selskabsledel-
se forudsætter et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem FFVs bestyrelse og ejer. 

FFVs bestyrelse og ejer er gensidig forpligtet til løbende at informere hinanden åbent og så tidligt som mu-
ligt om forhold, der må antages at have interesse for den anden part. 

 

5. Ikrafttræden og revurdering af aftalen 

Ejerstrategien træder i kraft 1. marts 2022. 

Ejerstrategien revurderes første år i en ny valgperiode og kan revideres hyppigere efter behov. 

Ejerstrategien er godkendt af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune den xxxx. 


