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Til
Energi-, forsynings- og klimaministeren
Lars Chr. Lilleholt

Forsyningssektoren vil bidrage aktivt til forsyningsstrategien
Denne henvendelse skal ses i anledning af, at ministeren har inviteret til samarbejde med
forsyningssektoren omkring arbejdet med efterårets forsyningsstrategi. Specielt har elselskabernes
brancheforening, Dansk Energi, over for ministeren i flere omgange tilkendegivet, at de gerne medvirker
med input til arbejdet på vegne af den samlede forsyningssektor.
Fra nedenstående organisationer (DANVA, Danske Vandværker, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme
og Foreningen Danske Kraftvarmeværker), vil vi med dette brev tilkendegive, at vi ikke mener, at Dansk
Energi kan repræsentere de interesser, vi som organisationer repræsenterer indenfor henholdsvis
vandforsyning, spildevandsområdet, affaldssektoren samt fjernvarme. Vi regner derfor med, at det er os,
som ovennævnte branchers organisationer, der inddrages i arbejdet på de respektive områder, og vil derfor
med dette brev erklære os rede til at bidrage med viden om den del af forsyningssektoren, som vi varetager
interesserne for. Som de relevante brancheforeninger på områderne repræsenterer vi selskaberne inden
for sektorerne, som i antal og ikke mindst i volumen er de førende.
Det er vores ønske, at den kommende forsyningsstrategi fra ministeren og regeringen bliver et samlende
bidrag til udvikling af forsyningssektoren. Med bidrag fra vores organisationer kan vi hjælpe ministeren til,
at forsyningsstrategien kan blive modtaget og senere implementeret med succes.
Et nøglebudskab skal være, at forsyningsstrategien skal være en strategi for udvikling frem for afvikling.
Strategien skal skabe rammer og incitamenter til innovation, grøn omstilling, klimatilpasning og vækst med
eksportpotentialer. Strategien skal ikke være et ensidigt påbud om effektivisering og besparelser til skade
for branchernes udvikling og investeringer.
Fra de fem brancheforeninger kan vi bidrage med konkret viden fra selskaberne om fornuftige tiltag, hvor
effektiviseringer og investeringer løfter hinanden. Vi kan bidrage med viden om, hvordan bureaukrati og
unødvendig administration kan reduceres frem for at blive udvidet. Vi kan bidrage til strategien med forslag
til, hvordan barrierer mellem forsyningsarterne kan fjernes til sikring af samarbejde og udvikling af
sammenhængende systemer til gavn for væksten og de konkrete intelligente løsninger i byerne og
udkantsområderne.
Forsyningssektoren er med sin organisering også båret af demokratiet, det folkelige medejerskab og de
lokale kommunale forankringer. Misforståede angreb på ejerstrukturen med generaliserede fordomme og
ubegrundede angreb på ledelserne må erstattes af et positivt sprog, hvor de mange engagerende kræfter i
forsyningsvirksomhederne oplever, at deres virke bliver værdsat. I de kommende år vil der både i by og på
land skulle ske store omstillinger mod mere miljøvenlig, grøn og klimatilpasset forsyning. Det kan kun
lykkes, hvis der er lokalt ejerskab og aktiv medvirken fra selskabernes medarbejdere og ledelser.

Forsyningssektoren er allerede i dag udgangspunkt for vækst, investeringer, jobskabelse og eksport. Den
udvikling kan og skal fremmes yderligere. Forsyningsselskaberne kan dog ikke forventes at bidrage aktivt,
hvis de bremses af urealistiske effektiviseringskrav, nyt bureaukrati og mistanke om manglende
kompetencer i den daglige ledelse af selskaberne.
Fra DANVA, Danske Vandværker, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske
Kraftvarmeværker er vi klar til at besvare ministerens invitation til forsyningssektoren gennem aktiv
deltagelse og samspil forud for regeringens kommende forsyningsstrategi og den vigtige efterfølgende
udmøntning.
Med dette budskab om og invitation til samarbejde ser vi frem til at blive inddraget og bidrage til det
kommende arbejde med at udvikle forsyningssektorerne på vegne af vores medlemmer.
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