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Forsyningsvisionen 

Vi er klar til Generation 2 

 Forsyning 2.0 
 

Ramme- og målstyring og ikke detailstyring 



Forsyning 2.0 

Frihed til at forfølge den gode idé 

Beslutningskompetencen så tæt på kunden som 

muligt 

Mulighed for at udnytte den overskudskapacitet der 

skabes 

Mulighed for kompetenceopbygning og 

professionalisering 

Fokus på miljø, sundhed og forsyningssikkerhed 

Mulighed og rum til bæredygtige helhedsløsninger  

 



Forsyning 2.0 

Innovation er et helt centralt element i den daglige tilgang i forsyningen. 

Samarbejdet mellem forsyninger, erhvervsliv, producenter og universiteter 

styrkes 

Hverdags-innovation fungerer, men skal sættes i system 

Det vil være et klart mål at skabe en stærk grobund for kunne styrke 

virksomhedens innovationsevne gennem den daglige ledelse 

Der er penge at spare og større fleksibilitet at hente 

 

Frihed til at forfølge den gode idé 



Forsyning 2.0 

Nødvendigt med agilitet og fleksibilitet overfor vores 

industrikunder, som har mange forskellige ønsker og behov. 

• Investeringer skal helst afskrives over 10 år eller mindre   

• Teste nye muligheder af i et industrielt symbiosearbejde 

• Andre vandkvaliteter 

• Helhedsløsninger ved kobling af 

       vand og energi 

• Vi kan faktisk gøre virksomhederne  

     mere konkurrencedygtige  

Beslutningskompetencen så tæt på kunden som 

muligt 



Forsyning 2.0 

Efterslæb på uddannelse og yderligere kompetence- 

opbygning 

Professionalisering af forsyningen ved at arbejde 

målrettet med fx asset management 

Funktionsbestemt forskning og udvikling  

Gælder også bestyrelser, ledelser og ejere 

Hvorfor ikke også hos regulator ?? 

Mulighed for kompetenceopbygning og  

professionalisering 



Forsyning 2.0 

Skabe incitamenter til at øge overskudskapaciteten og til at 

udnytte den fornuftigt 

Skabe nye services 

 

Mulighed for at udnytte den 

overskudskapacitet der skabes 



Forsyning 2.0 

Opkøb af arealer med henblik på kildepladsbeskyttelse fx 

skovrejsning, regnvandshåndtering og etablering af 

bynære attraktive arealer 

 

Teknologianvendelse til at skabe øget folkesundhed  

 

  

 Fokus på miljø, sundhed og forsyningssikkerhed 

 



Forsyning 2.0 

Klima, vand, spildevand og energi går hånd i hånd 

Forsyningen driver løsningerne  

Forsyningerne har initiativpligten 

Forsyningerne som naturforvaltere 

Metodefrihed til at vællge de rigtige løsninger  

Vand og spildevand er en ressource der skal udnyttes 

Også internationalt ….. 

 Mulighed og rum til bæredygtig helhedsløsninger  



Vandets grundlov 

Vand er en værdi. Det er livsgrundlaget for natur og mennesker.  

Vand er sårbart og skal beskyttes.  

Vand er fra naturens side rent, rigeligt og dejligt.  

Vand skal opleves og bruges. 

Vand er et fælles ansvar.  

 

§ 1. Vand skal fremme livskvalitet og sundhed. 

§ 2. Alle har ret til nære rekreative vand- og naturområder.  

§ 3. Bæredygtighed er det grundlæggende princip ved indgreb i vandets kredsløb.  

§ 4. Enhver forbruger har ret til sundt, friskt og koldt drikkevand.  

§ 5. Regnvand er en positiv ressource, der skal nyttiggøres og håndteres.  

§ 6. Vand skal håndteres og produceres energirigtigt. 

§ 7. Enhver, som forvolder skade i dele af vandets kredsløb, skal afholde udgifterne til udbedring af 

skaden.  

§ 8. Danmark skal være et foregangsland inden for vand og bruge denne position til at eksportere viden og 

teknologi, der fremmer sundt vand i et godt vandmiljø globalt.   

 



Tak for i dag. 
 

hmm@kalfor.dk 
 




