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Introduktion til Vestforsyning Koncernen  
Holstebro Kommune udskilte i 2000, som følge af elliberaliseringen, sine elforsyningsakti-
viteter i aktieselskabsform, og i løbet af 2001-2002 etableredes Vestforsyning Koncernen i 
en holdingselskabskonstruktion med underliggende driftsselskaber også på vand-, spilde-
vands- og varmeområderne. Hertil kommer de nært tilknyttede kommercielle aktiviteter 
bl.a. belysning, el-salg og vind.  

Vestforsyning Koncernen er fortsat 100 procent ejet af Holstebro Kommune. 

Vestforsyning er en multiforsyningsvirksomhed med:  

• Forsyningsaktiviteter inden for vand, spildevand, varme og elnet
• Kommerciel energiservice inden for elsalg, energibesparelser og belysning
• Energiproduktion via kraftvarme (el/varme), biogas og vindmølle-strøm

Vestforsynings geografiske marked er Nordvestjylland med primær fokus på Holstebro 
Kommune. Kunderne er borgere, erhvervsvirksomheder og offentlige institutio-
ner/virksomheder.  

Vision  
Vestforsyning vil være en førende videns- og teknologibaseret multi-
forsyningsvirksomhed, som naturligt påkalder os vore kunders og  
omverdenens respekt for kvaliteten af vores  leverancer og  
resultater indenfor forsyning, serviceleverancer, miljø og klima.  

Mission  
Vestforsyning skal eje og drive en effektiv, miljøbevidst og innovativ  
multiforsyningsvirksomhed med høj forsyningssikkerhed, god service 
og til konkurrencedygtige priser.  

Værdigrundlag  
Vestforsyning har følgende værdigrundlag – forkortet SMID: 
- Serviceminded  – vi behandler kunderne individuelt, hurtigt, respekfuldt og kompetent
- Miljøbevidst – vi tænker miljø- og klimapåvirkning ind i alle vores dispositioner
- Innovativ – vi har modet og viljen til at afprøve muligheder
- Dialogbaseret – vi skaber resultater gennem åben dialog og medinddragelse

Vestforsynings vision, mission og værdigrundlag passer fint sammen med de ønsker og 
forventninger, som Holstebro Kommune har som ejer af Vestforsyning. Holstebro Kom-
mune har formuleret disse ønsker og forventninger i en ejerstrategi. I februar 2018 vedtog 
Kommunalbestyrelsen i Holstebro Kommune ejerstrategien.  
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Ejerstrategi og de fem bundliner  
Formålet med ejerstrategien er således 
at sikre  

sammenhæng mellem Holstebro Kom-
munes politik og Vestforsyning Koncer-
nens virke på den ene side og sikre 
Vestforsyning Koncernen mandat til at  
udføre sit virke på den anden side.  

Holstebro Kommune har givet en over-
ordnet henstilling i ejerstrategien:  

”At ledelsen generelt træffer beslutninger 
ud fra hensyn  
til bevarelse og forøgelse af koncernes 
værdier, opretholdelse  
af forsyningssikkerheden, god service overfor forbrugerne, omkostningseffektivitet, der 
blandt andet afspejles i takstniveauet, beskyttelse af miljøet, herunder fremme af den 
grønne profil, samt relevant og omkostningseffektiv fremme af nye teknologier til gavn for 
alle forbrugerne”  

Ift. mål henstiller Holstebro Kommune følgende overordnede målsætninger:  
• Effektivitet 
• Forsyningssikkerhed 
• Serviceniveau overfor forbrugerne  
• Natur og miljø  
• Arbejdspladsen 
• Grøn profil – vedvarende energianlæg 

Set i lyset af Holstebro Kommunes henstilling til overordnede målsætninger har direktio-
nen i Vestforsyning udformet fem bundlinier, som ledelsen, med udgangspunkt  
i Holstebro Kommunes henstilling, løbende vil bruge ift. vurdering af  
Koncernens indsatser og fokusområder.  

De fem bundlinier i Vestforsyning Koncernen:  
• Økonomi, herunder takster og økonomisk råderum  
• Forsyningssikkerhed, produktions- og serviceniveau og salg  
• Klima og miljø 
• Vækst og udvikling 
• Arbejdspladsen  

Alle fem bundlinier er vigtige med økonomien som forudsætning for de øvrige bundlinjer 
og den ledelsesmæssige opgave er at holde en god balancering mellem alle fem.  

 
Udvikling af Vestforsyning Koncernen frem til 2018 
Hovedpunkterne i Vestforsyning Koncernens udvikling fra 2013 – 2017:  
- Strategisk retningsskift ved at gå fra at være en multiforsyningsvirksomhed med fokus 

på distribution til også at forestå produktion af biogas, kraftvarme og vindenergi fra 
2018. Vestforsyning har søgt mod en yderligere eksponering mod produktion i form af 
et ønske om at etablere et bioraffinaderi, men det er ikke juridisk muligt for Vestforsy-
ning, hvorfor etableringen af et bioraffinaderi i givet fald skal foretages af tredjemand.   
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- Vestforsyning har hjemtaget ca. 14.000 elsalgskunder fra Scanenergi. Kundetallet er 
efterfølgende steget til over 16.000 elsalgskunder.  

- Takster fra ”Familien Jensen” er i perioden 2013 – 2017 faldet med 1.126 kr. ved fuld 
forsyningsleverance fra Vestforsyning (vand, spildevand, varme og el).  

- Vestforsyning har i perioden haft høj forsyningssikkerhed på alle områder og forsy-
ningsområderne er udbygget i takt de strategiske beslutninger, der er truffet herom.  

 
Marked 
Vestforsyning står overfor store markedsmæssige ændringer i de kommende år, herunder 
global konkurrence, teknologi ænderinger, urbanisering, klimaforandringer, ressourceud-
nyttelse og digitalisering.  
 
Politiske rammebetingelser 
Den 15. september 2016 fremlagde Regeringen deres strategi for Danmarks forsynings-
virksomheder – ”Forsyning for Fremtiden”. Rapporten som var udarbejdet af McKinsey & 
Co og Struense & Co. pegede på et effektiviseringspotentiale i forsyningssektoren på 5,9 
mia. kr. Regeringen fremlagde samtidig fem overordnede principper for forsyningsstrate-
gien:  
 
- Opgaver, som ikke er naturlige monopoler, konkurrenceudsættes så vidt muligt, og der 

skal sikres vandtætte skotter mellem monopol og konkurrenceudsatte områder – der 
skal skabe mest mulig konkurrence til gavn for borgere og virksomheder. 

- Naturlige monopoler underlægges ensartet, incitamentsbaseret økonomisk regulering 
– det skal skabe de bedst mulige regulatoriske rammer for mere effektive forsynings-
selskaber og lave priser.  

- God selskabsledelse – det skal tilskynde til effektiv og transparent ledelse i forsy-
ningsselskaberne.  

- Robust forsyningssikkerhed – det skal sikre robust regulering og håndhævelse af vig-
tige hensyn som forsyningssikkerhed, miljø og sundhed.  

- Et effektivt og transparent tilsyn – det skal sikre udvikling af reguleringen, effektiv ad-
ministration af regulering og styrket monitorering af effekterne af reguleringen.  

 
Energipolitk  
Det gennemgående tema for energipolitikken 2018 til 2030 er elektricificering og mar-
kedsorientering. El skal fremover indgå som en bærende del af energisystemet i opvarm-
ning, transport og anden energiproduktion. Hovedbegrundelsen er, at med VE udbygnin-
gen af el produktionen bidrager elektricificering til grøn omstilling, hvilket ikke var tilfældet, 
da el og varme primært produceredes af fossile brændsler som kul og naturgas. Tilsva-
rende skal udbygningen af VE i energisystemet markedsorienteres med mindre vægt på 
tilskud og større vægt på markedsmæssige incitamenter i en i øvrigt fortsat gennemregu-
leret energisektor. For at understøtte ovenstående sker der afgiftssænkninger på el og 
forbrugerbindinger på fjernvarmeområdet forventes afskaffet/udfaset.  
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Vestforsynings forsyningsområder er pga. områdernes  
monopolstatus underlagt betydelige lovgivningsmæssige  
og administrative rammer.  

Forretningsmodel  
Vestforsyning ønsker fortsat at være en multiforsynings- 
virksomhed med forretningsaktiviteter, der understøtter  
hinanden med horisontale skalafordele/synergier.  

  

Portefølje 
Multiforsyningsselskaber som Vestforsyning har i princippet en portefølje af forretnings-
områder. Forretningsområder der hver især indeholder et gevinstpotentiale, jf. de fem 
bundlinier, men rummer også en risiko. Kerneaktiviteterne i Vestforsyning er i udgangs-
punktet elnet, elsalg, vandforsyning, spildevandsrensning, varmesalg og kraftvarmepro-
duktion. De eksisterende øvrige aktiviteter er belysning, vindkraft, biogas, energibesparel-
ser og brintdistribution fra tankanlæg. Potentielle nye forretningsaktiviteter er af-
fald/ressourcer/brændelsopgradering f.eks. i forbindelse med kildesortering af organisk af-
fald, oplæg af jord og andre materialer til anvendelse i anlægsvirksomhed, varmepumper i 
varmedistributionen, overskudsvarme fra industrien anvendt i varmedistributionen, fjern-
køling, repowering af gamle vindmølleparker og solkraft.  

 
Mål  
A. Økonomi 
- Stabil takstudvikling og finansielt råderum (mulighed for at finansiere investeringer 

over taksterne set over lang sigt). Løbende vurdering af benchmark ift. andre forsy-
ningsselskaber lokalt og regionalt (takster og omkostningseffektivitet) – mål at være 
blandt den bedste 1/3 på alle områder (målt på relevante parametre)  
 

B. Forsyningssikkerhed  
- Blandt den bedste 1/3 i Danmark målt på relevante parametre  

 
C. Klima/miljø 
- Etablering af en grøn initiativpulje til yderligere understøttelse                                      

af klima- og miljømæssige tiltag 
- Opdatering af CSR strategien i Vestforsyning  

 
D. Innovation/udvikling 

 
Generelle pejlemærker 
- Innovation og udvikling tager udgangspunkt i kerneopgaverne på monopolområderne 

og de kommercielle aktiviteter 
- Risikovurdering og vurdering af alternative anvendelsesmuligheder af nye ydelser og 

faciliteter bør altid indgå i udviklingsarbejdet 
- Bevidsthed om virksomhedens særlige forpligtelser som kommunalt ejet forsynings-

selskab bør have indflydelse på udviklingen af nye aktiviteter 
- Arbejdet med innovation og udvikling sker efter ”fast follower” princippet med mulighed 

for at gå ind som ”first mover”, hvis en afvejning af risiko, ressourceindsats og udbytte 
tilsiger det  
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Gennemførsel af en række innovative fyrtårnsmål  
- Blive det foretrukne vandforsyningsselskab i Holstebro Kommune og være i stand til at 

etablere samarbejder med de øvrige vandselskaber i kommunen  
- Være i stand til at træde ind i nye former for varmeforsyning til nye kunder i Holstebro 

Kommune 
- Forbedre vores håndtering og anvendelse af data for derved at skabe grobund for en 

øget digitalisering og automatisering i Vestforsyning 
- Kunne håndtere fosfor-udfordringen i vores biogasanlæg eventuelt i samarbejde med 

kraftvarmeanlægget 
- Være i stand til at etablere nye konkrete synergier mellem forretningsområderne i 

kombinationen vand/spildevand og el/varme 

 
Bioethanolprojektet  
- Et betydeligt innovationsprojekt, som ved en investors etablering af anlægget vil med-

føre betydelige investeringer og forretningsmæssige muligheder for biogasanlægget 
og kraftvarmeværket. En etablering vil dog tidligst ske sidst i strategiperioden.  
 

E. Arbejdsplads 
- Bestyrelse og god selskabsledelse 
- Ledelsesudviklingsprogram 2018/19 
- Medarbejderudviklingsprogram 2019/20 

 
Organisation 
Der påtænkes ingen væsentlige justeringer/ændringer i den nuværende organiserings-
struktur.  
 
 
Finansielt outlook  
Forventninger til den regnskabsmæssige udvikling fastlægges ved den årlige budgetudar-
bejdelse. Der henvises på tidspunkt for udarbejdelse af strategi 2018 – 2021 til Budget 
2019. 
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Reference 
Dette dokument er udarbejdet som et resumé af hovedpunkterne i ”Vestforsyning, Strategi 
2018 – 2021, oktober 2018”, der indeholder baggrundsanalyser, uddybning og konkretise-
ring af de ovennævnte hovedpunkter, og som dannede grundlag for drøftelserne på besty-
relsesseminaret i Vestforsyning 15. november 2018.  
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