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ØKONOMI FORUM 2022 
Vandhuset, Godthåbsvej 83, Skanderborg, d. 14. – 15. december 
 

TID INDHOLD 

 Onsdag d. 14. december 
12.00 - 12.45 Frokost 

12.45 - 12.55 Velkomst  
v. Bertel Ifversen, DANVA 

12.55 - 13.45 Aktuelle emner i vandsektoren  
Hvilke emner fylder meget i vandsektoren, hvad er der på vej og hvad arbejder 
DANVA med generelt, men også specifikt i forhold til økonomi og revision af 
vandsektorloven. 
v. direktør Carl Emil Larsen, DANVA  

 Benchmarking og økonomisk regulering 
Revisionen af vandsektorloven ser ud til at gøre den regulatoriske benchmarking 
endnu vigtigere, men mange selskaber oplever store udsving i resultaterne. Vi ser 
nærmere på hvorfor, hvordan man kan kommunikere udsving og diskuterer om der er 
brug for nye tiltag – både i selskaber og på brancheniveau. 

13.45 - 14.05 Få overblik over udviklingen i jeres tal i den økonomiske regulering 
DANVA har udviklet et nyt værktøj, hvor du hurtigt kan få overblik over dit selskabs tal 
i den økonomiske regulering – aktuelle tal, udvikling og sammenligning med andre 
selskaber. 
v. Thomas Sørensen & Bertel Ifversen, DANVA  

14.05 - 14.30 Kaffe og Kage  

14.30 - 14.50 Forstå og kommunikér dine effektiviseringskrav 
Hvorfor får vi et effektiviseringskrav? Er vi ineffektive? Hvad har vi gjort anderledes 
siden sidste gang? 
Vi ser nærmere på benchmarking-resultaterne og hvordan man som selskab forklarer 
og forbedrer sine resultater. 
v. Johannes Jönsson, Senior Manager, PWC 

14.50 - 15.40 Udfordringer med indberetning  
Korrekt indberetning til den regulatoriske benchmarking kan have stor betydning for 
resultaterne v. Bertel Ifversen, DANVA (10 min) 
Standardisering og ensretning af indberetning på elnetområdet  
Green Power Denmark har lavet en frivillig brancheordning, der medvirker til 
standardisering og ensretning af indberetningerne til den regulatoriske indberetning. 
v. Jens Zoëga Hansen, seniorchefkonsulent, Green Power Denmark (tidl. Dansk Energi) 
(25 min)  
Plenumdebat: Hvordan sikrer man bedst nem og retvisende indberetning til den 
regulatoriske benchmarking? (15 min) 

15.40 - 16.00 Pause inkl. snacks 
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 Ny tilgang til økonomistyring og budgettering 
Opkvalificering af budgetlægning ved anvendelse af data og økonomistyring over en 
flerårig periode  

16.00 - 16.45 Statistisk og databaseret forecasting 
Forbedring af forecasting og budgettering ved anvendelse af en mere metodisk 
tilgang 
v. Joachim Astrup Holst-Hansen, Controller, Aarhus Vand 

16.45 - 17.05 Koncept for bæredygtig økonomi 
Økonomistyring med flere frihedsgrader mellem budgetkasser og perioder og mere 
ansvar til forretningen 
v. Søren Larsen, Fagchef for Asset Management, Aarhus Vand 

17.05 - 17.15 Inflation og prisudvikling 
Økonomistyring i en svær tid. Hvordan rammer energipriserne vandselskaberne? 
v. Bertel Ifversen, DANVA 

17.15 - 17.50  Erfaringsudveksling om økonomistyring i grupper 
Hvordan laver I budget og budgetopfølgning? Hvordan håndterer I de stigende priser 
på el? Hvem og hvor mange er involveret og leverer input? Hvordan håndteres 
budgetafvigelser?  

17.50 - 18.00  Opsamling på erfaringsudveksling om økonomistyring og afrunding  

17.50 - 18.00 Afrunding   

18.00- Afgang til hotellet 

19.15 Fælles middag på Hotel Skanderborg Park 
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TID INDHOLD 

 Torsdag d. 15. december 
09.00 - 
09.20 

Introduktion til CO2-afgift på udledt CO2 
Med aftalen om en ny grøn skattereform indføres en højere og mere ensartet CO2-
afgift. Hvordan påvirker det vandselskaberne? 
v. Anders Klinge, EY 

09.20 - 9.40  Markedsmæssighed af samhandel  
Et praktisk indblik i OECD guidelines krav til dokumentation af markedsmæssighed af 
samhandel med koncern- og interesseforbundne parter 
v. Mie Skovgaard Underbjerg, Consultant, PWC 

09.40 - 9.50 Plenum debat 
Høringsudkastet til revision af vandsektorloven lægger op til øget kontrol med 
koncerninterne handler i alle selskaber omfattet af Vandsektorloven. Har I styr på jeres 
aftaler og dokumentation for markedsmæssighed?  

09.50 - 10.05 Tillæg til indtægtsrammer for BNBO  
Redegørelse for reglerne omkring BNBO og tillæg samt udfordringer med tilstrækkelig 
dokumentation i forhold til godkendelse  
v. Hannah Scheel Andersen, DANVA 

10.05-10.20 Erfaringsudveksling med ansøgning om tillæg til BNBO 

10.20 - 10.40 Pause 

10.40 - 11.00 Finansiering igennem realkreditinstitut 
Praktiske erfaringer, herunder muligheder og udfordringer ved finansiering af 
anlægsinvesteringer igennem realkreditinstitut i forhold til KommuneKredit.  
v. Jens Heide Nielsen, Økonomichef, Lyngby-Taarbæk Forsyning  

 Udnyttelse af energi  
Høje energipriser, Smart Grid og nye teknologier som solceller og varmepumper gør 
energiforbrug og energiproduktion til et vigtigt område for alle vand- og 
spildevandsselskaber. Hvilke muligheder er der, hvordan fungerer markedet og står 
den økonomiske regulering i vejen?  

11.00 - 11.10 Status på nettoficering og mulighed for påvirkning af reglerne 
v. Bertel Ifversen, DANVA 

11.10 - 11.30 Vandselskabers mulighed for at udnytte mulighederne i Smart Grid 
Hvad kan vandselskaber byde ind med ift. Smart Grid ved optimering af energiforbrug 
og hvilke krav stiller elmarkedet til balancering, kapacitet, afbrydelighed mv. 
v. Per Holm, direktør, BlueKolding 

11.30 - 11.50 Energiselskab  
Særskilte energiselskaber; hvordan virker de og fordele og ulemper herved 
v. Maria Bønløkke, chef for Økonomi & Forretningsudvikling, VandCenter Syd 

11.50 - 12.10 Business case – solceller  
Er det en god business case at opstille solceller til dækning af eget el-forbrug? 
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v. Michael Sønder Jensen, Produktionschef, Vandmiljø Randers  

12.10 - 12.20 Afrunding 

12.20 - 13.00 Frokost 
 

Målgruppe: Økonomichefer, controllere og andre økonomi- og regnskabsspecialister i vandselskaber. Pris: 5.000 kr. inkl. overnatning og forplejning 

 

 

 


