
 

 

 

Fremsynet finansiering  
Langtidsholdbare løsninger, værdibaserede valg og visioner for vandselskaberne 
Workshop i Vandhuset, Skanderborg d. 22. august 2013 kl. 10.00-16.00

Målgruppe 

Workshoppen henvender sig primært til vandselskabernes 

direktører og økonomichefer, men også til investerings-

fonde, finansielle rådgivere og andre, som ønsker indblik i 

vandselskabernes finansieringsmuligheder og deres 

betydning for indfrielse af vandselskabernes visioner.  

 

Formål og indhold 

Workshoppen har til formål at formidle viden om 

finansieringsmuligheder og finansieringsbehov nu og i 

fremtiden.  Workshoppen skal skabe en debat om 

fremtidens finansieringsbehov og sætter bl.a. fokus på 

følgende spørgsmål: 

 

• Hvordan er vandsektorlovens mulighed for at låne i 

foreningen KommuneKredit blevet anvendt af vand 

selskaberne? 

 

• Er der brug for anden finansiering end lån i 

KommuneKredit?  

 

• Er realkredit og banklån et reelt alternativ for 

selskaber med høj garantiprovision? 

 

• Hvad skal man overveje når man laver en finansiel 

strategi for sit vandselskab? 

 

• Hvad skal der til, for at vandselskaberne kan blive 

attraktive for pensionsselskaber og 

investeringsfonde?  

 

• Hvilke risici er der ved nye finansieringsmuligheder? 

 

• Kan der skabes finansiel motivation for udvikling 

uden forrentning af egenkapital? 

 

• Reguleringen presser i retning af fuld 

lånefinansiering. Har det konsekvenser for 

vandselskaber eller kunder? 

 

• Hvad betyder vores finansielle valg i dag for 

fremtidens vandselskab og hvordan kan vi 

fremtidssikre vandselskabernes soliditet? 

 

 

 

Pris, medlemmer: 1.975 kr. excl. moms 

Pris, ikke medlemmer: 2.475 kr. excl. moms 

 

Tilmelding på www.danva.dk under arrangementer, eller 

hos Helle Benjaminsen, hb@danva.dk 

 
  

Vil du vide mere? 
Se yderligere oplysninger på www.danva.dk  

For spørgsmål og anden henvendelse omkring 

Finansieringsworkshop  kontakt:  

Charlotte Frambøl, mail: CF@danva.dk, tlf.: 8793 3501 

DANVA er Danmarks førende brancheorganisation for drikkevands- 

og spildevandsselskaber. DANVA arbejder for en stabil og effektiv 

vand- og spildevandsforsyning på et højt kvalitetsniveau og et 

bæredygtigt grundlag.  Samlet set leverer DANVAs medlemmer 

drikkevand og håndterer spildevand for mere end 5 mio. danskere. 



 

 

Program 

Kl. 9.30-10.00 Ankomst og kaffe i kantinen 

 

Kl. 10.00- 10.15 Velkomst v. Carl-Emil Larsen 

 

Kl. 10.15 – 10.45  Finansiering anno 2013 

Lån i kommunekredit, låneniveau, garantiprovisioner, 

kassekreditter, anbringelse af midler, mv.  

v. Ole Dyhr, KommuneKredit 

 

Kl. 10.45 – 11.00 Bank-  og realkreditlån – hvad er 

mulighederne?  v. Per Dinesen, Aarhus Vand 

 

Kl. 11.00 – 11.30 Fremtidens vandselskab – identitet, 

visioner og krav til finansieringsmuligheder.  

v. Niels Møller Jensen, Herning Vand 

 

K. 11.30 – 12.00 Forskellige finansieringsmuligheder, 

el og vand. v. Jan Østerskov, SK Forsyning 

 

Kl. 12.00-12.45 Frokostpause 

 

Kl. 12.45- 13.15 Vandselskaberne set udefra v. Per 

Timmermann, PWC 

 

Kl. 13.15- 13.35 Finansiering – VSL evaluering, oplæg 

og debat v. Lisa Svensson, Deloitte 

 

Kl. 13.35- 14.30 Gruppearbejde  

 

Kl. 14.30- 15.00  Kaffepause 

 

Kl. 15.00 -15.30 Plenumdrøftelse og opsamling  

 

Kl. 15.30 -16.00 Læring og inspiration fra 

Energisektoren, v. Jakob Ullegård, afd. chef 

kommunikation, Dansk Energi.  

Erfaringer fra en branche med flere finansierings-

muligheder: Muligheder og udfordringer samt betydning 

for image. 

 

Gruppearbejde1: Finansiering anno 2013 

Erfaringsudveksling og drøftelser af nuværende finansiering. 

Hvordan sikres lav garanti-provision og hvordan håndteres 

evt. stigende provision? Er selskabets finansielle situation 

stabil og kan man afdrage fremtidig gæld? Hvilke risici er 

acceptable?  Gruppe1 henvender sig primært til 

økonomichefer og andre, der har lyst til at drøfte 

nuværende og fremtidig finansiering inden for de gældende 

rammer. 

 

Gruppearbejde2: Fremtidige finansieringsbehov 

Hvilke visioner skal de fremtidige finansieringsmuligheder 

understøtte? Hvilke konkrete mål kræver nye finansierings-

muligheder og hvorfor? Hvordan håndteres risici og hvad 

betyder det for vandselskabernes identitet og image? 

Gruppe 2 henvender sig primært til direktører og andre 

som gerne vil drøfte fremtidige finansieringsbehov, visioner 

og udviklingstendenser for selskaberne. 

 

Gruppearbejde3: Vandselskaberne set udefra 

Hvordan ses vandselskaberne af pensionskasser, 

investeringsfonde mv.? Hvilke muligheder og barrierer 

spotter omverdenen? Gruppe 3 henvender sig primært til 

investeringsfonde, pensionsselskaber, finansielle rådgivere, 

vandselskabsdirektører og andre, som på baggrund af 

dagens indlæg vil drøfte hvordan vandselskaberne bliver 

attraktive for investeringer. 


