DANVA
Statistik & Analyse og
Benchmarking
Vandpriser på danmarkskort

Ny struktur for DANVAs arbejde med
analyser, statistik, databehandling og benchmarking
DANVAs arbejde med benchmarking har gennem årene udviklet sig fra hovedsageligt at være fokuseret på
den årlige indberetning og afrapportering til glæde for den enkelte virksomhed til at være væsentligt
påvirket/styret af kravene i vandsektorloven. Tilsvarende er mange af projektets ressourcer, der altid har
været brugerfinansieret, i stigende grad blevet inddraget i foreningens generelle interessevaretagelse relateret til Forsyningssekretariatet og lovændringer generelt - til glæde for alle medlemmer og hele
branchen. Samtidig er selskabernes forventninger til fortolkning og formidling af data øget. Herved har et
udsnit af medlemskredsen i stigende grad betalt omkostninger for hele medlemskredsen.
DANVAs generalforsamling besluttede i maj 2015, at arbejdet med foreningens generelle interessevaretagelse til glæde for alle medlemmer og hele branchen fra 1. januar 2016 skal finansieres over
kontingentet. Den del, der er målrettet den enkelte virksomhed, skal fortsat brugerfinansieres. DANVAs
arbejde med analyser, statistik, databehandling og benchmarking er som en konsekvens af generalforsamlingens beslutning pr. 1. januar 2016 opdelt i:



Statistik & Analyse
Benchmarking

Statistik & Analyse

Herudover kan selskaberne naturligvis fortsat tilkøbe individuel rådgivning i form af selskabsspecifikke
møder, analyser, undersøgelser og præsentationer i forhold til DANVAs arbejdsfelt omkring tekniske og
økonomiske data, prisloftsafgørelser m.v. Individuelle opgaver bestilles under DANVAs konsulenttjeneste.

Statistik & Analyse skal varetage opgaver, der kommer alle medlemmer til
gode. Opgaverne vil blandt andet være:
 Branchestatistik (Vand i tal) *.
 Forskellige analyser til gavn for medlemmerne - både årlige
tilbagevendende analyser og ”ad hoc” analyser bestemt af den
politiske dagsorden.
 Forståelse, fortolkning og formidling af materialer og resultater fra
Forsyningssekretariatet på generelt niveau.
 Kontrol og kvalitetskontrol af beregningsmetoder og afgørelser
(principielle) samt løbende sparring og input til Forsyningssekretariatets arbejde.
 Performancebenchmarking – support og kvalitetssikring samt evt.
fælles indberetning*.
 Bidrage til DANVAs lobbyaktiviteter med data, overblik og analyser.
 Vedligeholdelse af databaser: BESSY, regneark med prislofter og
costdrivere, afgørelser og POLKA katalogdatabaser.
 Kendskab til internationale benchmarking systemer bl.a. EBC.
DANVA Statistik & Analyse skal arbejde for, at flest mulige data og analyser
udbredes blandt medlemmerne på en overskuelig og lettilgængelig måde
ved anvendelse af eksisterende data samt en begrænset årlig indberetning.
Der vil ikke blive udarbejdet individuel afrapportering.

Kontingent
finansieret

* Alle DANVAs medlemmer opfordres til 1 gang årligt at indberette de data,
der er nødvendige for at kunne udarbejde Vand i tal samt data i forbindelse
med Performancebenchmarking.

Statistik & Analyses opgaver relateret til branchen vil være udarbejdelse af Vand i tal, vandpriser på
Danmarkskort, prisudvikling samt forskellige analyser udsprunget fra benchmarkingen, f.eks. analyser som
investeringsanalyse, slamanalyse, sygefravær, restancer, udliciteringsanalyse, skatteanalyse,
gældsætningsanalyse samt fremadrettet en lønstatistik for branchen m.v. Hertil kommer analyser og
statistiske undersøgelser, der opstår som følge af DANVAs øvrige arbejde.
Statistik & Analyses opgaver relateret til Forsyningssekretariatet vil blandt andet omfatte fortolkning
(forståelse) og formidling af materiale i forbindelse med prisloftet og den resultatorienterede
benchmarking, vejledning af medlemmerne, deltagelse i arbejdsgrupper på vegne af medlemskredsen,
opsætning af en skyggemodel, der kan kontrollere beregninger og metoder, formidling af resultater samt
udarbejdelse af forskellige analyser, som anvendes i forbindelse med lobbyarbejdet som f.eks. opgørelser
af ekstraordinære effektiviseringer, udviklingen af DOiPL og FADO, udviklingen af totalomkostninger i
indtægtsrammen i forhold til faktisk afholdte totalomkostninger, effektiviseringspotentialet og alternative
reguleringsmodeller m.m.
Datagrundlaget for Statistik & Analyse vil i stor udstrækning være baseret på eksisterende data, data der
indsamles fra forskellige databaser, data fra Forsyningssekretariatet samt en mindre indberetning fra
DANVAs medlemmer. Herudover vil det være nødvendigt at indsamle specifikke data i tilknytning til ad hoc
undersøgelser o.lign.

Benchmarking

Benchmarking er til de medlemmer, der vil have et bredere og mere
detaljeret overblik over sin virksomhed med henblik på at identificere
forretningsprocesser med forbedringspotentiale samt implementere/indfri
potentialet.

baggrund

Brugerbetaling:
19.500 kr
Pr.
vand/spv.
Selskab

Det er målsætningen, at selskaberne skal kunne reducere sit tidsforbrug til
indberetning ved i videst muligt omfang at basere arbejdet på data, der kan
trækkes fra andre databaser. Det er også hensigten, at resultaterne skal
formidles hurtigere i et lettilgængelige format, ligesom der vil være fokus
på udbredelse og anvendelse af data hos selskaberne i form af dialog og
workshops/arbejdsgrupper.
Benchmarkingen opbygges med udgangspunkt i udvalgte fokusområder,
som kan være årligt tilbagevendende eller engangsundersøgelser.
Områder kan f.eks. være:
 Driftsomkostninger på proces og costdriver-niveau.
 Investeringer på kategori-niveau.
 Økonomi/regnskab f.eks. garantiprovision og gæld.
 Driftsparametre f.eks. Infrastrukturlækageindeks (ILI), Rensning
bedre end krav og slambehandling.
 Energieffektivitet, energineutralitet, carbon footprint/CO2 .
 Asset management og evt. priskatalog.
Benchmarkingen opbygges på sådan en måde, at det er muligt at deltage i
de områder, som selskabet har interesse i. Afrapporteringen vil være med
individuelt materiale baseret på selskabets indberetning.
Benchmarking vil kræve en årlig indberetning af data. Målet er at ramme et
niveau imellem tidligere basis og standard indberetning. Indberetningen til
benchmarking bygger ovenpå indberetningen i forbindelse med DANVAs
arbejde med Statistik og Analyse.

Kontaktperson for selskabet:
Det anbefales, at alle DANVAs stemmeberettigede medlemmer indmelder en kontaktperson, som vil blive
bindeleddet til:
 Information omkring analyser, resultater og materialer
 Information omkring den årlige indberetning til DANVAs arbejde med Statistik & Analyse og
Benchmarking (hvis deltagelse)
 Information omkring ”ad hoc”-analyser, der ønskes igangsat
Kontaktpersonen vil herefter selv kunne oprette yderligere tilknyttede personer, som skal have fremsendt
materiale samt tilladelse til at kunne indberette data i BESSY.
Mål for 2016:
Det forventes, at DANVAs arbejde med Statstik og Analyse i det nye set-up vil være fuldt oppe at køre i
løbet af 2016, og at der i efteråret fortsat vil blive udgivet et nyt ”Vand i tal”. Det vil kræve en mindre
indberetning før sommerferien.
Arbejdet med benchmarking implementeres i 2016 og 2017, hvor der i 2016 vil være en mindre
indberetning, som relaterer sig til de åbenlyse fokusområder samt fokus på forskellige arbejdsgrupper, der
skal arbejde med de udvalgte fokusområder, som herefter introduceres i 2017.

DANVA
Konsulenttjeneste

Spørgsmål og kommentarer:
Eventuelle spørgsmål og kommentarer stilles til: Thomas Sørensen, ts@danva.dk eller 8793 3565.

Brugerbetaling

DANVAs konsulenttjeneste giver medlemmer mulighed for at tilkøbe
ydelser, som ikke kan finansieres over kontingentet, fordi ydelserne er for
selskabsspecifikke og ikke i tilstrækkelig grad kommer den samlede branche
til gode. En række af DANVAs aktiviteter sikrer opbygning af særligt
relevante spidskompetencer på sekretariatet, og med konsulenttjenesten
gøres det muligt, at disse kompetencer kan komme branchen til gode i
forhold til løsning af selskabsspecifikke opgaver.
Eksempler på medlemsspecifikke ydelser:
 Køb af selskabsspecifikke analyser, præsentationer og oplæg.
 Rådgivning vedr. den økonomiske regulering herunder gennemgang
af prisloftsafgørelse, bistand ved møder med regulator m.v.
 Analyse og fortolkning af vandselskabets benchmarkingresultater
og support til at identificere årsager til afvigelser fra andre
sammenlignelige resultater.
 Konkrete økonomiske analyser af selskabsnøgletal baseret på
benchmarking data mv.
 Support til udarbejdelse af effektiviseringsstrategi og
handlingsplan.
 Bistå det specifikke vandselskab i på baggrund af konkrete
benchmarking data at vurdere egne mål.
Betaling for konsulenttjenesten er individuel og aftales fra opgave til
opgave afhængigt af indhold og størrelse.
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