
Økonomisk regulering  - Bliv opdateret på 

det sidste nye  

Bliv opdateret på tillæg, benchmarking, tilknyttede aktiviteter, optimering af 

grundlag og den seneste udvikling i den økonomiske regulering af 

vandselskaber 

Målgruppe: økonomichefer, controllere, direktører og andre med erfaring og interesse for 

økonomisk regulering. 

PROGRAM 

9.00 Morgenmad i kantinen 

9.30 Velkommen  

9.50 Ny lovgivning, fremadrettet regulering og aktuelle fokusområder 
Opdatering på bekendtgørelsesændringer, vejledninger og områder der aktuelt er i fokus. 

Forsyningsstrategi og DANVAs arbejde i den forbindelse. 
v. Johannes Jønsson og Bertel Ifversen, DANVA 

10.45 Ny benchmarkingmodel for drikkevand  
Gennemgang af den opdaterede benchmarkingmodel for drikkevand 2019-2020, herunder gennemgang af 

OPEX-opdatering for henholdsvis drift og anlæg. Hvordan virker modellen? Hvad er særlige forhold og hvad 

skal man overveje at ansøge om?  

v. Johannes Jönsson, DANVA 

11.30 Tilknyttede aktiviteter  
Efter en gennemgang af de grundlæggende regler for tilknyttede aktiviteter, ser vi på relevante 

problemstillinger og dilemmaer for vandselskaberne. 

v. Thomas Riis, PwC  

12.00 Frokost 

12.45 Ikke påvirkelige omkostninger 
Vi ser på likviditetspåvirkning fra ikke påvirkelige omkostninger grundet tidsforskydning og problemstillinger i 

forhold til selskabsskat. v. Thomas Riis, PwC 

Optimer dit grundlag, takster, låntagning og selskabsskat 
Hvilke strategier kan vandselskabet lægge for at optimere indtægtsrammen under hensyntagen til takster, 

lån, investeringer og selskabsskat. Vi ser på forskellige udfordringer for vandselskaberne med udgangspunkt 

i planlægning 5-10 år frem i tid og bruger blandt andet PIT-modellen. 

v. Thomas Riis, PwC 

 

14.30 Pause 

14.50 Sidste nyt om tillæg 
Nyeste ændringer og opdateringer inden for regler og praksis omkring tillæg til indtægtsrammerne. Herunder 

mål, udvidelse af forsyningsområdet, væsentlighedsgrænser mm. 

v. Johannes Jönsson, DANVA 

Drøftelser: Udfordringer og indsigter i tillæg 
Drøftelse af aktuelle problemstillinger i forhold til tillæg. Eksempelvis håndtering af finansielle omkostninger, 

hvilke omkostninger medtages, dokumentation af omkostninger, samarbejde med kommunen om 

dokumentation etc. Medbring gerne egne problemstillinger, cases og eksempler. 

v. DANVA 

16.30 Evaluering  

16.45 Tak for nu 


