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2:
DANVA BENCHMARKING

Indberetninger af selskabsdata
Indberetning til Forsyningssekretariatet (krav):
 Økonomiske rammer (hvert år)
 Benchmarking => effektiviseringskrav (hvert andet år)
Indberetning til Miljøstyrelsen (krav)(kan ske via BESSY):
 Performancebenchmarking (hvert år) – obligatorisk fra 2018
Indberetning til DANVA Benchmarking:
 Danva Benchmarking - (hvert år) - frivilligt
 Statistik niveau - (hvert år) - frivilligt

Sammenhæng for indberetning til Statistik og Benchmarking
Spørgerammer:
Indberetning til
Benchmarking
Indberetning til Regulering

Indberetning til Statistik
Indberetning til Performance

Statistik-indberetning:
• Vand i tal og
Performancebenchmarking.
Benchmarking-indberetning:
• Indeholder Statistik-indberetning
• Udvidet spørgeramme
Indberetning til Forsyningssekretariatet
(fælles spørgeramme)
Performancebenchmarking
(Indeholdt i statistikniveau)
DANVA
Dansk Vand- og

Spildevandsforening

•

Ulempen ved basis og standard forsvinder

Sammenhæng med økonomisk regulering
Spørgerammen er opbygget over de samme tal som skal indberettes til
Forsyningssekretariatet:
• Økonomisk ramme
• TOTEX, CAPEX og OPEX
Forsyningssekretariatet og DANVA bruger som udgangspunkt den samme opbygning:
4 hovedprocesser:
• Drikkevand: Produktion, Distribution, Kundehåndtering og generel administration
• Spildevand: Transport, Rensning, Kundehåndtering og generel administration
Costdrivere fra OPEX:
• Boringer, Vandværker, ledningsnet og stik, trykforøgere, generel administration m.fl.
• Ledninger, pumpestationer, regnvands- og spildevandsbassiner, rensning, slam og
generel administration m.fl.
DANVA
Dansk Vand- og

Spildevandsforening

Deltagerantal og tidsplan
Tidsplan:

Benchmarking 2019:
Drikkevandsselskaber: 35

Indberetningsperiode:
• Fra 2. maj til d. 11. juni
Kvalitetssikringsperiode:

Spildevandsselskaber: 44
Statistik 2019:
Drikkevandsselskaber: 37

• Fra 12. juni til d. 26. juni
• PBM indtil d. 15. juni
IA Rapporter på BESSY:
• Endelig udgave før sommerferien
Benchlearningsforløb og analyser:

Spildevandsselskaber: 43

• Efteråret
Vand i tal 2019:

• Primo/medio oktober

DANVA
Dansk Vand- og

Spildevandsforening

3:
ÅRETS SPØRGERAMME

Spørgerammen opdeles i Fokusområder
Der kører 2 sideløbende indberetninger for henholdsvis drikkevand og spildevand.
Spørgerammen er opbygget op omkring Fokusområder
• Sammenhørende spørgsmål samles på samme side med tilhørende nøgletal
Fokusområderne kan til- og fravælges ud fra
selskabets ønskede indsats. Det er kontaktpersonen,
der kan til-/fravælge fokusområder.
Hvert fokusområde har nogle obligatoriske og frivillige
Spørgsmål.

Opsætninger giver fleksibilitet i henhold til selskabets
”ambitionsniveau”.
Hvert fokusområde afrapporteres i en separat
IA rapport (grafik)
DANVA
Dansk Vand- og

Spildevandsforening

Fokusområder i årets spørgeramme
Drikkevand
Statistik

Obligatorisk

x

Spildevand
Statistik

Obligatorisk

x

Performancebenchmarking x

Performancebenchmarking x

Arbejdsmiljø og personale

Arbejdsmiljø og personale

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger

Skyggemodel

Overordnet økonomi

Overordnet økonomi

Investeringsomkostninger

Investeringsomkostninger

Kloak og Klima

Vandtab og brud

Rensning

Grundvandsbeskyttelse

Energi

Importerede data

x

Slam
Anlæg

Kort fokusområdebeskrivelserne
findes under hjælpematerialer.

Importerede data

x

Hvert fokusområde har
sin egen lille beskrivelse
om indhold og antal
spørgsmål, som indgår i
fokusområdet.

3.1: ÅRETS SPØRGERAMME
EKSTERNE DATA

Eksterne data (eksisterende data)
Til spørgerammen forsøges løbende at finde ”eksterne data” (eksisterende data) for på den måde at mindske
selskabernes indberetning.
Der er i år indhentet data fra:


Forsyningssekretariatet:
– Økonomiske rammer: Drikkevand og spildevand

– FS Benchmarking: Spildevand


DANVA:
– Takster fra Vandpris på danmarkskort



Miljøstyrelsen:

– PULS-data: Næringsstofopgørelser for renseanlæg
– Både samlet for selskabet samt tilmeldte individuelle anlægfor


DMI : Nedbørsdata

Eksterne data: Data fra
Forsyningssekretariatet
Vi har aftalt med Forsyningssekretariatet at vi får en datafil med jeres indberetninger til Forsyningssekretariatet .
Derfor burde der allerede være data fra Forsyningssekretariatet i jeres indberetninger.
Det gælder:

Økonomisk ramme
og Benchmarking






I alt

Drikkevand

Pt. 18

Spildevand

Pt. 57

OBS: Husk, at hvis
I ændre data hos FS,
at rette de samme
data i BESSY

Upload forudsætter selvfølgelig, at selskaberne har indberettet data til FS (før 26/4).
OBS: Selskaber under 800.000 m3 indberetter ikke data vedr. costdriver. Disse data må indberettes af selskabet selv.
I 2019 er der ikke indberettet costdriverdata af drikkevandsselskaberne, men i 2020 skal der indberettes for 2018 og 2019.
Derfor er alle costdriver spørgsmål er fra 2019 lagt ind und fokusområdet statistik og skal udfyldes. Også for de år, hvor
Forsyningssekretariatet ikke spørger om det.
– Det skyldes, at data alligevel skal indberettes til FS, der hvert andet år vil spørge til data for hvert af de 2 forgående år.

Eksterne data: Data fra DANVA
Vandpris på danmarkskort
I januar og februar indhenter DANVA data vedr. takster fra hjemmesider for selskaber underlagt
vandsektorloven. Disse takster oploades i BESSY.

Spørgsmål

Kilde:

DR8100: Fast bidrag (sidste år)
DR8120: Variabelt bidrag (sidste år)

DANVA – iforb. med Vandpriser på
Danmarkskort

DR8200: Fast bidrag (indeværende år)
DR8220: Variabelt bidrag (indeværende år)

DANVA – iforb. med Vandpriser på
Danmarkskort

Herud over er der 3-4 spørgsmål, som sandsynligvis ikke ændre sig fra år til år, som DANVA har uploadet med

sidste års besvarelse. F.eks. Antal forsyningsarter og ejerforhold o.lign.



Spørgsmål

Eksterne data: PULS
Vi har aftalt med Miljø- og Fødevareministeriet, at vi kan få et udtræk af renseanlæggenes indløb og
udløbskoncentrationer samt vandmængder og måske udlederkrav. Vi forventer, at datakvaliteten for renseanlæg
er tilstrækkelig god og data kan bruges direkte og erstatte jeres indberetninger.
Det betyder, at vi kan lægge alle næringsstofopgørelser ind i Bessy kort tid efter opstart.

Det
gælder på selskabsniveau og på de anlæg, der er valgt
Spørgsmål
I aktive
alt i indberetningen.

MK3000 -> MK3350:
BI5, COD, Tot-P og Tot-N

Data og spørgsmål
 Spørgsmål
indsættes i uge 19
RA-MK3000 -> RA-MK3375:
BI5, COD, Tot-P og Tot-N

10

PULS-databasen

pr. anlæg
16
Kilde:

PULS-databasen



MK3000 og MK3050: BI5



MK3100
og MK3150:
COD
med anlæggets
registreringsnummeret
i PULS

Vi har tilpasset renseanlægsnummeret i BESSY


Kilde:

PULS-databasen

Eksterne data: DMI
I flere fokusområder har der været ønske om et overblik over nedbøren i spildevandsselskabernes
forsyningsområde.

Danva har indhentet nedbørsdata fra DMI opgjort på kommuner.
Data er lagt ind i spildevandsselskabernes indberetninger og anvendes i IA rapporterne.

Spørgsmål
MK7000: Gennemsnitlig nedbør i
spildevandsselskabets kommune

Kilde:
DMI

Nogle selskaber har mere præcise målinger end et gennemsnitstal for kommunen, men gennemsnitstallet
opgjort for kommunen er en udmærket indikator på årsvariationen i det enkelte spildevandsopland.

3.2: ÅRETS SPØRGERAMME
DRIKKEVAND:
- NYE SPØRGSMÅL

Drikkevand – Nye spørgsmål
 Skyggemodel for drikkevand:

– 4 nye spørgsmål
 Performancebenchmarking:
– 1 nyt spørgsmål om mikrobiologiske hændelser, der kan tilskrives selskabet.
– Opgørelserne af mikrobiologiske prøver er lidt besværlig grundet det nye
drikkevandsdirektiv
 Statistik:
– Hårdhed af råvand inden evt. behandling
– Alle costdriver spørgsmål
 Driftomkostning:
– Tab på debitorer (FS)

Drikkevand – nye og udgåede spg.
I regnearket med spørgerammen for drikkevand er der indsat en ekstra
fane, der giver overblik over nye og udgåede spørgsmål og nøgletal.
Regnearket hentes under ”Hjælpematerialer”.
Nye spørgsmål
EX0100
EX0200
MK2502

MK7932
OD7700
OI9600
OI9700
AA7000
AA8000

Spørgsmålstekst
Særlige forhold (Data uploades af DANVA - baseret på sidste års
data)

Enhed Fokusområde

Udgåede
spørgsmål

kr.

Skyggemodel

AN4160

Øvrige aktiver (Data uploades af DANVA - baseret på sidste års data)
Vandets hårdhed - råvand
Hændelser med konstateret overskridelse af grænseværdi for
mikrobiologisk forurening, som kan tilskrives vandforsyningernes
ansvar
Tab på debitorer (FS spg.)
Afskrivninger fra historiske og gennemførte investeringer før 2018
(Data uploades da DANVA - baseret på POLKA og FS-data)
Afskrivninger fra gennemførte investeringer 2018
Deltagerniveau
Ejerskabstype

kr.
dH

Skyggemodel
Statistik

OD7104
OI7720

antal
kr.

Statistik/PBM
Driftsomkostninger

kr.
kr.
-

Skyggemodel
Skyggemodel
Importerede data
Importerede data

OI7740

Spørgsmålstekst
Samlet kapacitet af trykforøgerstationer mellem 0 m3/t - 100 m3/t
(FS spg.)
Er "Debiteret vandmængde i alt (FS spg.)" [OD7100] tilpasset den
præcicerede definition fra Forsyningssekretariatet?
Anvendte levetider til beregningen af afskrivninger i regnskabet
Metode til værdiansættelse af aktiverne til beregning af
afskrivninger i regnskabet

Drikkevand –
Performancebenchmarking

På baggrund af det nye drikkevandsdirektiv med krav om taphaneprøver, er
det blevet vurderet, at spørgerammen om de mikrobiologiske prøver som
udgangspunkt fortsat godt kan besvares, selvom det sandsynligvis vil give
lidt ”spring” i historikken.
Dog er der indsat et nyt spørgsmål, der opdeler ”Antal hændelser” i
forsyningens ansvar og den private ejers ansvar.

Eksisterende spg,
som bibeholdes

Nyt spørgsmål

Klippet fra
udkast fra
vejledningen.
Opdateret
vejledning
udsendes fra
MST snarest.

Drikkevand –
Performancebenchmarking
I løbet af sidste år kom det nye drikkevandsdirektiv, der ændre kravene til prøveudtagningen, hvor fokus er på taphaneprøver.
For de mikrobiologiske prøver er der kun tilført et nyt spørgsmål imens selve spørgsmålsteksten endnu ikke er ændret.
Der er stor forskel på, hvornår de nye krav er implementeret hos selskaberne – nogle har implementeret dem i løbet af året og andre har endnu ikke
implementeret dem , da vejledningen ikke er udsendt endnu.
Det gør desværre opgørelserne lidt besværlige. Nedefor er der nogle guidelines:

Hvis selskabet en del af året har været under den gamle bekendtgørelse og en del af året under det nye direktiv – må der laves 2 opgørelser af de 4
spørgsmål omkring antal analyser, som herefter lægges sammen.

Det er antallet af gennemføret lovpligtige prøver, som er det antal prøver, der ved ”årets start” er aftalt med tilsynet baseret på bekendtgørelsen,
direktivet eller anlægget f.eks. efter UV anlæg. Det er kun analyser ab vandværk til og med taphane.

Udførte planlagte kontrolprøver, er de planlagte ekstra kontrolprøver, som selskabet vil udføre udover de lovpligtige, som planlægges i
analyseprogrammet ved årets start. Kontrolprøverne opdeles i 2 henholdsvis akkrediterede prøver tilsvarende de lovpligtige samt ikke akkrediterede
prøver.

Det er kun de analyser, som er planlagte ved ”årets begyndelse” der skal opgøres. Alle ”ad hoc” analyser skal ikke tælles med som f.eks. opfølgende
analyser på en hændelse, analyser i forbindelse med udskylninger eller analyser i forbindelse med kildesporing.

Det er antallet af prøver, som indeholder en mikrobiologisk analyse, som skal tælles med uanset hvilken analysepakke den indgår i som begrænset,
normal eller udvidet eller A eller B pakker.

Hvis et selskab udtager en lovpligtig taphaneprøve hos privat forbruger og samtidig udtager en planlagt kontrolprøve tættest ved indgang til privat
forbruger og får den analyseret på samme tid som den lovpligtige, så må det betragtes som 1 lovpligtig og 1 kontrolprøve. Hvis selskabets
kontrolprøve gemmes og først analyseres, såfremt der er problemer med taphaneprøven, så må det være en opfølgende prøve, som ikke skal tælles
med.

Hvis 1 af de mikrobiologiske analyser overskrider grænseværdien opgøres den som en hændelse – hvis flere mikrrobiologiske parametre i en analyse
overskrider grænseværdierne tælles det fortsat kun som 1 hændelse.

Det er kun de mikrobiologiske parametre, som er aftalt med myndigheden, som skal medtages i opgørelserne. F.eks. Er Kim 37 ikke med i
bekendtgørelsen, men skal medregnes, hvis den fortsat er en del af det aftalte analyseprogram aftalt med myndigheden.

Drikkevand - Skyggemodel
Skyggemodel: Nyt fokusområde
Dette fokusområde er skabt til de selskaber som ønsker at få en
”mellemtid” på deres performance jævnfør Forsyningssekretariatets
benchmarkingmodel de mellemlæggende år hvor
Forsyningssekretariatet ikke gennemfører Benchmarking. I 2019 er
dette gældende for drikkevandsselskaber.

DANVA tilbyder derfor deltagere, at få beregnet et vejledende og fiktivt
effektiviseringspotentiale og afledt effektiviseringskrav.

Drikkevand - Skyggemodel

Se evt. yderligere i fokusområdebeskrivelsen, som kan hentes under hjælpematerialer.

3.2: ÅRETS SPØRGERAMME
DRIKKEVAND:
- UDVALGTE EMNER OG BEMÆRKNINGER

Udvalgte emner:
 Den 8. maj oploades sidste års IA rapporter klargjort til 2018 data;
– Godt kvalitetssikringsværktøj i indberetningsperioden
– Der kan godt forekomme ændringer i rapporterne inden de
”udsendes” efter kvalitetssikringsperioden (før sommerferien)
 Driftomkostninger og OPEX
 FS Definition af debiteret vand

Vis online

Drikkevand – Debiteret vandmængde
Forsyningssekretariatets spørgsmål om ”Debiteret vand”, har fra 2010 og frem ikke haft nogen

uddybende definition. Den er hovedsageligt kun blevet brugt af til opgørelse af betaling til
Forsyningssekretariatet.
I DANVA Benchmarking er vandmængden [OD7100] brugt til mange nøgletal.
Nu er vandmængden medtaget i OPEX-netvolumenmålet og
derfor er en mere klar definition i vejledningen til Økonomiske
rammer udarbejdet.
Det er som udgangspunkt alt vand der sælges, hvor der fremsendes en faktura.

I BESSY er samme ID [OD7100] fastholdt, da det ”kun” er en præcisering af definitionen, som er sket,
selvom det har betydning for flere selskabers nøgletal.
Se ”Vandbalancen” under hjælpematerialer.

3.3: ÅRETS SPØRGERAMME
SPILDEVANDVAND:
- NYE SPØRGSMÅL

Spildevand – Nye spørgsmål
 Kloak og klima:

– Regnvand i fællessystemer
 Driftsomkostninger
– Tab på debitorer, særlige forhold og tømningsordninger (FS)

 Statistik:
– Postadresser (brug for lidt erfaringsopsamling)
– Alle costdriver spørgsmål
 Performancebenchmarking
– Indberetning af ledningsnet i landzoner og byzoner. Findes i statistik.
– Spørgsmål fra statistik er indsat i fokusområdet performancebenchmarking

Spildevand – nye og udgåede spg.
I regnearket med spørgerammen for drikkevand er der indsat en ekstra
fane, der giver overblik over nye og udgåede spørgsmål og nøgletal.
Regnearket hentes under ”Hjælpematerialer”.
Nye spørgsmål
AN7200
DR0340
OD7400
OD7700
OD9500
AA7000
AN7200

Spørgsmålstekst
Antal husstande (postadresser) i eget forsyningsområde (FS Spg. hvert 2. år)
Regnvand i fællessystemer
Driftsomkostninger fra tømningsordninger (FS spg.)
Tab på debitorer (FS spg.)
Godkendte særlige forhold (OBS: DANVA uploader data)
Deltagerniveau
Antal husstande (postadresser) i eget forsyningsområde (FS Spg. hvert 2. år)

Udgåede
spørgsmål
EX0100
EX0200
OI7001
OI7201
OI7400
OI7720
OI7740

Særlige forhold (Data uploades da DANVA - baseret på sidste års data)
Øvrige aktiver (Data uploades da DANVA - baseret på sidste års data)
Gennemførte investeringer
Gennemførte renoveringer
Gennemførte investeringer
Anvendte levetider til beregningen af afskrivninger i regnskabet
Metode til værdiansættelse af aktiverne til beregning af afskrivninger i regnskabet

OI9600
OI9700

Afskrivninger fra historiske og gennemførte investeringer før 2017 (Data uploades da DANVA - baseret på POLKA og FSdata)
Afskrivninger fra gennemførte investeringer 2017 (Data uploades da DANVA)

Enhed
antal
m³/år
kr.
kr.
kr.
antal

Statistik
Kloak og Klima
Driftomkostninger
Driftomkostninger
Driftomkostninger
Importerede data
Statistik

Spildevand – Ny OPEX for RA
OPEX model:

Forsyningssekretariatet udarbejder en ny OPEX model
for renseanlæg, som anvendes til årets afgørelser. Den
endelige model er dog ikke udmeldt endnu, men er
sendt i høring med svarfrist til næste uge.

Data til modellen er indberettet til FS.
Se modellen i hjælpematerialet:
OPEX Netvolumenmål (opdateres når RA-netvolumen er
endelig meldt ud)

Spildevand – Regnvand
Der er indført en vurdering af regnvandsmængden i kloaksystemet:

DR0340 Regnvand i fællessystemer
Spørgsmålet indgår i ”Vandbalancen” for kloaksystemet.
Se nyt hjælpemateriale: Vandbalance, Spildevand.
Der er stor fokus på uvedkommende vand og
hvad det koster.
Vandbalancen er et vigtigt indput til det
kommende Benchlearningsforløb omkring
”Omkostninger fordelt på
vandsfraktioner, spildevand”.

3.3: ÅRETS SPØRGERAMME
SPILDEVANDVAND:
- UDVALGTE EMNER OG BEMÆRKNINGER

Udvalgte emner:
 FS Definition af debiteret vand

 Individuelle renseanlæg
 Energiopgørelser
 Den 8. maj oploades sidste års IA rapporter klargjort 2018 data.
– Godt kvalitetssikringsværktøj i indberetningsperioden
– Der kan godt forekomme ændringer i rapporterne inden de
”udsendes” efter kvalitetssikringsperioden (før sommerferien)



Spildevand – FS definition af deb. vand

Spildevand – FS definition af deb. vand

Individuelle renseanlæg

Vis online

Individuelle renseanlæg:

Selskaberne bestemmer selv hvilke individuelle renseanlæg, som ønskes benchmarket med andre
renseanlæg.
DANVA anbefaler, at der medtages det eller de største anlæg på minimum 4 eller 5 ”bogstaver”.

 Renseanlæggene tilmeldes under ”Administration” og ”anlæg”. Her vælges ”blyanten” og flueben i
standbyfeltet fjernes. Herefter indgår renseanlægget i spørgerammen.
 Nedlagte renseanlæg kan samme sted registreres som nedlagterenseanlæg. Herved forbliver
tidligere indrapporterede data i databasen.
 Der er mange emner for hvert renseanlæg. Besvar spørgsmålene indenfor de emner, som I ønsker
at benchmarkes på.

Energiopgørelser
DANVA og Miljøstyrelsen har sammen med en stribe selskaber
udarbejdet en opgørelsesmetode til energi forbrug og produktion hos
selskaberne:
 Overordnet niveau (Performancebenchmarking)

– Drikkevandsselskaber
– Spildevandsselskaber opdelt på Transport og Rensning
 Underordnet niveau

– kun rensningsanlæg – opdelt i 4 områder

Energiopgørelse
Performancebenchmarking - Drikkevand
Alle performancebenchmarkingspørgsmål er obligatoriske. Såfremt et selskab ikke har de forespurgte
processer svares ”0” til indberetningen.

Energiopgørelse
Performancebenchmarking - Transport
Alle performancebenchmarkingspørgsmål er obligatoriske. Såfremt et selskab ikke har de forespurgte
processer svares ”0” til indberetningen.
Nøgletal:
Bruttoenergiforbrug: (NMK2600-02)
(MK2000+MK2500+MK2080+MK2570) / DR0100
[kWh/m3]

Nettoenergiforbrug: (NMK2700-02)
(MK2000+MK2500-MK2090-MK2580) / DR0100
[kWh/m3]

Intern Varm
MK2570

Energiopgørelse
Performancebenchmarking – Rensning

Alle performancebenchmarkingspørgsmål er obligatoriske. Såfremt et selskab ikke har de forespurgte
processer svares ”0” til indberetningen.
Nøgletal:
Bruttoenergiforbrug: (NMK264800-01)
(MK4000+MK4500+MK4190+MK4610) / DR3200
[kWh/m3]

Nettoenergiforbrug: (NMK4900-01)
(MK4000+MK4500+MK4545-MK4200-MK4710) /
DR3200 [kWh/m3]

Nyt
Spørgsmål

Energiopgørelse i Fokusområde
Internt på renseanlægget
opdeles energistrømmene i 4 grupper:
Energi
(spildevand)
Spildevandsrensning (Primære aktiviteter)
Rensningsanlæggets primære aktiviteter iforb. med
rensning af spildevandet incl. biogasanlæg og alm. slamafvanding
samt div. bygninger, anlæg og mandskabsfaciliteter.

Yderligere slambehandling
Slamforbrænding og/eller opbearbejdning af slam til
brændsel eller gødningspiller, GAMBI anlæg m.m.

Anden varmeproduktion
Anden varmeproduktion ved f.eks. varmepumper,
solvarmeanlæg o.lign.

Anden EL produktion
Anden El produktion ved solceller, turbiner eller
interne vindmøller o.lign.

Underopdelt niveau

El-oversigt 5: Rensning - Alle processer
Spildevandsrensning

Yderligere Slamhåndtering
Købt EL
MK4060

Slamforbrænding, Gambi-anlæg og/eller
opbearbejdning af slam til brændsel eller
gødningspiller m.m.
Intern EL
MK4160

Købt EL
MK4070

Anden varmeproduktion
ved f.eks.varmepumper,
solvarmeanlæg o.lign.

Anden EL produktion
Købt EL
MK4080

Anden El produktion
ved solceller, interne vindmøller
o.lign.

Solgt EL MK4200
Solgt EL
MK4260

Energiproduk
tion .

Anden varmeproduktion

Energiproduktion på
biogasanlæg

Intern EL
MK4150

Energiproduktion ved
slamforbrænding

Købt EL MK4000

Rensningsanlæggets primære
aktiviteter iforb. med rensning af
spildevandet incl. biogasanlæg og
alm. slambehandling samt div.
bygninger, anlæg og
mandskabsfaciliteter.

Solgt EL
MK4250

Intern EL
MK4180

Sum intern EL
MK4190

EL-produktion

Købt EL
MK4050

Solgt EL
MK4280

Rensning – opdelt niveau – spørgsmål vedr. Varme, energi og biomasse

Anden varmeproduktion
Købt varme
MK4570

Anden varmeproduktion
ved f.eks.varmepumper,
solvarmeanlæg o.lign.

Intern Varme
MK4660

Intern Varme fra
varmepumper
MK4670
Intern Varme fra
solvarmeanlæg mm.
MK4675

Anden EL produktion
Anden El produktion
ved solceller, interne vindmøller
o.lign.

Sum ekstern Biomasse
til forbrænding
MK4545

Sum intern Varme
MK4610

Solgt Biogas
MK4720
Biomasse ekstern
udnyttelse
MK4730

Solgt varme MK4700

Energiproduktion på
biogasanlæg

Solgt Varme
MK4750

Solgt Varme
MK4760

Eksport af kemisk
bundet energi
MK4740

Solgt Varme fra
varmepumper
MK4770
Solgt varme fra
solvarmeanlæg mm
MK4775

Solgt varme og energi
MK4710

Ekstern Biomasse
til forbrænding
MK4565

Slamforbrænding, Cambi-anlæg
og/eller opbearbejdning af slam til
brændsel eller gødningspiller m.m.

Energiproduktion
ved
slamforbrænding

Købt varme MK4500

Yderligere
Slamhåndtering

Energiprod
uktion .

Købt varme
MK4560

Intern Varme
MK4650

ELproduktion

Købt fyringsolie
MK4515

Købt naturgas
MK4510

Købt fjernvarme
MK4505

Ekstern Biomasse til
Biogasanlæg
MK4555

Rensningsanlæggets primære
aktiviteter iforb. med rensning
af spildevandet incl.
biogasanlæg og alm.
slambehandling samt div.
bygninger, anlæg og
mandskabsfaciliteter.

Intern biogas/varme anvendt til
yderligere slamhåndtering
MK4655

Biomasse fra eget
forsyningsområde

Slamdisponering
A, B eller C slam

Spildevandsrensning

Overskudvarme fra
yderligere slamhåndtering
MK4665

Købt varme
MK4550

3.4: ÅRETS SPØRGERAMME
PERFORMANCEBENCHMARKING

Performancebenchmarking
Fra 2018 er Performancebenchmarking jf.
vandsektorloven obligatorisk for alle selskaber over
200.000 m3.
Performance har erstattet tidligere obligatoriske krav
om procesbenchmarking.
Selskaber skal sammenlignes på udvalgte parametre
indenfor sundhed, forsyningssikkerhed, Energi, Klima
og miljø.
Miljøstyrelsen står for indhentning af data og
afrapportering. Miljøstyrelsen har udviklet sin egen
indberetning via virk.dk
Se evt. mere på MST’s hjemmeside

http://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/vandsektoren/performancebenchmarking/

Performancebenchmarking
DANVAs spørgerammen er tilpasses så der er 100 % overensstemmelse
med spørgerammen til Performancebenchmarking.
Der var i forvejen et meget stort overlap af spørgsmål.
Spørgerammen for Performancebenchmarking er indbygget i fokusområdet
”Statistik”.
Performancebenchmarking har yderligere sit eget fokusområdet til
kvalitetssikring og lettere overblik over de data der skal indberettes til
Miljøstyrelsen.
DANVA har fået lov til at aflevere et samlet datasæt til Miljøstyrelsen på
vegne af selskaberne således data kun skal indberettes ét sted.
Der er ét spørgsmål, hvor selskabet giver DANVA lov til at fremsende data
på vegne af selskabet, som skal besvares ”Ja”/”Nej”.

Performancebenchmark-spørgsmålene har sin ”egen” kvalitetssikringsrunde, da data skal fremsendes til Miljøstyrelsen d. 15. juni.

Miljøstyrelsen har et ønske
om, at alle data skal samles
i deres database, hvor
indberetningen foregår via
portalen virk.dk.
Bessy data oploades hertil.
Miljøstyrelsen ønsker en
godkendelse af data
igennem virk.dk.

Performancebenchmarking
Nyt spørgsmål, der opdeler ansvaret for hændelser, der måles på
taphaner.

Klip fra udkast til
vejledning.

MST udsender
vejledningen snarest.

3.5: ÅRETS SPØRGERAMME
HJÆLPEMATERIALER

Hjælpematerialer

Vis online

Spørgeramme i excelark
Spørgeramme Spildevand 2018 - DANVA Statistik og Benchmarking

 Arket anvendes hos mange selskaber til fordeling

Overordnede
anlægsdata

Transport

Samlet længde af
stikledninger ekskl. stik
til vejbrønde.

AN0150

af ”opgaver” hos indberetterne.
 Der er indsat en fane med nye og udgåede
spørgsmål ift. sidste år.
 Regnearket kan ikke skelne imellem ”rene”
transportselskaber og ”rene” rensningsselskaber.

AN0160

Overordnede
anlægsdata
Overordnede
anlægsdata

Transport

Antal
spildevandsførende stik
Antal brønde på
hovedledninger

Transport

AN0200

Overordnede
anlægsdata

Transport

Hovedledninger i
fællessystem og
separatsystem inklusive
afskærende ledninger
fra alle kloakoplande til
renseanlæg

AN0210

Overordnede
anlægsdata

Transport

Gennemsnitlig alder af
alle hovedledninger

AN0300

Overordnede
anlægsdata

Transport

AN0400

Overordnede
anlægsdata

Transport

Længden af
spildevandsførende
hovedledninger inklusiv
afskærende ledninger
Længden af
spildevandsførende
hovedledninger
eksklusiv afskærende
hovedledninger

AN0420

Overordnede
anlægsdata

Transport

Andel af
spildevandsførende
ledninger, som er
fælleskloakerede.

km

km

%

AN0440

Overordnede
anlægsdata

Transport

AN0501

Overordnede
anlægsdata

Transport

Andel af
spildevandsførende
ledninger, som er
separatkloakerede.
Ledning og stik:
Sommerhus- og Land
zone (FS spg.)

AN0521

Overordnede
anlægsdata

Transport

Ledning og stik: By zone
(FS spg.)

km

AN0531

Overordnede
anlægsdata

Transport

Ledning og stik: City
zone (FS spg.)

km

%

km

X

x

X

x

x

x

x

x
x

X

x

X

x

x

x

x

Fællesledninger og separate
spildevandsledninger, dvs. ikke separate
regnvandsledninger

X

x

Fællesledninger og separate
spildevandsledninger, dvs. ikke separate
regnvandsledninger
Opgøres som km spildevandsførende,
fællekloakerede hovedledninger i forhold til
total km spildevandsførende hovedledninger
eksklusiv afskærende ledninger. Angives så
summen af AN0420 og AN0440 giver 100%.

X

x

X

x

X

x

Opgøres som km spildevandsførende,
separatkloakerede hovedledninger i forhold til
total km spildevandsførende hovedledninger
eksklusiv afskærende ledninger. Angives så
summen af AN0420 og AN0440 giver 100%.
Samlet længde af ledninger både
spildevandsledninger¸ regnvandsledninger og
stikledninger eksklusiv rørbassiner.
Samlet længde af ledninger både
spildevandsledninger¸ regnvandsledninger og
stikledninger eksklusiv rørbassiner.
Samlet længde af ledninger både
spildevandsledninger¸ regnvandsledninger og
stikledninger eksklusiv rørbassiner.

Skyggemodel

AN0120

Det samlede antal stik som kloakforsyningen
antal er ansvarlig for.
De samlede km stikledninger for alle
ledningstyper (regnvands-, spildevands- og
fællesledninger), som kloakforsyningen er
km ansvarlig for.
Stik til fællesledninger og separate
spildevandsledninger, dvs. ikke separate
antal regnvandsstik og ikke stik til vejbrønde
Samtlige brønde på hovedledninger (AN0200).
stk. Ekskl. brønde på stikledninger
Alle ledninger under kloakforsyningen frem til
renseanlæg eller recipient eksklusive
stikledninger. Dette svarer til total længde af
hovedledninger. Forklaring på opgørelser af
ledningsnettet - se hjælpeark: Opdeling af
ledningsnet. Hovedledninger,km [AN0200] +
stikledninger,km [AN0120] bør være lig med
summen af ledningsnettet opgjort på FS zoner
km [AN0560].
Den gennemsnitlige ledningsnetsalder
bestemmes som et vægtet gennemsnit. Gns.
alderen gælder for ledninger anført i
AN0200.Beregnes som: (længde,ledning a ·
alder a + … + længde,ledning n · alder
år
n)/summen af ledningslængderne a-n

Eksterne Obl.
Obl.
data
Transp Rens

Rensningsanlæg

Transport

Formel

Arbejdsmiljø

Overordnede
anlægsdata

Enhed Spørgsmålsdefinition

Slambehandling

AN0100

Spørgsmålstekst
Alle stik i fællessystem
og separatsystem
eksklusive stik til
vejbrønde

Rensning

Underkategori

Energi

Kategori

Kloak og Klima

SpørgsmålsID

Spørgsmålet er indeholdt i følgende
fokusområder

293

Overordnet Økonomi

Spørgsmål som skal besvares

340
27
20
293

Opdater
Spørgeramme

Investeringsomkostninger

fokusområder og se antal spørgsmål ud fra valget.

Under spørgerammen vises en tabel med relevante nøgletal for de valgte
fokusområder.

Antal spørgsmål
- Eksterne data
- Formelspørgsmål (ekskl. eksterne)

Driftsomkostninger

i excel-ark, hvor det er muligt at sortere efter

I tabellen til højre vælges deltagelse i fokusområder ved at indikere Ja/Nej,
hvorefter tabellen opdateres ved at klikke på knappen "Opdater
spørgeramme" - Vent mens spørgerammen indlæses.

Deltagelse
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Performance Benchmarking

Under hjælpematerialer kan spørgerammen hentes

For at generere en individuel spørgeramme er det nødvendigt at klikke på
"Aktivér indhold" i den gule linje (sikkerhedsadvarsel), første gang arket
åbnes.

Statistik

Fokusområde
Statistik
Performance Benchmarking
Driftsomkostninger
Investeringsomkostninger
Overordnet Økonomi
Kloak og klima
Energi
Rensning
Slambehandling
Arbejdsmiljø
Rensningsanlæg
Skyggemodel
Eksterne data

Her er det muligt at generere en individuel spørgeramme afhængig af
hvilke fokusområder som er valgt.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4:
INDBERETNINGSPLATFORM:
BESSY

Hvordan kommer jeg ind på BESSY:
• BESSY findes på: www.Bessy.dk.
• BESSY har en offentlig del og en lukket del for deltagerne.

• Nye deltagere oprettes i BESSY af DANVA eller selskabets
kontaktperson. Brugernavnet er brugerens mailadresse og kodeordet
oprettes selv af brugeren via fremsendt link, der udsendes ved at trykke
på Glemt adgangskode”.
• Hvis koden glemmes klikkes på ”Glemt adgangskode”.
• Browser: BESSY skulle virker på de alm. browsere f.eks. Google Chrome
og explorer.
DANVA
Dansk Vand- og

Spildevandsforening

Brugerfladen efter log ind (Forsiden):
•
•
•
•
•
•

Selskabets ansvarlige – oplysninger om kontaktperson
Nyhedsliste
Venstre boks: Viser igangværende undersøgelser
Orange boks: Vigtige links f.eks. til ”Hot-line”
Højre boks: Links til forskellige rapporter / sidst uploadede dokumenter
Blå menubjælke f.eks.:
• Brugeradministration, undersøgelser, udtræk, hjælpematerialer, driftsinfo og grafik

•

Tjek dine oplysninger under ”Brugeradministration / Din profil”:
• Kontakt e-mail
• Information fra DANVA Benchmarking – flueben eller ej

Administration af anlæg (kun spildevand for Benchmarkingdeltagere) :
• Opret eller nedlæg et anlæg
• Vælg anlæg, der ønskes medtaget i undersøgelsen

Vis
brugerfladen

DANVA
Dansk Vand- og

Spildevandsforening

Kontaktperson i BESSY
Kontaktpersonens ansvarsområde:
• Overordnet kontaktperson vedr. benchmarking – får alt materiale
• Kan vælge fokusområder til og fra
• Oprette og slette selskabets brugere i BESSY
• Vurdering af hvem der skal modtage materiale og mails
• Faktura for deltagelse i Benchmarking
• Information omkring ad-hoc analyser m.m.

DANVA
Dansk Vand- og

Spildevandsforening

Indledende vejledning til indberetning:
Indberetningen foregår i BESSY
Benchmarking- og Statistikniveau
Obligatoriske og ikke obligatoriske spørgsmål

Alle spørgsmål omhandler data for
2017, hvis andet ikke er anført.

Data ID’ers opbygning
Selskabets navn og kort navn
Alle kr.-spørgsmål er ekskl. moms,
hvis andet ikke er anført.

Brugere på BESSY
Datakvalitet - Vidensniveau

Se
hjælpeark:
Vejledning

DANVA
Dansk Vand- og

Spildevandsforening

Opstart på indberetningen:
•

Kontaktperson: Tjek oprettede brugere

•

Tjek listen over hjælpematerialer (anbefales)

•

Åben din undersøgelse i fanen ”Undersøgelser” eller via linket i den grønne boks på forsiden..
• Vand Benchmarking 2018 eller Vand Statistik 2018
• Spildevand Benchmarking 2018 eller Spildevand 2018
• Afhold et opstartsmøde i jeres selskab og snak om deltagelsesambition samt fordeling af opgaver
Undersøgelserne tilpasser sig efter hvilken processer selskabet har. Hvis et selskab har både transport
og spildevand vises alle spørgsmål. Hvis det er et rent transportselskab, vises kun spørgsmål omkring
transport og hele forsyningen og tilsvarende for rene rensningsselskaber.
Valg af processer er gemt under selskabets stamoplysninger og kan ændres ved henvendelse til
DANVA.

DANVA
Dansk Vand- og

Spildevandsforening

Vigtig informationer og beskeder

DANVA kan indsætte vigtige driftsbeskeder eller nyttig
viden ind under ”Driftsinfo”.
Ved vigtige beskeder kan de ”poppe op” næste gang
brugeren logger

DANVA
Dansk Vand- og

Spildevandsforening

Opbygning af indberetning flade:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kategorivalg og processer
Fokusområdevisning og Kategorivisning
Spørgsmåls ID
Spørgsmål og definitioner (Mouse over)
Sidste år indberetning
Årets indberetningsfelt
Formelfelter og Nøgletal er gule
Vidensniveau, note, besked og gemt
Toleranceadvarsler (Afviger ”væsentligt” fra sidste år)
Valideringsadvarsler (Data udenfor det forventede)
Tolerance- og valideringsadvarsels tabeller
Markering af ”Tjek” af advarsler
Fluebensknapper (Kun obligatoriske, manglende og nøgletal)
Histogrammer – viser de indtil videre indberettede tal
Beskeder i histogrammer
Fold ud og udskriv
ID søgefelt

Vis
Brugerfladen
On-line

DANVA
Dansk Vand- og

Spildevandsforening

4.1:
INDBERETNINGSPLATFORM
NYE FUNKTIONER I BESSY

Nyt i BESSY








Brugere kan skifte selskab/profil efter login
Vidensniveau D
Fokusområder er som udgangspunkt valgt – kan fravælges*
Korte selskabsnavne ændret til 15 bogstaver
Sikkerhedsforbedringer – krypteringer mm.
Layoutforbedringer

Skifte selskab efter log-in

Selskab
Type

Vand
Spildevand
Vand, Spildevand

danvandsen@danva.dk

Skift selskab

danvandsen@danva.dk

Dan
Vandsen

Dan
Vandsen

Hvis en bruger er tilknyttet flere selskaber, er det
blevet muligt at skifte selskab, når brugeren er
logget ind. Dvs. at der ikke skal logges ud og ind
igen for at skifte selskab.
Samtidigt er det aktuelle selskabs navn indsat i
øverste højre hjørne.

Vidensniveau D

Når DANVA oploader eksterne data i BESSY – har
vidensniveauet hidtil været ”FS” for Forsyningssekretariatet.
Der er kommet et nyt vidensniveau ”D” for andre
eksterne data f.eks. fra PULS, DMI eller DANVA.
Der indsættes en besked i notefeltet, der angiver,
hvor data kommer fra.
Deltagerne kan altid ændre det oploadede eksterne
tal, men skal herefter vælge nyt vidensniveau fra 1 – 3.

Valg af fokusområder
Der er 3 obligatoriske fokusområder:
- Statistik
- Performancebenchmarking
- Importerede data
De gælder for både Benchmarking deltagere og statistikdeltagere
Herudover er der 7-10 fokusområder, som Benchmarkingdeltagerne
kan til og fravælge efter ambitionsniveau.
Fokusområderne er, modsat tidligere år, tilvalgt ved indberetningens
opstart.

Det er kontaktpersonen, som kan til og fravælge fokusområderne.
Indberettere og rapportlæsere ser ikke fluebenene i ”kasserne”.

Længere korte selskabsnavne
Alle selskaber er oprettet med 2 navne:
- Selskabets ”rigtige” navn
- Selskabets ”korte” navn
Det korte navn er udvidet fra 12 til 15 karakter.
Det korte navn anvendes hovedsageligt på
grafer.
Indenfor 14 dage udsendes en liste til alle
deltagerne til verifikation af begge navne.

Bredere hjælpemateriale område

Siden med hjælpematerialer er blevet
større, således det er lettere at overskue
de forskellige materialer.

4.2:
INDBERETNINGSPLATFORM
UDVALGTE FUNKTIONER I BESSY

OVERSIGT OVER BRUGERE
Bm@danva.dk

Underopdeling i fokusområdeindberetningen

For bedre opdeling og
overblik kan spørgsmålene
indenfor et fokusområde nu
opdeles efter emner.

DANVA
Dansk Vand- og

Spildevandsforening

Søgning - Fokusområdevisning

Der er kommet
søgefunktion i
fokusområdevis
ningen, der kan
finde de
fokusområder,
der indeholder
det søgte ID.

DANVA
Dansk Vand- og

Spildevandsforening

Udtræk til excel: Forbedring og fokusområde-udtræk

Udtræk tager udgangspunkt i de
undersøgelser som selskabet har
deltaget i.

DANVA
Dansk Vand- og

Spildevandsforening

Udtræksfunktion: Lettere at udvælge spørgsmål

Tidligere blev der kun vist
”ID’et” i spørgsmålslisten.
Nu vises dele af
spørgsmålsteksten.
DANVA
Dansk Vand- og

Spildevandsforening

Fokusområdeudtræk – de nye 3 trin

DANVA
Dansk Vand- og

Spildevandsforening

Fokusområdeudtræk - Excel

Det kan vælges et fokusområde
eller flere i samme udtræk.
Hvis der udtrække over flere år –
vises alle spørgsmål, der har
været med i de enkelte år.
DANVA
Dansk Vand- og

Spildevandsforening

Markering af flere selskaber i Grafrapporter

DANVA
Dansk Vand- og

Spildevandsforening

5

KVALITETSSIKRING AF
DATA

Kvalitetssikring af data
Kontrol og kvalitetssikring af data er en vigtig faktor, for den videre anvendelse af resultater:

Indberetningsperiode:

Kvalitetssikringsperiode:

2. maj til 11. juni 2019:

12. juni til 26. juni 2019:

Egenkontrol ved indberetning:
• Tolerance advarsler: Sammenligner med
sidste års data
• Valideringsadvarsler: Tjekker tallet ift.
f.eks. et interval
• Histogrammer: Viser tydelige afvigelser
I løbet af perioden:
• Grafrapporter: Viser tydelige afvigelser
• IA rapporter: Viser tydelige afvigelser

Egenkontrol:
• Samme værktøjer som ved
indberetningen
DANVA udarbejder:
• materiale og kontakter udvalgte
selskaber, hvor der er afvigelser
• Separat håndtering af data og grafer,
som kommer i Vand i tal
• Separat håndtering af data til
Performancebenchmarking – indsendes
til Miljøstyrelsen 15. juni.

Datakvaliteten bliver løbende bedre pga. større erfaring hos selskaberne

DANVA
Dansk Vand- og

Spildevandsforening

Notat: Egenkontrol af data
Vi har udarbejdet et notat, der
beskriver 5 funktioner til egenkontrol
af indberettede data:
•
•
•
•
•

Tolerancefejl
Valideringsfejl
Histogrammer
Grafrapporter
IA rapporter

Notatet findes som pdf
under hjælpematerialer 

DANVA
Dansk Vand- og
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Tolerance-og valideringsadvarsler

Toleranceadvarsel:
Angives med rød trekant angiver, at der er en større afvigelse på årets
indberetning i forhold til sidste år.
Valideringsadvarsel:
Angiver med gul advarsel hvis tallet f.eks.:
• ligger udenfor et forventet interval
• Ikke passer med en forventet massebalance
• Er større end en anden parameter, som det burde være mindre end

DANVA
Dansk Vand- og

Spildevandsforening

Tolerance-og valideringsadvarsler
Advarslerne indikerer, at der evt. kan
være en fejl forbundet med de
indberettede data.
Hvis selskabet har tjekket data og
fastholder, at de er korrekte, kan
advarslen markeres med et flueben.
Herved undgås, at andre fra
selskabet bruger id på at tjekke de
samme advarsler igen.
Fluebenet indsættes i Tolerance-eller
valideringstabellerne.
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Histogrammer og nøgletal
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AN3000: Total længde af rentvandsledninger [km]

DR4500: Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , m3 [m³]

Vandtab % [100*DR4500/DR4000]

DR4000: Udpumpet vandmængde til eget forsyningsområde [m³]

Vægtet gns.

Vandtab

Simpelt gns.

% -m3/km/døgn

Thisted (S)

Driftsforhold

Langeland (B)

Guldborgsund (B)

Nyborg (B)

Rudersdal (S)

Skive (B)

Hørsholm (S)

Halsnæs (S)

Lyngby-Taarb (B)

Gentofte (S)

Provas (S)

Lolland (S)

Ishøj (B)

Rødovre (B)

Assens (B)

Aarhus (S)

Svendborg (S)

Skanderborg (B)

Kalundborg (S)

Ringsted (B)

Helsingør (S)

Ballerup (B)

Bornholm (S)

TRE-FOR (S)

Sønderborg (S)

Aalborg (S)

Fr.havn (S)

Tønder (B)

Silkeborg (S)

Distribution

Vestfors. (B)

Slagelse-Kor (B)

Roskilde (S)

KE Vand (S)

Varde (S)

Birkerød (B)

Gladsaxe (S)

Horsens (B)

Struer (B)

Fr. Sund (S)

Holbæk (S)

Herning (S)

Vandcenter S (S)

Esbjerg (S)

Verdo (S)

Brøndby (B)

GrenaaAnholt (S)

Viborg (S)

Hjørring (S)

Grindsted (S)

Bogense (B)

Vallensbæk (B)

Glostrup (B)

Ringk.-Skj. (S)

Fr.Berg (B)

Arwos (B)

Odder (B)

Fredensborg (S)

Hvidovre (S)

Grafrapporter med mange, mange grafer
Vand 2-20
Basis

m3/km/døgn

Specifikt vandtab [DR4500/(AN3000*365)]

DANVA
Dansk Vand- og

DANVA Benvhmarking 2010

Spildevandsforening

Interaktive rapporter
IA Rapporternes mange grafer giver hurtigt en indikation af ”skæve” data.
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Slette data i BESSY
Såfremt der i en deltagers datasæt fremgår tydelige
fejl, som ikke er blevet rettet efter flere henvendelser,
forbeholder DANVA sig ret til at slette datasættet fra
databasen, såfremt det er et ”betydende” datasæt,
som vil ødelægge den videre databearbejdning.
Hvis DANVA sletter eller ændre i et selskabs
indberetning anføres det altid i notefeltet ud for det
enkelte spørgsmål.
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6:

ÅRETS PRODUKTER

Årets produkter
Når indberetningen er slut – hvor findes data og resultater?
BESSY:
• Alle data kan udtrækkes i regneark
• I undersøgelsen ses histogrammer udfor hvert spørgsmål og nøgletal
• Grafrapporter – med rød firkant omkring valgte selskaber
• Interaktive rapporter for hvert fokusområde m.m.
• Analyser under downloads
• ”Rapporter” fra Benchlearning og analyser baseret på efterårets arbejde

Rapporter:
• Vand i tal 2018
Analyser og Videomøder om IA-rapporter:
• Ad hoc
Benchlearningsforløb:
• Gerne 2-3 nye i løbet af efteråret

7:
BENCHLEARNING

Benchlearning - WHY?
 FORDI, det at forbedre arbejdsmetoder og procedure er med til at

effektivisere selskabet og branchen.
 FORDI, vi skal bruge de indberettede data til at ændre på
processer, der kan forbedres, og ikke kun til at se, hvordan ”jeg”
ligger ift. nabo-selskabet.
 FORDI, det er sjovt at kunne udvikle andre gennem sine egne
gode metoder – alle har noget at lære andre, og lære af andre.

 FORDI, det er spændende at lære af andre dygtige
kollegaer.
 FORDI……

Forrige års forløb
 Effektive Investeringer I
– Læringsrapport downloades her:
bessy.dk -> downloads -> benchlearningforløb -> 2017_ Effektive investeringer

 Bedre PULS-data
– Tjekliste kan downloades her:
bessy.dk -> downloads -> benchlearningforløb -> 2017_ overløb

 Effektive Selskaber – hvad kan effektivitet måles
på ud over kr.? (Standby)

Sidste års forløb
Igangværende
 CO2-opgørelser for renseanlæg
 Sammenligning af renseanlæg
 Forsyningssikkerhed, drikkevand

Afsluttede
 Effektive investeringer II
(læringsrapport under udarbejdelse)

 Hvad driver omkostningerne på
kloakområdet
(læringsrapport under udarbejdelse)

Indeværende år
 Igangværende forløb
– CO2-opgørelser for renseanlæg, færdiggørelse
– Sammenligning af renseanlæg , færdiggørelse
– Forsyningssikkerhed, drikkevand , færdiggørelse
 Nye forløb som vil blive tilbudt selskaberne
– Omkostninger fordelt på vandsfraktioner, spildevand
–
 Vi har også følgende boblere i tankerne:
– Investeringsstrategi og PIT-model

Forslag fra selskaberne
 Vi vil MEGET gerne have idéer fra jer til benchlearningforløb
– Hvad arbejder I med i jeres hverdag, som kunne være interessant?
– Har I hørt om nogle nye tendenser/trends, som vi bør følge?
– Send gerne mail til ts@danva.dk, hvis I kommer i tanke om nogle
forslag.

8:
SELSKABSSPECIFIKKE
YDELSER

Selskabsspecifikke ydelser
DANVA tilbyder selskabsspecifik rådgivning inden for de områder,
hvor DANVA har særlig viden og kompetencer. DANVA kan
understøtte dit selskabs beslutningsgrundlag ved at bidrage til
specifikt analysearbejde, bestyrelsesafrapportering, workshops,
procesforløb m.m.
Med udgangspunkt i dit selskabs egne forhold og data kan vi blandt
andet tilbyde ydelser indenfor især Verdensmålene, DANVA
Benchmarking og den økonomiske regulering.
Se mere på https://www.danva.dk/viden/selskabsspecifikke-ydelser/
Eller hent folderen under ”Hjælpematerialer” i BESSY.

Selskabsspecifikke ydelser
Udvalgte emner:
– Performanceevaluering
– Et indblik i selskabets fremtidige økonomiske situation ved brug af DANVAs PIT-model

– Få assistance til at hæve indtægtsgrundlaget ved at søge tillæg
– Optimering (minimering) af effektiviseringskravet ved at søge særlige forhold
– Strukturomlægning eller fusion: Hvad betyder det for mit effektiviseringskrav?

– Effektiv gennemførelse af projekter/investeringer
– Procesfacilitering
– Evaluering af finansieringsstrategi, gældsniveau og samspil med den økonomiske regulering

– Verdensmålene

