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16. Indførsel af model til god selskabsledelse  
 
På strategimødet den 15. juni 2018 var et gennemgående punkt for alle selskaberne indførsel 
af ”god selskabsledelse”.  
 
Baggrunden for dette er et ønske om implementering af en struktureret tilgang til minimum en 
gang pr. år at gennemgå de vigtigste forhold omkring ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle 
og ansvar samt samspillet mellem disse styringsniveauer.  
 
Som udgangspunkt anvendes DANVA's udgave af god selskabsledelse, idet denne netop er 
målrettet kommunalt ejede forsyningsvirksomheder i aktieselskabsform.  
 
I forbindelse med selskabsledelse er givet en række forslag til anbefalinger, som bør følges, 
men idet der netop er tale om anbefalinger, kan der være naturlige årsager til, at det enkelte 
selskab ikke følger anbefalingerne. I sådanne tilfælde er det muligt for selskabet at forklare, 
hvorfor man har valgt at afvige fra anbefalingerne.  
 
Udgangspunktet for DANVA's model er, at selskabet årligt redegør for deres tilgang til god sel-
skabsledelse f.eks. i forbindelse med årsrapporten eller via hjemmesiden.  
 
Årsagen til at ledelsen ønsker at igangsætte arbejdet med god selskabsledelse, som et af det 
første punkter i strategiarbejdet, skal ses i sammenhæng med, at den nuværende  
ejerstrategi skal tages op til ny vurdering i forbindelse med godkendelse af byrådet. Da ejerstra-
tegien samt forholdet til ejeren er nogle af omdrejningspunkterne i forbindelse med god sel-
skabsledelse, vil det være hensigtsmæssigt, at anbefalingerne for god selskabsledelse inddra-
ges i arbejdet omkring udformningen af en ny ejerstrategi.  
 
På mødet vil blive givet en gennemgang af status på Energi Viborg´s nuværende opfyldelse af 
god selskabsledelse.  
 
Bestyrelsen vil evaluere anvendelse af modellen ved udgangen af 2019. 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 16.1: DANVA's udgave af god selskabsledelse 
Bilag 16.2: Vurdering af selskabets opfyldelse af DANVA’s anbefalinger til god selskabsledelse  
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DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen godkender anvendelse af DANVA's model for god selskabsledelse, og 

 
at ledelsen retter henvendelse til forvaltningen i Viborg Kommune vedr. fornyet gennem-

gang af ejerstrategien, samt 
 

at ledelsen inddrager anbefalingerne fra god selskabsledelse i arbejdet med ejerstrategien, 
samt 
 

at ledelsen arbejder videre med bestyrelsens ønsker til opfyldelse af god selskabsledelse jf. 
gennemgangen af status på mødet.  
 

 
 
 
BESLUTNING 
 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
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17. Strategiarbejde Energi Viborg Vand A/S 2018 - 2022 
 
Den 15. juni 2018 afholdtes der temadag for bestyrelsen i Energi Viborg Vand A/S, hvor Energi 
Viborg Vands oplæg til strategiarbejde 2018 – 2022 blev præsenteret og diskuteret med besty-
relsen. 
På temamødet var der enighed om, at der skal arbejdes videre med følgende hovedmål, og der 
blev besluttet nedenstående prioritering af hovedmålene: 
 

1. Vi vil have kunderne i fokus 
2. Energi Viborg skal være en god og attraktiv arbejdsplads 
3. Vi arbejder ud fra en forretningsorienteret tilgang med fokus på intelligente løsninger 
4. Vi arbejder for en effektiv og en bæredygtig omstilling 
5. Vi vil samarbejde med eksterne aktører 

 
Bestyrelsen bedes forholde sig til de præsenterede mål og delmål (for perioden 2018 til 2019) 
fra temadagen den 15. juni 2018 (vedlagt som bilag).  
Derudover bedes bestyrelsen forholde sig til nedenstående prioritering af ledelsens oplistede 
indsats for perioden 2018 til 2019: 
 

1. Vi vil styrke kommunikationen med vores kunder (hovedmål 1). 
 

2. Vi vil arbejde med at tilbyde håndtering af afregning og økonomi samt projektering og 
håndtering af vandmålere for almene vandværker (hovedmål 1). 

 
3. Vi vil have særligt fokus på erhvervskunder (hovedmål 1). 

 
4. Undersøgelse af trivsel blandt medarbejderne i Energi Viborg koncernen (hovedmål 2): 

1. Arbejdet pågår løbende.  
2. Rapportering til bestyrelsen planlægges at ske en gang årligt. F.eks. ved udgan-

gen af 1. kvartal.  
 

5. Revidering af syge og fraværspolitik (hovedmål 2). 
 

6. Fokus på indsats for reduktion af arbejdsulykker (hovedmål 2). 
 

7. Vi vil arbejde struktureret med modeller for finansiering af fremtidige investeringer (låne-
finansiering) (hovedmål 3). 

 
8. Vi vil afdække og implementere effektive økonomi- og projektstyringssystemer (hoved-

mål 3). 
 

9. Vi vil deltage i relevante innovations- og udviklingsprojekter (hovedmål 3). 
 

10. Vi vil sikre overblik i driften gennem effektive SCADA systemer (hovedmål 3). 
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11. Vi vil implementere ”God selskabsledelse” i en Energi Viborg-version på baggrund ad 
Danva’s model for god selskabsledelse (hovedmål 3). 
 

12. Vi vil have fokus på at benytte klimavenlige energiformer (hovedmål 4). 
 

13. Vi vil etablere fremtidssikrede anlæg (hovedmål 4). 
 

14. Vi vil afsøge samarbejdspotentialerne med relevante forsyningsselskaber (hovedmål 5). 
 

15. Vi vil samarbejde med erhvervsliv, leverandører og iværksættervirksomheder med viden 
om grøn omstilling (hovedmål 5). 
 

16. Vi vil indgå fælles indkøbs- og samarbejdsaftaler med relevante forsyningsselskaber for 
der igennem at sikre kunderne bedst mulige priser (hovedmål 5). 

 
 
De prioriterede opgaver vil, i nødvendigt omfang, blive indregnet i den kommende budgetlæg-
ning for 2019. 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 17.1: Præsentation fra temadag med bestyrelsen i Energi Viborg Vand 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen drøfter den fremlagte strategi, og  
 
at bestyrelsen godkender den på mødet prioriterede indsat for arbejdet med strategi for 

2018 og 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
 
 
  



 
ENERGI VIBORG VAND A/S REFERAT 

31. august 2018 
 

Side nr.: 46 

Sag nr.: 18 
ESDH-nr.: 2018/00284 014 
Ansvarlig: MU 

18. Budgetopfølgninger pr. 30. juni 2018 
 
Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi. 
 
Nærværende budgetopfølgninger er udarbejdet for perioden 1. januar til 30. juni 2018.    
 
Drikkevandsforsyningen 
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 udviser et overskud på 4.657 t.kr., som er 1.491 t.kr. stør-
re end budgetteret.  
 
Omsætningen er 386 t.kr. større end budgetteret, men da omsætningen baseres på a’conto 
fakturering af vandforbrug, kendes den endelige omsætning først ved regnskabets afslutning i 
foråret 2019. Med den varme sommer forventes der dog et markant større vandsalg, end der er 
budgetteret. På baggrund af udpumpede mængder fra vandværkerne er indtægterne opjusteret 
med et mersalg af 250.000 m3 til en ekstra indtægt på 1.200.000 kr. De samlede indtægter i 
2018 skønnes at blive 27.377 t.kr.  
 
Omkostningerne til produktion og distribution på 1.796 t.kr. er 1.068 t.kr. mindre end budgette-
ret. Omkostningerne svinger over året, og er således ikke alene udtryk for, at der en besparelse 
i forhold til budgettet. Omkostningerne forventes i 2018 at blive 500 t.kr. mindre end oprindeligt 
budgetteret.  
 
Det forventede årsresultat udviser derfor et overskud på 8.167 t.kr., som er 1.700 t.kr. bedre 
end budgetteret. 
 
Investeringerne i perioden udgør 11.256 t.kr. mod en budgetteret investeringsramme for hele 
året på 12.905 t.kr. Der er modtaget tilslutningsbidrag for 1.836 t.kr., hvor der i hele 2018 er 
budgetteret med 2.822 t.kr.  
 
I 2018 er der investeret i forsyningslinjer til datacentret i Foulum, som betales af datavirksom-
heden med faktiske udgifter med tillæg af hoved- og stikledningsbidrag jf. bestyrelsessag nr. 12 
af 6. april 2017. I 2017 opkrævedes a conto 10.000 t.kr., og i 2. halvår af 2018 opgøres det en-
delige tilslutningsbidrag, når de samlede anlægsudgifter kan opgøres.  
 
Anlægsudgifterne til etablering af forsyningsledninger til Foulum var ikke indeholdt i det oprin-
delige investeringsbudget i budget 2018, hvorfor der nu fremlægges et revideret anlægspro-
gram for bestyrelsen.  
 
Indtægten fra tilslutningsbidrag er forhøjet, dels på grund af betalingen for etableringen af for-
syningsledninger til Foulum, dels på grund af den høje aktivitet i byggemodninger og tilslutnin-
ger, der er set i 2018.  
 
Udvidelsen af investeringsbudgettet er finansieret af de tilslutningsbidrag, selskabet modtog i 
2017.  
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Investeringsoversigt  Oprindeligt Revideret 
2018 budget 2018 budget 2018 
 
Vandværker 2.500 t.kr. 2.500 t.kr. 
Trykforøgere 2.150 t.kr. 2.150 t.kr. 
Ledningsnettet 6.250 t.kr. 12.650 t.kr. 
Målere 1.000 t.kr. 1.000 t.kr. 
Udstykninger/tilslutninger 1.005 t.kr. 1.005 t.kr. 
Investeringer i alt 12.905 t.kr.  19.305 t.kr. 
 
Tilslutningsbidrag -2.822 t.kr. -7.400 t.kr. 
 
Investeringer inkl. tilslutningsbidrag 10.083 t.kr. 11.905 t.kr. 
 
 
Spildevandsforsyningen 
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 udviser et overskud på 17.671 t.kr., som er 625 t.kr. stør-
re end budgetteret.  
 
Indtægterne i spildevandsforsyningen påvirkes ligesom i drikkevandsforsyningen af det øgede 
vandforbrug i årets første halvår. Drikkevandsforsyningen udgør kun et delområde af spilde-
vandsforsyningens opland, så hvor der i drikkevand forventes et mersalg af 250.000 m3, for-
ventes der i spildevand et mersalg på 375.000 m3. Det giver øgede indtægter på 14.603 t.kr., 
så de samlede indtægter i 2018 forventes at blive 170.133 t.kr.    
 
Lønomkostningerne, som er indeholdt i driftsomkostningerne, er mindre end budgetteret og af-
viger med 777 kr. fra budgettet. Selskabet har haft en nedgang i personalestyrken på 2 mand, 
der er fratrådt til pension. Kun den ene stilling genbesættes. Sammen med øvrige små afvigel-
ser fra budgettet i løn- og personaleomkostninger, betyder det, at der forventes et mindre for-
brug på 500 t.kr. til dette udgiftsområde i 2018.  
   
Der er kun mindre afvigelser på de øvrige poster i budgettet, hvorfor det forventede årsresultat 
på disse poster fastholdes. Det betyder, at der i 2018 forventes et overskud på 49.924 t.kr., 
som er 15.303 t.kr. bedre end budgetteret.  
  
Investeringerne i perioden udgør 56.248 t.kr. ud af en samlet investeringsramme på 106.700 
t.kr.  
 
Der er i 2018 stor stigning i byggemodninger, som både i indtægter fra tilslutningsbidrag og i 
investeringer i anlæg vil overstige det oprindelige budget. Tilslutningsbidragene er oprindeligt 
budgetteret til 5.000 t.kr., men forventes at blive 15.000 t.kr. Ligeledes er investeringerne til 
byggemodninger budgetteret til 5.000 t.kr., men forventes at blive 18.300 t.kr.  
 
I de øvrige investeringer er der ligeledes høj aktivitet, blandt andet i udskiftningen af ledninger. 
Bestyrelsen anmodes derfor om at øge investeringsrammen i 2018 fra 106.700 t.kr. til 127.000 
t.kr. inkl. de ovenfor nævnte investeringer i byggemodninger.  
 
Herudover skal selskabet i efteråret afholde en omkostning til tømning af slambede på Bruuns-
håb Renseanlæg. Der er givet et tilbud på opgaven på 10.000 t.kr., men den endelige udgift 
kendes først, når opgaven er udført pga. opgørelse af mængderne. Det er fordelagtigt for sel-
skabet, at opgaven udføres i efteråret 2018, idet nye regler for slamhåndtering vil føre til øgede 
priser. Der er i regnskabet hensat 13.000 t.kr. til opgaven, hvorfor merudgiften ikke medfører 
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forøgede omkostninger i budgetopfølgningen for 2018. Sammen med de øvrige ændringer i 
indtægter fra spildevandsafledning og fra tilslutningsbidrag samt øgede investeringer betyder 
udgiften til tømning af slambede, at selskabets likviditet i 2018 er under pres omkring nytår. 
Omkostningerne stiger med 30.300 t.kr. og indtægterne med 24.600 kr., netto 5.700 t.kr. Heraf 
kommer merindtægten fra vandafledningsbidrag først til selskabet, når det endelige vandfor-
brug opgøres med årsopgørelserne i marts/april 2019. Selskabet har ingen overskydende likvi-
ditet og må derfor i en periode frem til foråret 2019 mellemfinansiere investeringerne via eksi-
sterende kreditter i selskabets pengeinstitut. 
 
I forbindelse med budgetlægningen for 2019 vil der ved fastlæggelse af investeringsbudgettet 
blive taget højde for merforbruget i 2018 på de ovenfor beregnede 5.700 t.kr.  
 
 
BILAG 
 
Bilag 18.1: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 for Energi Viborg Vand A/S (drikkevandsforsy-
ningen) 
Bilag 18.2: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 for Energi Viborg Vand A/S (spildevandsforsy-
ningen) 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at budgetopfølgningerne tages til efterretning, og 

 
at bestyrelsen vedrørende investeringsbudgettet for 2018 i Energi Viborg Vand A/S (drikke-

vandsforsyningen) godkender, at de budgetterede investeringer i øges fra 12.905 t.kr. til i 
alt 19.305 t.kr., samt at de budgetterede indtægter fra tilslutningsbidrag i øges fra 2.822 
t.kr. til i alt 7.400 t.kr., og 
 

at bestyrelsen vedrørende investeringsbudgettet for 2018 i Energi Viborg Vand A/S (spilde-
vandsforsyningen) godkender, at de budgetterede investeringer øges fra 106.700 t.kr. til i 
alt 127.000 t.kr., samt at de budgetterede indtægter fra tilslutningsbidrag i øges fra 5.000 
t.kr. til i alt 15.000 t.kr. 

 
 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
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19. Gensidig orientering 
 
 

• Orientering om borgermødet i Skals vedr. placering af nyt renseanlæg.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAG 
 
Ingen 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at orienteringen tages til efterretning. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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