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1 Kapitel 1 
Indledning 

I dette papir beskrives metoderne bag henholdsvis prisudviklingen og produktivitetsudviklin-

gen, som anvendes i de økonomiske rammer. Prisudviklingen benyttes til at korrigere de øko-

nomiske rammer for inflation i de varer og tjenesteydelser, som selskaberne køber. Produkti-

vitetsudviklingen benyttes til at fastlægge et generelt effektiviseringskrav til anlægsomkost-

ningerne hos vandselskaber med en årlig debiteret vandmængde over 800.000 m3. 

1.1 Prisudvikling 

I år bliver der fastlagt økonomiske rammer for 2018 og 2019 for alle spildevandselskaber med 

en årlig debiteret vandmængde på over 800.000 m3. De økonomiske rammer for 2018 tager 

udgangspunkt i indtægtsrammerne fra de økonomiske rammer for 2017. Indtægtsrammerne 

bliver korrigeret med prisudviklingen for at få et retvisende niveau. Derudover anvendes 

prisudviklingen til at prisfremskrive nye tillæg, der indgår i både drikkevands- og spilde-

vandsselskabernes statusmeddelelser gældende for 2018. 

Ny metode 

Tidligere er den årlige prisudvikling beregnet ud fra udviklingen mellem to år (eksempelvis 

ultimo 2014 til ultimo 2015, som var prisudviklingen, der blev brugt til de økonomiske ram-

mer for 2017).  

Da vi er overgået til flerårige økonomiske rammer, finder vi det mere retvisende at bruge et 

rullende gennemsnit for prisudviklingen. Vi har derfor valgt at benytte et rullende femårs 

gennemsnit for prisudviklingen, da der ved fastsættelsen af det generelle effektiviseringskrav 

til anlægsomkostningerne for større vandselskaber ligeledes anvendes et rullende femårs 

gennemsnit. 

1.2 Generelt effektiviseringskrav 

I år bliver der fastlagt økonomiske rammer for 2018 og 2019 for alle spildevandselskaber med 

en årlig debiteret vandmængde på over 800.000 m3. I disse økonomiske rammer indgår et 

generelt effektiviseringskrav. Det generelle effektiviseringskrav er todelt, idet der stilles et 

generelt krav til henholdsvis drifts- og anlægsomkostningerne. Det generelle effektiviserings-

krav til driftsomkostningerne udgør 2 pct. af driftsomkostningerne i de økonomiske rammer, 

mens det generelle effektiviseringskrav til anlægsomkostningerne fastlægges på baggrund af 

udviklingen i timeproduktiviteten i bygge- og anlægssektoren samt i økonomien som helhed 

(ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1). 

Produktivitetsudviklingen anvendes til at opgøre det generelle effektiviseringskrav til anlægs-

omkostningerne for større vandselskaber med en årlig debiteret vandmængde på over 

800.000 m3. Det er en forudsætning, at det vægtede gennemsnit for produktivitetsudviklingen 

er positiv. 

De generelle effektiviseringskrav bliver anvendt i forbindelse med fastsættelsen af de økono-

miske rammer for større spildevandsselskaber i reguleringsperioden 2018 til 2019 samt i de 

to vejledende økonomiske rammer, som følger efter reguleringsperioden. 
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1.3 Version 2 

I version 2 er det præciseret, hvornår den beregnede prisudvikling og hvornår det beregnede 

generelle effektiviseringskrav anvendes. 
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2 Kapitel 2 
Prisudvikling 

De økonomiske rammer skal korrigeres med udviklingen i priserne for at tage højde for infla-

tionen
1

.  Det gælder for alle vandselskaber underlagt vandsektorloven uanset størrelse. 

Prisudviklingen fastlægges ud fra en sammenvejning af relevante undergrupper i tre omkost-

ningsindeks for bygge- og anlægssektoren samt et prisindeks for indenlandsk vareforsyning 

opgjort af Danmarks Statistik (ØR-bekendtgørelsens § 10, stk. 1), jf. tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Pris- og omkostningsindeks samt deres vægt i opgørelsen 

Indeks Tabelnavn Undergruppe Vægt 

Omkostningsindeks for anlæg BYG 61 Jordarbejde mv. 35 pct. 

Omkostningsindeks for anlæg BYG 61 Asfaltarbejde 15 pct. 

Byggeomkostningsindeks for boliger BYG 42 Hovedindekset ”Byggeomkostningsindeks for boli-
ger”, delindekset ”Byggeomkostningsindeks i alt” og 

art ”I alt”. 

30 pct. 

Prisindeks for indenlandsk vareforsyning PRIS 11 Væskepumper også med målere; væskeelevatorer 

Haner, ventiler og lignende tilbehør til rørledninger, 

kedler, kar o.l. 

20 pct. 

Anm.: Tidligere blev Tabel BYG 6 ”Omkostningsfordeling for anlæg” samt BYG 4 ”Byggeomkostningsindeks for boliger”  anvendt. 

Disse tabeller er dog afsluttet og erstattet med BYG 61 ” Omkostningsfordeling for anlæg” samt BYG 42 ”Byggeomkostningsin-

deks for boliger”, hvorfor disse to tabeller nu benyttes. Det er altså de samme indeks som tidligere, der anvendes, tabelnumme-

ret er blot blevet ændret. 

 

 

2.1 Ny metode 

Tidligere er prisudviklingen beregnet ud fra udviklingen mellem to år (eksempelvis ultimo 

2014 til ultimo 2015, som var prisudviklingen, der blev brugt til de økonomiske rammer for 

2017).  

Da vi er overgået til flerårige økonomiske rammer, finder vi det mere retvisende at bruge et 

rullende gennemsnit for prisudviklingen. På den måde har det mindre betydning, hvilke år de 

økonomiske rammer er gældende for, da udsving i prisudviklingen udglattes ved at medtage 

flere års data. Vi har derfor valgt at benytte et rullende femårs gennemsnit for prisudviklingen, 

da der ved fastsættelsen af det generelle effektiviseringskrav til anlægsomkostningerne for 

større vandselskaber ligeledes anvendes et rullende femårs gennemsnit. 

 

 

__________________ 

1

 Det følger af ”Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber” (bekendtgørelsen nr. 1235 af 10/10/2016, herefter 

ØR-bekendtgørelsen), at de økonomiske rammer hvert år skal pristalsreguleres. 
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Det rullende femårs gennemnit bliver for hver gruppe beregnet ud fra følgende metode: 

(
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑛

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑛−5
)

1
5⁄

∙ 100 − 100 

Det er denne metode, som Danmarks Statistik benytter til beregning af det rullende gennem-

snit for arbejdsproduktiviteten, som vi anvender til beregning af det generelle effektivise-

ringskrav. 

2.2 Prisudviklingen for økonomiske rammer fastsat i 2017 

De økonomiske rammer for spildevandsselskaberne for 2018 skal fastlægges med udgangs-

punkt i de økonomiske rammer for 2017. Disse rammer skal derfor pristalsjusteres for at få en 

retvisende økonomisk ramme for 2018 og 2019. Derudover anvendes prisudviklingen til at 

prisfremskrive nye tillæg, der indgår i både drikkevands- og spildevandsselskabernes status-

meddelelser gældende for 2018. 

Prisudviklingen til brug for de økonomiske rammer fastlægges på baggrund af de seneste 

tilgængelige tal fra Danmarks Statistik. Til brug for de økonomiske rammer for spildevands-

selskaberne for 2018 og 2019 anvendes derfor de seneste tilgængelige tal fra ultimo 2011 til 

ultimo 2016. Prisudviklingen fra tidligere år kan findes på Forsyningssekretariatets hjemme-

side
2

.

Tabel 2.2 Den gennemsnitlige prisudvikling i 2016 

Undergrupper Vægt Ultimo 2011 Ultimo 2016 Rullende femårs 
gennemsnit 

BYG 61: Jordarbejde 35 pct. 98,15 103,37 1,04 pct. 

BYG 61: Asfaltarbejde 15 pct. 108,15 104,59 -0,67 pct.

BYG 42: Byggeomkostningsindeks for boliger 30 pct. 93,70 102,10 1,73 pct. 

PRIS 11: Gennemsnit af følgende undergrupper: 

» Væskepumper også med målere, væskeelevatorer
» Haner, ventiler og lignende tilbehør til rørledninger, kedler, kar o.l.

20 pct. 104,45 

105,60 

103,30 

110,65 

108,30 

113,00 

1,16 pct. 

0,51 pct. 

1,81 pct. 

Vægtet rullende femårs prisudvikling:  

𝟎, 𝟑𝟓 ∙ 𝟏, 𝟎𝟒 + 𝟎, 𝟏𝟓 ∙ (−𝟎, 𝟔𝟕) + 𝟎, 𝟑 ∙ 𝟏, 𝟕𝟑 + 𝟎, 𝟐 ∙ 𝟏, 𝟏𝟔 1,02 pct. 

Kilde: Forsyningssekretariatets beregning er baseret på tal fra Danmarks Statistiks ”BYG 61: Omkostningsindeks for anlæg efter art 

og indekstype” (undergrupperne ”Jordarbejde mv.” samt ”Asfaltarbejde”), ”BYG 42: Byggeomkostningsindeks for boliger efter 

hovedindeks, delindeks og art” (hovedindekset ”Byggeomkostningsindeks for boliger”, delindekset ”Byggeomkostningsindeks i alt” 

og art ”I alt”) og ”PRIS 11: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning efter varegruppe” (varegrupperne ”Væskepumper også med 

målere, væskeelevatorer” og ”Haner, ventiler og lignende tilbehør til rørledninger, kedler, kar o.l.” under gruppe 84). 

http://www.statistikbanken.dk/BYG61 

http://www.statistikbanken.dk/BYG42 

http://www.statistikbanken.dk/PRIS11 

Prisudviklingen fra ultimo 2011 til ultimo 2016 var 1,02 pct. jf. tabel 2.2. 

__________________ 

2

 Se bilag 1 til modelpapiret for benchmarkingmodellen, som årligt er offentliggjort på Forsyningssekretariatets hjemmeside 

https://www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/%C3%B8konomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/ samt ”Pris- og 

produktivitetsudvikling” for den økonomiske ramme for 2017, som kan findes her: https://www.kfst.dk/vandtilsyn/

økonomiske-rammer/analyser/ 

http://www.statistikbanken.dk/BYG61
http://www.statistikbanken.dk/BYG42
http://www.statistikbanken.dk/PRIS11
http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Modelbeskrivelse-og-resultater
https://www.kfst.dk/vandtilsyn/økonomiske-rammer/analyser/
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3 Kapitel 3 
Produktivitetsudviklingen 

Større vandselskaber, med en årlig debiteret vandmængde på over 800.000 m3, skal blandt 

andet have korrigeret den økonomiske ramme med et generelt effektiviseringskrav til an-

lægsomkostningerne, som fastlægges på baggrund af udviklingen i produktiviteten. Det gene-

relle effektiviseringskrav sikrer, at hvert vandselskab løbende øger sin effektivitet i takt med, 

at produktiviteten og effektiviteten øges i andre erhverv.  

Det generelle effektiviseringskrav er baseret på timeproduktivitetsudviklingen i bygge- og 

anlægssektoren, som indgår med en vægt på 70 pct., og på timeproduktivitetsudviklingen i 

den markedsmæssige økonomi, som indgår med en vægt på 30 pct. (ØR-bekendtgørelsens § 

10, stk. 2).  

Produktivitetsudviklingen opgjort efter disse indeks kan udvise betydelige variationer fra år 

til år. Derfor beregnes udviklingen som et rullende gennemsnit af produktivitetsudviklingen i 

de fem seneste år, som er tilgængelige på tidspunktet for fastsættelsen af prisloftet. Herved 

sikres en mere stabil og forudsigelig udvikling i det generelle effektiviseringskrav. 

3.1 Det generelle effektiviseringskrav til anlægsomkostninger i de økonomiske ram-

mer fastsat i 2017 

I de økonomiske rammer for spildevandsselskaberne for 2018 og 2019 fastsættes selskaber-

nes generelle effektiviseringskrav som et vægtet gennemsnit af det rullende femårs gennem-

snit i timeproduktivitetsudviklingen, som er tilgængelig på tidspunktet for fastsættelse af de 

økonomiske rammer.  

Tabel 3.1 Den gennemsnitlige produktivitetsudvikling i 2016 

Undergrupper Vægt  2016 

NP23: Bygge og anlæg 70 pct. 2,22 

NP23: Markedsmæssig økonomi 30 pct. 0,72 

Vægtet gennemsnit (𝟎, 𝟕 ∙ 𝟐, 𝟐𝟐 + 𝟎, 𝟑 ∙ 𝟎, 𝟕𝟐) 100 pct. 1,77 

Note 1: Markedsmæssig økonomi omfatter alle sektorer på nær ”Offentlig forvaltning og service” og ”Non-profit institutioner 

rettet mod husholdninger”. 

Kilde: Forsyningssekretariatets beregning er baseret på tal fra Danmarks Statistiks ”NP23: Arbejdsproduktivitet efter branche og 

prisenhed” for brancherne ”F. Bygge og anlæg” og ”Markedsmæssig økonomi i alt” og prisenheden ”Årlig vækstrate i pct., 2010-

priser, kædede værdier, rullende 5-års gennemsnit” for året 2016. 

http://www.statistikbanken.dk/NP23 

 
 

Den gennemsnitlige produktivitetsudvikling i 2016 var 1,77 pct., jf. tabel 3.1. 

Ovenstående tal er beregnet på baggrund af timeproduktivitetsudviklingen. Timeproduktivi-

tetsudviklingen betegnes også for arbejdsproduktivitetsudviklingen og opgør den reale værdi-

tilvækst, der sker i samfundet eller i udvalgte erhverv, opgjort per arbejdstime. Bedre udnyt-

telse af kapital, arbejdskraft eller teknologisk udvikling vil eksempelvis føre til højere time-

produktivitet. 

http://www.statistikbanken.dk/NP23

