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Eksempler på beregning af effektiviseringskrav 
 
Nedenfor er der beskrevet tre eksempler, der illustrerer, hvorledes 
forsyningernes effektiviseringspotentiale omregnes til det 
effektiviseringskrav som forsyningen skal reducere sine driftsomkostninger i 
prisloftet med.   
 
 
 
Eksempel 1: Større driftsomkostninger i prisloftet end de faktiske 
driftsomkostninger (DOiPL ≥ FADO) 
 
Forsyning A har: 
 

- Driftsomkostninger i prisloftet (DOiPL) på 42.000.000 kr. 
- Faktiske driftsomkostninger (FADO) på 34.00.000 kr. 

 
Det vil sige, forsyning A har ”luft” i prisloftet da DOiPL er større end 
FADO. 
 
Effektiviseringspotentialet for forsyning A er beregnet til 55 pct., svarende 
til de effektiviseringspotentialer som fremgår for forsyningerne i tabel 3 og 
4 i papiret ”Resultatorienteret benchmarking af vand- og 
spildevandsforsyningerne”. 
 
Det fremgår af afsnit 4.6.2.1 på side 39 i papiret ”Resultatorienteret 
benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne” at udgangspunktet for 
beregningen af effektiviseringskravet er 1/5 af det beregnede 
effektiviseringspotentiale. 
 
 Forsyning A’s effektiviseringskrav bliver derfor: 
 
(1/5 * 0,55) * 42.000.000 kr. = 4.620.000 kr. 
 
Forsyning A får således reduceret sine DOiPL til: 
 
 42.000.000 kr. - 4.620.000 kr. = 37.740.000 kr. 
 
Ifølge modellen beskrevet i afsnit 4.6.2.2 på side 39 i papiret 
”Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne” 
kan en forsyning der har større driftsomkostninger i prisloftet end de 
faktiske driftsomkostninger (DOiPL ≥ FADO) maksimalt få et 
effektiviseringskrav, som medfører at de effektivitetskorrigerede DOiPL 
udgør minimum 95 pct. af de faktiske driftsomkostninger (FADO). 
 
I forsyning A’s situation, ligger de effektivitetskorrigerede DOiPL stadig 
over FADO og forsyningen skal derfor ikke effektivisere sine FADO. 
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En årsag til at DOiPL ≥ FADO kan skyldes, at der allerede i perioden 2003-
2005 og frem til 2010 har fundet en effektivisering sted i forsyningen. 
 
 
Eksempel 2: Driftsomkostninger i prisloftet er lig de faktiske 
driftsomkostninger (DOiPL = FADO) 
 
Forsyning B har: 
 

- DOiPL på 10.000.000 kr. 
- FADO på 10.000.000 kr. 

 
Effektiviseringspotentialet for forsyning B er beregnet til 35 pct. 
 
Forsyning B’s effektiviseringskrav bliver da. 
 
(1/5 * 0,35) * 10.000.000 kr. = 700.000 kr.  
 
Ifølge modellen beskrevet i afsnit 4.6.2.2 på side 39 i papiret 
”Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne” 
kan en forsyning der har større driftsomkostninger i prisloftet end de 
faktiske driftsomkostninger (DOiPL ≥ FADO) maksimalt få et 
effektiviseringskrav, som medfører at de effektivitetskorrigerede DOiPL 
udgør minimum 95 pct. af FADO. 
 
Det vil sige, forsyning B kan i dette tilfælde maksimalt få et 
effektiviseringskrav på 5 pct. Det beregnede effektiviseringskrav reduceres 
derfor til 500.000 kr. således at forsyningens effektivitetskorrigerede DOiPL 
bliver: 
 
10.000.000 kr. - 500.000 kr. = 9.500.000 kr. (svarende til at 
effektiviseringskrav på 5 pct.) 
 
Det vil sige forsyning B skal reducere sine faktiske driftsomkostninger 
(FADO) med 500.000 kr. (5 pct.) 
 
 
Eksempel 3: Mindre driftsomkostninger i prisloftet end de faktiske 
driftsomkostninger (DOiPL ≤ FADO) 
 
Forsyning C har: 
 

- DOiPL på 10.000.000 
- FADO på 11.000.000 

 
Det vil sige, forsyning C har større FADO end DOiPL. 
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Ifølge modellen beskrevet i afsnit 4.6.2.2 på side 40 i papiret 
”Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne” 
kan en forsyning der har DOiPL ≤ FADO kunne komme i en situation hvor 
forsyningen reelt skal effektivisere sine FADO med mere end 5 pct. 
 
Effektiviseringspotentialet for forsyning C er beregnet til 30 pct. 
 
Da DOiPL ≤ FADO reduceres effektiviseringskravet fra 6 pct. (1/5 * 30 
pct.) til 5 pct. som udgør det maksimale effektiviseringskrav en forsyning 
kan få. 
 
Det vil sige forsyning C’s effektivitetskorrigerede DOiPL bliver: 
 
10.000.000 kr. - (0,05 * 10.000.000 kr.) = 9.500.000 kr. 
 
Det vil sige forsyning C skal reducere sine FADO med: 
 
11.000.000 kr. - 9.500.000 kr. = 1.500.000 kr.  
 
Det svarer til, at forsyning C skal reducere sine FADO med 13,6 pct. da 
forsyning C i forvejen har højere FADO end DOiPL: 
 
1.500.000 kr./11.000.000 kr. = 13,6 pct. 
  
 
 


