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Høringsnotat til ”OPEX-netvolumenmål for drikkevandsselskaberne 

– Teknisk beregning af omkostningsækvivalenter til brug for OPEX-

del af benchmarkingmodellen for 2019 og frem” 
 

Forsyningssekretariatet sendte den reviderede OPEX-del af benchmar-

kingmodellen for drikkevandsselskaber i høring den 23. november 2017 

frem til og med den 7. december 2017. I det følgende er høringssvarene 

gengivet sammen med sekretariatets svar herpå.  

Forsyningssekretariatet har i alt modtaget 6 høringssvar. 

Følgende høringspartnere har fremsendt bemærkninger til udkastet: 

TREFOR Vand A/S, DANVA, Frederikshavn Vand A/S, Aarhus Vand 

A/S, Lyngby-Taarbæk Vand A/S og DIN Forsyning A/S. 

Høringssvar, som indeholder selskabsspecifikke forhold, besvarer vi di-

rekte til selskabet. Det er dermed kun de generelle bemærkninger, som vi 

vil gennemgå i dette notat. 

Høringssvarene har især berørt følgende punkter: 

1. Modellering 

2. Boringer 

3. Vandværker 

4. Manglende vandtårne 

5. Trykforøger- og trykreduktionsstationer 

6. Rentvandsledninger og stik 

7. Målere og kunder 

8. Generel administration 

 

I det følgende gennemgås høringssvarene til ovennævnte punkter. Kom-

mentarer hertil er anført i kursiv. 

 

Modellering 

I de indsendte høringssvar er der nogle overordnede bemærkninger ved-

rørende modelleringen af omkostningsækvivalenterne. Disse bemærknin-

ger behandles emnevist nedenfor. 
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Datatransformationer 

DANVA angiver, at vi skal være opmærksomme på, hvorvidt stordrifts-

fordele eller stordriftsulemper i benchmarkingmodellen er realiserbare, 

eller om det er rammevilkår. 

Vi har vurderet, at der er økonomisk intuition bag antagelsen om stor-

driftsfordele i de tre modeller, der indeholder stordriftsfordele. Vi be-

mærker endvidere, at der ikke er nogen markante stordriftsfordele i de tre 

modeller. 

Konstantled 

DANVA angiver, at vi skal være opmærksomme på, at konstantled tilgo-

deser mindre selskaber. DANVA mener, at der skal tages højde for dette, 

når vi udvælger fronten. 

Vi vil i udvælgelsen af frontselskaber være opmærksomme på andelen af 

faste omkostninger i selskabernes netvolumenmål. Samtidig vil vi være 

opmærksomme på, at større selskaber ikke ser mindre effektive ud end 

mindre selskaber på grund af faste omkostninger. 

 

Store selskaber 

Aarhus Vand A/S, TREFOR Vand A/S og DANVA angiver, at omkost-

ningsækvivalenterne har svært ved at beskrive omkostningerne for store 

selskaber.  Dette medfører, at flere af de store selskaber ikke er repræsen-

tative for de enkelte costdrivere, og at korrelationen mellem de faktiske 

driftsomkostninger og netvolumen er lavere for de store selskaber i for-

hold til de mindre selskaber. Aarhus Vand A/S mener, at udfordringen 

bør håndteres ved hjælp af enten variabelt skalaafkast eller ekstra forsig-

tighedshensyn. DANVA angiver, at vi skal være opmærksomme på, om 

frontselskaberne allerede i fastsættelsen af omkostningsækvivalenterne er 

ekskluderet grundet særlige forhold eller rammevilkår. 

Vi er opmærksomme på, at der er en større usikkerhed forbundet med 

omkostningsækvivalenterne hos de store selskaber i forhold til de mindre 

selskaber. Det skyldes, at de anvendte regressioner er bedst til at forudsi-

ge omkostninger i de intervaller, hvor der er flest selskaber. 

I udvælgelsen af de enkelte omkostningsækvivalenter har vi lagt vægt på, 

at flest mulige selskaber skal være repræsentative. Det har imidlertid 

været nødvendigt at anvende omkostningsækvivalenter, hvor der indgår 
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outliers. Det skyldes, at vi både har lagt vægt på, at modellerne skal være 

intuitive og give gode statistiske egenskaber. 

Når TOTEX benchmarkingmodellen for drikkevandsselskaberne, hvori 

denne reviderede OPEX-del indgår, bliver fastlagt, ser vi på forskellige 

elementer, der kan påvirke benchmarkingmodellens resultater. Herunder 

undersøger vi eksempelvis skalaafkast samt behov for tætheds- og alders-

korrigerede netvolumenmål til at korrigere for forhold, som omkost-

ningsækvivalenter ikke direkte fanger. Dette vil blive beskrevet i bench-

markingpapiret, som sendes i høring i sommeren 2018. 

Incitamenter til fusioner grundet stordriftsfordele 

DIN Forsyning A/S angiver, at modellen ikke giver incitamenter til fusi-

oner, da flere af costdriverne antages at have stordriftsfordele. 

  

Det er ikke formålet med benchmarkingmodellen at give incitamenter til 

hverken fusioner eller spaltninger. Formålet med benchmarkingmodellen 

er at identificere et selskabs effektiviseringspotentiale uanset selskabets 

størrelse. Hvis ikke OPEX-delen af benchmarkingmodellen tog hensyn til 

stordriftsfordele, ville et selskab kunne blive vurderet til at være effektivt 

udelukkende på baggrund af deres størrelse og ikke deres økonomiske 

performance. 

 

Boringer 

DANVA angiver, at der er flere ikke-påvirkelige rammevilkår, som på-

virker selskabernes omkostninger, men ikke er med i modellen. DANVA 

angiver herudover, at stordriftsantagelsen for boringer ikke altid kan rea-

liseres ved fusioner. 

Vi er opmærksomme på, at der kan være forskellige rammevilkår, som 

påvirker selskabernes omkostninger. Vi har både i forbindelse med ind-

beretning og den efterfølgende modellering vurderet, at vi skal begrænse 

antallet af variable. Hvis vi medtager for mange variable i en model, bli-

ver den insignifikant, hvilket betyder, at vi ikke kan anvende resultaterne. 

Selskaberne har mulighed for at søge om særlige forhold, hvis de mener, 

at der gælder særlige rammevilkår for netop dem, som stiller dem dårli-

gere i benchmarkingmodellen. 
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Vi har ikke fundet nogen årsager til, at fusionerede selskaber ikke kan 

hente stordriftsfordelene til boringer. Vi har medtaget en relativt lille 

stordriftsfordel i modellen, hvilket vi vurderer, at selskaberne kan hente, 

selvom der findes særlige rammevilkår. Hvis et fusioneret selskab kan 

påvise, at stordriftsfordelene ikke kan realiseres, vil vi behandle den en-

kelte sag i forbindelse beregningen af selskabets effektiviseringspotentia-

le. 

 

Vandværker 

DIN Forsyning A/S angiver, at konstantleddet i modellen til vandværker 

bør være afhængigt af antal vandværker i stedet for et samlet konstantled. 

Selskabet angiver derudover, at de mener, at det er forkert udelukkende at 

fokusere på den udpumpede vandmængde. Selskabet mener, at vi bør 

tage et gennemsnit mellem den udpumpede vandmængde og den maksi-

male kapacitet, ligesom vi gør det på costdriveren renseanlæg for spilde-

vandsselskaberne.  

 

DANVA angiver, at det skaber en mere unuanceret model at slå vandbe-

handling af type 1 og 2 sammen. DANVA angiver yderligere, at der er 

stor forskel på behandlingsniveauet i type 3. Selskaberne skal derfor have 

mulighed for at få en kompensation for særlig avanceret vandbehandling. 

  

Vi medgiver, at det intuitivt giver bedre mening med en antalsparameter. 

Vi har derfor testet, hvorvidt en model med antalsparameter i stedet for et 

konstantled kunne forklare omkostningerne bedre. Det var dog ikke til-

fældet, idet antalsparameteren viste sig at være negativ og ikke-

signifikant. Vi vurderede, at en negativ ikke-signifikant antalsparameter 

vil være mindre intuitiv end et positivt signifikant konstantled.  

 

Det har ikke været muligt at estimere en model, hvor gennemsnittet mel-

lem den udpumpede vandmængde og den maksimale kapacitet bruges 

som parameter. Det skyldes, at vi i indberetningen til den reviderede 

OPEX-del af benchmarkingmodellen ikke har efterspurgt data for den 

maksimale kapacitet af vandværkerne. Hvilke data, vi har efterspurgt i 

indberetningen, er koordineret med repræsentanter fra branchen og har 

været i høring hos branchen.  

 

Vi er opmærksomme på, at der kan være forskel på omkostningsniveauet 

for vandbehandling af type 1 og 2. Det har ikke været muligt at have de 
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to typer separat med i modellen, da der er få selskaber, som har vandbe-

handling type 1. Vi sørger hvert år for at udarbejde et grundigt kvalitets-

tjek af frontselskaberne, hvor vi undersøger, om de er repræsentative. Vi 

vil fremadrettet være opmærksomme på, hvor meget frontselskaberne får 

i netvolumenbidrag fra vandbehandling type 1. 

 

Vi er ligeledes opmærksomme på, at der kan være store forskelle på be-

handlingsniveauet i type 3. Hvis selskaberne kan påvise, at de har en 

særlig dyr renseproces, og at der ligger en rammebetingelse til grund, 

har de mulighed for at søge om særlige forhold. 

 

Manglende vandtårne 

Lyngby-Taarbæk Vand A/S angiver, at selskaberne har skullet indberette 

antallet af vandtårne. Selskabet undrer sig over, hvorfor de ikke er en del 

af benchmarkingmodellen. 

Omkostningerne til vandtårne er blevet indberettet sammen med omkost-

ningerne til vandværker. Dette medfører, at vandtårne skal inkluderes i 

modellen for vandværker. 

Det er ikke lykkedes os at skabe en model, hvor vandtårne indgår direkte. 

Omkostningerne til vandværker og vandtårne har varieret for meget på 

de selskaber, som har vandtårne, til at omkostningen har været signifi-

kant. 

Vi har derfor valgt at anvende en model uden vandtårne, hvor vi til gen-

gæld sikrer os, at resultaterne er troværdige og statistiske korrekte. 

 

Trykforøger- og trykreduktionsstationer 

Lyngby-Taarbæk Vand A/S angiver, at der er sket en markant ændring på 

omkostningsækvivalenter for trykforøgerstationer. Selskabet har svært 

ved at overholde den nye omkostning. 

Vi har testet en række forskellige modeller, og valgt den endelige model 

ud fra flere kriterier som f.eks. økonomisk intuition, statistiske egenska-

ber og antallet af outliers. 

Der har generelt været en markant ændring på trykforøger- og trykreduk-

tionsstationerne i alle intervaller. Dette kan skyldes, at den gennemsnitli-
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ge omkostning i branchen for at drive trykforøger- og trykreduktions sta-

tioner er faldet, samt at vi har indført costdriveren generel administrati-

on. Generel administration udgør en stor del af det samlede netvolumen-

mål og har dermed reduceret netvolumenbidragene fra de resterende 

costdrivere. De nye omkostningsækvivalenter kan derfor ikke sammenlig-

nes direkte med de forhenværende. 

 

Rentvandsledninger og stik 

DANVA angiver, at der kan være selskaber med lange rentvandslednin-

ger og få stik i land- og sommerhuszonen, som bliver underkompenseret i 

benchmarkingmodellen, da der ikke tages hensyn til længden af rent-

vandsledninger i disse zoner. Samtidigt kan der være selskaber med korte 

rentvandsledninger og mange stik i by-, city- og indre cityzonen, som 

bliver underkompenseret, da der ikke tages hensyn til antal stik i disse 

zoner. 

Endvidere angiver Lyngby-Taarbæk Vand A/S, at der er sket en markant 

ændring på omkostningsækvivalenter for ledninger og stik samt trykfor-

øgerstationer. Selskabet har svært ved at overholde den nye omkostning, 

da faktorer som bebyggelsestætheden og trafikkoordinering grundet tæt 

trafik forhøjer vedligeholdelsesomkostningerne. 

Vi vurderer, at omkostningsækvivalenten til rentvandsledninger og stik 

har stærke statistiske egenskaber og har god økonomisk intuition. I land- 

og sommerhuszonen vil det typisk være stikkene, som driver størstedelen 

af omkostningerne. I by-, city- og indre cityzonen vil det derimod være 

længden af ledninger, da der er et større slid på ledninger i disse zoner. 

Der er desuden en meget høj korrelation mellem antal stik og længden af 

ledninger, hvilket betyder, at det kun er i sjældne tilfælde, at et selskab 

har et anderledes forhold mellem de to underliggende forhold end de 

resterende selskaber. 

Vi er opmærksomme på, at der kan være selskaber, som har en særlig 

konstruktion på ledningsnettet, som vi ikke har modelleret. Hvis selska-

berne kan påvise dette, og at der ligger en rammebetingelse til grund, har 

de mulighed for at søge om særlige forhold. 

 

Som for de andre costdrivere, har vi testet en række forskellige modeller 

og har valgt den endelige model ud fra flere kriterier som f.eks. økono-

misk intuition, statistiske egenskaber og antallet af outliers. 
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Vi bemærker, at længden af rentvandsledning i city- og indre cityzonen i 

kilometer er meget signifikant. Der er derfor stor sikkerhed for, at de 

selskaber med ledninger i city- og indre cityzonen i gennemsnit bruger 

36.417, 47 kr. per kilometer rentvandsledning. Der er kun to outliers i 

modellen, og der er en høj R2 værdi. Herudover viser de forskellige plots, 

at modellens antagelser er overholdt. Det betyder, at de statistiske egen-

skaber er særdeles stærke i den valgte model. Vi har ikke fundet en øko-

nomisk intuition for, at den valgte model ikke forudsiger omkostningerne 

korrekt. 

Da omkostningen er en gennemsnitsbetragtning, vil der være selskaber, 

som har højere omkostninger i city- og indre cityzonen. Dette kan blandt 

andet skyldes, at selskaber beliggende i den samme zone stadig kan ople-

ve forskellige tætheder. Vi forventer derfor fortsat at undersøge, om der 

er en sammenhæng mellem tæthed og forholdet mellem selskabernes 

driftsomkostninger og netvolumenmål igennem det tæthedskorrigerede 

netvolumenmål. Hvis der er en sammenhæng, vil selskaber som opererer 

i tættere befolkede områder blive kompenseret i benchmarkingmodellen. 

Dette vil blive beskrevet i benchmarkingpapiret, som sendes i høring i 

sommeren 2018. 

Vi bemærker, at der fortsat er en stor forskel på omkostningerne i de for-

skellige zoner, og vi vurderer derfor, at modellen tager højde for de for-

dyrende forhold, som selskabet oplever. 

 

Målere og kunder: 

DIN Forsyning A/S angiver, at vi med fordel kunne anvende en zoneind-

deling til at gruppere målere, da det tager længere tid at servicere en må-

ler, hvis der er flere kilometer mellem husene. DIN Forsyning A/S angi-

ver derudover, at stordriftsfordelene er en anelse overvurderede, og at det 

vil være mere retvisende, hvis stordriftsfordelene aftager efterhånden, 

som selskabet får flere kunder. 

 

DANVA angiver ligeledes, at der kan være problemer med stordriftsfor-

delene, da figur 3.15 i ”OPEX-netvolumenmål for drikkevandsselskaber-

ne – Teknisk beregning af omkostningsækvivalenter til brug for OPEX-

del af benchmarkingmodellen for 2019 og frem” viser, at stordriftsforde-

len ikke er skalerbar for selskaber over en vis størrelse. 
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Det har ikke været muligt at estimere en model, hvor målere er inddelt 

efter zone, da selskaberne i indberetningen til den reviderede OPEX-

model ikke har zoneinddelt antal målere. Det skyldes, at vi i indberetnin-

gen til den reviderede OPEX-model ikke har efterspurgt data til zoneind-

deling af målere. Hvilke data vi har efterspurgt i indberetningen er koor-

dineret med repræsentanter fra branchen. 

 

Stordriftsfordelen ved målere og kunder er forholdsvist begrænset. Jo 

tættere parameteren er på 1, des mindre stordriftsfordele er der, og pa-

rameteren i modellen for målere og kunder er på 0,9052.  

 

I arbejdet med at estimere den bedste model for målere og kunder er det 

testet, om en lineær model uden stordriftsfordele vil estimere omkostnin-

gerne bedre. Vi har vurderet, at dette ikke er tilfældet. Det skyldes blandt 

andet antallet af outliers i den lineære model. Der er en tendens til, at 

mange og primært store selskaber bliver sorteret fra. Derudover er de 

statistiske egenskaber i den lineære model ikke nær så gode, som i model-

len med stordriftsfordele. Vi vil derfor fortsat vurdere, at en model med 

stordriftsfordele, er den bedste til at estimere omkostningerne forbundet 

med målere og kunder.  

 

Generel administration 

DANVA opfordrer til, at vi udarbejder en tydelig definition af debiteret 

vandmængde for både drikke- og spildevand. 

Vi vurderer, at det er vigtigt, at alle selskaber er sikre på en ens definiti-

on af debiteret vandmængde. Vi vil derfor indarbejde en tydelig definition 

til de kommende indberetninger. 


