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Omkostningsækvivalenten for renseanlæg 

1.1 Indledning 

Dette metodepapir  beskriver, hvordan vi i forhold til OPEX-revisionen i 2017 har genberegnet 

omkostningsækvivalenten for renseanlæg (herefter omkostningsækvivalenten). Det indebæ

rer en ny model for de forhold, der forventes at påvirke driftsomkostningerne ved at drive 

renseanlæg.  

Siden revisionen i 2017 er vi blevet opmærksomme på uhensigtsmæssigheder ved den tidlige

re omkostningsækvivalent. Det knytter sig til: 

Forholdet mellem belastningstyperne BOD, COD og kvælstof  

Datagrundlaget fra OPEX-revisionen, der er angivet på selskabsniveau og ikke for de enkel

te renseanlæg.  

Vi har de seneste år oplevet et stort antal ansøgninger om særlige forhold, der vedrører for

holdet mellem COD og BOD. I den nuværende model er et selskabs belastningsgrad alene givet 

ved BOD. De mange ansøgninger om særlige forhold vidner om, at et selskabs belastningsgrad 

ikke alene er givet ved BOD, men også COD og kvælstof, og at forholdet mellem de tre belast

ningstyper varierer på tværs af renseanlæg. Af den årsag ønsker vi at inkorporere COD og 

kvælstof i målet for et selskabs belastningsgrad. Dels for at lette selskaberne ved at undgå 

ansøgninger om særlige forhold og dels for at opnå en så retvisende model som muligt.  

Den tidligere omkostningsækvivalent blev beregnet ud fra et datagrundlag, hvor det ikke var 

muligt at henføre et selskabs samlede omkostninger ved at drive renseaktiviteter til hvert af 

de pågældende renseanlæg. Det resulterede i et datagrundlag med relativt få observationer, 

hvorfor vi eksempelvis fandt det nødvendigt at pulje flere af rensetyperne samt land- og byzo

nerne.  

I december 2018 bad vi derfor de selskaber, der havde indberettet til revisionen i 2017, om 

ekstraordinært at indberette data til genberegning af omkostningsækvivalenten for rensean-

læg. Formålet er, at modellen bruger et mål for belastningsgrad, der er baseret på BOD, COD 

og kvælstof, samt en kontering af driftsomkostninger for hvert renseanlæg, således at model

len angiver en mere retvisende sammenhæng mellem et renseanlægs omkostninger, rensety

pe og zoneplacering til brug i benchmarkingen. 

Modellen for renseanlæg 

Godkendt kapacitet og faktisk belastningsgrad som input 

Et renseanlægs godkendte kapacitet indgår i modellen som udtryk for et renseanlægs størrel

se. Tankegangen bag er, at den godkendte kapacitet udtrykker den maksimale belastning, et 

renseanlæg kan håndtere, mens den faktiske belastning er betinget af eksterne forhold, der 

påvirker belastningen af vandet, som renseanlægget skal rense. Vi forventer, at der eksempel

vis er højere faste omkostninger forbundet med større renseanlæg, hvorfor vi ønsker både at 

medtage den godkendte kapacitet og den faktiske belastning i målet for et selskabs belast

ningsgrad.  
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Et renseanlægs godkendte kapacitet er angivet i personækvivalenter (PE) og er fastsat på 

baggrund af anlæggets seneste udledningskapacitet. Den faktiske belastning er ligeledes angi

vet i PE, men er opgjort på grundlag af gennemsnittet af de månedlige indløbsprøver for hen

holdsvis BOD, COD og kvælstof. 1 PE i BOD svarer til 60 g/dag, mens det svarer til henholdsvis 

125 g/dag og 12 g/dag for COD og kvælstof. Af hensyn til sammenlignelighed er de tre belast

ningstyper konverteret til samme måleenhed, PE. 

I overensstemmelse med tidligere metode har vi valgt fortsat at benytte et gennemsnit mellem 

den godkendte kapacitet og den faktiske belastning som parameter for forholdet, der driver et 

renseanlægs driftsomkostninger. Vi anvender det niveau for den faktiske belastning, der har 

den højeste værdi for henholdsvis BOD, COD eller kvælstof. I forhold til tidligere tager model

len forbehold for, at der er selskaber, hvis niveau af COD eller kvælstof er højere end det målte 

BOD. Dermed undgår selskaberne fremadrettet at skulle søge om særlige forhold for dette. 

Samtidig opnår vi en mere retvisende model baseret på observationer for de højest målte 

belastningsgrader.  

Modelspecifikation 

Formålet med omkostningsækvivalenten er at finde en sammenhæng mellem driftsomkost

ninger og tilhørende underliggende forhold som kapacitet, belastning, rensetype og zonepla

cering. Sagt på en anden måde ønsker vi at forklare, hvordan driftsomkostningerne påvirkes, 

når eksempelvis belastningsgraden ændrer sig. For en nærmere beskrivelse af den anvendte 

økonometriske metode samt de statistiske overvejelser se metodepapiret OPEX

netvolumenmål (august 2017)
1
.  

I forbindelse med beregningen af omkostningsækvivalenten for minirenseanlæg har selska

berne indberettet antal minirenseanlæg og de tilhørende driftsomkostninger per selskab. Det 

betyder, at vi ikke kan foretage samme kontering som for renseanlæg, hvorfor renseanlæg og 

minirenseanlæg er estimeret hver for sig. 

Det er fortsat vores forventning, at driftsomkostningerne ved at drive renseanlæg er påvirket 

af renseanlæggets kapacitet, belastningsgrad, rensetype og hvorvidt renseanlægget er placeret 

i land- eller byzonen. Rensetypen er angivet som en kombination af mekanisk (M), kemisk (K) 

og biologisk (B) rensning samt nitrifikation (N) og denitrifikation (D) per renseanlæg fordelt 

efter land- og byzone. Tankegangen bag opdelingen efter land- og byzone er, at det er dyrere 

at udføre renseaktivitet i byzonen eventuelt på grund af højere omkostninger til reduktion af 

lugtgener.  

Modellen indeholder to input: Gennemsnittet mellem godkendt kapacitet og faktisk belastning 

målt i PE og zoneplacering. Zoneplacering er en såkaldt binær variabel. Det betyder, at den 

antager værdien 1 for renseanlæg placeret i landzonen, og 0 for renseanlæg i byzonen. Den 

valgte model er beskrevet i ligning (1). Y angiver de årlige driftsomkostninger ved at drive 

renseanlæg, 𝛽0 angiver skæringspunktet, X1 er et gennemsnit mellem den godkendte kapacitet 

og den maksimale belastningsgrad målt i BOD, COD og N, mens X2 markerer, om det pågæl

dende renseanlæg er placeret i land- eller byzonen.  

(1) 𝑌 = 𝛽0𝑋1
𝛽1𝑒𝛽2𝑋2  

Det indebærer at estimere modellen 

(2) log(𝑌) = log(𝛽0) +  𝛽1 log(𝑋1) +  𝛽2𝑋2 

1
https://www.kfst.dk/media/46749/opex-netvolumenmaal.pdf

https://www.kfst.dk/media/46749/opex-netvolumenmaal.pdf
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Indledningsvist har vi testet, om der er signifikant forskel i de fundne effekter på tværs af de 

forskellige rensetyper. Det har ført til, at rensetyperne MB, MK, MBK og MBN er slået sammen 

som følge af insignifikans mellem rensetyperne eller for få observationer. Det betyder, at ren

setyperne er inddelt i følgende fire puljer: M, MB/MK/MBK/MBN, MBNK/MBND og MBNKD.  

Efterfølgende har vi testet betydningen af zoneplaceringen. Resultaterne viser, at det kun er 

for rensetypen MBNKD, at zone har en signifikant effekt. Der er eksempelvis ingen rensean

læg, der udfører rens af typen MBK i byzonen. Modellen for MBNKD adskiller sig dermed fra 

de øvrige rensetyper, da dennes model som den eneste indeholder zoneplacering. Det betyder, 

at modellen for M, MB/MK/MBK/MBN og MBNK/MBND er givet ved: 

(3) 𝑌 = 𝛽0𝑋1
𝛽1  

Det indebærer at estimere modellen 

(4) log(𝑌) = log(𝛽0) +  𝛽1 log(𝑋1) 

Det gælder for alle kombinationer af rensetyper samt for minirenseanlæg, at vi har undersøgt 

data for outliers. Det er vores vurdering, at datasættet ikke indeholder outliers, hvorfor samt

lige renseanlæg indgår i beregningerne.  

Model for MBNKD 

Omkostningsækvivalenten ved at drive renseanlæg af rensetypen MBNKD er givet af tabel 1. 

Tabel 1: Regressionsanalysens resultater for rensetypen MBNKD 

Variabel Koefficient Spredning t-værdi p-værdi 

Skæringspunkt 7,5176 0,2928 25,67 < 2e-16 *** 

Log(PE) 0,7274 0,0280 26,01 < 2e-16 *** 

Landzone -0,1780 0,0791 -2,25 0,026 * 

Antal observationer: 188  
Justeret R2= 0,822 
Kappa = 1,1272 

Omkostningsækvivalenten for et renseanlæg af rensetypen MBNKD fås ved indsættelse af 

resultaterne fra tabel 1 i ligning (2) og er givet af ligning (5): 

(5) 𝑌 = 𝑒7,5176 ∙ 𝑃𝐸0,7274 ∙ 𝑒−0,1780∙𝐿𝑎𝑛𝑑𝑧𝑜𝑛𝑒 ∙ 1,1272 

Det tredje led på højre side indeholder den binære variabel landzone. Det tilhørende parame

terestimat på -0,178, jf. tabel 1, angiver forskellen i omkostningsniveauet mellem renseanlæg i 

land- og byzonen. Det negative parameterestimat indikerer, at der er lavere omkostninger 

forbundet med at drive renseaktiviteter i landzonen end i byzonen. Det fremgår ved at indsæt

te henholdsvis 0 og 1 på landzones plads i ligningen. For renseanlæg i byzonen svarer det til, at 

tredje led bliver e-0,178*0 =1, mens det for renseanlæg i landzonen svarer til e-0,178*1=0,8369. Fjer
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-de led er en konstant, der udgør korrektionsfaktoren. Den er beregnet på baggrund af stan

dardafvigelsen og er betegnet ved kappa
2
.   Det giver to modeller for rensetypen MBNKD:           

(6)Land:  𝑌 = 1840,1456 ∙ 𝑃𝐸0,7274 ∙ 0,8369 ∙ 1,1272 = 1735,9962 ∙ 𝑃𝐸0,7274

(7)By: 𝑌 = 1840,1456 ∙ 𝑃𝐸0,7274 ∙ 1,1272 = 2074,2122 ∙ 𝑃𝐸0,7274 

Model for MBNK/MBND 

Omkostningsækvivalenten ved at drive renseanlæg af rensetypen MBNK/MBND (3) er givet af 

tabel 2. 

Tabel 2: Regressionsanalysens resultater for rensetypen MBNK/MBND 

Variabel Koefficient Spredning t-værdi p-værdi 

Skæringspunkt 7,6615 0,4043 18,95 < 2e-16 *** 

Log(PE) 0,6743 0,0516 13,07 < 2e-16 *** 

Antal observationer: 79  
Justeret R2= 0,6852 
Kappa = 1,1689 

Omkostningsækvivalenten for et renseanlæg af rensetypen MBNK/MBND fås ved indsættelse 

af resultaterne fra tabel 2 i ligning (4) og er givet af ligning (8): 

(8) 𝑌 = 𝑒7,6615 ∙ 𝑃𝐸0,6743 ∙ 1,1689 = 2483,8452 ∙ 𝑃𝐸0,6743  

Model for MB/MK/MBK/MBN 

Omkostningsækvivalenten ved at drive renseanlæg af rensetypen MB/MK/MBK/MBN (3) er 

givet af tabel 3. 

Tabel 3: Regressionsanalysens resultater for rensetypen MB/MK/MBK/MBN 

Variabel Koefficient Spredning t-værdi p-værdi 

Skæringspunkt 7,8289 0,4433 17,662 < 2e-16 *** 

Log(PE) 0,6289 0,0694 9,068 4,95e-13 *** 

Antal observationer: 65  
Justeret R2= 0,711 
Kappa = 1,2877 

2
Kappa beregnes ved at indsætte standardafvigelsen (σ) fra estimeringen i formlen:  exp (𝜎2

2
) 
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Omkostningsækvivalenten for et renseanlæg af rensetypen MB/MK/MBK/MBN fås ved ind

sættelse af resultaterne fra tabel 2 i ligning (4) og er givet af ligning (9): 

(9) 𝑌 = 𝑒7,8289 ∙ 𝑃𝐸0,6289 ∙ 1,2877 = 3234,9142 ∙ 𝑃𝐸0,6289 

Model for M 

Omkostningsækvivalenten ved at drive renseanlæg af rensetypen M (3) er givet af tabel 4. 

Tabel 4: Regressionsanalysens resultater for rensetypen M 

Variabel Koefficient Spredning t-værdi p-værdi 

Skæringspunkt 7,7786 1,0997 7,074 1,87e-06 *** 

Log(PE) 0,5190 0,2393 2,169 0,0446 * 

Antal observationer: 19 
Justeret R2= 0,1706 
Kappa = 1,3411 

Omkostningsækvivalenten for et renseanlæg af rensetypen M fås ved indsættelse af resulta

terne fra tabel 2 i ligning (4) og er givet af ligning (10): 

(10) 𝑌 = 𝑒7,7786 ∙ 𝑃𝐸0,5190 ∙ 1,3411 = 3203,7913 ∙ 𝑃𝐸0,5190 

1.2 Modellen for minirenseanlæg 

Minirenseanlæg er renseanlæg med en kapacitet under 30 PE. Selskaberne har i forbindelse 

med den ekstraordinære indberetning til brug for genberegning af omkostningsækvivalenten 

indberettet deres samlede omkostninger ved at drive minirenseanlæg samt antallet af mini

renseanlæg. Vi har vurderet, at et indberettet omkostningsniveau på 0 kroner ikke er repræ

sentativt, hvorfor vi har valgt at fjerne disse observationer fra analysen.  

Den valgte model er beskrevet af ligning (12). Y angiver de årlige driftsomkostninger ved at 

drive minirenseanlæg, og X1 er antallet af minirenseanlæg.   

(12) 𝑌 = 𝛽1𝑋1 

Modellen inkluderer ikke et konstantled, da vi vurderer, at der kun er omkostninger forbundet 

med minirenseanlæg, såfremt et selskab faktisk driver et eller flere minirenseanlæg. Derfor er 

konstantleddet overflødigt. Omkostningsækvivalenten ved at drive minirenseanlæg kan ses af 

tabel 5: 

Tabel 5: Regressionsanalysens resultater for minirenseanlæg 

Variabel Koefficient Spredning t-værdi p-værdi 

Antal minirenseanlæg 2863,2070 315,7 9,068 4,06e-05 *** 

Antal observationer: 8 
Justeret R2= 0,9103 
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1.3 De endelige modeller 

Omkostningsækvivalenten for renseanlæg dækker over fem modeller: Fire for renseanlæg og 

en for minirenseanlæg. De er givet ved:  

Rensetype M: 𝑌 = 3203,7913 ∙ 𝑃𝐸0,5190 

Rensetype MB/MK/MBK/MBN: 𝑌 = 3234,9142 ∙ 𝑃𝐸0,6289 

Rensetype MBND/MBNK: 𝑌 = 2483,8452 ∙ 𝑃𝐸0,6743 

Rensetype MBNKD i landzone: 𝑌 = 1735,9962 ∙ 𝑃𝐸0,7274 

Rensetype MBNKD i byzone:  𝑌 = 2074,2122 ∙ 𝑃𝐸0,7274 

Antal minirenseanlæg:  𝑌 = 2863,2070 ∙ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑟𝑒𝑛𝑠𝑒𝑎𝑛𝑙æ𝑔 

Selskaberne kan beregne det samlede netvolumenmål for costdriveren renseanlæg ved ind

sætte belastningsgraden for de respektive rensetyper samt eventuelle minirenseanlæg i de 

endelige modeller ovenfor. 

Eksempel 

Et selskab har tre renseanlæg og otte minirenseanlæg. De tre renseanlæg udfører rens af ty

pen M samt MBNKD i henholdsvis land- og byzonen.  

Det første renseanlæg har en godkendt kapacitet på 300 PE og har derudover en faktisk be

lastning på 200 PE målt i BOD, 250 PE målt i COD og 170 PE målt i N.  

Det andet renseanlæg har en godkendt kapacitet på 10.000 PE og har derudover en faktisk 

belastning på 9.000 PE målt i BOD, 8.000 PE målt i COD og 7.500 PE målt i N.  

Det tredje renseanlæg har en godkendt kapacitet på 20.000 PE og har derudover en faktisk 

belastning på 16.000 PE målt i BOD, 14.000 PE målt i COD og 19.000 PE målt i N.  

Det giver selskabet et samlet netvolumenmål for costdriveren renseanlæg givet ved: 

𝑌 = 3203,7913 ∙ (
300 + max{200, 250, 170}

2
)

0,5190

+ 1735,9962

∙ (
10.000 + max{9.000, 8.000, 7.500}

2
)

0,7274

+ 2074,2122

∙ (
20.000 + max{16.000, 14.000, 19.000}

2
)

0,7274

+ 2863,2070 ∙ 8

= 4.178.101,8856  
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Appendiks  

Nedenfor fremgår QQ- og residualplots for hver af de fem modeller. For en nærmere beskri

velse af QQ- og residualplots’ betydning for en statistisk model kan I se metodepapiret OPEX

netvolumenmål (august 2017)
3
.  

Figur 1: QQ- og residualplot for rensetypen MBNKD 

Kilde: Forsyningssekretariatet 

3
https://www.kfst.dk/media/46749/opex-netvolumenmaal.pdf 

https://www.kfst.dk/media/46749/opex-netvolumenmaal.pdf
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Figur 2: QQ- og residualplot for rensetypen MBNK/MBND 

Kilde: Forsyningssekretariatet 

Figur 3: QQ- og residualplot for rensetypen MB/MK/MBK/MBN 

Kilde: Forsyningssekretariatet 
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Figur 4: QQ- og residualplot for rensetypen M 

Kilde: Forsyningssekretariatet

Figur 5: QQ- og residualplot for minirenseanlæg 

Kilde: Forsyningssekretariatet 
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