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1 Kapitel 1 
Beskrivelse af costdriveranalysen 

 

1.1 Hvad er formålet med costdriveranalysen? 

I benchmarkingen beregnes hvert selskabs efficiensscore på baggrund af selskabernes drifts-

aktiviteter og anlægsmasse. Disse er givet ved henholdsvis OPEX- og CAPEX-netvolumenmålet, 

der består af henholdsvis ni og tre overordnede costdrivere, jf. Tabel 1.1.  

Tabel 1.1 Costdriverne i henholdsvis OPEX- og CAPEX-netvolumenmålet 

Netvolumenmål Costdriverne 

OPEX » Ledninger 

» Pumpestationer 

» Regnvandsbassiner 

» Spildevandsbassiner 

» Renseanlæg 

» Minirenseanlæg 

» Slambehandling 

» Slamdisponering 

» Kunder 

» Generel administration 

CAPEX » Produktionsanlæg 

» Distributionsanlæg 

» Fællesfunktionsanlæg 

 

 

Til hver costdriver hører en række underliggende forhold, der hver især har tilknyttet en fast-

sat værdi, som udtrykker en standardiseret omkostning til det underliggende forhold. For 

costdriverne til OPEX-netvolumenmålet er disse omkostninger givet ved såkaldte omkost-

ningsækvivalenter, der findes her, mens omkostningerne for CAPEX-netvolumenmålets cost-

drivere er givet ved genanskaffelsespriserne i pris- og levetidskataloget (POLKA). 

Costdriveranalysen er en såkaldt second-stage analyse, som efter selve benchmarkingen un-

dersøger, om der kan identificeres særligt store bidrag til netvolumenmålene fra enkelte cost-

drivere, der stiller selskaberne dårligere i benchmarkingen. Hvis det er tilfældet, vil efficiens-

https://www.kfst.dk/media/54470/opex-netvolumenmaal_spildevandsselskaberne_nyrenseanlaeg.pdf
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scoren til brug for beregning af det effektive omkostningsniveau – og dermed også effektivise-

ringspotentialet – blive opjusteret, så selskabets individuelle effektiviseringskrav er så retvi-

sende som muligt. Efficiensscoren kan på baggrund af analysen alene justeres i opadgående 

retning. 

Om og i givet fald i hvor høj grad det enkelte selskab skal have opjusteret sin efficiensscore, vil 

afhænge af det enkelte selskabs netvolumenbidrag fra den enkelte costdriver samt af graden 

af sammenhæng mellem det relative netvolumenbidrag fra costdriveren og efficiensscoren. 

Det betyder blandt andet, at selskabets netvolumenbidrag skal afvige væsentligt fra det gen-

nemsnitlige netvolumenbidrag fra målere og kunder før scoren korrigeres.  

1.2 Metode for costdriveranalysen 

De relative netvolumenbidrag for de enkelte costdrivere opgøres henholdsvis for OPEX- og 

CAPEX-netvolumenmålet. Det vil sige, at størrelsen på netvolumenbidraget for hver enkel 

OPEX-costdriver (𝑪𝑫𝑶𝑷𝑬𝑿)opgøres relativt til den samlede størrelse af OPEX-netvolumenmå-

let (𝑶𝑷𝑬𝑿). Det samme gælder for hver enkel CAPEX-costdriver (𝑪𝑫𝑪𝑨𝑷𝑬𝑿) og CAPEX-netvolu-

menmålet (𝑪𝑨𝑷𝑬𝑿). Det undersøges for hver costdriver i boks 1.1, om der findes en systema-

tisk sammenhæng mellem det relative netvolumenbidrag fra den pågældende costdriver og 

best-of-two efficiensscorerne.  

Et selskabs relative netvolumenbidrag (𝑋) for hver OPEX-costdriver beregnes på følgende 

måde: 

𝑋 =
𝐶𝐷𝑂𝑃𝐸𝑋

𝑂𝑃𝐸𝑋
 

Hvis et selskab eksempelvis har et samlet OPEX-netvolumenmål på 10 mio. kr., mens det har 

et bidrag fra costdriveren Ledninger på 4 mio. kr., vil selskabet få et relativt netvolumenbidrag 

fra denne costdriver på 0,4. 

På samme måde beregnes et selskabs relative netvolumenbidrag (𝑋) for hver CAPEX-costdri-

ver: 

𝑋 =
𝐶𝐷𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋
 

Costdriveranalysen undersøger, om best-of-two efficiensscorerne er robuste over for ændrin-

ger i det relative netvolumenbidrag fra de enkelte costdrivere for henholdsvis OPEX og CAPEX. 

Det sker ved brug af regressioner, hvor det belyses, om der er en statistik signifikant lineær 

sammenhæng mellem best-of-two efficiensscorerne og de relative netvolumenbidrag. Analy-

sen kan beskrives ved: 

𝑌 = 𝐵0 + 𝐵1𝑋, 

hvor den afhængige variabel (𝑌) angiver best-of-two efficiensscoren, mens den forklarende 

variabel (𝑋) er det relative netvolumenbidrag for en given costdriver. For at der kan påvises 

en sammenhæng, skal 𝐵1 være signifikant. Det vil sige, at det med overvejende sandsynlighed 

kan siges, at 𝐵1 afviger fra nul, hvilket betyder, at den fundne sammenhæng ikke er tilfældig. 

Signifikansniveauet (p-værdien) er fastsat til 5 procent. Outliers fjernes ved Cooks Distance-



SIDE 6 KAPITEL 1 BESKRIVELSE AF COSTDRIVERANALYSEN 

 

metoden samt en konkret vurdering af, om selskabet er sammenligneligt med de øvrige i sek-

toren. 

Det enkelte selskabs best-of-two efficiensscore vil alene blive opjusteret, hvis der er en signifi-

kant negativ sammenhæng mellem det relative netvolumenbidrag fra costdriveren og effici-

ensscoren. En positiv sammenhæng vil nemlig afspejle, at det i gennemsnit er en fordel at have 

et stort relativt netvolumenbidrag fra costdriveren. Det vil sige, at nogle selskaber stilles 

bedre ved at have et stort bidrag. Hvis man skulle korrigere efficiensscoren på den baggrund, 

ville det derfor meningsfuldt skulle ske ved, at selskaber med et højt bidrag fik nedjusteret de-

res efficiensscore. Det er imidlertid valgt, at selskaber ikke får nedjusteret deres efficiensscore 

på baggrund af en positiv sammenhæng, da hensigten med justeringen er at identificere, hvor-

vidt selskaber stilles dårligere i benchmarkingen på grund af særligt store bidrag til netvolu-

menmålene fra enkelte costdrivere. 
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2 Kapitel 2 
Resultaterne af costdriveranalysen 

I dette kapitel fremgår resultaterne af regressionsanalyserne for hver af de costdrivere, der 

indgår i henholdsvis OPEX- og CAPEX-netvolumenmålet.  

2.1 Resultaterne af costdriveranalysen for OPEX 

Tabel 2.1 Ledninger 

Variabel Koefficient Standardfejl t-værdi p-værdi 

Skæring 0,9097*** 0,0175 51,919 0 

Ledninger -0,2553*** 0,0946 -2,698 0,0083 

Antal observationer: 95 
Justeret R2=0,0626 
*: p<0,1, **: p<0,05, ***: p<0,01         
 
  

Tabel 2.2 Pumpestationer 

Variabel Koefficient Standardfejl t-værdi p-værdi 

Skæring 0,8776*** 0,0170 51,502 0 

Pumpestationer -0,0414 0,0780 -0,531 0,597 

Antal observationer: 95 
Justeret R2=-0,0077 
*: p<0,1, **: p<0,05, ***: p<0,01        
  
  

Tabel 2.3 Regnvandsbassiner 

Variabel Koefficient Standardfejl t-værdi p-værdi 

Skæring 0,8700*** 0,0132 65,862 0 

Regnvandsbassiner 0,016 0,4878 0,033 0,974 

Antal observationer: 95 
Justeret R2=-0,0107 
*: p<0,1, **: p<0,05, ***: p<0,01 
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Tabel 2.4 Spildevandsbassiner 

Variabel Koefficient Standardfejl t-værdi p-værdi 

Skæring 0,8879*** 0,0129 68,712 0 

Spildevandsbassiner -2,8074** 1,3391 -2,096 0,0388 

Antal observationer: 95 
Justeret R2=0,0349 
*: p<0,1, **: p<0,05, ***: p<0,01 
     
  

Tabel 2.5 Renseanlæg 

Variabel Koefficient Standardfejl t-værdi p-værdi 

Skæring 0,8369*** 0,0176 47,436 0 

Renseanlæg 0,1159** 0,0511 2,271 0,0255 

Antal observationer: 95 
Justeret R2=0,0424 
*: p<0,1, **: p<0,05, ***: p<0,01 
    

 

Tabel 2.6 Minirenseanlæg 

Variabel Koefficient Standardfejl t-værdi p-værdi 

Skæring 0,8757*** 0,0107 81,867 0 

Minirenseanlæg -4,5695 3,3691 -1,356 0,178 

Antal observationer: 95 
Justeret R2=0,0089 
*: p<0,1, **: p<0,05, ***: p<0,01 
 
  

Tabel 2.7 Slambehandling 

Variabel Koefficient Standardfejl t-værdi p-værdi 

Skæring 0,8470*** 0,0170 49,776 0 

Slambehandling 0,4170* 0,2487 1,677 0,097 

Antal observationer: 95 
Justeret R2=-0,0189 
*: p<0,1, **: p<0,05, ***: p<0,01 
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Tabel 2.8 Slamdisponering 

Variabel Koefficient Standardfejl t-værdi p-værdi 

Skæring 0,8564*** 0,0151 56,739 0 

Slamdisponering 0,2481 0,2042 1,215 0,227 

Antal observationer: 95 
Justeret R2=-0,0050 
*: p<0,1, **: p<0,05, ***: p<0,01 
 
  

Tabel 2.9 Kunder 

Variabel Koefficient Standardfejl t-værdi p-værdi 

Skæring 0,8961*** 0,0175 51,247 0 

Kunder -0,4161* 0,2326 -1,788 0,077 

Antal observationer: 95 
Justeret R2=0,0229 
*: p<0,1, **: p<0,05, ***: p<0,01 
 
  

Tabel 2.10 Generel administration 

Variabel Koefficient Standardfejl t-værdi p-værdi 

Skæring 0,8937*** 0,0212 42,243 0 

Generel administration -0,1290 0,1029 -1,257 0,212 

Antal observationer: 95 
Justeret R2=0,0061 
*: p<0,1, **: p<0,05, ***: p<0,01 
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2.2 Resultaterne af costdriveranalysen for CAPEX 

Tabel 3.1 Regressionsanalysens resultater for produktionsanlæg 

Variabel Koefficient Standardfejl t-værdi p-værdi 

Skæring 0,8566*** 0,0119 71,926 0 

Produktionsanlæg 0,0740** 0,0367 2,019 0,0463 

Antal observationer: 95 
Justeret R2=0,0317 
*: p<0,1, **: p<0,05, ***: p<0,01 
 
  

Tabel 3.2 Regressionsanalysens resultater for distributionsanlæg 

Variabel Koefficient Standardfejl t-værdi p-værdi 

Skæring 0,9223*** 0,0286 32,277 0 

Distributionsanlæg -0,0662* 0,0342 -1,938 0,0556 

Antal observationer: 95 
Justeret R2=0,0285 
*: p<0,1, **: p<0,05, ***: p<0,01 
 
  

Tabel 3.3 Regressionsanalysens resultater for fællesfunktionsanlæg 

Variabel Koefficient Standardfejl t-værdi p-værdi 

Skæring 0,8663*** 0,0130 66,515 0 

Fællesfunktionsanlæg 0,1305 0,2733 0,478 0,634 

Antal observationer: 95 
Justeret R2=-0,0083 
*: p<0,1, **: p<0,05, ***: p<0,01 
 
  

2.3 Resultater 

Negative signifikante resultater 

Analysen viser, at der findes en signifikant negativ sammenhæng mellem best-of-two efficiens-

scoren og følgende OPEX-costdrivere: 

» Ledninger 

» Spildevandsbassiner 

Det indebærer, at der er tegn på en negativ sammenhæng mellem størrelsen af best-of-two ef-

ficiensscoren og det relative netvolumenbidrag fra disse costdrivere. Jo større andel af et sel-
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skabs OPEX-netvolumenmål, der stammer fra disse costdrivere, jo lavere best-of-two efficiens-

score vil selskabet i gennemsnit have. Resultaterne kan være tegn på, at et stort bidrag fra 

costdriverne bidrager til en gennemsnitligt set lavere efficienscore, men de kan dog også af-

spejle andre fælles forhold blandt selskaber med et stort bidrag fra costdriveren, fx ineffektivi-

tet.  

 

Ikke signifikante resultater 

Analysen viser, at der for de resterende costdrivere ikke findes nogen sammenhæng mellem 

best-of-two efficiensscoren og nogen af OPEX- eller CAPEX-costdriverne. 

Et ikke-signifikant resultat betyder, at der højst sandsynligt ikke er nogen sammenhæng mel-

lem det relative netvolumenbidrag fra disse costdrivere og best-of-two efficiensscoren. Det er 

en indikation af, at der i dette års benchmarking ikke er en skævvridning i netvolumenbidra-

gene fra disse costdrivere. Dermed har eventuelle usikkerheder i omkostningsækvivalenterne 

for disse costdrivere ikke indflydelse på resultatet af benchmarkingen.  
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3 Kapitel 3 
Opjustering af efficiensscorer 

3.1 Fastlæggelse af niveau for opjustering 

Det er i kapitlerne 1 og 2 vist, at der er negativ sammenhæng mellem best-of-two efficiensco-

ren og det relative netvolumenbidrag fra costdriverne Ledninger og Spildevandsbassiner.  

Selskaber får derfor opjusteret deres best-of-two score på grundlag af de fremlagte regressi-

onsresultater, hvis de har et tilstrækkeligt stort relativt netvolumenbidrag fra disse costdri-

vere. Det sker på følgende måde: 

1) For hvert selskab udregnes netvolumenbidragets afvigelse fra gennemsnittet af net-

volumenbidragene på tværs af alle selskaber. Hvis denne afvigelse er større end 

spredningen (standardafvigelsen), opjusteres efficiensscoren.  

2) For hvert selskab trækkes netvolumenbidraget fra det gennemsnitlige bidrag fra 

costdriveren, og regressionskoefficienten ganges på for at få størrelsen på selskabets 

kompensation, som efficiensscoren derefter forhøjes med. 

Selskaber får således kun korrigeret deres efficiensscore, hvis de har et bidrag, der afviger væ-

sentligt fra gennemsnittet. Det skyldes, at et selskab ellers ikke har en stor ulempe ved at have 

et stort relativt netvolumenbidrag fra de givne costdrivere. Samtidig fastlægges kompensatio-

nens størrelse ud fra det relative bidrags afvigelse fra gennemsnittet. 

Grænsen for hvornår efficiensscorerne opjusteres er vist i Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Grænse for hvornår der sker korrektion af efficiensscorerne 

Costdriver Gennemsnitligt costdriver-
bidrag, pct. 

Spredning, pct. Grænse for korrektion, pct. 

Ledning 15,46 10,2 25,66 

Spildevandsbassiner 0,63 0,73 1,36 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

 

I Bilag 1 – Data til brug for fastlæggelse af de individuelle effektiviseringskrav fremgår en over-

sigt over andelene af hver costdrivers netvolumenbidrag opgjort for de enkelte selskaber.  
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En forhøjelse af efficiensscoren vil føre til et højere effektivt omkostningsniveau. Da et sel-

skabs effektiviseringspotentiale er defineret som differencen mellem dets økonomiske ramme 

og det effektive niveau, vil et højere effektivt niveau føre til en lavere difference og dermed et 

lavere effektiviseringspotentiale.  

Boks 3.1 
Eksempel på udregning 
af kompensation for 
costdriversammensæt-
ning 

 
Selskab A har et netvolumenbidrag fra costdriveren Ledninger på 30 pct. Det gennemsnitlige 
netvolumenbidrag fra denne costdrivere er 15,46 pct. og spredningen 10,2 pct. på tværs af alle 
selskaber. Summen af gennemsnittet og spredningen er derfor 15,46 + 10,2 = 25,66 pct. 
 
Det betyder, at selskab A har et stort relativt netvolumenbidrag fra costdriveren, der overstiger 
gennemsnittet med mere end spredningen, og at selskabet derfor skal have opjusteret sin best-
of-two efficiensscore. Niveauet for opjusteringen beregnes på følgende måde: 
 

𝑂𝑝𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑠𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = (25,66 𝑝𝑐𝑡. − 30 𝑝𝑐𝑡. ) ⋅ (−0,2553) = 1,11 𝑝𝑐𝑡. 
 
hvor -0,2553 er korrelationen mellem netvolumenbidrag fra costdriveren Ledninger og best-of-
two efficiensscoren, jf. regressionsresultaterne i tabel 2.1. En værdi på -0,2553 angiver, at et sel-
skab med et netvolumenbidrag fra Ledninger, der er 1 procentpoint højere end et andet sel-
skabs, i gennemsnit har en best-of-two efficiensscore, der er 0,2553 procentpoint lavere end det 
andet selskabs score. Det er dermed gennemsnitligt set en ulempe at have et stort bidrag fra 
costdriveren. 
 
Selskabet får alene opjusteret sin efficiensscore baseret på den del af selskabets relative netvolu-
menbidrag, der overstiger gennemsnittet med mere end spredningen. Selskaber kompenseres 
således ikke for små afvigelser fra gennemsnittet. 
 
Selskab A havde i udgangspunktet en efficiensscore på 80 pct., og får som følge af korrektionen 
opjusteret sin score til 81,11 pct. (= 80 pct. + 1,11 pct.) 
 
Et andet selskab, B, har et netvolumenbidrag fra costdriveren på 20 pct. Selvom tallet ligger over 
gennemsnittet på tværs af alle selskaber på 15,46 pct., får selskabet ikke opjusteret sin efficiens-
score. Det skyldes, at netvolumenbidraget ikke er tilstrækkeligt stort til at overstige summen af 
gennemsnittet og spredningen på 25,66 pct. 

  

 

 

 

 


