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Dokumentationsbilag til artiklen Den økonomiske regule-
ring giver lavere priser på drikkevand i Velfungerende Mar-
keder nr. 57 
 
 
 
 
I artiklen ” Den økonomiske regulering giver lavere priser på drikkevand” 
nr. 55 i serien Velfungerende Markeder er lavet en statistisk analyse af 
sammenhængen mellem effektiviseringskrav og priser i drikkevandssel-
skaber. I dette dokumentationsbilag beskrives de anvendte data, supple-
rende følsomhedsanalyser mv.  
 
Dokumentationsbilaget er et supplement til artiklen. Det er således ikke 
skrevet med henblik på at kunne læses selvstændigt. 
 
Dokumentationsbilaget består af fire afsnit. De to første afsnit beskriver 
indsamlingen af data og datakilder mv. I det tredje afsnit præsenteres sup-
plerende estimationer og følsomhedsanalyser. Endelig indeholder det 
fjerde afsnit alle estimationerne i artiklen, men her med alle de estimerede 
parametre, idet nogle estimerede parametre (tidseffekter) ikke vises i artik-
len af pladshensyn.   
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1. Kilder til de indsamlede data 
 
Analysen er baseret på oplysninger om bl.a. udviklingen i vandpriserne og 
debiteret/indvunden vandmængde over tid for de enkelte drikkevandssel-
skaber. I dette afsnit beskrives kilderne til de indsamlede data.  
 
Drikkevandselskaberne bliver i artiklen opdelt i tre undergrupper, som ad-
skiller sig i forhold til, hvordan de har været reguleret.  
 
Da den økonomiske regulering med vandsektorloven blev indført med 
virkning fra 2011, blev alle vandselskaber med en årlig debiteret vand-
mængde over 200.000 m3 omfattet af både generelle og individuelle effek-
tiviseringskrav. Vandsektorloven blev ændret med virkning fra 2017, så 
selskaber med en årlig debiteret vandmængde mellem 200.000 og 800.000 
m3 ikke længere bliver benchmarket eller kan få stillet et individuelt effek-
tiviseringskrav, jf. tabel 1. Selskaber med en årlig debiteret vandmængde 
under 200.000 m3 er ikke omfattet af reguleringen.  
 
Tabel 1 Effektiviseringskrav til drikkevandsselskaberne 

Gruppenavn inkl. deres årlige 
debiteret vandmængde (m3) 

Før 2011 2011-2016 2017-2020 

Ikke-regulerede  under 200.000 Ingen Ingen Ingen 

Regulerede 200.000-800.000 Ingen Generelt og individuelt Generelt (ikke individuelt) 
 

Regulerede over 800.000 Ingen Generelt og individuelt Generelt og individuelt 

Note 1: Selskaberne blev første gang benchmarket i 2011, og der blev derfor først stillet et individuelt krav med 
virkning fra 2012. 
Note 2: For ikke-regulerede selskaber foreligger ikke oplysninger om debiteret vandmængde, men i stedet alene 
om indvunden vandmængde. 

 

1.1 Vandpriser 

Der er indsamlet oplysninger om vandpriserne for både en række små ikke-
regulerede drikkevandselskaber (årlig indvunden vandmængde 100.000-
200.000 m3, der herfra betegnes ”Ikke-regulerede 100.000-200.000”), mel-
lemstore drikkevandselskaber (”Regulerede 200.000-800.000”) og de stør-
ste drikkevandsselskaber (”Regulerede over 800.000”). Der er indsamlet 
oplysninger om vandpriserne både før og efter 2011, hvor der begyndte at 
blive stillet effektiviseringskrav. 

Vandpriserne er indsamlet fra en række forskellige kilder. Forsyningsse-
kretariatet1 har siden indførelsen af reguleringen i 2011 løbende indsamlet 
oplysninger om priserne i alle de drikkevandsselskaber, som er underlagt 

                                                 
1 Forsyningssekretariatet udmønter den økonomiske regulering af drikke- og spilde-
vandsselskaber og er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
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den økonomiske regulering (årlig debiteret vandmængde over 200.000 
m3). For disse selskaber findes således et fuldt datasæt siden 2011. 
For det resterende datasæt (priser før 2011 og priser for ikke-regulerede 
selskaber med en indvundet vandmængde over 100.000) er der indsamlet 
oplysninger om priserne fra følgende kilder: 
 
Hjemmesider/Internet Archive: Oplysninger om priser via selskabernes 
takstblade er fundet for en række selskaber via deres hjemmesider. Det er 
bl.a. fra gamle hjemmesider fundet i Internet Archive, som er en database, 
hvor gamle hjemmesider i nogle tilfælde er gemt. 
 
Indberetninger fra selskaberne: Selskaber er blevet spurgt, om de (frivil-
ligt) vil indsende oplysninger om vandtakster tilbage i tid. 
 
DANVA: Har leveret oplysninger om priser for en række større drikke-
vandsselskaber, som omfatter perioden 2000 til 2010. 
 
Deloitte (2013): I forbindelse med en evaluering af vandsektorloven ind-
hentede Deloitte priser for en række danske drikkevandselskaber for peri-
oden 2003 til 2013. Navnene på selskaberne er ikke gemt, men i nogle til-
fælde har det været muligt at matche større selskaber via debiteret vand-
mængde, og derved få priser tilbage i tid for en række regulerede selskaber.  
 
Det har imidlertid ikke været muligt at skaffe oplysninger om vandtak-
sterne for alle de relevante ikke-regulerede drikkevandselskaber. Derud-
over er det særligt vanskeligt at skaffe oplysninger tilbage i tid for de ikke-
regulerede drikkevandselskaber. For de regulerede drikkevandsselskaber 
kan det også være vanskeligt at skaffe oplysninger om vandtaksterne før 
reguleringen blev indført. 
 
Dette ses af figur 1, som år for år viser antallet af selskaber i de tre grupper, 
hvor der foreligger oplysninger om vandpriserne. Det fremgår af figuren, 
at der er færre selskaber med oplyste vandpriser før reguleringens start i 
2011 (alle tre kurver har et lavere niveau i perioden 2000-2010 end i peri-
oden 2011-2020).  
 
Dette er specielt gældende for gruppen ”Regulerede 200.000-800.000” (blå 
kurve), hvor antallet af tilgængeligt prisdata for drikkevandselskaber til og 
med 2010 udgør under halvdelen af antallet efter 2010. For drikkevandsel-
skabsgruppen ”Regulerede over 800.000” er det tilgængelige prisdata mere 
balanceret mellem perioderne før og efter 2011.  
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Figur 1 – tilgængeligt prisdata pr. drikkevandselskabsgruppe 

 
For grupperne ”Regulerede over 800.000” og ”Regulerede 200.000-
800.000” (grå og blå kurve) ses det, at kurverne fra 2011 ligger nogenlunde 
konstante fra 2011. Dette afspejler, at Forsyningssekretariatet fra 2011 lø-
bende har indsamlet oplysninger om priserne i alle de drikkevandsselska-
ber, som er underlagt den økonomiske regulering (årlig debiteret vand-
mængde over 200.000 m3). Det vil sige, at fra 2011 er der som udgangs-
punkt et komplet datasæt med priser for begge de to grupper af regulerede 
selskaber. 

Der er mange små vandselskaber, som ikke er omfattet af den økonomiske 
regulering med indtægtsrammer. Det er alene søgt at indsamle priser for de 
større af de små ikke-regulerede drikkevandsselskaber. Konkret er det søgt 
at indsamle prisoplysninger for alle de 279 ikke-regulerede drikkevands-
selskaber med en indvunden vandmængde (i år 2018) på mindst 100.000 
m3. Af disse selskaber har det været muligt at indsamle prisoplysninger for 
mindst et af årene for 111 selskaber fra år 2011 og 73 selskaber før 2011. 
Det svarer til hhv. 40 og 26 pct. af de 279 selskaber. 

En sammenligning af vandprisen for de drikkevandsselskaber, hvor det har 
været muligt at indsamle prisoplysninger for mindst et af årene før år 2011 
med drikkevandsselskaber, hvor det kun har været muligt at indsamle pris-
oplysninger fra år 2011, tyder ikke på, at der er systematiske forskelle i 
deres vandpriser. Det vil sige, at der er ikke tegn på, at de ikke-regulerede 
selskaber med prisdata før 2011 adskiller sig fra de regulerede selskaber 
kun med prisdata fra 2011. 
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Opgørelse af vandprisen 

Vandpriserne i artiklen består af forskellige elementer. Der er en variabel 
pris, som afhænger af forbruget af drikkevand, samtidigt med at der også 
typisk er en fast årlig pris (uafhængig af vandforbruget).  
Vandpriserne er defineret på følende måde: 

• Vandpriserne er beregnet ved den gennemsnitlige pris ved et ty-
pisk vandforbrug på 80 m3 per år 

• Vandprisen er eksklusiv afgifter og moms 
• Vandpriserne opgjort i 2020-prisniveau ved at deflatere med for-

brugerprisindekset 
 
 
Figur 2 viser det gennemsnitlige prisniveau for hvert drikkevandselskabs-
gruppe fra 2000 til 2020. Det er tydeligt, at prisen for gruppen ”regulerede 
over 800.000” (grå kurve) er højere end de resterende to grupper (blå og 
orange kurve) for hele perioden. Gruppen ”regulerede over 800.000” stiger 
markant i perioden 2000 til 2011 med en stigning på over 2,5 kr. pr. 80 m3 
vandforbrug, hvorefter prisen er nogenlunde konstant i perioden 2011 til 
2020.      

Figur 2 - Gennemsnitlig real vandpris for hver drikkevandselskabs-
gruppe (2020-prisniveau) 

Anm: Gennemsnit af vandpriser beregnet for selskaber, hvor der findes priser mindst ét 
år inden og ét år fra 2011 (2020-prisniveau) 
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1.2 Vandmængde 

Ligesom for vandpriserne har Forsyningssekretariatet indsamlet den årlige 
debiterede (dvs. solgte) vandmængde for regulerede drikkevandselskaber 
(årlig debiteret vandmængde på over 200.000 m3) fra 2011.  
 
Før 2011 og for de ikke-regulerede drikkevandsselskaber har Forsynings-
sekretariatet ikke oplysninger om den debiterede vandmængder i de en-
kelte selskaber. 
 
Før 2011 og for de ikke-regulerede selskaber er i stedet for debiterede 
vandmængder anvendt oplysninger om de indvundne vandmænger for de 
indvindingsanlæg, som vurderes at være tilknyttet drikkevandsselska-
berne. De indvunden vandmængder er baseret på et dataudtræk fra den na-
tionale boringsdatabase database Jupiter, som GEUS (De Nationale Geo-
logiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) står for. Dette dataud-
træk blev foretaget i 2019 i forbindelse med en anden analyse.2 
 
Da den indvunden vandmængde typisk er højere end den debiteret vand-
mængde (pga. vandspild), bliver der i analysen taget høje for niveaufor-
skellen (og kildeskift) ved brug af en dummy-variabel.  
  

                                                 
2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. (Juni 2021). Forsyningssikkerhed og regulering 

af vandsektoren og  Bjørner, T. B., Hansen, J. V., & Jakobsen, A. F. (2021). Price 
cap regulation and water quality. Journal of Regulatory Economics, 60(2), s. 95-
116. 
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2. Tilpasninger til data 

 
Imputering af vandmængder for ikke-regulerede selskaber i 2019 og 
2020 

Jævnfør ovenfor er data om indvundne vandmængder baseret på et tidli-
gere dataudtræk fra Jupiter databasen. Dette dataudtræk indeholder ikke 
oplysninger om de indvundne vandmængder i 2019 og 2020. Det har ikke 
været muligt at få et nyt dataudtræk fra GEUSs Jupiter databasen til brug 
for analysen i artiklen. Derfor er der ikke i de tilgængelige data oplysninger 
om den indvundne vandmængde for 2019 og 2020 for de ikke-regulerede 
drikkevandsselskaber. 

For at medtage de indsamlede data om priser på drikkevand også for de 
ikke-regulerede selskaber i 2019 og 2020 er det derfor valgt at imputere tal 
for den indvundne vandmængde baseret på udviklingen i den indvundne 
vandmængde for de enkelte ikke-regulerede selskaber for tidligere år.  

Der er konkret benyttet en deterministisk regression imputation, som ud 
fra trenden for de observerede vandmængder forudsiger vandmængden for 
de sidste to manglende år. I figur 3 ses et eksempel på en deterministisk 
regression imputation for et tilfældigt drikkevandselskab. 

 

Figur 3 Observeret og imputeret vandmængde for et selskab (eksem-
pel)  

 

Senere i dokumentationsbilaget vises en følsomhedsanalyse, hvor model-
resultaterne er estimeret uden de imputerede vandmængder. Her fremgår 
det, at medtagelse af de imputerede værdier ikke har afgørende betydning 
for størrelsen af de estimerede parametre.    
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Datavalidering - outlierobservationer 

Der er inden estimationerne fjernet et mindre antal observationer, hvor der 
potentielt var fejl (outliere) i vores datasæt baseret på variablene: 
vandmængden og vandpris. En outlier er i dette dokumentationsbilag 
defineret som en observation, der ligger mere end to kvartilbredde under 
nedre kvartil Q1 eller mere end to kvartilbredde over øvre kvartil Q3. Der 
er fjernet 11 outlierobservationer (udgør 0,25 pct. af datasættet) fordelt på 
9 drikkevandselskaber. 
 
 
  



  9 
 

3. Supplerende følsomhedsanalyser/regressioner 
 

3.1 Test af tidstrend 
 

I afsnit 4 i artiklen beskrives det, at der for gruppen af de største regulerede 
drikkevandsselskaber (årlig debiteret vandmængde på over 800.000 m3) 
har været en tendens til stigende priser på drikkevand inden reguleringen 
blev indført i 2011, men at tendensen til stigende priser ophørte samtidig 
med indførelsen af reguleringen. Dette fremgår også af figur 2 i dette do-
kumentationsbilag. I artiklen henvises til, at der er et statistisk signifikant 
brud i udviklingen i priserne på drikkevand før/efter 2011.3 Analysen bag 
dette test er beskrevet nedenfor. 

 
Modellen, som bruges til denne analyse, er en lineær regression, som inde-
holder vandprisen for de største regulerede drikkevandsselskaber som den 
afhængige variable og to tidstrend som de uafhængige variable. 
 

𝑷𝑷𝒊𝒊𝒊𝒊 =  𝜶𝜶𝒊𝒊 + 𝜷𝜷𝟏𝟏𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝒊𝒊,𝐭𝐭 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐−𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝜷𝜷𝟐𝟐𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝒊𝒊,𝐭𝐭 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 
 
Pit: Pris i største regulerede drikkevandsselskaber i i år t (kr. per m3). 𝜷𝜷𝟏𝟏: 
Estimeret årlig prisændring for de største regulerede drikkevandsselskaber 
i perioden 2000 til 2020. 𝜷𝜷𝟐𝟐: Estimeret årlig prisændring for de største re-
gulerede drikkevandsselskaber i perioden 2011 til 2020 ift. til den generelle 
trend over hele tidperioden. 𝜶𝜶𝒊𝒊: Fixed effects (individelle konstantled for 
hver drikkevandsselskab i).   
 
Resultatet for modellen er vist i tabel 2. Det ses, at 𝛽𝛽1 er 0,287 og signifi-
kant på et 1 pct. signifikansniveau, hvilket svarer til at vandprisen pr. 80 
m3 for de største regulerede drikkevandsselskaber årligt er steget med 28,7 
øre i perioden 2000-2010. 𝛽𝛽2 er -0,275 og signifikant på et 1 pct. signifi-
kansniveau. Det betyder, at væksten i vandprisen pr. 80 m3 for de største 
regulerede drikkevandsselskaber har været 27,5 øre lavere i perioden 2011-
2020 ift. perioden 2000-2010, som netto giver en beskeden årlig stigning 
på 1,2 øre (0,287 - 0,275). Det er således vist, at pristrenden skifter fra en 
årlig stigning på 28,7 øre i perioden 2000-2010 til en et nærmest stabilt 
niveau i perioden 2011-2020. 
  

                                                 
3 Se fodnote 8 i hovedartikel 
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Tabel 2: Model for test af brud i trend for vandpris 
Model                 (1) 

(𝛽𝛽1): Trend t = 2000-2020 0,287*** 
 (0,027) 
(𝛽𝛽2): Trend t = 2011-2020 -0,275*** 

 (0,050) 

Selskabseffekter (fixed effects) JA 
Antal selskaber 59 
Observationer 1097 
R2 within 0.145   
*p<0,1;**p<0,05;***p<0,01 
Standardfejl i parentes  

 

 
 
3.2 Estimationsresultater uden imputerede indvundne vandmængder 
 
I artiklen benyttes som nævnt imputerede værdier for de indvundne vand-
mængder for de ikke-regulerede drikkevandselskaber i 2019 og 2020. Som 
en følsomhedsanalyse er det undersøgt, om det påvirker de estimerede pa-
rametre, hvis man ikke medtager de imputerede vandmængder. Når man 
ikke medtager de imputerede vandmængder, indebærer det, at der er færre 
observationer – og dermed færre prisoplysninger – der kan medtages i ana-
lysen.  

I tabellen forneden ses modelresultaterne uden de imputerede vandmæng-
der, som svarer til tabel 2 i artiklen.  
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Tabel 3: Estimationsresultater uden imputerede indvundne vand-
mængder 

Model (1) (2) (3) (4) 

Dataperiode    2011-2020      2008-2020 

Effektiviseringskrav (kr/m3) -0,58*** -0,71*** -0,42*** -0,52*** 

 (0,08) (0,09) (0,07) (0,08) 

Log(vandmængde)  -0,51  -0,96*** 

  (0,42)  (0,12) 

Mål for vandmængde fra debiteret til indvunden 
  

 
 -1,01*** 

(0,27) 

Økonomisk benchmarking  -0,84***  -0,66*** 

  (0,13)  (0,14) 

Årseffekter (årsdummier) JA JA JA JA 

Selskabseffekter (fixed effects) JA JA JA JA 

Antal selskaber 332 319 332 320 

Observationer 2.760 2.580 3.239 3.014 

R2 within 0,070 0,087 0,058 0,086 

R2 0,853 0,823 0,814 0,820 
                                                                                                 *p<0,1;**p<0,05;***p<0,01 

Anm: Baseret på data for 2008-2020. Standardfejl i parentes er clustered på selskabsniveau. 
 
 
Hvis man sammenligner tabel 2 i hovedartiklen (med imputerede vand-
mængder) med tabel 3 i dette dokumentationsbilag (uden imputerede vand-
mængder), er der ingen betydelig forskel. De estimerede parametre til ef-
fektiviseringskrav og økonomisk benchmarking bliver således ikke påvir-
ket væsentligt. Log(vandmængde) i kolonne 2 bliver numerisk større (går 
fra -0,07 til -0,51), men er ikke statistisk signifikant, hverken med eller 
uden de imputerede værdier. 
 
Alt i alt er der ikke tegn på, at medtagelsen af de imputerede værdier på-
virker de overordnede konklusioner fra analysen.  
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4. Estimationsresultater fra artiklen inkl. årseffekter 
De tre tabeller nedenfor svarer til tabellerne i artiklen. Tabelnumrene til 
tabellerne nedenfor henviser til de tilsvarende tabeller i selve artiklen. Af 
pladshensyn er der i artiklen ikke vist de estimerede årseffekter. Disse er 
vist i tabellerne nedenfor.  
 
Tabel 2 Effekt på vandpriser af effektiviseringskrav 
Model (1) (2) (3) (4) 
Dataperiode 2011-2020 2008-2020 
Effektiviseringskrav (kr/m3) -0,58*** -0,68*** -0,42*** -0,52*** 
 (0,08) (0,08) (0,07) (0,08) 
Log(vandmængde)  -0,07  -0,92*** 
  (0,40)  (0,12) 
Mål for vandmængde fra debi-
teret til indvunden 

  

 
 -1,03*** 

(0,26) 
Økonomisk benchmarking  -0,85***  -0,66*** 
  (0,13)  (0,14) 
Årseffekt 2009   0,26 0,16 
   (0,21) (0,22) 
Årseffekt 2010   0,52** 0,45** 
   (0,21) (0,21) 
Årseffekt 2011   0,74*** 0,51* 
   (0,19) (0,27) 
Årseffekt 2012 -0,24 -0,21 -0,47** 0,25 
 (0,15) (0,15) (0,19) (0,27) 
Årseffekt 2013 -0,12 -0,10 -0,56*** 0,33 
 (0,15) (0,15) (0,19) (0,26) 
Årseffekt 2014 0,11 0,16 0,76*** 0,55** 
 (0,15) (0,15) (0,19) (0,26) 
Årseffekt 2015 0,26* 0,29* 0,88*** 0,66** 
 (0,16) (0,16) (0,20) (0,26) 
Årseffekt 2016 0,70*** 0,35** 1,29*** 0,79*** 
 (0,16) (0,17) (0,20) (0,26) 
Årseffekt 2017 0,95*** 0,59*** 1,51*** 0,99*** 
 (0,17) (0,18) (0,20) (0,26) 
Årseffekt 2018 1,07*** 0,74*** 1,60*** 1,13*** 
 (0,17) (0,18) (0,21) (0,26) 
Årseffekt 2019 1,23*** 0,91*** 1,73*** 1,28*** 
 (0,18) (0,19) (0,21) (0,26) 
Årseffekt 2020 1,69*** 1,37*** 2,17*** 1,75*** 
 (0,19) (0,19) (0,22) (0,26) 
Årseffekter (årsdummier) JA JA JA JA 
Selskabseffekter (fixed effects) JA JA JA JA 
Antal selskaber 332 331 332 331 
Observationer 2.760 2.747 3.239 3.181 
R2 within 0,070 0,087 0,058 0,086 
R2 0,853 0,857 0,814 0,822 

  *p<0,1;**p<0,05;***p<0,01 
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Tabel 3 Effekt på vandpriser af effektiviseringskrav 
(regulerede selskaber fra 2011-2020) 

Model (1) (2) (3) 
Dataperiode  ------  2011-2020  ------ 
Effektiviseringskrav (kr. per m3) -0,74*** -0,77*** -0,68*** 

 (0,10) (0,11) (0,10) 
Log(vandmængde)  -0,89 -0,87 
  (0,57) (0,58) 
Økonomisk benchmarking   -0,98*** 

   (0,16) 
Årseffekt 2012 -0,21 -0,21 -0,22 
 (0,17) (0,17) (0,17) 
Årseffekt 2013 -0,08 -0,09 -0,13 
 (0,18) (0,17) (0,17) 

Årseffekt 2014 0,19 0,18 0,11 

 (0,18) (0,18) (0,18) 

Årseffekt 2015 0,42**    0,42** 0,33* 

 (0,19) (0,19) (0,19) 

Årseffekt 2016 0,85*** 0,86*** -0,12 

 (0,20) (0,20) (0,23) 

Årseffekt 2017 1,20*** 1,20*** 0,44* 

 (0,21) (0,21) (0,25) 

Årseffekt 2018 1,32*** 1,34*** 0,55** 

 (0,23) (0,23) (0,26) 

Årseffekt 2019 1,56*** 1,60*** 0,78*** 

 (0,24) (0,24) (0,28) 

Årseffekt 2020 2,07*** 2,14*** 1,31*** 

 (0,26) (0,26) (0,30) 

Årseffekter (Årsdummier) JA JA JA 
Selskabseffekter (fixed effects) JA JA JA 
Antal selskaber 221 221 221 
Observationer 2.088 2.088 2.088 
R2 within 0,062 0,064 0,081 
R2 0,829 0,829 0,833 
 *p<0,1;**p<0,05;***p<0,01 
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Tabel 4 Effekt på vandpriser af effektiviseringskrav 
(både regulerede og ikke-regulerede selskaber) 

Model (1) (2) (3) 

 Alene forbru-
gerejede 

Alene under 800.000 
m3 Alle 

Effektiviseringskrav(kr/m3) -0,75*** -0,50*** -0,52*** 
 (0,10) (0,09) (0,08) 

Log(vandmængde)  -0,22 0,07 -0,92*** 
 (0,16) (0,16) (0,12) 
Mål for vandmængde fra indvunden 
til debiteret 

-0,67** 
(0,28) 

-0,52* 

(0,29) 
-1,03*** 

(0,26) 
Økonomisk benchmarking -0,57*** -0,53*** -0,66*** 
 (0,18) (0,20) (0,14) 
Årseffekt 2009 0,15 0,24 0,16 
 (0,26) (0,26) (0,22) 
Årseffekt 2010 0,44* 0,43* 0,45** 
 (0,26) (0,26) (0,21) 
Årseffekt 2011 0,42 0,42 0,51* 
 (0,29) (0,29) (0,27) 
Årseffekt 2012 0,20 0,17 0,25 
 (0,28) (0,28) (0,27) 
Årseffekt 2013 0,26 0,15 0,33 
 (0,28) (0,28) (0,26) 
Årseffekt 2014 0,48* 0,44 0,55** 
 (0,28) (0,28) (0,26) 
Årseffekt 2015 0,60** 0,59** 0,66** 
 (0,28) (0,28) (0,26) 
Årseffekt 2016 0,85*** 0,94*** 0,79*** 
 (0,28) (0,28) (0,26) 
Årseffekt 2017 1,16*** 1,20*** 0,99*** 
 (0,28) (0,28) (0,26) 
Årseffekt 2018 1,27*** 1,37*** 1,13*** 
 (0,28) (0,28) (0,26) 
Årseffekt 2019 1,41*** 1,54*** 1,28*** 
 (0,28) (0,28) (0,26) 
Årseffekt 2020 1,84*** 1,95*** 1,75*** 
 (0,28) (0,28) (0,26) 
Årseffekter (årsdummier) JA JA JA 
Årseffekter (årsdummier) JA JA JA 
Selskabseffekter  
(fixed effects) JA JA JA 

Antal selskaber 248 258 331 
Observationer 2.212 2.307 3.181 
R2 within 0,111 0,094 0,086 
R2 0,823 0,835 0,822 
                                                                              *p<0,1;**p<0,05;***p<0,01 

 


