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SIDE 4 KAPITEL 1 INDLEDNING 

 

 Kapitel 1 

Indledning 

Vandselskaberne er underlagt rammevilkår, der betyder, at de i nogen henseender opererer 

under forskelligeartede vilkår. Netvolumenmålene er fastlagt ud fra en lang række af oplysnin-

ger om selskabernes aktiviteter og afspejler derfor i stor udstrækning de villkår, selskaberne 

producerer under. Eksempelvis får selskaber med mange kilometer ledninger et højere netvo-

lumenmål end selskaber med få, og netvolumenmålet for en kilometer ledning er højere i by-

områder, end i landområder (gennem zoneinddelingen).  

Der kan dog være rammebetingelser, som ikke i tilstrækkeligt omfang bliver afspejlet i netvo-

lumenmåene. I samarbejde med branchen er det fundet, at alderen på anlægsaktiverne og tæt-

heden i distributionsnettet er rammevilkår, der bør korrigeres for, for at kunne tage yderli-

gere højde for selskabernes forskellige rammevilkår, enten i form af aktiver der har en høj/lav 

alder eller et tætbefolket forsyningsområde. Hvis et selskab har særligt høje/lave omkostnin-

ger på baggrund af et af disse rammevilkår, vil de få opjusteret/nedjusteret deres netvolumen-

mål. Det giver et mere sammenligneligt billede i benchmarkingen.   

I dette bilag undersøges det, hvordan alderen på selskabernes aktiver og tætheden af selska-

bernes forsyningsområde (infrastrukturen) over og under jorden har indflydelse på selska-

bernes drifts- og anlægsomkostninger sat i forhold til deres respektive netvolumenmål. Resul-

tatet af analysen anvendes til at korrigere netvolumenmålene i DEA benchmarkingen. Korrek-

tionen sikrer, at der tages højde for disse to rammebetingelser.  

1.1 Betydningen af tæthed og alder analyseres i samme model 

Vi bruger regressionsanalyse til at fastlægge korrektionsfaktoren for alder og tæthed. Der be-

nyttes i år en opdateret metode til at korrigere netvolumenmålene. I tidligere år er sammen-

hængen mellem selskabernes omkostninger og alder og tæthed blevet analyseret i separate 

regressioner, mens de i år analyseres i samme regression. Dette er mere hensigtsmæssigt, 

fordi den samlede regression indregner, at der kan være en sammenhæng mellem tæthed og 

alder, som påvirker omkostningerne. Det betyder, at der tages højde for effekten af, at selska-

ber, der har stor tæthed også kan have stor alder eller omvendt. Hvis der ikke tages højde for 

dette, vil det potentielt set kunne skævvride resultaterne, hvilket kan medføre, at selskaber 

over- eller underkompenseres for deres alder og tæthed. Desuden stilles ikke længere krav 

om, at der skal være en statistisk signifikant sammenhæng mellem henholdsvis alder og tæt-

hed og omkostningsniveauet, da der lægges mere vægt på antagelsen om, at de har betydning 

for omkostningerne. Herudover er det naturligt, at den enkelte parameter ikke nødvendigvis 

er signifikant i en samlet regression, da målene for de to parametre alder og tæthed er relativ 

tæt korrelerede. 
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 Kapitel 2 

Metode for alder- og tæthedskorrektion 

Til brug for korrektionerne beregnes henholdsvis et alder- og et tæthedsmål for alle selskaber. 

Beregningseksempler er vist i boks 2.1. For alle beregninger anvendes et gennemsnit mellem 

2018 og 2019. Det vil sige, at der anvendes et gennemsnitligt aldersmål, tæthedsmål, omkost-

ningsmål (i 2019-prisniveau) og netvolumenmål. 

Aldersmålet beregnes på baggrund af samtlige af et selskabs anlægsaktiver. For hvert aktiv be-

regnes alderen som differencen mellem anlægsåret og det år, hvor oplysningerne skal bruges. 

Eksempelvis vil et aktiv fra 2005 have en alder på 13 år i 2018. For at opgøre et selskabs al-

dersmål vægtes alderen på selskabets aktiver med den tilhørende genanskaffelsesværdi fra 

POLKA og anskaffelsesværdien for investeringer foretaget efter 2009 (de såkaldte gennmførte 

investeringer).
1

 Tæthedsmålet beregnes som selskabets indberettede antal postadresser delt 

med selskabets antal meter ledning fra CAPEX-indberetningen. 

 

Boks 2.1 

Eksempel på beregning af 
alder og tæthed 

 

Alder 
Nedenstående eksempel viser, hvordan alderen i 2018 bliver beregnet for et selskab, der har 3 

km ledning i alt: 

 

• Et selskab har 2 km ledning fra 2005 til en samlet genanskaffelsesværdi i POLKA til 

2.840.000 kr. 
• Selskabet har herudover 1 km ledning fra 2015 til en anskaffelsesværdi af 1.200.000 kr. 

 

Selskabets vil da få et aldersmål på: 

 
(2018 − 2005) ⋅ 2.840.000 + (2018 − 2015) ⋅ 1.200.000

2.840.000 + 1.200.000
= 10,03 år 

 
 

Tilsvarende udregnes selskabets alder i 2019 på samme måde, men hvor der tages hensyn til 

aktiver, som er nye eller færdigtafskrevet siden 2018. 

 

Tæthed 
Nedenstående eksempel viser, hvordan alderen i 2018 bliver beregnet for samme selskab med 

tre kilometers ledningsnet og 1.000 postadresser.  

 

Selskabets tæthedsmål da: 
1.000

3.000
= 0,33 

 

 

Alle selskabers alder- og tæthedsmål kan ses i Bilag 1 – Data til brug for fastlæggelse af de indi-

viduelle effektiviseringskrav. 

 

 

__________________ 

1

 I år indgår elektroniske målere også i aldersmålet, da deres genanskaffelsespriser i POLKA er opdateret til brug for årets 

benchmarking. Tidligere indgik de ikke fordi der ikke retvisende kunne benchmarkes på dem. 
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2.1 Alder- og tæthedskorrektion for driftsomkostninger  

For at undersøge sammenhængen mellem alder og tæthed og driftsomkostningerne benyttes 

følgende lineære regressionsmodel:  

Driftsomkostninger

OPEXnetvolumen

= B0 + B₁ ⋅ Alder + B₂ ⋅ Tæthed 

Udtrykket på venstresiden af lighedstegnet i regressionsmodellen kan betragtes som de rela-

tive driftsomkostninger. Ved at bruge de relative driftsomkostninger i regressionen, bliver den 

afhængige variabel sammenlignelig på tværs af alle selskaber.
2

  

Sammenhængen mellem alder og de relative driftsomkostninger er givet ved B₁, som viser, 

hvordan de relative driftsomkostninger ændrer sig, når aldersmålet ændres med 1 år. På 

samme måde angiver B₂, hvordan de relative driftsomkostninger ændrer sig, når tæthedsmå-

let ændres med én enhed. 

I regressionen er Vandfællesskabet Nordvestsjælland fjernet som outlier. De fjernes fra analy-

sen på grund af en høj cooks distance værdi samtidig med, at selskabet er specielt, da de ude-

lukkende er et produktionsselskab.  

Resultaterne af regresionsanalysen fremgår af tabel 2.1.  

Tabel 2.1 Regressionsanalysens resultater for relative driftsomkostninger 

Variabel Koefficient Standardfejl t-værdi p-værdi 

Skæring 0,6341*** 0,1787 3,547 0,0007 

Alder 0,0059 0,0055 1,075 0,2861 

Tæthed 2,2683*** 0,4433 5,117 0,0000 

*: p<0,1, **: p<0,05, ***: p<0,01 

Antal observationer: 74 

Justeret R2=0,3098 
 
 
 

Resultaterne viser, at der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem de relative omkost-

ninger og rammevilkåret tæthed, mens denne sammenhæng ikke kan påvises for alder. 

Selvom sammenhængen ikke er signifikant for alder, anvender vi dog parametereestimatet til 

korrektionen af netvolumenmålet. En mulig årsag til, at parameterestimatet for alder er insig-

nifikant er, at der er korrelation mellem alder og tæthed. Derfor vurderer vi, at estimatet fort-

sat skal anvendes, da vi lægger vægt på antagelsen om, at både alder og tæthed er rammevil-

kår, der påvirker de relative omkostninger. Det er vores vurdering, at den fundne sammen-

hæng er det bedste bud på sammenhængen mellem aldersmålet og de relative driftsomkost-

ninger. 

 

 

__________________ 

2

 Da OPEX-netvolumenmålet er et mål for de gennemsnitlige driftsomkostninger, vil et relativt driftsomkostningsniveau over 1 

betyde, at det givne selskab har højere faktiske driftsomkostninger end gennemsnittet. På samme måde vil et relativt omkost-

ningsniveau under 1 betyde, at det givne selskab har lavere faktiske driftsomkostninger end gennemsnittet. 
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Begge parameterestimater er postive, hvilket vil sige, at selskaber med henholdsvis en høj tæt-

hed og en høj alder på deres aktiver, har højere relative driftsomkostninger.  

I benchmarkingen beregnes det alder- og tæthedskorrigeret OPEX-netvolumenmål som: 

OPEXkorr = (0,6341 + 0,0059 ⋅ Alder + 2,2683 ⋅ Tæthed) ⋅ OPEXnetvolumen 

2.2 Alder- og tæthedskorrektion for anlægssomkostningerne  

For at undersøge hvorvidt alderen har betydning for anlægsomkostningerne opstilles følgende 

regressionsmodel: 

Anlægsomkostninger

CAPEXnetvolumen

= B0 + B₁ ⋅ Alder + B₂ ⋅ Tæthed 

Udtrykket på venstresiden af lighedstegnet i regressionsmodellen kan betragtes som de rela-

tive anlægsomkostninger. Ved at anvende de relative anlægsomkostninger i regressionen bli-

ver den afhængige variabel sammenlignelig på tværs af alle selskaber.  

Sammenhængen mellem alder og de relative anlægsomkostninger er givet ved B₁, som viser, 

hvordan de relative anlægsomkostninger ændrer sig, når aldersmålet ændres med 1 år. 

På samme måde angiver B₂, hvordan de relative anlægsomkostninger ændrer sig, når tæt-

hedsmålet ændres med én enhed. 

I regressionen er Vandfællesskabet Nordvestsjælland og Kalundborg Overfladevand A/S fjer-

net som outliers. De fjernes fra analysen på grund af en høj cooks distance værdi samtidig 

med, at de er specielle. Vandfællesskabet Nordvestsjælland er udelukkende et produktionssel-

skab, og Kalundborg Overfladevand A/S er primært et produktionsselskab, som behandler sø-

vand. 

Resultaterne af regresionsanalysen fremgår af tabel 2.2.  

 Tabel 2.2 Regressionsanalysens resultater for relative anlægsomkostninger 

Variabel Koefficient Standardfejl t-værdi p-værdi 

Skæring 1,6507*** 0,2017 8,185 0,0000 

Alder -0,0249*** 0,0061 -4,103 0.0001 

Tæthed 2,3244*** 0,4416 5,263 0,0000 

 *: p<0,1, **: p<0,05, ***: p<0,01 

Antal observationer: 73  

Justeret R2=0,3115 
  

Resultaterne viser, at der er en statistisk sammenhæng mellem de relative omkostninger og 

rammevilkårerne alder og tæthed. For alder er den negativ, og for tæthed er den positiv. Når

parameterestimatet er negativt for alder betyder det, at jo ældre aktiverne er, des lavere er 

selskabernes relative anlægsomkostninger.  

 

I benchmarkingen beregnes det alders- og tæthedskorrigeret CAPEX-netvolumenmål som: 

CAPEXkorr = (1,6507 − 0,0249 ⋅ Alder + 2,3244 ⋅ Tæthed) ⋅ CAPEXnetvolumen 
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