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 Kapitel 1 
Sammenfatning	og	modeller	for	bedre	incitamenter	
til	forsyningssikkerhed	i	vandselskaberne		

1.1 Kort	sammenfatning	

Vandselskaber er naturlige monopoler og er derfor i Danmark reguleret med indtægtsrammer 
for at understøtte en høj produktivitet i fraværet af konkurrence. Forsyningssikkerheden for 
drikkevand og spildevand er generelt god i de fleste vandselskaber, og der er ikke fundet 
grundlag for, at indførelsen af indtægtsrammer skulle have medført, at forsyningssikkerheden 
i vandselskaberne er blevet dårligere. En høj forsyningssikkerhed er imidlertid vigtig for for-
brugerne, og svigt i forsyningssikkerheden indebærer derfor en stor omkostning for forbru-
gerne. Samtidig er der store forskelle på forsyningssikkerheden i forskellige selskaber.

I den politiske aftale om justeret regulering af vandsektoren fra 2018 blev det besluttet, at for-
syningssikkerhed skal integreres i den økonomiske regulering af vandselskaberne ved at ind-
føre økonomiske sanktioner eller belønninger afhængigt af, om et vandselskab har god eller 
dårlig forsyningssikkerhed. I denne rapport fremlægges på den baggrund forslag til at styrke 
incitamentet til at bevare eller forbedre forsyningssikkerheden. Indførelsen af sådanne incita-
menter vil være i tråd med udviklingen i reguleringen af naturlige monopoler i forsyningssek-
toren i mange andre lande, hvor det har bidraget til at forbedre forsyningssikkerheden.

At vandet altid når frem til forbrugerne, er et centralt mål for forsyningssikkerhed. Forsy-
ningssikkerhed i vandsektoren omfatter imidlertid også, om drikkevandet er sundhedsmæs-
sigt sikkert, og om der er afledte negative miljøeffekter ved håndteringen af spildevandet. 
Forsyningssikkerhed hænger derfor tæt sammen med miljøpolitikken i form af bl.a. grønne 
afgifter. I rapportens forslag er der derfor lagt vægt på at undgå dobbeltregulering, så der ikke 
indføres en ny økonomisk sanktion/belønning til dimensioner af forsyningssikkerhed, hvis 
der allerede er en grøn afgift.

Overordnet fremlægges tre forslag til fastholdelse og forbedring af forsyningssikkerheden i 
vandselskaberne:

» Sanktion/belønning til drikkevandsselskaber afhængig af deres niveau for ikke-planlagte 
afbrydelser til forbrugerne

» Sanktion til drikkevandsselskaber, hvor der er mikrobiologiske overskridelser i vandprøver
» Incitament til mindre udledning af skadelige stoffer fra spildevandsselskaberne og mindre 

vandtab i drikkevandsselskaber ved at selskaberne ikke kompenseres for udgifter til 
grønne afgifter

 
Der er lagt vægt på en langsom indfasning af sanktioner/belønninger, så disse først er fuldt 
indfaset i 2029 (eller 2033). Det giver selskaberne mulighed for at forbedre forsyningssikker-
heden, inden der indføres en sanktion. Derudover er lagt en række forsigtighedshensyn ind i 
den konkrete udformning af de nye sanktioner.
 
Virkningen af afgifter og sanktioner/belønninger afhænger af, hvordan den øvrige regulering 
af vandsektoren er. Det forventes, at der indføres såkaldte fleksible indtægtsrammer, hvor 
indtægtsrammen i en reguleringsperiode tilpasses omkostningerne i den forrige periode. Det 
vil som udgangspunkt indebære, at virkningen af de foreslåede sanktioner/belønninger kan 
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blive mærkbart svækket. En række af de mindre forbrugerejede vandselskaber har desuden 
fra 2020 haft mulighed at træde ud af reguleringen med indtægtsrammer og vil i så fald ikke 
blive omfattet af de nye incitamenter til høj forsyningssikkerhed. Det kan indebære, at flere 
forbrugerejede selskaber med dårlig forsyningssikkerhed vil ønske at træde ud af regulerin-
gen for på den måde at undgå kommende sanktioner. Der er i forvejen tegn på, at det især er 
selskaber med dårlig forsyningssikkerhed, som træder ud af reguleringen.

1.2 Baggrund	og	formål	

Selskaberne i vandsektoren er naturlige monopoler. Det betyder, at de ikke er udsat for kon-
kurrence på samme måde som virksomheder på velfungerende markeder. Husholdninger og 
virksomheder kan således ikke skifte til et andet vandselskab, hvis de synes, at deres nuvæ-
rende selskab leverer en for ringe forsyningssikkerhed, eller har en for høj pris. Selskaberne 
risikerer heller ikke at blive overtaget af konkurrenter eller miste markedsandele, hvis deres 
ydelser ikke har kundernes ønskede kvalitet og pris. Dette afspejler sig i generelt for lav pro-
duktivitet og dermed risiko for unødigt høje priser. For høje vandpriser vil især være en be-
lastning for husholdninger med lav indkomst, hvor udgiften til vand fylder mere end for hus-
holdninger med høj indkomst.

Vandselskaberne er derfor – helt ligesom andre monopoler på bl.a. forsyningsområdet – un-
derlagt økonomisk regulering, som skal understøtte, at selskabernes omkostninger og priser 
ikke er unødigt høje. Reguleringen består i, at de enkelte vandselskaber får en ramme for, hvor 
mange indtægter de må opkræve fra deres kunder. Der stilles i den forbindelse krav om, at sel-
skaberne løbende skal styrke produktiviteten på linje med konkurrenceudsatte virksomheder. 
Selskaber, som skal varetage nye opgaver knyttet til fx klimatilpasning og miljøbeskyttelse, 
kan dog få en forhøjelse af deres indtægtsramme, så de har midler til at løse de nye, samfunds-
vigtige opgaver.

Hvis nogle selskaber har højere omkostninger end nødvendigt – fx på grund af ineffektiv drift, 
uhensigtsmæssig organisering eller manglende udnyttelse af ny teknologi – stilles der ekstra 
krav til de pågældende selskaber, så forbrugerne ikke i længden kommer til at betale unødigt 
høje priser. Der anvendes økonomiske benchmarkingmodeller til at afgøre, om et selskab har 
for høje omkostninger.

I reguleringen af vandselskaberne er der i dag ingen effektive økonomiske incitamenter rettet 
mod, at de bliver ved med at levere den generelt høje forsyningssikkerhed. På den baggrund 
blev det i en politisk aftale om fremtidig justeret regulering af vandsektoren fra 2018 beslut-
tet, at forsyningssikkerhed skal integreres bedre i den økonomiske regulering. Det kan blandt 
andet ske ved, at vandselskaberne får en økonomisk sanktion eller belønning afhængig af, om 
selskaberne har dårlig eller god forsyningssikkerhed. Det kan desuden ske ved, at grønne af-
gifter på vandområdet får en reel – og den tiltænkte – effekt.

Generelt er forsyningssikkerheden høj i vandsektoren i Danmark. Der er ikke fundet belæg for, 
at den nuværende økonomiske regulering i sig selv har ført til en dårligere forsyningssikker-
hed. Der har været et fald i andelen af vandprøver med mikrobiologiske overskridelser og i 
vandtabet i ledningsnettet, siden den økonomiske regulering blev implementeret med virk-
ning fra 2011. Desuden har de selskaber, der er omfattet af reguleringen, ikke haft en ringere 
udvikling målt på mikrobiologiske overskridelser end sammenlignelige selskaber, som ikke 
har været omfattet. Samtidig er der relativt stor forskel i forsyningssikkerheden mellem vand-
selskaberne. Det peger i retning af, at der er et potentiale for at forbedre forsyningssikkerhe-
den i en række selskaber. Derfor er det hensigtsmæssigt, at den økonomiske regulering i hø-
jere grad understøtter forsyningssikkerheden.

Formålet med denne rapport er at fremlægge modeller for, hvordan vandselskaberne kan gi-
ves økonomiske incitamenter til at fastholde eller øge deres forsyningssikkerhed.
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1.3 Behov	for	at	regulere	kommunalt	ejede	og	forbrugerejede	selskaber

Drikke- og spildevandsselskaber er enten kommunalt ejede eller forbrugerejede. Der argu-
menteres indimellem for, at det ikke er nødvendigt med økonomisk regulering af disse typer 
af selskaber, og at det heller ikke er nødvendigt at give økonomiske incitamenter til bedre for-
syningssikkerhed, fordi sådanne selskaber af sig selv alene varetager forbrugernes interesser.

Der er imidlertid behov for økonomisk regulering af danske vandselskaber. Grunden er først 
og fremmest, at vandselskaber er naturlige monopoler. Generelt er naturlige monopoler ken-
detegnet ved at have højere omkostninger end nødvendigt (såkaldt X-inefficiency). Det bety-
der, at forbrugerne betaler for høje priser, hvilket ikke kan siges at være i forbrugernes inte-
resse. Dette gælder i udgangspunktet for uregulerede naturlige monopoler, uanset om de er 
private eller offentligt ejede. En række analyser finder også, at der er et stort uforløst potenti-
ale for at sænke omkostningerne i de danske vandselskaber. Det gælder både for de kommu-
nalt ejede og de forbrugerejede selskaber. Ved at indfri dette potentiale har det fx vist sig mu-
ligt at opnå ønskede klima- og miljøforbedringer uden unødige stigninger i vandpriserne.

Det kan også være en udfordring, hvis en kommune har et ønske om, at et kommunalt ejet 
vandselskab løser opgaver, som egentlig er kommunale og ikke er tæt knyttet til vandforsy-
ningen. Derudover er det en helt generel udfordring, at ledelsen af et selskab ikke nødvendig-
vis har de samme motiver og interesser som ejerne. Eksempelvis er det ikke sikkert, at ledel-
sen i vandselskaberne i alle tilfælde lægger lige så stor vægt på løbende at mindske unødigt 
høje omkostninger, som forbrugerne gør. At der kan være forskel på ledelsens og ejernes mo-
tiver og interesser, er en problemstilling uanset ejerform, men udfordringen må forventes at 
være større for monopolselskaber end for virksomheder på velfungerende markeder. I et vel-
fungerende marked vil ineffektiv drift blive straffet ved, at kunderne skifter leverandør, og det 
vil generelt være lettere for ejerne at se, om et selskab gør det godt i forhold til konkurren-
terne på markedet.

Bestyrelserne i de kommunale og forbrugerejede selskaber har ideelt set som formål at vare-
tage vandforbrugernes interesser, men det kan være svært for dem reelt at gennemskue, om 
et selskab er effektivt drevet, da der ikke er signaler fra et marked. Desuden forudsætter det 
betydelig teknisk og økonomisk indsigt. Derfor er der risiko for, at ejerskabet i vandselska-
berne ikke er tilstrækkeligt stærkt til, at forbrugernes interesser fuldt ud varetages. Dette har-
monerer med analyser af, at der som nævnt er et stort potentiale for at mindske unødigt høje 
omkostninger i vandsektoren. Det er ikke i forbrugernes interesse at betale en unødig høj pris 
for vandet.

Reguleringsformer	

Tidligere blev mange naturlige monopoler i forsyningssektoren reguleret alene ved hvile-i-sig-
selv-princippet. Denne regulering består i, at et selskab kun må have indtægter, som svarer til 
deres omkostninger. Ulempen ved hvile-i-sig-selv er imidlertid, at selskabet ikke har nogen 
økonomisk tilskyndelse til løbende af mindske sine omkostninger, fordi selskabet altid kan få 
dækket sine omkostninger.

Derfor gik man på vandområdet i stedet i retning af regulering med prislofter og senere ind-
tægtsrammer, som justeres over tid for at sikre, at monopolselskaberne løbende øger deres 
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produktivitet ligesom konkurrenceudsatte erhverv.1 I forsyningsselskaber med udlodning af 
overskud giver indtægtsrammer endvidere et incitament til, at selskaberne yderligere reduce-
rer deres omkostninger, fordi det bidrager til et større overskud. Denne mekanisme er imid-
lertid ikke til stede for vandselskaber. Derfor er det særlig vigtigt, at reguleringen af netop 
disse har fokus på omkostningsniveauet.

Regulering med fokus på omkostninger kan imidlertid indebære en risiko for, at forsynings-
sikkerheden på lang sigt bliver svækket. Derfor er det vigtigt, at reguleringen også giver mulig-
heder og incitamenter til forsyningssikkerhed. Der er dog ikke noget, der tyder på, at der i dag 
er sådan et problem, jf. boks 1.1.

  

 

 

__________________ 

1
 Mellemstore og store vandselskaber og alle kommunale vandselskaber er som udgangspunkt omfattet af regulering med ind-

tægtsrammer, mens små forbrugerejede vandselskaber med en årlig debiteret vandmængde under 200.000 m3 alene er under-
lagt hvile-i-sig-selv-regulering. Mellemstore forbrugerejede selskaber med en årlig debiteret vandmængde mellem 200.000 til 
800.000 m3 har imidlertid siden 2020 haft mulighed for at udtræde af reguleringen med indtægtsrammer.  
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Boks 1.1
Økonomisk	regulering	
og	forsyningssikkerhed	

Der er foretaget en række analyser for at belyse, om den økonomiske regulering af vandsel-
skaberne har haft en betydning for forsyningssikkerheden. For eksempel er der foretaget en 
sammenligning af udviklingen i kvaliteten af drikkevandet for drikkevandsselskaber, som blev 
reguleret med prislofter/indtægtsrammer med virkning fra 2011, med udviklingen i vandkva-
liteten i mindre vandselskaber, som ikke blev omfattet af den økonomiske regulering.

Som mål for (dårlig) vandkvalitet ses i den pågældende analyse på andelen af vandprøver, 
hvor der er mikrobiologiske overskridelser i forhold til fastsatte grænseværdier. Der fokuse-
res på mikrobiologiske overskridelser, fordi der her foreligger et godt datagrundlag tilbage i 
tid, som kan knyttes til de enkelte selskaber.

Udviklingen i vandkvaliteten er konkret sammenlignet for fire grupper af drikkevandsselska-
ber, jf. figur A. To af disse grupper består af de store og halvstore selskaber, som blev under-
lagt økonomisk regulering med prislofter/indtægtsrammer med virkning fra 2011. De to øv-
rige grupper af selskaber er små og halvsmå selskaber, som ikke har været underlagt økono-
misk regulering.

Det fremgår, at der overordnet har været en forbedring i vandkvaliteten i form af et fald i an-
delen af mikrobiologiske overskridelser. Det gælder både for de store drikkevandsselskaber, 
som blev underlagt økonomisk regulering, og de mindre drikkevandsselskaber, som ikke blev 
reguleret fra 2011. Der er således ikke tegn på, at den økonomiske regulering har ledt til dårli-
gere forsyningssikkerhed ud fra pågældende indikator for vandkvaliteten.

Figur A Udvikling	i	overskridelsesratio	for	grupper	af	vandselskaber	
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Halvstore (indtægtsrammer) Store (indtægtsrammer)

 
Anm.: Den lodrette stiplede linje angiver tidspunktet for indførelse af prislofter (primo 2011). Overskridelsesratioen er antallet 
af prøver, hvor der er en overskridelse af grænseværdien, delt med antallet af prøver.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af udtræk fra Jupiter-databasen (GEUS).

 

 
 

	

Konklusionen fra denne analyse understøttes af supplerende analyser af andre indikatorer for 
forsyningssikkerhed i drikke- og spildevandsselskaber, hvor datagrundlag dog ikke er helt så 
godt, jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2020d), Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
(2021) samt i kapitel 11.
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1.4 Høj	forsyningssikkerhed	er	vigtigt	for	forbrugerne	

Forsyningssikkerhed	i	vandsektoren	omfatter	også	sundhed	og	miljø	

Forsyningssikkerhed forbindes ofte med et selskabs evne til at sikre levering af ydelsen til 
kunden. For eksempel opgøres svigt i forsyningssikkerheden i elsektoren ved, hvor mange mi-
nutter der er afbrydelser i forsyningen af el.

Forsyningssikkerhed defineres betydeligt bredere for drikke- og spildevand. Således inddra-
ges også, om vandet er sundhedsmæssigt sikkert at drikke, og i hvor høj grad der er afledte ne-
gative effekter på vandmiljøet ved håndteringen af spildevandet. Selskabernes miljøpåvirk-
ning på forskellige områder indgår således også i vurdering af forsyningssikkerheden, jf. figur 
1.1. Figuren viser et udpluk af de væsentligste indikatorer for forsyningssikkerhed fra Miljø-
ministeriets performancebenchmarking, der omfatter indikatorer for forsyningssikkerhed, 
som vandselskaberne selv har indflydelse på.

Figur 1.1 Indikatorer	for	(dårlig)	forsyningssikkerhed	i	vandsektoren	

Drikkevandsselskaber

•Afbrydelser i levering
•Mikrobiologiske overskridelser 
(sundhed)

•Vandtab

Spi ldeva ndsselska ber

•Overløb af urenset spildevand
•Afløbsstop

•Udledning af kvælstof, fosfor og 
organisk stof

 

Kilde: Væsentlige indikatorer for forsyningssikkerhed ud fra Miljøministeriets performancebenchmarking

 

 

Forbrugerne	lægger	vægt	på	bedre	forsyningssikkerhed	

Overordnet vurderes forsyningssikkerheden i vandsektoren at være høj i Danmark. Siden 
2008 er kvaliteten af drikkevandet blevet forbedret målt ved fald i andelen af vandprøver med 
overskridelser af grænseværdien for mikrobiologiske indhold, jf. boks 1.1. Siden indførelsen af 
reguleringen med indtægtsrammer er der også sket en reduktion i vandtabet i drikkevands-
selskaberne.

Der har været en vis stigning i antallet af ikke-planlagte afbrydelsesminutter i leveringen af 
drikkevand fra 2017 til 2019. Der foreligger ikke dækkende opgørelser af denne indikator for 
forsyningssikkerhed længere tilbage i tiden.

For drikkevandsselskaberne er der store forskelle på forsyningssikkerheden mellem selska-
berne målt ved ikke-planlagte afbrydelser i leveringen af drikkevand og mikrobiologiske over-
skridelser. Det peger i retning af, at det er muligt at forbedre forsyningssikkerheden i nogle 
selskaber.

En nylig analyse af vandforbrugernes præferencer viser, at husholdningerne lægger vægt på 
en god forsyningssikkerhed. Således tillægger husholdningerne det en værdi at få færre ikke-
planlagte afbrydelsesminutter og færre mikrobiologiske overskridelser. Det nuværende ni-
veau af ikke-planlagte afbrydelser og mikrobiologiske overskridelser er med væsentlig usik-
kerhed opgjort til at indebære et velfærdstab for forbrugerne svarende til ca. 700 mio. kr. per 
år. Heraf kan knapt en tredjedel henføres til ikke-planlagte afbrydelser.
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Usikkerheden i opgørelsen knytter sig formentlig især for mikrobiologisker overskridelser af 
drikkevandet, hvor der kan være risiko for, at betalingsviljen er overvurderet. Det afspejler, at 
der indgår små sandsynligheder og sundhedsrisici, som begge kan være vanskelige at værdi-
sætte for de personer, som har deltaget i analysen af værdien af bedre forsyningssikkerhed. 
Desuden afdækker analysen alene private kunders betalingsvilje og omfatter ikke input fra 
virksomhedskunder.

Størrelsen af det opgjorte velfærdstab ved manglende forsyningssikkerhed peger imidlertid i 
retning af, at der kan være klare gevinster for forbrugerne ved at integrere incitamenter til 
bedre forsyningssikkerhed i den økonomiske regulering. Dette kan gøres ved at give selskaber 
en økonomisk sanktion, når de har dårlig forsyningssikkerhed eller ved at belønne selskaber, 
der har en god forsyningssikkerhed.

1.5 Fra	selskabsomkostning	til	samfundsomkostning	

Bredere	samfundshensyn	i	reguleringen	af	vandselskaberne	

Vandselskaberne leverer ydelser af stor værdi for husholdninger og virksomheder. Når der er 
svigt i forsyningssikkerheden, påfører det dem derfor et tab i form af fx gene, sundhedsrisiko 
eller afbrudt produktion for virksomheder, hvor vandforsyning er centralt i produktionen. 
Dette tab er udtryk for en omkostning (for forbrugerne), som i dag ikke indgår i vandselska-
bernes økonomi. Når vandselskabernes aktiviteter giver anledning til en negativ påvirkning på 
miljøet, er der også tale om en negativ påvirkning, der har en omkostning for samfundet.

Ideen med at pålægge vandselskaberne en økonomisk sanktion, når de har dårlig forsynings-
sikkerhed, går grundlæggende ud på, at selskaberne økonomisk skal ”mærke” forbrugernes 
omkostning, så de indregner denne for selskabet eksterne omkostning i planlægningen af de-
res produktion. Det indebærer, at det kan være økonomisk fordelagtigt for et selskab at inve-
stere i bedre forsyningssikkerhed. Det er samme tankegang, som ligger bag grønne afgifter.

Denne form for regulering kan dermed bidrage til, at vandselskaberne optimerer deres drift 
ud fra de samfundsøkonomiske omkostninger ved deres produktion i stedet for de rent sel-
skabsøkonomiske omkostninger. Forskellen mellem de samfundsøkonomiske og selskabsøko-
nomiske omkostninger består primært af forbrugernes omkostninger ved svigt i forsynings-
sikkerheden og af omkostningerne for samfundet ved selskabernes miljøbelastning. Som 
nævnt betragtes væsentlige dele af selskabernes miljøbelastning som en del af forsyningssik-
kerheden i sektoren.

En sådan justering af den økonomiske regulering indebærer, at selskaberne får et økonomisk 
incitament til at forbedre forsyningssikkerheden og reducere deres miljøbelastning. Det vil 
samtidig indebære, at den økonomiske benchmarking af selskaberne i højere grad kan baseres 
på en sammenligning af selskaberne ud fra den samfundsøkonomiske omkostning ved deres 
produktion, jf. figur 1.2. Den økonomiske benchmarking af selskaberne baseres i dag alene på 
de selskabsøkonomiske omkostninger, dvs. at forbrugernes omkostning ved svigt i forsynings-
sikkerheden ikke indgår.

Det giver ud fra en samfundsøkonomisk betragtning et mere retvisende billede af, om et sel-
skab har unødigt høje omkostninger, hvis den økonomiske benchmarking også inddrager om-
kostninger for forbrugerne og samfundet generelt ved manglende forsyningssikkerhed og sel-
skabets miljøbelastning. Med afsæt i denne tilgang kan et selskab således være effektivt, 
selvom det har højere omkostninger end andre selskaber, hvis det til gengæld har højere for-
syningssikkerhed og en mere miljørigtig produktion.
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Figur 1.2 Mål	med	justering	af	den	økonomiske	regulering	af	vandselskaberne	vedrø-
rende	forsyningssikkerhed	
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En sådan justering af reguleringen er i tråd med udviklingen i reguleringen af naturlige mono-
poler på andre forsyningsområder og i mange andre lande. Her bruges økonomiske sanktioner 
eller belønninger i stigende grad til at give elnetselskaber et incitament til bedre forsynings-
sikkerhed i form af færre afbrydelsesminutter i leveringen af strøm.

Udenlandske undersøgelser finder, at økonomiske incitamenter til bedre forsyningssikkerhed 
rent faktisk har ledt til bedre forsyningssikkerhed i elsektoren. Der er også tegn på, at økono-
miske sanktioner/belønninger i højere grad har haft en effekt på varigheden af afbrydelser 
(færre afbrydelsesminutter), end på hyppigheden af afbrydelse i leveringen af elektricitet. 
Dette kan være udtryk for, at selskaber i hvert fald på kort sigt kan have svært ved at forhin-
dre hændelser, der leder til svigt i forsyningssikkerheden (dvs. hyppigheden af afbrydelser), 
men at selskaberne til gengæld hurtigere har mulighed for at udbedre de fejl, der opstår, så 
forbrugerne er generet i kortere tid. Det peger i retning af, at selskaber med de rette incita-
menter har mulighed for at forbedre forsyningssikkerheden på relativ kort sigt.

Første	trin	mod	bredere	samfundshensyn	i	reguleringen	

Der fremlægges i rapporten forslag til et første trin i retning af, at reguleringen får et bredere 
fokus end alene at se på selskabsøkonomiske omkostninger. Konkret fremlægges tre forslag til 
at styrke forsyningssikkerheden i vandselskaberne:

» Sanktion/belønning til drikkevandsselskaber afhængig af deres niveau for ikke-planlagte 
afbrydelser til forbrugerne

» Sanktion til drikkevandsselskaber, hvor der er mikrobiologiske overskridelser i vandprøver
» Incitament til mindre udledning af skadelige stoffer fra spildevandsselskaberne og mindre 

vandtab i drikkevandsselskaber styrkes ved at selskaberne ikke kompenseres for udgifter 
til grønne afgifter
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Forslagene indebærer, at der gives nye økonomiske incitamenter knyttet til at mindske antal-
let af ikke-planlagte afbrydelser i leveringen af drikkevand, øge den sundhedsmæssige kvalitet 
af drikkevandet, og at de grønne afgifter på vandområdet får en reel – og den tiltænkte miljø-
mæssige – effekt. For så vidt angår de valgte dimensioner af forsyningssikkerhed fokuseres på 
disse to, fordi der her vurderes at være et tilstrækkeligt data- og vidensgrundlag til at indføre 
økonomiske sanktioner og belønninger. På længere sigt kan der indføres flere økonomiske in-
citamenter knyttet til andre dimensioner af forsyningssikkerhed i takt med, at der opnås til-
strækkeligt godt datagrundlag.

Det sidste af de tre forslag indebærer, at en række eksisterende grønne afgifter indgår på en 
anden måde i den økonomiske regulering af vandselskaberne end hidtil. Vandselskaberne be-
taler i dag en række grønne afgifter knyttet til deres miljøbelastning, som også er relateret til 
forskellige dimensioner af forsyningssikkerhed. Imidlertid bliver selskaberne i dag kompense-
ret fuldt ud for deres udgifter til grønne afgifter. Dette udhuler det økonomiske incitament til 
at mindske miljøbelastningen, som egentlig er ideen med at have grønne afgifter. Dette ”kom-
pensations-element” i den økonomiske regulering modarbejder med andre ord intentionen 
med de grønne afgifter. Afgifterne kan blive ”aktiveret” ved at fjerne kompensationen, jf. boks 
1.2.

Boks 1.2
Grønne	afgifter	skal	lede	
til	mere	miljørigtig	ad-
færd	

Ideen med en grøn afgift er, at der skal være en omkostning for selskaberne ved at belaste mil-
jøet. Når der er en grøn afgift, vil det give selskaberne en gevinst ved at være mindre miljøbe-
lastende.

Udformningen af den økonomiske regulering med indtægtsrammer i dag indebærer imidler-
tid, at selskaberne ikke får den tilsigtede økonomiske gevinst, hvis de mindsker deres miljøbe-
lastning. Det hænger sammen med, at der i indtægtsrammerne skelnes mellem påvirkelige om-
kostninger og ikke-påvirkelige omkostninger.

Hvis et selskabs ikke-påvirkelige omkostninger stiger, får selskabet automatisk lov til at hæve 
sin indtægtsramme. I dag indgår grønne afgifter i de ikke-påvirkelige omkostninger. Det bety-
der, at et selskab ikke får en økonomisk gevinst ved at være mindre miljøbelastende. Analogt 
får et selskab heller ikke en økonomisk sanktion, hvis det øger sin miljøbelastning.

Dermed udhules det økonomiske incitament til mere miljørigtig adfærd, som egentlig var for-
målet med afgiften. At en miljøafgift er en ikke-påvirkelig omkostning svarer til, at bilister ef-
ter at have tanket brændstof i deres biler (og betalt CO2-afgift mv.), automatisk får refunderet 
den betalte CO2-afgift, når de kører ud fra tankstationen.

Grønne afgifter, som er tiltænkt at påvirke vandselskabernes adfærd i en mere miljørigtig ret-
ning, bør derfor overgå til at være påvirkelige omkostninger. Dette vil ”aktivere”, at afgifterne 
bidrager til grøn omstilling i vandsektoren. Det omfatter afgiften på drikkevandsselskabernes 
vandtab og afgifterne på spildevandsselskabernes udledning af kvælstof, fosfor og organisk 
stof til vandmiljøet.

  
 

	

Den væsentligste grønne afgift i vandsektoren er afgiften af ledningsført vand. Denne afgift 
skal tilskynde vandforbrugerne til at reducere deres vandforbrug. Afgiften opkræves via vand-
prisen og indgår derfor i vandselskabernes indtægtsrammer. Afgift af ledningsført vand bør 
fortsat være en ikke-påvirkelig omkostning, da der er tale om en afgift, som skal påvirke vand-
forbrugernes adfærd.

Implementering af de tre nævnte forslag vil give nye eller styrkede økonomiske incitamenter 
til flere af de væsentligste dimensioner af forsyningssikkerhed, der i dag er omfattet af perfor-
mancebenchmarkingen, jf. figur 1.3.
 
De tre fremlagte forslag indebærer også, at omkostningen for forbrugerne ved de pågældende 
dimensioner (opgjort som selskabets udgift til økonomisk sanktion og grønne afgifter) også 
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indgår i den økonomiske benchmarking af selskaberne. Det giver en hensigtsmæssig incita-
mentsstruktur, at der både er et økonomisk incitament, og at omkostningen ved manglende 
forsyningssikkerhed medtages i benchmarkingen.
 
Det er dog ikke altid, at der foreligger tilstrækkelig data og viden, som gør det muligt at fast-
lægge et retvisende niveau af et økonomisk incitament. For spildevand er overløb og afløbs-
stop således ikke omfattet af forslaget om nye økonomiske incitamenter, blandt andet fordi 
der ikke foreligger en opgørelse af omkostningen ved svigt i disse mål for forsyningssikker-
hed. Pågældende dimensioner af forsyningssikkerhed kan eventuelt i stedet integreres direkte 
i de økonomiske benchmarkingmodeller. Der er således igangsat en analyse, som skal vurdere, 
hvordan indikatorer for forsyningssikkerhed kan inddrages i den økonomiske benchmarking, 
når det ikke er muligt at fastlægge en omkostning for forbrugerne eller samfundet generelt, 
som kan indgå direkte som en del af omkostningerne i en samfundsøkonomisk benchmarking.

Figur 1.3 Forsyningssikkerhed	omfattet	af	økonomiske	incitamenter	ud	fra	fremlagte	
forslag	

Drikkevand 
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1.6 Model	for	incitament	til	bedre	forsyningssikkerhed	i	drikkevandsselskaber	

Der er i rapporten fremlagt en model for, hvordan der kan indføres økonomiske sanktio-
ner/belønninger til bedre forsyningssikkerhed i drikkevandsselskaberne. Modellen er over-
ordnet baseret på fem hensyn, jf. figur 1.4.
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Figur 1.4 Hensyn	i	udformning	af	model	for	incitamenter	til	forsyningssikkerhed	

 

 
 
 

Undgå 
dobbeltregulering

• Hvis der allerede er en "pris" via fx en grøn afgift, bør 
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sanktion
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• Begrænse indvirkning af meget store udsving

Som udgangspunkt er det ikke hensigtsmæssigt at indføre et økonomisk incitament i form af 
en økonomisk sanktion eller en belønning, hvis der allerede er et passende økonomisk incita-
ment i form af fx en grøn afgift. Det ville indebære en dobbeltregulering. Når der er en grøn af-
gift, vil det give selskaberne en økonomisk belønning i form af lavere afgiftsbetaling, hvis de 
kan reducere deres miljøbelastning.
 
Et økonomiske incitament til bedre forsyningssikkerhed bør ideelt set baseres på forbruger-
nes velfærdstab ved en (lille) reduktion i forsyningssikkerheden. For husholdninger svarer 
dette til deres (marginale) betalingsvilje for bedre forsyningssikkerhed. En sådan fastsættelse 
af det økonomiske incitament til bedre forsyningssikkerhed vil bidrage til, at forsyningssikker-
hed får en passende prioritering i selskaberne.
 
Der er foretaget en undersøgelse af husholdningernes betalingsvilje for færre ikke-planlagte 
afbrydelsesminutter og en mere sikker vandforsyning med færre mikrobiologiske overskridel-
ser. Analysen finder, at husholdningerne har en betalingsvilje svarende til 4,3 kr. per år per 
reduceret afbrydelsesminut og 70 kr. per år per 0,1 pct. reduktion i andelen af prøver med mi-
krobiologiske overskridelser (2020 prisniveau i faktorpriser). Der lægges op til at bruge disse 
beløb i kalibreringen af sanktioner/belønning, når modellen er fuldt indfaset. Disse beløb ind-
fases imidlertid gradvist og svarer i det første år til hhv. 1 og 10 kr. per år.

For ikke-planlagte afbrydelser af vandforsyningen lægges i den fremlagte model op til, at sel-
skaber, hvor det gennemsnitlige årlige antal ikke-planlagte afbrydelsesminutter per forbruger 
er over tre, får en økonomisk sanktion per ekstra afbrydelsesminut. Ligeledes lægges op til, at 
selskaber, som har mindre end tre ikke-planlagte afbrydelsesminutter, får en økonomisk be-
lønning. Baseret på data for de seneste år er det lidt over halvdelen af selskaberne, som vil få 
en økonomisk sanktion, mens lidt under halvdelen vil få en belønning.
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For mikrobiologiske overskridelser indebærer den fremlagte model, at der gives en økono-
misk sanktion til alle de selskaber, der har overskridelser af grænseværdierne for mikrobiolo-
gisk indhold. Det skal ses i sammenhæng med, at det i gennemsnit er under 20 pct. af vandsel-
skaberne, som hvert år har mikrobiologiske overskridelser. Desuden er det lagt til grund, at 
selskaber ikke skal belønnes for overskridelser af grænseværdier for vandkvalitet, som er 
fastsat ud fra en sundhedsmæssig vurdering.

Der kan være fordele ved, at sanktion/belønning indfases langsomt. Konkret indebærer den 
fremlagte model, at selskaberne første gang får en sanktion/belønning i år 2026 baseret på 
deres niveau af forsyningssikkerhed for årene 2022-2024. En annonceret indfasning af sank-
tion/belønning betyder, at selskaberne får tid til at forbedre forsyningssikkerheden, inden de 
eventuelt bliver sanktioneret. Desuden kan kendskab til det fremtidige sanktionsniveau i den 
fuldt indfasede model styrke selskabernes muligheder for at planlægge langsigtet. En langsom 
indfasning bidrager således til at mindske tilpasningsomkostningerne i vandselskaberne, da 
det alt andet lige må forventes, at der er større omkostninger ved en hurtig tilpasning end ved 
en langsom. Omvendt er der også ulemper ved en for langsom indfasning af reguleringen, fordi 
det kan forsinke gevinsten ved den nye regulering. Som nævnt tyder undersøgelser fra elsek-
toren på, at selskaber har mulighed for relativt hurtigt at mindske antallet af afbrydelsesmi-
nutter ved hurtigere at foretage udbedringer, når der sker afbrydelser i leveringen.

I den fremlagte model er der lagt op til, at sanktion/belønning for færre ikke-planlagte afbry-
delsesminutter og mikrobiologiske overskridelser er fuldt indfaset i år 2029. Der er dog også 
fremlagt beregninger, hvor den fulde indfasning af sanktion/belønning først er i år 2033.

Der er stor variation i forsyningssikkerheden mellem selskaber, ligesom der for nogle forsy-
ningsparametre kan være væsentlige ændringer i de enkelte selskaber fra år til år. I nogle til-
fælde kan ændringer i disse forsyningsparametre også skyldes udefra kommende forhold. For 
nogle selskaber kan det risikere at indebære en meget høj økonomisk sanktion. På den bag-
grund er der i den fremlagte model lagt op til at indbygge en række forsigtighedshensyn i ud-
målingen af den samlede sanktion.

For det første lægges op til, at sanktionen for et selskab ikke må overstige faste grænser op-
gjort i procent af selskabets indtægtsramme. Konkret lægges op til, at sanktionen for hhv. af-
brydelsesminutter og mikrobiologiske overskridelser ikke må overstige 0,5 pct. af indtægts-
rammen i 2026, og senere ved fuld indfasning højst 2 pct. af indtægtsrammen. I reguleringen 
af elnetselskaber i Danmark er lignende grænser.

For det andet lægges op til at udjævne variation over tid ved, at sanktionen/belønningen be-
regnes på baggrund af et treårigt gennemsnit for niveau af forsyningssikkerhed i selskaberne.

For det tredje indebærer den fremlagte model, at enkeltstående meget store svigt i forsynings-
sikkerheden justeres ned, så de ikke får ”for høj” vægt.
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En oversigt over detaljer i de fremlagte modeller til bedre incitamenter findes i tabel 1.1.

Tabel 1.1 Oversigt	over	modeller	for	økonomiske	incitamenter	til	forsyningssikkerhed	i	
drikkevandsselskaber	

Emne Fremlagt model for incitament til forsyningssikkerhed

Variabel fra performance 
benchmarkingen

Afbrydelser: Gennemsnitligt antal ikke-planlagte afbrydelsesminutter i selskabet 

Vandkvalitet: Andel i procent af vandprøver med mikrobiologiske overskridelser af 
alle lovpligtige og akkrediterede egenkontrolprøver

Sanktion/belønning baseret på Data for senest tilgængelige tre år

Sanktion eller belønning Afbrydelser: Sanktion hvis gns. af antal ikke-planlagte afbrydelsesminutter for tre 
år er over 3 (belønning hvis under 3 min.) 

Vandkvalitet: Alene sanktion ved mikrobiologiske overskridelser

Indfasningsperiode Første år med reduceret sanktion/belønning i år 2026 på baggrund af data for for-
syningssikkerhed for år 2022-2024. Fuld indfasning af model i år 2029. Alternativt 
endnu langsommere indfasning frem mod år 2033

Grænse for sanktion/belønning i 
pct. af indtægtsramme i år 2026

½ pct. 
(for hhv. afbrydelsesminutter og mikrobiologiske overskridelser)

Grænse for sanktion/belønning i 
pct. af indtægtsramme i år 2029 
(2033)

2 pct. 
(for hhv. afbrydelsesminutter og mikrobiologiske overskridelser)

Størrelse af sanktion/belønning i 
år 2026 per forbruger

Afbrydelser: 1 kr. per gns. afbrydelsesminut 

Vandkvalitet: 10 kr. per 0,1 pct. point ændring i andel af overskredne prøver

Størrelse af sanktion/belønning i 
år 2029 (2033) per forbruger

Afbrydelser: 4,3 kr. per gns. afbrydelsesminut (gennemsnit over tre år) 

Vandkvalitet: 70 kr. per 0,1 pct. point ændring i andel af overskredne prøver

Nedjustering af ekstreme 
årsobservationer

Afbrydelser: Hvis over 60 afbrydelsesminutter i et enkelt år nedjusteres til 60 in-
den beregning af 3-årigt gns. 

Vandkvalitet: Hvis andel overskredne prøver over 2,5 pct. i et enkelt år nedjusteres 
til 2,5 pct. inden beregning af 3-årigt gns.

Sanktion/belønning og 
indtægtsrammer

En sanktion ”betales” af selskabet ved en reduktion i indtægtsrammen, mens sel-
skabet får en højere indtægtsramme ved en belønning (et selskab behøver ikke 
udnytte den højere indtægtsramme)

Inddragelse i benchmarking 
(fælles)

Sanktion/belønning indgår i benchmarkingen på lige fod med andre omkostninger. 
Et selskab vil da opnå samme forbedring i benchmarkingen ved at reducere sine 
omkostninger som ved at forbedre forsyningssikkerhed (reducere sanktionen)

Som nævnt er der usikkerhed knyttet til opgørelse af forbrugernes betalingsvilje for bedre for-
syningssikkerhed. Det gælder ikke mindst for mikrobiologiske overskridelser af drikkevandet, 
hvor der også kan være en risiko for, at betalingsviljen er overvurderet. De forskellige forsig-
tighedshensyn indebærer, at der for nogle selskaber sker en nedskallering af sanktionen. Det 
gælder især for sanktionen knyttet til mikrobiologiske overskridelser. I realiteten betyder for-
sigtighedshensynene således, at sanktionen knyttet til mikrobiologiske overskridelser er væ-
sentligt nedjusteret og dermed er mindre end den estimerede betalingsvilje.

En økonomisk sanktion for manglende forsyningssikkerhed foreslås i praksis udmøntet ved en 
reduktion i det enkelte selskabs indtægtsramme, mens belønningen gives som en stigning i 
selskabets indtægtsramme.

Scenarier	for	økonomiske	konsekvenser	for	selskaberne	

Formålet med at indføre sanktioner/belønninger er først og fremmest, at vandselskaberne 
skal opnå et (mere) hensigtsmæssigt niveau af forsyningssikkerhed. Sanktioner/belønninger 
vil samtidig have betydning for økonomien for både vandselskaber og forbrugere. Hvis et sel-
skab foretager investeringer til at opnå en høj forsyningssikkerhed, giver det således selskabet 
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en højere indtægtsramme, som kan finansiere afskrivningerne ved investeringen. Det indebæ-
rer en højere pris for forbrugerne, men forbrugerne får samtidig glæde af den højere forsy-
ningssikkerhed. Omvendt vil forbrugerne blive kompenseret med en lavere pris, hvis forsy-
ningssikkerheden er dårlig, og selskabet i øvrigt er omfattet af den økonomiske regulering.

De økonomiske konsekvenser for selskaber og forbrugere afhænger i sidste ende af, i hvor høj 
grad selskaberne formår at forbedre deres forsyningssikkerhed. I figur 1.5 (fuldt optrukne 
kurver) er vist en beregning af størrelsen af sanktionen for drikkevandsselskaberne under 
den antagelse, at antallet af ikke-planlagte afbrydelsesminutter og mikrobiologiske overskri-
delser er uændret i forhold til de senest tilgængelige år (ifølge data fra performancebenchmar-
kingen).

I dette scenarie vil der være en samlet nettosanktion, som i år 2026 i gennemsnit svarer til 
0,28 pct. af selskabernes samlede indtægtsrammer (fratrukket ikke-påvirkelige omkostnin-
ger) knyttet til ikke-planlagte afbrydelser. Der er nogenlunde lige mange selskaber, som får 
henholdsvis belønning og sanktion, men belønningerne er i scenariet mindre end sanktio-
nerne. Derfor er nettosanktionen (sanktioner-belønninger) større end nul. Sanktionen knyttet 
til mikrobiologiske overskridelser er på 0,26 pct. af indtægtsrammen, dvs. i samme størrelses-
orden som for ikke-planlagte afbrydelser, jf. figur 1.5.

I denne mekaniske beregning stiger (netto)sanktionen knyttet til ikke-planlagte afbrydelser 
og mikrobiologiske overskridelser alt andet lige til godt 1 pct. af indtægtsrammen i 2029, når 
modellen for sanktion/belønning er fuldt indfaset. I realiteten må (netto)sanktionen imidler-
tid forventes at være lavere end vist i figuren af to grunde.

For det første har der fra 2008 til 2018 været et væsentligt fald i andelen af vandprøver med 
mikrobiologiske overskridelser. Hvis denne trend fortsætter også i fravær af sanktions-/be-
lønningsmodellen, vil det indebære lavere sanktioner.2 For det andet vil indførelsen af sanktio-
ner/belønninger medføre, at selskaberne vil forbedrer forsyningssikkerheden, hvilket vil lede 
til lavere sanktioner, og at flere selskaber får en belønning i kraft af fald i deres ikke-planlagte 
afbrydelsesminutter.

Hertil kommer, at der på baggrund af en politisk aftale fra 2018 forventes at blive indført så-
kaldte fleksible indtægtsrammer for vandselskaberne. Dette er indregnet i en af konsekvens-
beregningen i figur 1.5 (jf. den stiplede linje). Hvis sanktionen bliver omfattet af de fleksible 
indtægtsrammer, vil det indebære, at vandselskaber kan få øget deres indtægtsramme, hvis de 
ikke kan forbedre deres forsyningssikkerhed. Det indebærer, at den betalte sanktion efterhån-
den finansieres automatisk af højere indtægtsrammer, og dermed at tilskyndelsen til styrket 
forsyningssikkerhed mærkbart svækkes.

  

 

 

__________________ 

2
 Den langsigtede udvikling i mikrobiologiske overskridelser fra 2008 til 2018 er baseret på analyse af primært dataudtræk fra 

Jupiter databasen. I performancebenchmarkingen, som for mikrobiologiske overskridelser alene har sammenlignelige data for 
2018 og 2019, har der dog været en stigning i opgørelsen af mikrobiologiske overskridelser fra 2018 til 2019. 
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Figur 1.5 Sanktionens	andel	af	indtægtsrammen	ved	gradvis	indfasning	over	8	og	12	år	(mekanisk	beregning	uden	
fx	adfærdsændring	som	følge	af	sanktionen)	

 	

(a) Ikke-planlagte afbrydelsesminutter (b) Mikrobiologiske overskridelser

Anm.: Scenarie for samlet nettosanktion (sanktion fratrukket belønning) i pct. af 
samlet indtægtsramme i sektoren (ekskl. ikke-påvirkelige omkostninger) baseret 
på opgørelse af afbrydelsesminutter for år 2017-2019 og uændret adfærd (afbry-
delser reduceres ikke som følge af stigende sanktion). De to optrukne linjer er me-
kanisk beregning af nettosanktion ved fuld indfasning i hhv. 2029 og 2033. Den 
stiplede linje er afledt stigning i den fleksible indtægtsramme ved fuld indfasning i 
2033, hvis nettosanktionen indgår i fastsættelsen af den fleksible indtægtsramme.

Kilde: Egne beregninger.

 	
Anm.:	Som figur 1.5a men baseret på mikrobiologiske overskridelser for årene 
2018 og 2019.	

Kilde: Egne beregninger.

  

 

Fleksible indtægtsrammer indebærer, at vandselskabernes indtægtsrammer for hver fireårige 
reguleringsperiode baseres på de faktiske omkostninger for den tidligere fireårig periode. Der 
sker derfor et hop hvert fjerde år i den stiplede linje i figur 1.5.

Fleksible indtægtsrammer kan ses som en mellemting mellem regulering med en fast ind-
tægtsramme og hvile-i-sig-selv-regulering. Inden for hver fireårige reguleringsperiode (kort 
sigt) svarer de fleksible indtægtsrammer til faste indtægtsrammer, som selskaberne – ligesom 
i dag – ikke kan påvirke, medmindre de får tillæg som følge af nye opgaver. Mellem regule-
ringsperioderne (langt sigt) svarer de fleksible indtægtsrammer i højere grad til hvile-i-sig-
selv-regulering. Det skyldes, at indtægtsrammen i udgangspunktet justeres enten op eller ned 
som følge af de gennemsnitlige afholdte omkostninger.

Fleksible indtægtsrammer anvendes allerede i reguleringen af elnetselskaber i Danmark. El-
netselskaberne adskiller sig imidlertid væsentligt fra vandselskaberne ved, at elnetselska-
berne må udlodde overskud. Muligheden for at udlodde overskud giver elnetselskaberne et 
stærkere incitament til at mindske deres omkostninger inden for hver reguleringsperiode, da 
dette vil øge selskabernes overskud. De mindskede omkostninger får forbrugerne så glæde af i 
kommende reguleringsperioder, hvor indtægtsrammen falder. Her kan de fleksible indtægts-
rammer således bidrage til, at forbrugerne får lavere priser.

I vandsektoren vil de fleksible indtægtsrammer imidlertid indebære en betydelig risiko for, at 
omkostningerne stiger unødigt, fordi vandselskaberne ikke inden for en reguleringsperiode 
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har et incitament til at mindske deres omkostninger. Dermed kommer de fleksible indtægts-
rammer i vandsektoren i højere grad til at ligne hvile-i-sig-selv-regulering.3 Fleksible rammer 
vil også indebære, at de økonomiske incitamenter (både sanktioner/belønninger og grønne 
afgifter) til bedre forsyningssikkerhed og mindre miljøbelastning ikke giver de tilsigtede til-
skyndelser. Det er grundlæggende et resultat af, at incitamenter til at reagere på en økono-
misk sanktion eller afgift svækkes markant, når man over tid kompenseres.

1.7 Muligheder	og	udfordringer	

Der er mulighed for at raffinere udformningen af modellen for incitamenter til bedre forsy-
ningssikkerhed i fremtiden. Der er dog også nogle udfordringer – udover, dem der knytter sig 
til samspillet med fleksible indtægtsrammer – som det vil være hensigtsmæssigt at overveje i 
forbindelse med indførelsen af en konkret model for sanktioner/belønninger for forsynings-
sikkerhed.

Det kan fx være hensigtsmæssigt, hvis det på sigt bliver muligt at give økonomiske incitamen-
ter til at styrke andre dimensioner af forsyningssikkerheden end dem, der er medtaget i denne 
rapport. For at gøre dette kan det dels være nødvendigt med supplerende opgørelser af for-
brugernes betalingsvilje for de relevante forsyningssikkerhedsdimensioner, og/eller at der til-
vejebringes oplysninger om flere relevante dimensioner af forsyningssikkerhed. I forhold til 
ikke-planlagte afbrydelser kan det også være hensigtsmæssigt med en protokol for opgørelse 
og indberetning, så det i højere grad sikres, at opgørelserne er sammenlignelige mellem sel-
skaber.

Indikatoren for mikrobiologiske overskridelser i performancebenchmarkingen omfatter resul-
tater fra dels et lovpligtigt antal vandprøver (antallet afhænger af drikkevandsselskabets stør-
relse) og dels akkrediterede egenkontrolprøver, som selskabet og kommunen aftaler antallet 
af. Indførelsen af en økonomisk sanktion knyttet til mikrobiologiske overskridelser bør så vidt 
muligt ikke udformes, så det svækker selskabernes tilskyndelse til at foretage egenkontrolprø-
ver. Det kan derfor overvejes, om det er muligt at fastsætte sanktionen alene på baggrund af 
mikrobiologiske overskridelser i de lovpligtige prøver.

Endelig er de fundne betalingsviljer knyttet til ikke-planlagte afbrydelser og mikrobiologiske 
overskridelser baseret på svar fra husholdninger. Det er relevant at undersøge, om omkost-
ningen for andre forbrugere, dvs. virksomheder, der står for ca. en tredjedel af vandforbruget, 
gennemsnitligt set er højere eller lavere, hvis det metodisk kan lade sig gøre.

Mange	forbrugerejede	selskaber	kan	undgå	incitament	til	bedre	forsyningssikkerhed	

Forbrugerejede selskaber med en debiteret vandmængde mellem 200.000 og 800.000 m3 per 
år har siden 2020 haft mulighed for at træde ud af den økonomiske regulering med indtægts-
rammer.4 Frem til 1. januar 2021 har ca. en tredjedel af de selskaber, der har mulighed for det, 
valgt at træde ud af reguleringen med indtægtsrammer. Disse selskaber vil derfor heller ikke 
være omfattet af økonomiske incitamenter til bedre forsyningssikkerhed, da disse incitamen-
ter netop fungerer via en justering af hvert selskabs indtægtsramme.

 

 

__________________ 

3
 Dette hænger sammen med, at der er en betydelig og voksende formue i vandselskaberne. Hvis vandselskaber bruger deres 

formue til at afholde ekstra omkostninger ud over deres indtægtsramme i en given reguleringsperiode, vil selskaberne under 
fleksible indtægtsrammer automatisk blive belønnet med en højere indtægtsramme i den følgende reguleringsperiode. Dette 
kan ses som en belønning til selskaber, der bruger mange penge i stedet for at være omkostningsbevidst. 
4
 Små forbrugerejede vandselskaber med en årlig debiteret vandmængde under 200.000 m3 er ikke omfattet af indtægtsramme-

reguleringen. 
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Som beskrevet indebærer den fremlagte model for sanktioner/belønninger til forsyningssik-
kerhed, at selskaberne samlet set må forventes at betale en økonomisk sanktion, hvis de ikke 
kan forbedre forsyningssikkerheden tilstrækkeligt. Det må forventes at lede til, at flere selska-
ber – og her især selskaber med dårlig forsyningssikkerhed – vil vælge at træde ud af regule-
ringen. Det forekommer problematisk, at de drikkevandsselskaber, som har størst behov for at 
forbedre forsyningssikkerheden, i så fald ikke vil få nogen tilskyndelse til at opnå en bedre for-
syningssikkerhed.

Der er tegn på, at de forbrugerejede drikkevandsselskaber, som allerede har valgt at træde ud 
af reguleringen med indtægtsrammer, har en relativ dårlig forsyningssikkerhed. Det fremgår 
af figur 1.6, som viser forskellen i forsyningssikkerheden mellem de forbrugerejede selskaber, 
som er trådt ud af reguleringen, og de forbrugerejede selskaber, som har valgt ikke at træde 
ud af reguleringen (indeks = 100 for disse selskaber).

Forsyningssikkerheden for de udtrådte selskaber er især dårlig (i gennemsnit) for ikke-plan-
lagte afbrydelsesminutter og mikrobiologiske overskridelser, hvor niveauet er hhv. 56 og 90 
pct. højere sammenlignet med de forbrugerejede selskaber, som ikke er trådt ud af regulerin-
gen. Vandtaksten i de forbrugerejede selskaber er en lille smule højere (1 pct.) i de udtrådte 
selskaber. Samlet set kan dette tolkes i retning af, at det især er de forbrugerejede selskaber, 
hvor den ”forsyningssikkerhedskorrigerede” pris er høj, der har valgt at træde ud af den øko-
nomiske regulering.

Figur 1.6 Forsyningssikkerhed	og	vandtakst	i	forbrugerejede	selskaber	udtrådt	af	den	
økonomiske	regulering	sammenlignet	med	selskaber,	der	kunne	være	udtrådt	
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Anm.: Indikator for forsyningssikkerhed og vandtakst = 100 for de forbrugerejede drikkevandsselskaber med debiteret vand-
mænge mellem 200.000 til 800.000 m3, som ikke er trådt ud af reguleringen per 1.1.2021. Data baseret på treårigt gennemsnit 
ud fra senest tilgængelige opgørelser (2017-2019 for afbrydelsesminutter og vandtab, 2018-2019 for mikrobiologiske overskri-
delser og 2018-2020 for vandtakst).

Kilde: Egne beregninger på baggrund af performancebenchmarkingen og egne opgørelser af hvilke forbrugerejede selskaber, som 

er udtrådt af den økonomiske regulering.
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 Kapitel 2 
Formål	og	baggrund	

2.1 Baggrund	og	formål	

Drikke- og spildevandsselskaber er naturlige monopoler og derfor ikke udsat for konkurrence. 
Vandselskaberne er derfor underlagt økonomisk regulering, som skal understøtte, at selska-
bernes omkostninger og priser ikke er unødigt høje.

Reguleringen består i, at der fastsættes indtægtsrammer, der angiver, hvor mange indtægter 
vandselskaberne må opkræve af deres kunder. Der stilles i den forbindelse krav om, at selska-
berne på linje med konkurrenceudsatte virksomheder løbende skal styrke effektiviteten og 
produktiviteten. Herudover stilles ekstra krav til selskaber, som ud fra økonomiske benchmar-
king har højere omkostninger end andre selskaber af samme type, dvs. når der er taget højde 
for forskelle i selskabernes rammevilkår (fx befolkningstæthed). Der er ikke tegn på, at forsy-
ningssikkerheden er blevet negativt påvirket af den økonomiske regulering, der blev indført 
med virkning fra år 2011, jf. boks 1.1.

Danmark har en vandsektor, hvor der generelt er god forsyningssikkerhed i form af stabil le-
vering og høj kvalitet. Forsyningssikkerhed understøttes bl.a. af den generelle regulering, her-
under særligt miljøreguleringen. Den økonomiske regulering af selskaberne fokuserer på den 
baggrund på effektiv drift, og giver ikke i sig selv nogen incitamenter til høj forsyningssikker-
hed.

På den baggrund blev der i den politiske aftale om justeret økonomisk regulering af vandsek-
toren fra 2018 lagt op til, at ”forsyningssikkerhed og forbrugertilfredshed fremover skal integre-

res i den økonomiske regulering. Forsyningssekretariatet får derfor mulighed for at stille mål-

bare og objektive krav til forsyningssikkerhed samt til forbrugertilfredshed i den økonomiske re-

gulering på længere sigt. Selskaberne skal således belønnes eller sanktioneres afhængig af om de 

overholder de opstillede mål. Dermed sikres det, at selskaberne både leverer høj service og kvali-

tet, samtidig med at de imødekommer de løbende effektiviseringskrav, som sikrer forbrugerne 

lavere priser”.

Formålet med denne rapport er på den baggrund at belyse og beskrive en model for at indføre 
økonomiske incitamenter til forsyningssikkerhed i den økonomiske regulering af vandselska-
berne. Mere konkret fremlægges en model for, hvordan der kan udformes økonomiske sankti-
oner og belønninger i den økonomiske regulering, der bidrager til både forsyningssikkerhed 
og effektivitet. Endvidere beskrives nogle udfordringer ved en sådan model, samt nogle for-
hold, der skal overvejes nærmere i forbindelse med endelig konkret udformning af økonomi-
ske incitamenter til forsyningssikkerhed.

2.2 Metode	og	afgrænsninger	

I rapporten gennemgås teori og litteratur om forsyningssikkerhed og regulering af naturlige 
monopoler. Der er en beskrivelse af eksempler på økonomiske incitamenter til bedre forsy-
ningssikkerhed i andre lande og i andre sektorer i Danmark. Rapporten indeholder også en 
gennemgang af empiriske studier af effekten på forsyningssikkerhed af økonomisk regulering 
med og uden indbyggede incitamenter til bedre forsyningssikkerhed.
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I rapporten er taget udgangspunkt i indikatorer for forsyningssikkerhed for drikke- og spilde-
vandsselskaber fra Miljøstyrelsens performancebenchmarking. I den pågældende performan-
cebenchmarking er indhentet forskellige indikatorer for forsyningssikkerhed for alle større 
vandskaber for årene 2017, 2018 og 2019. Disse oplysninger suppleres med data, som er til-
gængelige for en længere periode end performancebenchmarkingen. Disse data er anvendt til 
at vurdere, om indførelsen af den økonomiske regulering med prislofter/indtægtsrammer 
med virkning fra 2011 har påvirket forsyningssikkerheden.

I denne rapport anvendes desuden resultater fra en analyse af forbrugernes betalingsvilje for 
bl.a. forbedringer af forsyningssikkerheden i vandsektoren, jf. Konkurrence- og Forbrugersty-
relsen (2020c). Resultaterne herfra anvendes til at fastlægge størrelsen af de økonomiske inci-
tamenter til forsyningssikkerhed.

Afgrænsning	

Denne rapport har fokus på, hvordan der kan gives økonomiske incitamenter til fortsat høj 
forsyningssikkerhed i vandselskabernes ydelser ved hjælp af økonomiske sanktioner eller be-
lønninger baseret på selskabernes niveau af forsyningssikkerhed. Det er dog vigtigt i vurderin-
gen af de samlede incitamentsvirkninger af reguleringen også at inddrage påvirkningen via 
den økonomiske benchmarking. Derfor ses i nærværende rapport også overordnet på samspil-
let og rollefordelingen mellem økonomiske incitamenter til forsyningssikkerhed og inddragel-
sen af forsyningssikkerhed i de økonomiske benchmarkingmodeller. En mere grundlæggende 
beskrivelse af fordele og ulemper ved de forskellige måder, hvorpå forsyningssikkerhed kan 
indgå i den økonomiske benchmarking, vil blive præsenteret senere. Der er således igangsat et 
arbejde med at vurdere, hvordan indikatorer for forsyningssikkerhed kan inddrages i de øko-
nomiske benchmarkingmodeller af vandselskaberne.5 Resultaterne af analysen kan anvendes i 
reguleringen i forbindelse med fastsættelsen af selskabernes indtægtsrammer. Denne analyse 
forventes offentliggjort ultimo 2021.

I denne rapport beskrives modeller for, hvordan der kan gives økonomiske incitamenter i 
form af sanktion/belønning til bedre forsyningssikkerhed for drikkevandsselskaberne. For 
spildevandsselskaberne fremlægges en model for, hvordan de eksisterende grønne afgifter 
kan ”aktiveres” i den økonomiske regulering, så de får en reel effekt på selskabernes adfærd til 
gavn for miljøet.

For spildevandsselskaberne indgår ikke forslag om en sanktions-/belønningsmodel (udover 
hvad der følger af den nævnte aktivering af de eksisterende grønne afgifter). Det skal bl.a. ses i 
lyset af, at der er stor usikkerhed knyttet til opgørelsen af en af indikatorerne for forsynings-
sikkerhed for spildevandsselskaberne (overløb). Det vurderes derfor, at der er behov for at få 
et mere præcist datagrundlag, før der kan laves et rimeligt bud på en model på dette område.

I de fremlagte modeller for sanktioner/belønninger tages som nævnt afsæt i forbrugernes be-
talingsvilje og dermed deres præferencer for specifikke egenskaber ved forsyningen. Derimod 
fremlægges ikke forslag om at give sanktioner/belønninger på baggrund af mere brede mål 
for kundernes generelle forbrugertilfredshed. Det skal ses i lyset af, at forbrugernes generelle 
tilfredshed med deres forsyningsselskab i høj grad må forventes at afspejle forsyningssikker-
heden i selskabet. Derfor vil der være stor risiko for uhensigtsmæssig dobbeltregulering, hvis 

 

 

__________________ 

5
 Den økonomiske benchmarking af vandselskaberne, som udarbejdes i Forsyningssekretariatet i forbindelse med den økonomi-

ske regulering af selskaberne og Miljøstyrelsens performancebenchmarking, har meget forskellig karakter, selv om de begge 
hedder noget med ”benchmarking”. I den økonomiske benchmarking af selskaberne anvendes data for selskabernes omkostnin-
ger og mål for deres produktion til at beregne økonomiske effektivitetsscorer og effektiviseringspotentialer i selskaberne. Miljø-
styrelsens performancebenchmarking går ud på at indsamle og offentliggøre sammenlignelige oplysninger på selskabsniveau 
om forskellige indikatorer for forsyningssikkerhed.  
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der både indføres økonomiske incitamenter baseret på specifikke dimensioner af forsynings-
sikkerhed og et generelt mål for forbrugertilfredshed. Litteraturen på området advarer derfor 
også mod en sådan tilgang, jf. fx Williamson (2001).

Indhold	i	rapporten	

De tre følgende kapitler (3, 4 og 5) indeholder en kort beskrivelse af vandsektoren, forsynings-
sikkerheden i sektoren samt udformningen af den nuværende økonomiske regulering af sek-
toren. Her er også en kort beskrivelse af den del af miljøreguleringen, der har betydning for 
forsyningssikkerheden.

Kapitel 6 indeholder en gennemgang af teoretisk litteratur om naturlige monopoler, regule-
ring og forsyningssikkerhed. En del af den teoretiske litteratur tager afsæt i, at de regulerede 
naturlige monopoler er privatejede selskaber, og at der ikke foretages økonomisk benchmar-
king med henblik på at sammenligne omkostningsniveauer i de forskellige selskaber. Danske 
vandselskaber er imidlertid kommunalt ejede eller forbrugerejede selskaber. I kapitel 7 be-
skrives, hvordan danske vandselskaber, givet denne ejerstruktur, må forventes at agere på 
økonomiske incitamenter. I kapitel 8 vurderes endvidere, hvordan nuværende økonomiske 
incitamenter i form af grønne afgifter fungerer i sammenhæng med den øvrige økonomiske 
regulering af selskaberne.

I kapitlerne 9, 10 og 11 beskrives brugen af økonomiske incitamenter til forsyningssikkerhed i 
andre lande og andre sektorer i Danmark. Endvidere beskrives tidligere empiriske analyser af 
effekten af økonomisk regulering på forsyningssikkerheden. Endelig præsenteres en ny ana-
lyse af effekten af indførelsen af prislofter/indtægtsrammer og effektiviseringskrav på en indi-
kator for forsyningssikkerhed i danske drikkevandsselskaber.

I de afsluttende kapitler 12, 13 og 14 fremlægges en konkret model for økonomiske sanktio-
ner og belønninger i den økonomiske regulering, der bidrager til at give hensigtsmæssige inci-
tamenter til forsyningssikkerhed i danske drikkevandsselskaber.
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 Kapitel 3 
Beskrivelse	af	vandsektoren	

3.1 Hovedbudskaber	

Vandsektoren består af omkring 2.600 almene drikke- og spildevandsselskaber. I hver af disse 
sektorer er der mellem 100 og 200 større selskaber, som håndterer en meget stor del af den 
samlede mængde drikke- og spildevand.

Private forbrugere betaler en pris for vandet, som består af betalingen til henholdsvis drikke- 
og spildevandsselskabet samt af moms og afgifter til staten. Den største afgift er afgiften af led-
ningsført vand.

Vandudgiften udgør i gennemsnit knap 1,5 pct. af private husholdningers samlede forbrug. 
Der er en tendens til, at vandudgiften udgør en større del af det samlede forbrug for hushold-
ninger med lav end med høj indkomst. Samtidig udgør vandudgiften en større andel af det 
samlede forbrug for enlige end for husholdninger med flere personer.

De mest vandforbrugende virksomheder betaler mindre for vandet end private forbrugere. 
Det er i høj grad virksomheder inden for fødevareindustrien, som bruger meget vand i forhold 
til deres produktion. I disse industrier udgør udgiften til vand godt 2 pct. af omsætningen.

3.2 Beskrivelse	af	vandselskaberne	

Vandsektoren består af drikkevandsselskaber og spildevandsselskaber. Drikkevandsselskaber 
skal sørge for levering af rent vand til husholdninger og erhvervsliv, mens spildevandsselska-
ber står for håndtering og udledning af spildevandet.

Der eksisterer omkring 2.600 almene drikke- og spildevandsselskaber i Danmark. I 2021 var 
282 af de største omfattet af økonomisk regulering jf. lov om vandsektorens organisering og 
økonomiske forhold (herefter vandsektorloven6). Se kapitel 5 for en overordnet beskrivelse af 
den økonomiske regulering.

Vandselskaberne underlagt vandsektorloven håndterer langt størstedelen af den samlede 
vandmængde. Det omfatter 173 drikkevandsselskaber, som håndterer ca. 85 pct. af den sam-
lede drikkevandsmængde, og 109 spildevandsselskaber, som håndterer ca. 98 pct. af den sam-
lede spildevandsmængde.7   

Af drikkevandsselskaberne er 83 kommunalt ejede, hvilket svarer til 48 pct. af selskaberne. De 
resterende selskaber er forbrugerejede, jf. tabel 3.1. De kommunale drikkevandsselskaber

 

 

__________________ 

6
 LBK nr. 52 af 23/01/2020. 

7
 Tallene for den samlede vandsektor (inkl. de små selskaber uden for vandsektorloven) er baseret på estimater fra Deloitte 

(2013): ”Evaluering af vandsektorloven”. Tallet for drikkevand er nedjusteret fra 87 pct. i rapporten, da 52 mindre selskaber i 
2020 udtrådte af den økonomiske regulering.  
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håndterer godt 81 pct. af den samlede drikkevandsmængde fra selskaber omfattet af vandsek-
torloven. Alle spildevandsselskaber er kommunalt ejede.

Tabel 3.1 Oversigt	over	antallet	af	drikke-	og	spildevandsselskaber	omfattet	af	økono-
misk	regulering,	2021	

 Antal Andel (pct.)

 Spildevand Drikkevand Spildevand Drikkevand

Ejerskab

Kommunalt ejede 109 83 100 48

Privat ejede - 90 0 52 

Vandmængde per år     

Under 800.000 m3 7 98 6 57

Over 800.000 m3 102 75 94 43

I alt 109 173 100 100

Anm.: Den debiterede vandmængde er for 2019. Forbrugerejede selskaber med en debiteret vandmængde under 200.000 m3 
per år er ikke omfattet af den økonomiske regulering i vandsektorloven. Kommunale selskaber og selskaber med en vand-
mængde mellem 200.000 og 800.000 m3 per år får stillet generelle effektiviseringskrav. Selskaber med en vandmængde over 
800.000 m3 per år får stillet både generelle og individuelle effektiviseringskrav.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af indberetninger til de økonomiske rammer

 

 

Et spildevandsselskab debiterer i gennemsnit større vandmængder end et drikkevandssel-
skab. Den gennemsnitlige årlige debiterede vandmængde for et spildevandsselskab er 3,3 mio. 
m3 og 1,7 mio. m3 for et drikkevandsselskab. 43 pct. af drikkevandsselskaberne har en årlig 
debiteret vandmængde over 800.000 m3, hvilket gælder for 94 pct. af spildevandsselskaberne.

Der er nogle få selskaber i begge sektorer, som håndterer meget store vandmængder. De fem 
største vandselskaber i spildevandssektoren står for knap 32 pct. af den samlede debiterede 
vandmængde blandt selskaber omfattet af vandsektorloven, mens tallet i drikkevandssekto-
ren er godt 34 pct. Det vidner om, at der i begge sektorer eksisterer meget store selskaber.

3.3 Udgifter	til	drikke-	og	spildevand	for	husholdninger	og	erhvervsliv	

Vandselskaber leverer vand til private husholdninger og til erhvervslivet.8 Prisen for en kubik-
meter drikke- og spildevand udgør for en gennemsnitlig husholdning i 2019 knap 68 kr.9  

Ved forbrug af en kubikmeter vand betaler en husholdning går knap halvdelen af den betalte 
pris til håndtering af spildevand, godt 20 pct. til håndtering af drikkevand og ca. 30 pct. til 

 

 

__________________ 

8
 Dele af erhvervslivet indvinder selv vand fra egne boringer. 

9
 Beregningen er foretaget på baggrund af vandselskabernes takstblade. Prisen består af både en fast og en variabel takst. 



SIDE 28 KAPITEL 3 BESKRIVELSE AF VANDSEKTOREN 

 

moms og afgifter, jf. figur 3.1. Størstedelen af afgiftsbetalingen består af afgift af ledningsført 
vand, som skal tilskynde vandforbrugerne til at spare på vandet.

Figur 3.1 Sammensætning	af	vandprisen	for	husholdningerne,	2019
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Anm.: Afgifter for drikkevand dækker dels over en afgift af ledningsført vand på 6,18 kr. per m3 og et bidrag til drikkevandsbe-
skyttelse på 0,19 kr. per m3 i 2019.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af selskabernes takstblade samt oplysninger fra Skatteministeriet. 

	

	

 
De mest vandforbrugende virksomheder betaler mindre for vand end husholdninger. Selvom 
prisen som udgangspunkt er den samme, kan erhvervslivet således i nogle tilfælde opnå en la-
vere effektiv pris. Det skal ses i lyset af, at virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften på den af 
virksomheden forbrugte afgiftspligtige ledningsførte vand.10 Ligeledes kan taksten for spilde-
vand tilbagebetales for spildevand, der ikke ledes til kloakken. Det vedrører fx vand til mark-
vanding. Virksomheder med stort vandforbrug betaler også en lavere takst for spildevand.11  

Vand er et væsentligt element i enhver husholdning. Den samlede årlige udgift til vand udgør 
gennemsnitligt set 4.721 kr.12 eller 1,5 pct. af en husholdnings samlede forbrug. Det fremgår af 
figur 3.2, som viser husholdningers gennemsnitlige udgift til forskellige forsyningselementer i 
hjemmet

 

 

 

__________________ 

10
 Se Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand af 18. juni 2013. 

11
 Dette er trappemodellen, hvor virksomheder med stort vandforbrug kan få afregnet spildevandet inden for tre taksttrin: Trin 

1) Forbrug under 500 m3 afregnes til almindelig takst. Trin 2) Forbrug mellem 500-20.000 m3 afregnes til 20 pct. under almin-
delig takst. Trin 3) Forbrug over 20.000 m3 afregnes til 60 pct. under almindelig takst. 
12

 Tallene fra forbrugsundersøgelsen er gennemsnit for to år. 2019-tallene er gennemsnit af tal fra 2018 og 2019. 
Beregnes en forbrugsudgift til drikke- og spildevand på baggrund af selskabernes takstblade, hvor der vægtes med debiteret 
vandmængde i 2018 (forventet vandforbrug), fås overordnet set samme udgift per husholdning (5.500 kr.). 
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Figur 3.2 Husholdningers	udgifter	til	forsyning,	2019 

Anm.: Venstre akse angiver den gennemsnitlige udgift inkl. moms i 2019 kr. Højre akse angiver den procentvise andel af den 
samlede forbrugsudgift inkl. moms i 2019. I kategorien ”Opvarmning” er indeholdt udgifter til fjernvarme og naturgas.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (FU02).

 

 

Udgifter til vand fylder mere i det samlede forbrug for husholdninger med lav indkomst end 
for husholdninger med høj indkomst, jf. figur 3.3 (a).

Sammenhængen afspejler formentlig, at en del af vandforbruget er nødvendigt for enhver hus-
holdning til fx personlig hygiejne og madlavning. En stigning i prisen vil derfor potentielt på-
lægge husholdninger med lav indkomst en relativt større merudgift (ift. indkomsten) end hus-
holdninger med høj indkomst. Tilsvarende vil effektiviseringer i vandsektoren, som medfører 
lavere priser, i højere grad være til gavn for husholdninger med lav indkomst.
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Figur 3.3 Udgift	til	vand	i	pct.	af	samlet	forbrug	på	tværs	af	indkomstniveau	og	husholdningstype 

  

 

(b) Udgift til vand for forskellige husholdningstyper, 2018(a) Udgift til vand for forskellige indkomstniveauer, 2018

	
Anm.: Den blå linje angiver forbrugsandelen til vand for en gennemsnitlig hus-
holdning. Tallene for 2018 fra Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelse er et 
gennemsnit af svar til undersøgelsen for to år: 2017 og 2018.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data om forbrugsundersøgelsen fra Dan-

marks Statistik.

Anm.: Den blå linje angiver forbrugsandelen til vand for en gennemsnitlig hus-
holdning. Tallene for 2018 fra Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelse er et 
gennemsnit af svar til undersøgelsen for to år: 2017 og 2018.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data om forbrugsundersøgelsen fra Dan-

marks Statistik.

  

 

Der er også variation i vandudgiften på tværs af typer af husholdning, jf. figur 3.3 (b), der viser 
vandudgiften i pct. af forbruget for forskellige husholdningstyper. For husholdninger bestå-
ende af enlige udgør vandforbruget den største andel af deres samlede forbrug. For hushold-
ninger med flere voksne udgør vandforbruget omvendt en lidt mindre del af deres samlede 
forbrug.

Rettes blikket mod brugen af vand i erhvervslivet, udgør udgifter til vand generelt en lille an-
del af vandselskabernes samlede produktion. I perioden 2013-2017 udgjorde udgifter til 
drikke- og spildevand knap 0,16 pct. af produktionen i erhvervslivet. Det er særligt i serviceer-
hverv, at anvendelsen af vand fylder en mindre del af produktionen.13  

Der er imidlertid også sektorer, hvor vandforbruget fylder en større del i produktionen. Det er 
særligt brancher inden for fødevareindustrien, som har en høj udgift til vand. Figur 3.4 viser 
den branchefordelte forbrugsandel af vand ud af branchens produktion for de sektorer, hvor 
vandudgiften udgør den største andel af produktionen. Landbrug og gartnerier har de største 
udgifter til vand. For landbrug og gartneri udgør udgiften til vand godt 2 pct. af produktionen 
eller ca. 5 pct. af deres bruttoværditilvækst.

  

 

 

__________________ 

13
 Se Danmarks Statistik, Statistikbanken (NABP117, VANDRG3 og VANDRG5). 
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Figur 3.4 Branchefordelt vandforbrug i forhold til branchens produktion, gns. 2013-2017	

 

Anm.: Tallene viser et uvægtet gennemsnit af forbruget til drikke- og spildevand i basispriser i forhold til produktionen over perioden.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (NABP117, VANDRG3, VANDRG5). 
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 Kapitel 4 
Forsyningssikkerhed	i	vandsektoren	

4.1 Hovedbudskaber	

Der er ikke kun ét mål og begreb, som dækker forsyningssikkerhed i vandsektoren. I Miljøsty-
relsens performancebenchmarking offentliggøres forskellige nøgletal for forsyningssikkerhe-
den i de danske vandselskaber for 2017-2019. Disse indikatorer tyder overordnet på, at vand-
selskaberne generelt leverer god forsyningssikkerhed.

Som en indikator for, om forbrugerne har vand i hanerne, bruges forbrugerafbrydelsesminut-

ter, der angiver ikke-planlagte afbrydelser, dvs. afbrydelser som forbrugerne ikke er varslet 
om på forhånd. Der er generelt en høj forsyningssikkerhed for vand i hanerne, selvom der har 
været en lille forværring i antal forbrugerafbrydelsesminutter de seneste år. En indikator for 
den sundhedsmæssige kvalitet af drikkevandet måles ved mikrobiologiske overskridelser målt 
relativt til selskabernes størrelse. Her har der været en lille stigning i overskridelser fra 2018 
til 2019. For hele perioden fra 2008 til 2018 er der dog tale om et større fald i andelen af kon-
trolprøver med en mikrobiologisk overskridelse. For indikatoren vandtab – dvs. tab af vand 
under levering – har der været et fald siden 2011. Det er isoleret set udtryk for en forbedret 
forsyningssikkerhed.

Der er stor forskel på niveauet af forsyningssikkerhed mellem de forskellige selskaber. Speci-
elt for forbrugerafbrydelsesminutter og mikrobiologiske overskridelser er der en stor varia-
tion. Der er også mange selskaber, som set ud fra de to indikatorer ikke har nogen svigt i deres 
forsyningssikkerhed.

For spildevandssektoren er niveauet for forsyningssikkerhed meget stabilt i perioden 2017-
2019. Indikatorerne afløbsstop og overløb udtrykker spildevandssektorens håndtering og 
transport af spildevand. Her ses i de tre år en lille forbedring i begge variable. Udledninger af 
kvælstof, fosfor og organisk stof, der har en negativ miljøpåvirkning på de omkringliggende 
vandmiljøer, har været konstant de senere år. Til gengæld har der været en kraftig reduktion i 
udledningsmængderne af kvælstof, fosfor og organisk stof, når man ser på udviklingen siden 
1989.

I en international sammenligning af vandtab rangerer Danmark højt med det næstlaveste 
vandtab blandt 12 forskellige lande. Ud over vandtab er der ikke fundet sammenlignelige data 
på tværs af lande, som gør det muligt at sammenligne forsyningssikkerheden i Danmark med 
andre lande.

4.2 Hvad	er	forsyningssikkerhed?	

Forsyningssektoren omfatter bl.a. sektorer som vand, el, varme og renovation. Alle hushold-
ninger og virksomheder er afhængige af god forsyningssikkerhed i disse sektorer.

Der findes ikke en entydig definition af forsyningssikkerhed for vandsektoren. Der tages i det 
følgende udgangspunkt i en definition af vandselskabernes forsyningssikkerhed udarbejdet i 
regi af Miljø- og Fødevareministeriet, jf. boks 4.1. Forsyningssikkerhed for drikkevandssekto-
ren dækker her over, at man som forbruger har en sikker og stabil adgang til drikkevand af 
god kvalitet. At der er vand i hanen, og at vandet er sundhedsmæssigt sikkert at drikke.



SIDE 33 REGULERING AF VANDSEKTOREN 

 

 
Boks 4.1
Definition	af	forsynings-
sikkerhed	

For drikkevandsselskaber defineres forsyningssikkerhed som sikker og stabil håndtering af 
drikkevand af god kvalitet.

For spildevandsselskaber defineres forsyningssikkerhed som sikker og stabil håndtering af 
spildevand med udledning af vand, der ikke har negative indvirkninger på miljøet.

Denne overordnede definition af forsyningssikkerhed er udarbejdet af Miljø- og Fødevaremi-
nisteriet i samarbejde med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Konkurrence- og For-
brugerstyrelsen.

I gennemgangen af forsyningssikkerhed tages udgangspunkt i følgende indikatorer fra Miljø-
styrelsens performancebenchmarking:

Forsyningssikkerhedsindikatorer	for	drikkevand	

- Forbrugerafbrydelsesminutter defineres som varigheden af ikke-planlagte vandafbry-
delser per forbruger. Dette defineres som alle vandafbrydelser, der ikke er varslet 
mindst 48 timer i forvejen. Nøgletallet opgøres i antal minutter per forbruger.14 

- Ledningsbrud defineres som brud på hoved- og forsyningsledninger samt stiklednin-
ger. Ledningsbrud kan være en bagvedliggende årsag til antallet af forbrugerafbry-
delsesminutter og vandtab. Nøgletallet opgøres i antal brud per 10 km ledning.

- Mikrobiologiske overskridelser defineres som antallet af overskridelser af de fastsatte 
grænseværdier for forskellige mikrobiologiske parametre, der kan tilskrives selska-
bets ansvar. Nøgletallet opgøres i antal overskridelser per mio. m3 debiteret vand-
mængde korrigeret for antallet af kontrolprøver, vandselskabet tager ud over det lov-
pligtige antal prøver.

- Vandtab defineres som forskellen imellem udpumpet vand til eget forsyningsområde 
i forhold til solgt vandmængde i eget forsyningsområde opgjort i procent.

 

 

 

 

Forsyningssikkerhedsindikatorer	for	spildevand	

- Afløbsstop defineres som ethvert stop i afløbssystemet, der har påvirket vandgen-
nemstrømningen. Nøgletallet opgøres som antal afløbsstop per 10 km ledning.

- Overløb defineres som den overløbsvandmængde af spildevandsholdigt vand fra 
regnbetingede overløb til recipienter (fx vandløb, søer, hav). Nøgletallet er per år per 
reduceret hektar opland. Det reducerede areal tager højde for, hvor godt forsynings-
selskabets opland afleder regnvand.

- Udledning af kvælstof, fosfor og organisk stof defineres som den gennemsnitlige ud-
løbskoncentration for selskabets anlæg. Koncentrationen af organisk stof måles ved 
det biologiske iltforbrug over 5 dage (BI5). Nøgletallene opgøres i mg per liter.

 

 

 

 
 

 

Forsyningssikkerhed for spildevand dækker over, at man som forbruger kan aflede spildevand 
uden større gene for sig selv, andre, natur og miljø. Definitionen af forsyningssikkerhed for 
spildevand er relativt bred, da den også omfatter miljøbelastningen ved håndteringen og ud-
ledningen af spildevand. Derfor skal tiltag rettet mod at forbedre forsyningssikkerheden bl.a. 
ses i sammenhæng med den eksisterende miljøregulering.

 

 

__________________ 

14
 På nuværende tidspunkt bruges postadresser som mål for antallet af forbrugere.  
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Miljøstyrelsens årlige performancebenchmarking har til formål at være et dialogværktøj mel-
lem vandselskaber og myndigheder ved at sammenligne forsyningssikkerheden for alle vand-
selskaber, der enten er forbrugerejede og har en årlig debiteret vandmængde større end 
200.000 m3 , eller som er kommunalt ejede.15   

Den følgende beskrivelse af forsyningssikkerhed i Danmark er baseret på udvalgte nøgletal fra 
denne performancebenchmarking.	16 I performancebenchmarkingen 2018 blev der første gang 
offentliggjort tal på baggrund af forsyningssikkerhedsdata fra 2017 for 223 drikkevandssel-
skaber og 100 spildevandsselskaber.17 Det vil sige, at der kun findes data i performancebench-
markingen for få år. Derfor beskriver kapitlet også udviklingen i indikatorer for forsyningssik-
kerheden over en længere periode fra andre kilder, når dette er muligt.

4.3 Forsyningssikkerheden	målt	ved	performancebenchmarkingen	

Drikkevandsselskaber	

Ifølge indikatorerne for forsyningssikkerhed fra performancebenchmarkingen præsenteret i 
boks 4.1 har de danske drikkevandsselskaber generelt en høj forsyningssikkerhed. I perioden 
2017-2019 ses en lille forbedring målt ved ledningsbrud og vandtab, mens der i samme peri-
ode har været en stigning i antallet af ikke-planlagte afbrydelsesminutter. Der er dog stor vari-
ation i forsyningssikkerheden på tværs af selskaber. Det gælder særligt for antallet af ikke-
planlagte afbrydelsesminutter og antal mikrobiologiske overskridelser per mio. m3 debiteret 
vandmængde.

I 2019 måtte en forbruger uvarslet undvære vand lige under 17 minutter om året, jf. det væg-
tede gennemsnit præsenteret i figur 4.1 (a). Af alle årets minutter svarer det til, at forbrugerne 
havde vand i hanerne (eller var udsat for varslede afbrydelser) i 99,997 pct. af tiden.18 Til sam-
menligning havde det danske elnet i 2019 i gennemsnit 20 minutters ikke-planlagte afbrydel-
ser (dvs. strøm eller varslede afbrydelser i 99,996 pct. af tiden). Vi har derfor generelt en me-
get stabil vandforsyning i Danmark, selvom der er sket en vis stigning i antallet af ikke-plan-
lagte vandafbrydelser fra 14 minutter i 2017 for det vægtede gennemsnit. Samtidig er antallet 
af forbrugerafbrydelsesminutter for medianselskabet væsentligt lavere end gennemsnittet for 
selskaberne. Det afspejler, at det ofte kun er få selskaber, der har en stor del af det samlede an-
tal af forbrugerafbrydelsesminutter. Andelen af selskaber, som slet ikke har nogen forbruger-
afbrydelsesminutter i løbet af de tre år, er omkring 8 pct.

En afbrydelse af vandet i forbrugernes haner kan fx ske som følge af et brud på ledningsnettet. 
Derfor er ledningsbrud tæt forbundet med ikke-planlagte afbrydelser og vandtab. For 2019 

 

 

__________________ 

15
 LBK nr. 52 af 23/01/2020 

16
 I 2017 (dataår 2016) var det frivilligt for drikke- og spildevandsselskaber at indberette til performancebenchmarkingen. Der 

er derfor ikke data for alle selskaber for år 2016. Derfor anvendes i kapitlet kun data for årene 2017-2019, hvor det var obliga-
torisk af indberette data. I performancebenchmarkingen sammenlignes nøgletal under kategorierne sundhed, forsyningssikker-
hed, energi, klima og miljø. Det er ikke alle nøgletal, der beskrives i dette afsnit. Performancebenchmarkingen i sin helhed er 
tilgængelig her:  mst.dk 
17

 Performancebenchmarkingen medtager alle selskaber med en årlig debiteret vandmængde over 200.000 m3 (samt alle kom-
munalt ejede selskaber). Da performancebenchmarkingen startede, var det samme selskaber, som var omfattet af økonomisk 
regulering med indtægtsrammer. Siden har forbrugerejede vandselskaber med en årlig debiteret vandmængde mellem 200-
800.000 m3 kunnet træde ud af den økonomiske regulering. Derfor omfatter performancebenchmarkingen et større antal sel-
skaber, end det antal selskaber der primo 2021 er omfattet af reguleringen med indtægtsrammer. I performancebenchmarkin-
gen 2020 (med data fra 2019) indgår 202 drikkevandsselskaber. Antallet af spildevandsselskaber er lavere i performancebench-
markingen, end den er i den økonomiske regulering, da de kommunale rensnings- og transportselskaber i performancebench-
markingen fremgår som ét samlet selskab. 
18

 I denne opgørelse er ikke medregnet planlagte afbrydelsesminutter. I publikationen ”Vand i tal 2020” har DANVA, for 22 
større selskaber, opgjort det samlede antal planlagte og ikke-planlagte gns. antal forbrugerafbrydelsesminutter til 40 minutter 
årligt. Det svarer til, at der er vand i hanerne 99,992 pct. om året.  

http://www.mst.dk
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var der i gennemsnit 0,7 brud per 10 km ledning. Det er et lille fald fra niveauet i 2017 på lige 
under 0,8 brud per 10 km ledning, jf. figur 4.1 (b).

For både forbrugerafbrydelsesminutter samt ledningsbrud ligger det gennemsnitlige niveau 
højere, når der vægtes med størrelsen af vandselskaberne målt ved antal postadresser i forsy-
ningsområdet, jf. figur 4.1. Det afspejler, at der indrapporteres lidt flere afbrydelsesminutter 
og ledningsbrud i de store selskaber end i de mindre selskaber.

Figur 4.1 Gennemsnitlige	antal	forbrugerafbrydelsesminutter	per	postadresse	og	brud	per	10	km	ledning	per	sel-
skab,	2017-2019

(a) Antal forbrugerafbrydelsesminutter per postadresse (b) Antal ledningsbrud per 10 km ledning
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Anm.: Der er vægtet på antal af postadresser. Et enkelt produktionsselskab, der 
kun leverer til andre selskaber er udeladt.

Kilde: Egne beregninger på data fra Miljøstyrelsens Performancebenchmarking 

2018-2020

Anm.: Der er vægtet på debiteret vandmængde. Et selskab er udtaget fra gennem-
snittet 2019, da værdien af antal ledningsbrud var urealistisk høj.

Kilde: Egne beregninger på data fra Miljøstyrelsens Performancebenchmarking 

2018-2020

 

 

I performancebenchmarkingen måles drikkevandets sundhedsrisiko ved overskridelser af 
grænseværdierne for bestemte mikrobiologiske parametre. Alle drikkevandsselskaber tager 
årligt et vist antal prøver for at teste, om vandet overholder kvalitetskravene til forekom-
sterne af mikrobiologiske parametre, jf. drikkevandsbekendtgørelsen.19 De mikrobiologiske 
organismer er ikke nødvendigvis i sig selv sundhedsskadelige, men de kan være en indikator 

 

 

__________________ 
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 BEK nr. 1070 af 28/10/2019
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for, om der kan forekomme andre sygdomsfremkaldende mikroorganismer i vandet, jf. Natur-
styrelsen (2013). Drikkevandsselskaberne tager årligt et antal lovpligtige kontrolprøver, som 
er bestemt af selskabets debiterede vandmængde. Som supplement til de lovpligtige prøver 
kan selskaberne også vælge at tage yderligere egenkontrolprøver. I performancebenchmar-
kingen måles antallet af overskridelser med afsæt i alle lovpligtige prøver såvel som planlagte 
akkrediterede egenkontrolprøver. Planlagte akkrediterede egenkontrolprøver er prøver, som 
selskaber planlægger at tage ud over det lovpligtige antal prøver, og som følger samme analy-
semetode som de lovpligtige.

I 2019 var der i gennemsnit 0,16 overskridelse af grænseværdierne per million m3 debiteret 
vandmængde, mens det i 2018 var 0,12, jf. figur 4.2 (a).20 Det svarer til, at der i gennemsnit har 
været 106 årlige mikrobiologiske overskridelser for alle drikkevandsselskaber i løbet af de to 
år. Størstedelen af selskaberne har ingen mikrobiologiske overskridelser, jf. figur 4.2 (a) Det 
kommer til udtryk ved, at medianen af overskridelser er nul i alle år. Andelen af selskaber, 
som ikke har nogen mikrobiologiske overskridelser, er således omkring 78 pct. i årene 2018-
2019.

Selskaberne sammenlignes også på, hvor stort et vandtab de har i deres levering af vand til 
forbrugerne, da rent grundvand er en knap ressource.21 I 2019 var det i gennemsnit 6,3 pct. af 
det indvundne vand, som ikke nåede ud til slutforbrugeren, jf. figur 4.2 (b). Det er et lille fald 
fra 6,6 pct. i 2017. Forskellen på selskabernes (procentuelle) vandtab er ikke specielt stor. Det 
afspejles i figur 4.2 (b) ved, at medianen og det vægtede gennemsnit ligger tæt på det gennem-
snitlige vandtab. Kun 3 pct. af selskaberne har intet rapporteret vandtab i de tre år.

For både mikrobiologiske overskridelser og vandtab ligger gennemsnittet en smule lavere, når 
der vægtes med størrelsen af selskaberne. Det er udtryk for, at de større selskaber har relativt 
bedre forsyningssikkerhed målt på disse to nøgletal.

Generelt ligger forsyningssikkerheden for drikkevand på et nogenlunde stabilt niveau i de tre 
år, som performancebenchmarkingen omfatter, men der er dog forskelle på tværs af de for-
skellige indikatorer. På den ene side ses en lille forbedring for vandtab og ledningsbrud, men 
på den anden side ses en lille forværring i antal ikke-planlagte afbrydelsesminutter og antal 
hændelser med mikrobiologiske overskridelser fra 2018 til 2019.

  

 

 

__________________ 

20
 På grund af ændret krav til udtagningssted for lovpligtige prøver i kontrolprogrammet (jf. BEK nr. 1147 af 24/10/2017), er tal 

for mikrobiologiske overskridelser for 2017 ikke direkte sammenlignelige med tal for årene 2018 og 2019. Derfor er der kun 
præsenteret tal for 2018 og 2019. 
21

 Vandtab omfatter også det vand, der bruges til brandslukning, udskylninger ved reparationer i ledningsnettet samt uautorise-
ret forbrug. 



SIDE 37 REGULERING AF VANDSEKTOREN 

 

 

Figur 4.2 Gennemsnitlige	antal	korrigerede	hændelser	med	mikrobiologiske	overskridelser	per	mio.	m3	drikke-
vand	og	vandtab	på	ledningsnettet	per	selskab	2017-2019	

(a) Antal korrigerede overskridelser af mikrobiologiske para-
metre per mio. m3 debiteret vandmængde.
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Anm.: Der er vægtet på debiteret vandmængde. Antal overskridelser er korrigeret 
for antal egenkontrolprøver selskaberne tager ud over lovpligtige prøver fastsat af 
drikkevandsbekendtgørelsen. 

 

korrigeret overskridelser =
Lovpligtige

Lovpligtige+Egenkontrol
 ∙

overskridelser

Mio.Debiteret vandmængde
 . En prøve er overskredet, hvis 

bare ét prøvestof i den samlede prøve er overskredet.

Kilde: Egne beregninger på data fra Miljøstyrelsens performancebenchmarking 

2018-2020

(b) Vandtab i pct. målt ved andelen af indvunden vandmængde, 
der når ud til forbrugeren. 	

Anm.: Der er vægtet på debiteret vandmængde. For nogle selskaber er der indbe-
rettet negative vandtab. Dette skyldes måleusikkerhed. Selskaber med negativt 
vandtab er ikke medregnet i det årlige gennemsnit. Et enkelt selskab er i perfor-
mancebenchmarkingen indberettet med et vandtab på 100 pct. Dette selskab er 
ikke medtaget.

Kilde: Egne beregninger på data fra Miljøstyrelsens performancebenchmarking 

2018-2020

  

 

Der er stort fokus på risikoen for nedsivning af pesticider til grundvandet. Performancebench-
markingen har imidlertid primært til hensigt at sammenligne indikatorer for forsyningssik-
kerhed, som vandselskaberne kan påvirke. Da det ikke er vandselskaberne, der har ansvaret 
for, at en del af grundvandet indeholder pesticidrester, indgår pesticider ikke som en indika-
tor i performancebenchmarkingen.

Spildevandsselskaber	

Spildevandsselskaberne sammenlignes i performancebenchmarkingen på, om alt spildevand 
bliver ordentligt håndteret, om afløbene stopper til, samt hvor grundigt spildevandet bliver 
renset, inden det bliver udledt i naturen igen.

Spildevandsselskaberne varetager to typer af opgaver: rensning og transport af spildevandet. 
Nogle selskaber varetager begge opgaver, mens andre spildevandsselskaber kun varetager én 
af opgaverne. Afløbsstop og overløb er indikatorer relateret til transport af spildevand, mens 
udledningskoncentrationer af kvælstof, fosfor og organisk stof relaterer sig til rensning af spil-
devand.
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En stabil forsyningssikkerhed måles i performancebenchmarkingen ved afløbsstop per 10 km 
ledning. Et afløbsstop dækker over alle stop i afløbssystemet, hvor vandgennemstrømningen 
har været påvirket. I 2019 var der i gennemsnit 0,6 afløbsstop per 10 km spildevandsledning. 
Det er lidt mindre end i 2017, hvor der var knap 0,7 afløbsstop per 10 km ledning, jf. figur 4.3 
(a). Nærmest alle selskaberne har årlige tilstopninger af afløbene. Således har kun 3 pct. af sel-
skaberne i de tre år ingen afløbsstop.

Overløb er et mål for, hvorvidt urenset spildevand løber direkte ud i naturen. Det kan fx med-
føre forurening af badevandet ved de danske strande og kan være sundhedsskadeligt. Overløb 
sker oftest ved store mængder af regn på én gang, og overløb er derfor meget afhængig af 
regnmængden det enkelte år, jf. Miljøstyrelsen (2020). I 2019 løb der i gennemsnit lige under 
1500 m3 urenset spildevand ud i naturen per reduceret hektar opland, jf. figur 4.3 (b). Det er 
et fald fra i 2017, hvor overløbet var lige over 2000 m3 per reduceret hektar opland. Det rela-
tivt høje vægtede gennemsnit i 2017 skyldes et større overløb fra HOFOR København, der 
håndterer 11 pct. af den samlede mængde spildevand i de danske kloakker og derfor vægtes 
højt i den samlede spildevandshåndtering. Målet for overløb er modelberegnet, og der er knyt-
tet relativ stor usikkerhed til den nuværende beregningsmetode af dette nøgletal. Det er der-
for usikkert, om det er brugbart til at sammenligne dette mål for forsyningssikkerhed mellem 
selskaber, jf. Envidan (2020).

Figur 4.3 Gennemsnitlige	afløbsstop	og	overløb	for	spildevandsselskaber	2017-2019	

(a) Antal afløbsstop per 10 km ledning (b) Overløb af urenset spildevand m3 per år per reduceret hek-
tar opland	
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Anm.: Der vægtes på samlet debiteret vandmængde. Afløbsstop gælder kun stop 
på forsyningens ledningsnet. 95 selskaber i performancebenchmarkingen har 
transport af spildevand og indrapporterer derfor antallet af afløbsstop.

Kilde: Egne beregninger på data fra Miljøstyrelsens performancebenchmarking 

2018-2020

Anm.: Der vægtes på samlet debiteret vandmængde. Overløb måles på volumen af 
overløb delt med det areal, der bidrager til afstrømning, når det regner (m3 per år 
per reduceret ha opland). ”Reduceret” betyder, at der tages højde for, hvor godt 
arealet afleder mængden af regnvand. 95 selskaber i performancebenchmarkingen 
har transport af spildevand.

Kilde: Egne beregninger på data fra Miljøstyrelsens performancebenchmarking 

2018-2020
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Spildevandets påvirkning af miljøet måles ved mængden af kvælstof, fosfor og organisk stof, 
der findes i det rensede spildevand. De tre mål viser, hvor stor miljøpåvirkningen er på det 
omgivende vandmiljø. Udledningen af kvælstof er størst med omkring 4,8 mg per liter i 2019. 
Udledningen af organisk stof (målt ved BI5) lå omkring 3,7 mg per liter i 2019, mens udlednin-
gen af fosfor i 2019 lå omkring 0,5 mg per liter, jf. figur 4.4. Generelt er niveauet i perioden 
2017 til 2019 stabilt for de tre udledningskoncentrationer. Dog ses en lille stigning i udlednin-
gen af kvælstof over perioden. Samtlige spildevandsselskaber med rensning udleder i alle år 
kvælstof, fosfor og BI5. Det forklarer, hvorfor medianselskabets udledning ligger tæt på den 
gennemsnitlige udledningskoncentration.

Figur 4.4 Udledning	af	kvælstof,	fosfor	og	organisk	stof	(BI5)	fra	renset	spildevand	2017-2019	
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Anm.: Der vægtes på den debiterede vandmængde for renset spildevand. 85 af spildevandsselskaberne varetager rensning af spildevand. Udledningen for organisk stof 
måles ved det biologisk iltforbrug over 5 dage (BI5).

Kilde: Egne beregninger på data fra Miljøstyrelsens Performancebenchmarking 2018-2020

 

 

Forsyningssikkerheden er, for så vidt angår overløb og afløbsstop i håndtering af spildevand i 
kloaknettet, generelt forbedret i perioden 2017-2019. For rensning af spildevand har udled-
ningskoncentrationen for kvælstof, fosfor og organisk stof været nogenlunde konstant i de tre 
år. Forskellen i udløbskoncentrationer mellem spildevandsselskaberne er ikke særlig stor.

Større	variation	i	forsyningssikkerheden	for	drikkevandsselskaber	

Det er ikke alle selskaber, der har brud på forsyningssikkerheden, og det kan variere fra år til 
år, hvilke selskaber der oplever store forsyningssikkerhedsbrud. For at sammenligne variatio-
nen i de forskellige indikatorer for forsyningssikkerhed bruges den normaliserede standardaf-
vigelse for de forskellige indikatorer i figur 4.5. Det fremgår heraf, at den største spredning 
mellem selskaberne findes for antallet af mikrobiologiske overskridelser, hvor spredningen er 
over tre gange så høj som for ledningsbrud og vandtab. Spredningen for antal forbrugerafbry-
delsesminutter er også langt højere end for de andre indikatorer. Spredningen i forsyningssik-
kerhedsindikatorerne er generelt mindre for spildevand end for drikkevand. For spildevand er 
den største variation mellem selskaberne for overløb og BI5.
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Figur 4.5 Spredning	på	tværs	af	selskaber	for	indikatorer	i	Miljøstyrelsens	performancebenchmarking	

(a) Spredning for indikatorerne for drikkevand
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Anm.: Den normaliserede standardafvigelse (norm. std.afv.) er beregnet som 

norm. std. afv. =
std.afv

gennemsnit
, for at gøre spredningen sammenlignelig på tværs af 

indikatorer. Norm. std. afv. gælder alle observationer for selskaberne i perioden 
2017-2019, dog kun for 2018-2019 for mikrobiologiske overskridelser.

Kilde: Egne beregninger på data fra Miljøstyrelsens performancebenchmarking 

2018-2020

(b) Spredning for indikatorerne for spildevand	

Anm.: Den normaliserede standardafvigelse (norm. std.afv.) er beregnet som 

norm. std. afv. =
std.afv

gennemsnit
, for at gøre spredningen sammenlignelig på tværs af 

indikatorer. Norm. std. afv. gælder alle observationer for selskaberne i perioden 
2017-2019.

Kilde: Egne beregninger på data fra Miljøstyrelsens performancebenchmarking 

2018-2020

  

		

Andre	mål	for	forsyningssikkerhed	

Ud over de indikatorer for forsyningssikkerhed der på nuværende tidspunkt indgår i perfor-
mancebenchmarkingen, er der et løbende arbejde i gang med at udvikle og forbedre andre mål 
for forsyningssikkerhed, som i fremtiden kan bruges som yderligere eller forbedrede indikato-
rer.

For drikkevand er der på nuværende tidspunkt god mulighed for at indsamle data omkring 
kogeanbefalinger, da selskaberne allerede ligger inde med denne information.22 Dog er der me-
get få tilfælde, hvor et selskab får en kogeanbefaling. I øjeblikket indgår ikke-planlagte afbry-

 

 

__________________ 

22
 I tilfælde af mikrobiologiske overskridelser kan kommunalbestyrelsen for forsyningsområdet afgøre, hvilke foranstaltninger 

der skal træffes. Hvis det vurderes hensigtsmæssigt, kan der udstedes en anbefaling til de berørte forbrugere, om at de skal koge 
deres drikkevand inden brug. 
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delser i leveringen af drikkevand i performancebenchmarkingen. Planlagte (varslede) afbry-
delsesminutter er en supplerende indikator, som kunne være et relevant mål for forsynings-
sikkerhed. Mange selskaber registrerer oplysninger om de planlagte afbrydelser, jf. NIRAS 
(2020). For spildevand arbejdes der med at nedbringe usikkerheden i opgørelsen af overløbs-
mængderne på selskabsniveau. Denne indikator vil, hvis usikkerheden nedbringes tilstrække-
ligt, være en god indikator for forsyningssikkerhed i fremtiden, jf. Envidan (2020). I en kom-
mende analyse, som ventes udgivet i slutningen af 2021, ses nærmere på mulighederne for at 
få et bedre datagrundlag for forsyningssikkerhed, og hvordan det kan spille sammen med den 
økonomiske regulering.23 

4.4 Langsigtet	udvikling	i	forsyningssikkerheden	

Nogle af opgørelserne præsenteret i Miljøstyrelsens performancebenchmarking trækker på 
data, som i anden sammenhæng har været indsamlet over en længere periode. Det gælder fx 
mikrobiologiske overskridelser, der bliver registreret i Jupiter-databasen. Jupiter-databasen 
indeholder prøvedata for samtlige vandanlæg i Danmark tilbage i tiden. Udviklingen i antal 
mikrobiologiske overskridelser som andel af antal lovpligtige prøver for alle forbrugerejede 
selskaber med en debiteret vandmængde over 200.000 m3 eller med kommunalt ejerskab 
fremgår af figur 4.6 (a)24. Som det ses i figuren, er den vægtede gennemsnitlige overskridelses-
ratio faldet fra 9 pct. i 2008 til 5 pct. i 2018.25  

Data for vandtab er også igennem flere år blevet indberettet til DANVA. Overordnet set har 
vandtabet været nogenlunde konstant i perioden 2008-2019. Siden 2011 har vandtabet dog 
generelt været aftagende, jf. figur 4.6 (b). I 2011 lå det gennemsnitlige vandtab omkring 9 pct., 
mens det i 2019 var faldet til omkring 7,5 pct. Stigningen i 2018 skyldtes en uforholdsmæssig 
tør sommer med flere ledningsbrud end normalt, jf. DANVA (2020).

  

 

 

__________________ 

23
 Øvrige potentielle data for forsyningssikkerhed for spildevand er opstuvningshændelser for regn samt blokerede ledninger og 

nedbrud samt den procentuelle indsivning af vand. 
24

 Af Jupiter-databasen fremgår kun vandanlæg og ikke de ansvarlige selskaber. Denne kobling mellem ansvarshavende selskab 
og vandanlæg er gjort med indsamling af information fra fx kommuner og vandselskaberne selv. 
25

 Opgørelsen af mikrobiologiske overskridelser i figur 4.6 (a) adskiller sig fra opgørelsen i performancebenchmarkingen, hvor 
antal mikrobiologiske overskridelser sammenlignes på tværs af selskaber relativt til den debiterede vandmængde. Se evt. artik-
len Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2021) for metode bag opgørelsen. 
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Figur 4.6 Udvikling	i	forsyningssikkerhed	over	tid	

(a) Udvikling i overskridelsesratio for mikrobiologiske overskri-
delser 2008-2018
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Anm.: Overskridelsesratioen er udregnet som antallet af prøver, hvor der en over-
skridelse af grænseværdien, delt med antallet af prøver. Baseret på information i 
Jupiter-databasen benyttes alene planlagte lovpligtige kontrolprøver. Den vægtede 
ratio er vægtet med antal prøver for selskaberne. Overskridelsesratioen er for alle 
drikkevandsselskaber omfattet af vandsektorloven 2018. Oktober 2017 skiftede 
kravene til, hvor vandprøverne skal udtages. Der kan derfor være problemer med 
at sammenligne andelen af mikrobiologiske overskridelser fra 2017 og 2018 med 
tidligere år.

Kilde: GEUS Jupiter-databasen og egne beregninger

(b) Udvikling i vandtab i pct. af indvunden vand 2008-2019	
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Anm.: Alle selskaber dækker over 79 større selskaber, der indgår i DANVAs årlige 

benchmarking. ’Kun gennemgående’ er gns. udvikling for de 29 selskaber, hvor der 
findes et fuldt datasæt, da indberetningen er frivillig. Stigningen i 2018 for vand-
tabet skyldes uforholdsmæssigt mange ledningsbrud grundet en meget tør som-
mer, jf. DANVA (2020).

Kilde: DANVA

  

 

På spildevandsområdet er der også tale om en forbedret forsyningssikkerhed over tid. Udled-
ningen af næringsstoffer og organisk stof fra renseanlæg er forbedret væsentligt i perioden 
1989 til 2018. Den årlige udledning af kvælstof fra danske renseanlæg er således faldet med 
over 82 pct. i perioden, jf. figur 4.7. Det samlede fald i kvælstofudledningen fra alle punktkil-
der er på 79 pct.26 Den største reduktion i kvælstofudledningen skete i de første 8 år fra 1989 
til 1997, hvor reduktionen i udledningen af kvælstof fra rensningsanlæggene var på 73 pct. I 
de efterfølgende år er der også sket et fald men med aftagende styrke.

 

 

__________________ 

26
 Den samlede mængde af kvælstofudledning fra punktkilder i 2018 gælder kun for omkring 10 pct. af den samlede kvælstofud-

ledning i Danmark. Størstedelen af kvælstof i vandmiljøet stammer fra udvaskning fra landbrugsarealer, jf. Thodsen m.fl. (2019). 
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For perioden 1989-2018 er der også sket et fald i udledningen af fosfor og organisk stof (BI5). 
Således er den udledte mængde af fosfor og organisk stof fra renseanlæg faldet med henholds-
vis 93 og 94 pct. i pågældende periode, jf. Miljøstyrelsen (2019). Ligesom for kvælstof er faldet 
større i starten end i slutningen af perioden.

Figur 4.7 Historisk	udledning	af	kvælstof	fra	punktkilder	i	perioden	1989-2018	på	sek-
torniveau	
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Anm.: Data stammer fra Miljøstyrelsens punktkildeprogram. Bemærk, at punktkilder ikke omfatter udledningen af kvælstof fra 
bl.a. landbruget.

Kilde: Miljøstyrelsen (2019)

 

 

Der er således tegn på, at forsyningssikkerheden for de danske vandselskaber er forbedret be-
tydeligt, når indikatorerne for forsyningssikkerhed måles over en længere periode. Denne ud-
vikling kan blandt andet forklares af forskellige tiltag fra politisk hold. I 2013 blev det for ek-
sempel indført, at vandselskaberne skal sørge for uddannelse og ledelsesplaner med henblik 
på sikring af drikkevandskvaliteten.27 Teknologiudviklingen kan også have bidraget til en øget 
forsyningssikkerhed. For eksempel gør fjernaflæste vandmålere det muligt hurtigere at lokali-
sere brud på ledningsnettet og derved mindske det årlige vandtab, jf. DANVA (2020).

De senere år er flere forsyninger blevet ringforbundne. Det betyder, at ledningsnettet kobles 
på et tilstødende vandselskabs forsyning, så forbrugerne ikke påvirkes ved et evt. forsynings-
sikkerhedsbrud. For spildevand er der sket en stor reduktion af antallet af mindre, lavteknolo-

 

 

__________________ 

27
 BEK nr. 132 af 8. februar 2013 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg 
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giske rensningsanlæg, så spildevandet i større grad bliver renset på større og mere teknolo-
gisk avancerede anlæg. Denne udvikling har været med til at reducere udledningen af kvæl-
stof, fosfor og organisk stof, jf. Miljøstyrelsen (2019).

4.5 Sammenligning	med	andre	lande	

For en række indikatorer har det ikke været muligt at foretage sammenligninger med andre 
lande. Det afspejler, at der ikke er fundet sammenlignelige indikatorer.

International Water Association (IWA) har dog gennem indberetninger fra deres medlemsor-
ganisationer sammenlignet udnyttelsen af vandet på tværs af lande. ILI-indekset er et indeks, 
som bruges til at sammenligne vandtab på tværs af selskaber og lande. Indekset tager højde 
for, at der altid vil være vandtab, der ikke kan undgås. Jo lavere ILI-indeksscore, jo bedre er 
forsyningssikkerheden. Af de 12 geografiske områder præsenteret i figur 4.8, har Danmark 
den næstlaveste medianscore for ILI-indekset.

Figur 4.8 Medianværdien	af	the	Infrastructure	Leakage	Index	(ILI)	for	forskellige	lande	
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Anm.: ILI-indekset måler ratioen mellem det nuværende årlige reelle vandtab i forhold til en estimeret størrelse på det uundgå-
elige årlige reelle vandtab. Er ILI-indekset mindre end 1, da er vandtabet mindre end det estimerede uundgåelige vandtab. Ind-
rapporteringen til the Leakssuite Library foregår gennem forskellige regionale og nationale organisationer. For mange af disse 
organisationer er det frivilligt for vandselskaberne at deltage. Perioden for indsamling af data varierer fra opgørelse til opgø-
relse, de tidligste tal vedrører år 2003 og de seneste år 2015.

Kilde: the Leakssuite Library - https://www.leakssuitelibrary.com/  

 

 

Hvert tredje år indrapporterer EU-medlemslandene antallet af mikrobiologiske overskridel-
ser. I en sammenligning af mikrobiologiske overskridelser fra 2011-2013 optræder Danmark 
ikke i den bedste halvdel sammenlignet med andre medlemslande, jf. EU-kommissionen 
(2016). Det er dog svært at sammenligne mikrobiologiske overskridelser på tværs af de euro-
pæiske lande, og der skal derfor tages væsentlige forbehold for denne opgørelse. Det skyldes 
blandt andet, at der ikke bruges samme grænseværdier i landene. I Danmark har vi for nogle 
mikrobiologiske parametre fastsat en lavere grænseværdi for overskridelse, end hvad der er 

https://www.leakssuitelibrary.com/


SIDE 45 REGULERING AF VANDSEKTOREN 

 

fastsat i det europæiske drikkevandsdirektiv.28 Isoleret set vil det trække i retning af en højere 
overskridelsesratio for Danmark.

Derudover er vandforsyningen i Danmark primært baseret på indvundet grundvand, som ef-
ter en simpel vandbehandling (iltning og filtrering) ledes videre til forbrugerne. I de fleste an-
dre europæiske medlemslande stammer størstedelen af drikkevandet fra behandlet overflade-
vand. Rensning af overfladevand sker ofte med klor, der vil dræbe alle forekomster af mikrobi-
ologiske forureninger. Lande, hvor vandforsyningen er baseret på overfladevand, vil derfor 
generelt ikke have mikrobiologiske overskridelser, men har til gengæld i højere grad klor i 
vandet.

 

 

__________________ 

28
 eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32020L2184&from=DA 
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 Kapitel 5 
Økonomisk	regulering	og	miljøregulering	af	vand-
selskaberne	

5.1 Hovedbudskaber	

Vandselskaberne er i kraft af deres status som naturlige monopoler underlagt økonomisk re-
gulering, som skal sikre lave forbrugerpriser og underlagt miljøregulering, som skal mindske 
selskabernes miljøbelastning.

Den økonomiske regulering sætter et loft over vandselskabernes indtægter med det formål, at 
priserne for drikke- og spildevand ikke er unødigt høje. Vandselskaberne har samtidig mulig-
hed for at opkræve øgede indtægter, hvis de skal udføre fx nye miljøopgaver, forbedre forsy-
ningssikkerheden eller lave klimatilpasning.

Miljøreguleringen omfatter blandt andet regulering af spildevandsselskabernes rensning af 
det spildevand, der ledes tilbage i naturen efter rensning, samt af kvaliteten af det drikkevand, 
drikkevandsselskaberne leverer. Spildevandsselskabernes rensning af spildevandet, som er en 
del af Miljøstyrelsens performancebenchmarking, jf. kapitel 4, er omfattet af miljøregulering i 
form af grænseværdier og grønne afgifter. De grønne afgifter er pålagt mængden af kvælstof, 
fosfor og organisk stof i det vand, der udledes til naturen, når spildevandet er renset.

Drikkevandet er underlagt kvalitetskrav, men det er ikke muligt at udstede bøder til drikke-
vandsselskaber, som ikke overholder kravene.

5.2 Regulering	af	vandsektoren	

De største drikke- og spildevandsselskaber i sektoren har siden 2009 været underlagt regler 
om økonomisk regulering, fordi de er naturlige monopoler. Et naturligt monopol er defineret 
ved, at det er optimalt, at der kun er én udbyder på markedet, hvis ellers selskabet er tilstræk-
keligt effektivt. Men den manglende konkurrence svækker samtidig monopolselskabets incita-
ment til at have en høj produktivitet og effektivitet og dermed til at sætte lave priser.

Naturlige monopoler er således sjældent effektive. Det er vurderet, at sektoren har et væsent-
ligt effektiviseringspotentiale frem mod 2030, som er beregnet til knap 4 mia. kr., jf. Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsen (2020a).

Den økonomiske regulering udmøntes i vandsektorloven. Formålet med loven er:

”… at medvirke til, at vand- og spildevandsforsyningen drives på en effektiv måde, der er gennem-

sigtig for forbrugerne, giver lavest mulige, stabile priser for forbrugerne og samtidig understøt-

ter innovativ udvikling og demonstration og eksport af vandteknologiløsninger. Loven skal end-
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videre medvirke til at sikre og udvikle en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og mil-

jømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerheden, klimaet og naturen.”
29

 

Drikke- og spildevandsselskaber er også underlagt miljøregulering. Miljøregulering omfatter 
blandt andet krav til eksempelvis kvaliteten af det drikkevand, der leveres til forbrugerne og 
krav til renheden af det spildevand, selskaberne udleder til vandmiljøet. Derudover foretages 
regulering via en række miljøafgifter.  

De to former for regulering spiller tæt sammen. I den økonomiske regulering af vandsektoren 
bliver der taget højde for, at vandselskaberne har økonomi til at varetage alle sine opgaver, 
herunder miljøopgaver og forbedret forsyningssikkerhed.  

5.3 Økonomisk	regulering	af	vandsektoren	

Alle vandselskaber i vandsektoren er omfattet af hvile-i-sig-selv-princippet. Princippet inde-
bærer blandt andet, at selskaberne ikke kan udlodde overskud.30 Vandselskaber, som er omfat-
tet af vandsektorloven, er derudover underlagt indtægtsrammeregulering. 

Den økonomiske regulering af vandselskaberne omfattet af vandsektorloven indebærer over-
ordnet set, at det enkelte selskab får udmeldt en indtægtsramme, som udgør et loft over vand-
selskabets tilladte indtægter.  

Formålet med indtægtsrammen er, at forbrugerpriserne ikke bliver for høje. Indtægtsrammen 
nedjusteres løbende med et generelt effektiviseringskrav, som afspejler produktivitetsudvik-
lingen i konkurrenceudsatte brancher, men den opjusteres også for at tage højde for, at pri-
serne på input i vandproduktionen ændrer sig over tid (prisfremskrivning). 

Selskaber, som ud fra en økonomisk benchmarking af selskabernes omkostninger vurderes 
ineffektive i forhold til mere effektive selskaber, får desuden nedjusteret indtægtsrammen 
med et individuelt effektiviseringskrav. Der er et loft for det individuelle effektiviseringskrav 
på 2 pct. per år af et selskabs indtægtsramme. 

Vandselskaber, som skal foretage nye opgaver, kan desuden som nævnt få opjusteret ind-
tægtsrammen til at dække alle udgifter forbundet med disse opgaver. 

Hvem	er	omfattet	af	reguleringen?	

Det er primært de største vandselskaber i Danmark, der er omfattet af indtægtsrammeregule-
ringen, jf. kapitel 3. 

Alle kommunalt ejede drikke- og spildevandsselskaber er omfattet af indtægtsrammeregule-
ringen. Derudover er de forbrugerejede selskaber med en årlig debiteret vandmængde på 
mindst 800.000 m3 omfattet af reguleringen.  

De forbrugerejede drikkevandsselskaber med en debiteret vandmængde på mellem 200.000 
og 800.000 m3 er som udgangspunkt også omfattet af reguleringen med indtægtsrammer, men 
har siden 2020 haft mulighed for at udtræde af indtægtsrammereguleringen og overgå til kun 

 

 

__________________ 

29
 §1 i LBK nr. 52 af 23/01/2020. 

30
 Princippet indebærer derudover, at det enkelte selskab kun må opkræve takster til dækning af de omkostninger, som er om-

fattet af henholdsvis vandforsyningsloven og spildevandsbetalingsloven. Det betyder, at vandselskabernes udgifter til udførelse 
af de opgaver, som er positivt oplistet i lovene, dækkes fuldt ud af vandforbrugerne.  
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at være omfattet af hvile-i-sig-selv-reguleringen. Den mulighed har 52 drikkevandsselskaber 
per 1. januar 2021 benyttet sig af. 

Fastsættelse	af	indtægtsrammen	

En indtægtsramme består af forskellige typer af omkostninger, herunder omkostninger, som 
selskaberne kan påvirke og omkostninger, som selskaberne formodes ikke at kunne påvirke, 
jf. figur 5.1. 

Figur 5.1 Indtægtsrammen	

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 
 

I den påvirkelige del af indtægtsrammen indgår omkostninger til drift og anlæg (herunder om-
kostninger til finansiering). Den påvirkelige del omfatter også de tillæg, selskaberne kan få til 
nye opgaver vedr. fx udvidelse af forsyningsområdet, nye miljøopgaver, bedre forsyningssik-
kerhed og klimatilpasning.31 

I den gældende regulering er den påvirkelige del af indtægtsrammen som udgangspunkt fast-
låst ud fra et historisk omkostningsniveau, men kan dog justeres med tillæg, effektiviserings-
krav og prisudvikling.  

En politisk aftale fra 2018 om en justering af den økonomiske regulering af vandsektoren in-
debærer, at den påvirkelige del af indtægtsrammen fremover skal være fleksibel.32 Det bety-
der, at den påvirkelige del af indtægtsrammen fra 2022 og frem skal fastsættes hvert fjerde år 
som et gennemsnit af de afholdte påvirkelige omkostninger i de foregående fire år.33  

Regulering med fleksible indtægtsrammer medfører, at det enkelte selskabs indtægtsramme 
løbende vil tilpasse sig selskabets omkostninger. Det betyder, at et selskab, som afholder hø-

 

 

__________________ 

31
 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11. 

32
 Stemmeaftale om justeret økonomisk regulering af vandsektoren af 22. november 2018. 

33
 Indtægtsrammerne forventes indført forskudt for henholdsvis drikke- og spildevandsselskaberne. For drikkevand forventes 

indtægtsrammerne indført med virkning fra 2023, mens de forventes indført fra 2024 for spildevandsselskaberne.  
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jere omkostninger i én reguleringsperiode, vil kunne få hævet indtægtsrammen i den efterføl-
gende reguleringsperiode for at kunne dække de højere omkostninger. Tilsvarende vil et sel-
skab, som reducerer sine omkostninger, over tid få en lavere indtægtsramme som udtryk for, 
at selskabet ikke har behov for så store indtægter til at dække sine omkostninger. 

Den ikke-påvirkelige del af indtægtsrammen består i dag af omkostninger som skatter og afgif-
ter. Som følge af implementeringen af den brede stemmeaftale om Klimaplan for en grøn af-

faldssektor og cirkulær økonomi fra 2020, kan det dog forventes, at visse afgifter på længere 
sigt overgår fra at være ikke-påvirkelige til at være påvirkelige. 

Et eksempel på en ikke-påvirkelig omkostning er afgiften af ledningsført vand, som betales af 
forbrugerne med henblik på, at forbrugerne skal spare på vandet, jf. kapitel 3. Et andet eksem-
pel er grønne afgifter fastsat ud fra niveauet af organisk materiale og næringsstoffer i spilde-
vandet. Indtægtsrammen justeres årligt med ændringer i de ikke-påvirkelige omkostninger. 
Det indebærer, at indtægtsrammen automatisk hæves, hvis et spildevandsselskab får øget sin 
betaling af grønne afgifter, fordi selskabet udleder flere stoffer i det rensede spildevand. I ka-
pitel 8 drøftes det, hvorvidt dette samspil mellem grønne afgifter og indtægtsrammen giver de 
rette incitamenter. 

Der stilles ikke effektiviseringskrav til den ikke-påvirkelige del af indtægtsrammen. 

Individuelle	effektiviseringskrav	og	benchmarking	
De benchmarkingbaserede, individuelle effektiviseringskrav skal tilskynde til, at vandselska-
ber, der er ineffektive i forhold til andre sammenlignelige selskaber, reducerer deres omkost-
ninger. Det presser de mindre dygtige selskaber til at blive bedre og gradvist indhente de mest 
effektive. 

Grundlæggende søger benchmarkingen at vurdere, om nogle selskaber i sammenligning med 
andre selskaber har for høje omkostninger (input) i forhold til deres produktion (output). In-
put til benchmarkingen er hvert selskabs omkostninger. Output er mål for selskabernes sam-
lede produktionsvolumen.34 

Benchmarkingen placerer hvert vandselskab ud fra dets faktiske omkostningsniveau og out-
put. Det er illustreret i figur 5.2 i en DEA-model.35 

  

 

 

__________________ 

34
Output er konstruerede netvolumenmål, som blandt andet beregnes ud fra gennemsnitlige opgørelser af priser på drift og an-

læg samt beregnede værdier for hele den sektor (drikkevand eller spildevand), der benchmarkes. Netvolumenmålene er en 
måde at måle selskabernes produktion på, der tager højde for forskelle i rammevilkår. Se fx Konkurrence- og Forbrugerstyrel-
sen (2020): ”Metode for beregning af individuelle effektiviseringskrav”. September 2020. 
35

 Intuitionen om at selskabernes effektivitet sammenlignes ud fra input og output er den samme for den anden benchmarking-
model: SFA-modellen. 
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Figur 5.2 Benchmarking	med	DEA-model 

	 
 

Anm.: I figuren er der antaget konstant skalaafkast. 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

 

I figur 5.2 er vandselskab B effektivt og udgør ”den effektive front”. Til gengæld er vandselska-
bet A ineffektivt, da det har højere omkostninger til at opnå et output, end modellen tilsiger, at 
selskabet skulle have, hvis det var effektivt. Benchmarkingen bruges til at vurdere det ”effek-
tive omkostningsniveau” for selskaber, der er ineffektive. For selskab A svarer det til det om-
kostningsniveau, som selskabet ville have, hvis det producerede ligeså effektivt som selskab B 
(efter der er korrigeret for, at de to selskaber har forskellige niveauer af output). Det effektive 
omkostningsniveau for selskab A er givet ved punktet A’.  

Formålet med at stille individuelle effektiviseringskrav er, at de ineffektive selskaber over tid 
skal indhente deres effektiviseringspotentiale. Effektiviseringspotentialet er forskellen mel-
lem selskabets indtægtsramme og det effektive omkostningsniveau. Konkret fastsættes det in-
dividuelle effektiviseringskrav i et år ud fra, at effektiviseringspotentialet skal indhentes over 
en otteårig periode, jf. boks 5.1. 
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Boks 5.1 
Fastsættelse	af	det	indi-
viduelle	effektivise-
ringskrav	

 
Det individuelle effektiviseringskrav fastsættes med udgangspunkt i selskabets effektiviserings-
potentiale, som er forskellen mellem et selskabs indtægtsramme og det effektive omkostningsni-
veau: 
 

eff. potentiale = indtægtsramme − eff. omk. niveau 
 
Det effektive omkostningsniveau fastsættes på baggrund af de to benchmarkingmodeller: DEA 
og SFA.  
 
Det procentvise individuelle effektiviseringskrav beregnes som effektiviseringspotentialet delt 
ud på en otteårig indhentningsperiode sat i forhold til selskabets indtægtsramme: 
 

ind. eff. krav =

eff. potentiale
8

indtægtsramme
× 100. 

 
Der er et loft over det individuelle effektiviseringskrav på 2 pct. for det enkelte selskab. Dette 
har karakter af et forsigtighedshensyn, som skal sikre, at selskaberne ikke kan få stillet høje ef-
fektiviseringskrav, men er samtidig med til at forsinke indhentningen af sektorens effektivise-
ringspotentiale. 
 

 

	

5.4 Miljøregulering	af	vandsektoren	

Miljøreguleringen har til formål at sikre høj kvalitet af drikkevand samt at beskytte vandmiljøet. 
Alle vandselskaber er omfattet af miljøregulering, blandt andet i medfør af miljøbeskyttelseslo-
ven36, vandforsyningsloven37

 og lov om vandplanlægning38.  
 
Den danske miljøregulering på vand- og spildevandsområdet er i vid udstrækning en konse-
kvens af EU-regulering. EU’s vandrammedirektiv39, grundvandsdirektiv40, drikkevandsdirektiv41 
og byspildevandsdirektiv42 udgør den centrale EU-regulering, der er implementeret ved en 
række love og bekendtgørelser i Danmark.  
 
Miljøreguleringen på vandområdet består af fire typer af instrumenter: 
 

1) Regler om grænseværdier for en række stoffer i drikkevandet og spildevandet 
2) Miljøafgifter  
3) Vandindvindingstilladelser 
4) Tilladelser til, hvad der må udledes til kloaksystemet. 

 

 

 

__________________ 

36
 LBK nr. 1218 af 25/11/2019 

37
 LBK nr. 118 af 22/02/2018 

38
 LBK nr. 126 af 26/01/2017 

39
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-

20140101&amp;qid=1413285809481&amp;from=DA 
40

 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0019:0031:da:PDF 
41

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32020L2184&from=DA 
42

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01991L0271-20140101&from=da 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-20140101&amp;qid=1413285809481&amp;from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-20140101&amp;qid=1413285809481&amp;from=DA
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0019:0031:da:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32020L2184&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01991L0271-20140101&from=da
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På spildevandsområdet er der krav til, hvilke stoffer og mængden heraf der må være i det vand, 
der udledes til vandmiljøet. Derudover er nogle af stofferne også pålagt miljøafgifter. På drikke-
vandsområdet er der ligeledes krav til kvaliteten af vandet, og der er afgift på vandforbruget 
(afgift af ledningsført vand) samt på vandselskabernes vandtab over 10 pct. 
 
Kvalitetskrav	og	tilladelser	
Både drikke- og spildevandsselskaber er underlagt krav om maksimal udledning af en lang 
række stoffer inden for miljø og sundhed. 
 
Der er også regler om, hvor et drikkevandsselskab må indvinde vand, samt hvor meget vand det 
har tilladelse til at indvinde fra det enkelte grundvandsmagasin, jf. vandforsyningsloven. 
 
For drikkevandsselskaber er der krav til kvaliteten af det drikkevand, der bliver leveret til for-
brugerne. Drikkevandsbekendtgørelsen sætter kvalitetskrav til alle vandforsyningsanlæg, der 
leverer vand til blandt andet fødevarevirksomheder og husholdninger.43 Der bliver sat kvalitets-
krav til en lang række forhold som fx mikrobiologiske overskridelser, pesticider, temperatur og 
pH-værdi. Det er drikkevandsselskabet selv, der regelmæssigt skal sørge for at få foretaget kon-
trol af vandets kvalitet. Drikkevandsselskabets skal have en kontrolplan, der ofte er flerårig, og 
som skal godkendes af kommunen. Selskabet skal tage et vist antal lovpligtige prøver af vandets 
kvalitet, men kan godt vælge at tage flere prøver end de lovpligtige. Kommunen godkender også 
analyseresultaterne af prøverne. Vandforsyningsloven giver ikke mulighed for, at der kan ud-
stedes bøder til selskaber, som ikke lever op til kvalitetskravene.  
 
For spildevandsselskaber er der krav til renheden af spildevand, der bliver udledt til vandmil-
jøet, jf. spildevandsbekendtgørelsen. Kravene er angivet i udledningstilladelser, jf. miljøbeskyt-
telsesloven. Der er kvalitetskrav til en række parametre som fx organisk stof, totalfosfor, total-
kvælstof, pH-værdi, temperatur og iltindhold. Der er geografiske forskelle på kvalitetskravene, 
som afspejler lokale forskelle i vandmiljøets tilstand og følsomhed. Spildevandsselskabet skal 
selv sørge for at få foretaget kontrol af vandets kvalitet, men det er et akkrediteret laboratorie, 
der skal foretage kontrollen. Det er kommunerne, der udsteder udledningstilladelserne, men 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed og foretager årligt en kontrolberegning for at følge op på, 
om spildevandsselskaberne overholder kravene. Miljøstyrelsen kan udstede påbud, hvis vand-
selskaberne ikke lever op til tilladelserne. Kontrollen foregår ved stikprøver. Lever vandselska-
berne ikke op til påbuddene, kan de få bøder. 
 
Miljøafgifter	
Miljøafgifter (eller grønne afgifter) har til formål at reducere miljøbelastninger. En miljøafgift 
synliggør omkostningen ved at skade eller forringe miljøet. Hensigten er at give vandselska-
berne og forbrugerne incitament til at ændre adfærd, så eksempelvis vandforbruget mindskes, 
og det udledte spildevand renses bedst muligt.  
 
De væsentligste afgifter er følgende: 
 

- Afgift af ledningsført vand (6,37 kr. per m3 i 2021) 
- Afgift af vandtab over 10 pct. (6,37 kr. per m3 i 2021) 
- Spildevandsafgift44 

 
 

 

 

__________________ 

43
 BEK nr. 1070 af 28/10/2019   

44 Satserne for spildevandsafgiften afhænger af, hvilke stoffer og mængden heraf, der er i det udledte spildevand fra et vandsel-
skab. I 2021 er satserne for afgiften:  
Totalnitrogen: 31,65 kr. per kg.  
Totalfosfor: 174,07 kr. per kg.   
Organisk materiale: 17,41 kr. per kg. 
Jf. Skatteministeriets hjemmeside: https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/spildevandsafgiftsloven 

https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/spildevandsafgiftsloven
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Alle drikkevandsselskaber, der distribuerer vand til forbrugerne, opkræver afgift af lednings-
ført vand fra forbrugerne. Afgift af vandtab betales af selskabernes vandtab over 10 pct. Afgifts-
satsen er den samme for de to afgifter.  
 
Alle spildevandsanlæg, som har mere end én ejendom tilknyttet, skal betale spildevandsafgift 
for det spildevand, som de udleder til vandmiljøet.45 Spildevandsafgiften dækker en række stof-
fer, der kan være i vandet: totalnitrogen, totalfosfor og organisk materiale.46 Afgiften bliver be-
regnet på baggrund af indholdet af stoffer samt ud fra en opgørelse af mængden af udledt spil-
devand.  
 
Det skal også noteres, at det overordnet set er nogle af de samme indikatorer for forsyningssik-
kerhed, der er afgiftspålagte via spildevandsafgiften, som også indgår i Miljøstyrelsens perfor-
mancebenchmarking, jf. kapitel 4. 
 
Vandselskaberne opkræver også en række andre generelle miljøafgifter. Dette kan eksempelvis 
være affaldsafgift, biogasafgift, deponeringsafgift af slam eller CO2-afgift på affald.  
 
De enkelte afgifter har forskellige formål. Eksempelvis skal afgiften af ledningsført vand sikre, 
at der spares på vandet, mens spildevandsafgiften skal sikre en god rensning af det spildevand, 
der udledes til vandmiljøet.  
 
Afgiften af ledningsført vand er rettet mod at regulere forbrugernes adfærd, mens afgiften på 
vandtab og spildevandsafgiften er rettet mod at regulere selskabernes adfærd i en mere grøn 
retning.  
 
På spildevandsområdet er der et overlap mellem reguleringen med kvalitetskrav og afgiftsre-
guleringen. Det er således nogle af de samme stoffer, der sættes krav til, som også pålægges 
afgifter. Spildevandsselskaberne er forpligtet til at leve op til kravene i udledningstilladelserne, 
og de får som nævnt en indskærpelse og i yderste konsekvens bøder, hvis de ikke gør det.  
 

 

 

__________________ 

45
 LBK nr. 1323 af 11/11/2016  

46 Spildevandsanlæg, hvor husholdningsspildevand udgør mindst 15 pct. skal også betale spildevandsafgift for en række øvrige 
stoffer. 
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 Kapitel 6 
Monopoler,	regulering	og	forsyningssikkerhed	

6.1 Hovedbudskaber	

Formålet med dette kapitel er at give et overblik over økonomisk teori om sammenhængen 
mellem naturlige monopoler, forsyningssikkerhed, forbrugertilfredshed og regulering. Kapit-
let beskriver således en række principielle problemstillinger fra litteraturen og skal ikke be-
tragtes som en vurdering af reguleringen af forsyningssikkerheden i Danmark, herunder af 
vandsektoren. 

Teoretisk set kan økonomisk regulering af monopoler i form af prislofter eller indtægtsram-
mer indebære en risiko for, at forsyningssikkerheden sænkes. Derfor peger litteraturen på, at 
der kan være behov for at supplere den økonomiske monopolregulering med anden regule-
ring, som sikrer et passende niveau af forsyningssikkerhed.  

Der er i Danmark en omfattende regulering, som understøtter forsyningssikkerhed, jf. kapitel 
5. Arbejdsdelingen i dag er således, at den økonomiske regulering sigter mod at styrke effekti-
vitet og produktivitet som en erstatning for manglende konkurrence i vandsektoren, mens an-
dre dele af reguleringen skal sikre god forsyningssikkerhed. Samtidig har selskaberne mulig-
hed for at få større indtægtsrammer, hvis det er nødvendigt for at løse fx klimarelaterede op-
gaver.  

Hvis den økonomiske regulering justeres med henblik på at styrke selskabernes tilskyndelse 
til at opnå højere forsyningssikkerhed, skal det således ses i sammenhæng med, at disse mål 
også søges indfriet via andre instrumenter.  

Ændringer i den økonomiske regulering kan evt. bestå i, at selskaber med lav forsyningssik-
kerhed får en økonomisk sanktion samt, at selskaber med ekstra god forsyningssikkerhed får 
en belønning. Dette kan i praksis implementeres med en reduktion eller en forhøjelse af sel-
skabernes indtægtsrammer.  

Et passende økonomisk incitament giver de enkelte selskaber mulighed for at fastlægge et ni-
veau af forsyningssikkerhed, hvor samfundets gevinst ved øget forsyningssikkerhed balance-
res i forhold til omkostningen for selskabet ved den øgede forsyningssikkerhed. Derfor kan 
der i nogle tilfælde være fordele ved at bruge et økonomisk incitament i stedet for regelregule-
ring udformet som fx minimumsgrænser. 

For at sikre et ensartet incitament bør sanktioner eller evt. belønninger gives på en måde, så 
alle selskaber får et incitament til at levere et passende niveau af forsyningssikkerhed. Derud-
over peger litteraturen på, at økonomiske sanktioner eller belønninger bør baseres på kon-
krete, målbare egenskaber, som forbrugerne tillægger værdi. Det er således tvivlsomt, om et 
abstrakt begreb som generel ”forbrugertilfredshed” er et velegnet mål for tildeling af sanktio-
ner eller belønninger. Hvis der for eksempel gives en økonomisk sanktion ved dårlig forsy-
ningssikkerhed, er der risiko for dobbelttælling ved også at give en sanktion for dårlig forbru-
gertilfredshed, hvis niveauet af forsyningssikkerhed er væsentligt for forbrugertilfredsheden. 
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6.2 Afgrænsning	

Den økonomiske teoretiske litteratur forholder sig sjældent eksplicit til forsyningssikkerhed 
og forbrugertilfredshed, men i stedet til kvaliteten af de producerede ydelser fra naturlige mo-
nopoler. Forsyningssikkerhed og forbrugertilfredshed kan siges at være udtryk for kvalitet el-
ler oplevet kvalitet.  

Det antages generelt i litteraturen, at forbrugerne har en gevinst (dvs. højere ”nytte”) af højere 
kvalitet, men at gevinsten ved øget kvalitet skal ses i forhold til omkostningen ved den højere 
kvalitet. Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning kan man således godt få en ”for høj” kvali-
tet. Det er tilfældet, hvis omkostningen ved at opnå en meget høj kvalitet overstiger gevinsten 
for forbrugerne ved den højere kvalitet. Det samfundsøkonomisk optimale niveau for kvalitet 
findes, hvor den marginale gevinst ved højere kvalitet for forbrugerne svarer til den marginale 
omkostning for virksomhederne ved at levere højere kvalitet.47 

Som udgangspunkt antages også i det følgende, at kvalitet er observerbar for forbrugerne og 
regulator. Problemstillinger knyttet til, at kvalitet ikke altid kan observeres, vil dog også blive 
belyst undervejs i kapitlet.48  

Hvis forsyningssikkerhed tolkes snævert som levering af ydelsen uden afbrydelser, er det for-
holdsvis nemt for forbrugerne at observere kvaliteten. På vandområdet bliver forsyningssik-
kerhed imidlertid tolket bredere og indeholder også elementer knyttet til sundhed og påvirk-
ning af vandmiljøet, som kan være svære for forbrugeren direkte at observere, jf. kapitel 4. 
Kvalitet af drikke- og spildevand knyttet til sundhed og miljøbelastning kan dog i mange til-
fælde opgøres ved målinger, som kan bruges i reguleringen samt offentliggøres til forbru-
gerne.49 

Det antages typisk i litteraturen om monopoler og kvalitet, at ejerne af monopolvirksomheden 
ønsker at minimere selskabets omkostninger for derved at maksimere overskuddet. Det er 
også udgangspunktet for fremstillingen i dette afsnit. 

Det er dog ikke oplagt, at maksimering af overskud giver en god rettesnor for adfærden i de 
danske vandselskaber, som ikke må udbetale udbytte til ejerne. Den økonomiske regulering af 
vandselskaberne i Danmark sigter imidlertid mod, at selskaberne skal have højere fokus på at 
mindske deres omkostninger inden for hver af de fireårige reguleringsperioder. I så fald må 
det også forventes, at selskaberne langt hen ad vejen agerer på økonomisk regulering på 
samme måde som selskaber, der minimerer deres omkostninger ud fra et ønske om at opnå et 
højt overskud. Dette vil blive diskuteret og uddybet nærmere i kapitel 7. 

Der stilles i forbindelse med den økonomiske regulering bl.a. individuelle effektiviseringskrav 
til de selskaber, som ud fra en økonomisk benchmarking har højere omkostninger end andre, 

 

 

__________________ 

47
 Der skelnes i fremstillingen ikke mellem det samfundsøkonomisk og det privatøkonomisk optimale niveau for kvalitet eller 

forsyningssikkerhed. Det svarer til en antagelse om, at forbrugernes (marginale) betalingsvilje for kvalitet/forsyningssikkerhed 
er den samme som samfundets (forbrugere skal her både tolkes som private forbrugere og virksomheder). Man kan dog godt 
forestille sig, at der er eksterne effekter ved høj forsyningssikkerhed, som ligger ud over forbrugernes betalingsvilje. Som ek-
sempel bærer den enkelte forbruger ikke de fulde sundhedsomkostninger ved dårlig kvalitet af drikkevand, som leder til syg-
dom (da hovedparten af udgifter til behandling af sygdom er offentlige). Hvis der er forskelle i de privatøkonomiske- og sam-
fundsøkonomiske optimale niveauer af kvalitet er implikationer for regulering med belønninger/sanktioner lige til. 
48

 Når kvaliteten af ydelsen er direkte observerbar for forbrugerne, er der formentlig en tæt sammenhæng mellem forbrugertil-
fredshed og kvalitet. Hvis kvalitet ikke er observerbar, så er der ikke nødvendigvis en god sammenhæng mellem forbrugertil-
fredshed og kvalitet. 
49

 En række indikatorer knyttet til forsyningssikkerhed for de forskellige drikke- og spildevandsselskaber offentliggøres i per-
formancebenchmarkingen, jf. kapitel 4.  
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sammenlignelige drikke- eller spildevandsselskaber, jf. kapitel 5. Økonomiske sanktioner eller 
belønninger, som afhænger af selskabernes forsyningssikkerhed, giver selskaberne et incita-
ment til at levere forsyningssikkerhed, fordi det påvirker selskabernes økonomi. Hvis et sel-
skab, som følge af det økonomiske incitament, øger sine omkostninger for at opnå bedre forsy-
ningssikkerhed, kan dette have indflydelse på, hvorvidt selskabet fremstår som effektivt i 
benchmarkingen.  

Der kan således være et samspil mellem økonomisk regulering af forsyningssikkerheden og 
benchmarkingen, hvilket er vigtigt at tage højde for ved udformningen af reguleringen. Dette 
belyses nærmere i kapitel 7. I nærværende kapitel ses bort fra denne problemstilling. 

Resten af kapitlet indeholder en beskrivelse af bidrag fra den økonomiske teoretiske litteratur 
om økonomisk regulering af monopoler og forsyningssikkerhed. Kapitlet har således ikke fo-
kus på den danske vandsektor, men sætter en overordnet ramme, som udfoldes mere i kapitel 
7. I det følgende delafsnit ses først kort på teori om niveauet af kvalitet af ydelsen for et uregu-
leret naturligt monopol. Derefter ses på, hvordan økonomisk regulering med prislofter eller 
indtægtsrammer ud fra teorien må forventes at påvirke kvaliteten af den regulerede ydelse. 
Endelig beskrives forskellige typer regulering, som direkte er rettet mod at sikre kvaliteten af 
ydelsen fra naturlige monopoler. Konkret fokuseres på fordele og ulemper ved at regulere 
kvalitet ved enten minimumsgrænser eller økonomiske sanktioner/belønninger. Til sidst be-
skrives en række principper for, hvordan økonomiske sanktioner/belønninger bør fastlægges. 

6.3 Kvalitet	af	ydelsen	fra	monopol	med	og	uden	regulering	

Det er velkendt, at der er forskel på den pris, et ureguleret naturligt monopol ønsker at op-
kræve for sin ydelse og den pris, som maksimerer samfundets velfærd. En regulator, som har 
til opgave at maksimere samfundets velfærd via prisregulering (eller indtægtsrammer), skal 
således sætte en pris, så monopolvirksomheden kan få dækket sine nødvendige omkostninger, 
men prisen skal ikke være så høj, at monopolvirksomheden får et for højt overskud, eller der 
er plads til ineffektivitet i selskabet.     

I forhold til ydelsens pris er der dermed en fundamental konflikt mellem den (så lave som mu-
lige) pris, en regulator har til opgave at fastsætte og den høje pris, som monopolvirksomheden 
netop qua sin monopolstatus har et iboende incitament til at maksimere sit overskud med. 

Med hensyn til kvaliteten af ydelsen er det imidlertid ikke entydigt, om en ureguleret mono-
polvirksomhed ønsker at producere sin ydelse til en kvalitet, som er mindre end det sam-
fundsøkonomisk optimale. Et ureguleret monopol kan således producere sin ydelse til en kva-
litet, som afhængig af omstændighederne kan være højere eller lavere end den samfundsøko-
nomisk optimale, jf. Joskow (2007), Sappington (2005), Spence (1975) og Sheshinski (1976). 

Det afspejler, at en ureguleret monopolvirksomhed, som maksimerer sin profit, vil agere ud 
fra betalingsviljen for en stigning i kvaliteten for den marginale forbruger, mens den sam-
fundsøkonomiske velfærd maksimeres ud fra den værdi, som den gennemsnitlige forbruger af 
ydelsen tillægger en stigning i kvaliteten. Således vil en ureguleret monopolvirksomhed ønske 
at producere ydelsen med en for høj kvalitet, hvis betalingsviljen for en stigning i kvalitet er 
stigende. Hvis forbrugerens betalingsvilje for en stigning i kvaliteten er faldende, vil monopol-
virksomheden ønske at producere med en for lav kvalitet i forhold til det samfundsøkonomisk 
optimale. Intuitionen bag dette er uddybet i boks 6.1. 
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Boks 6.1 
Kvalitet	af	ydelse	for	en	
ureguleret	monopol-
virksomhed	

 
En monopolvirksomhed, som leverer sin ydelse med den samme kvalitet til alle forbrugere, 
kan i nogle tilfælde ønske at levere en kvalitet, som ud fra en samfundsøkonomisk betragtning 
er for høj. I andre tilfælde kan virksomheden ønske at levere ydelsen til en for lav kvalitet. 
Dette afhænger af, om forbrugernes betalingsvilje for ændringer i kvalitet er stigende eller fal-
dende. Intuitionen bag dette resultat fra litteraturen er følgende:  
 
For en given solgt mængde af en vare vil en ureguleret monopolvirksomhed ønske at øge kva-
liteten af sin vare op til det punkt, hvor den marginale indtægt ved en forøgelse af kvaliteten 
bliver modsvaret af den forøgede omkostning ved forøgelsen af kvaliteten. Den marginale ind-
tægt, som monopolvirksomheden kan opnå, svarer til værdien for den marginale forbruger på 
markedet af den forøgede kvalitet. 
 
Hvis samfundets velfærd skal maksimeres, skal kvaliteten øges op til det punkt, hvor stignin-
gen i velfærden ved en stigning i kvaliteten for alle de forbrugere, som køber ydelsen, svarer 
til den forøgede omkostning ved stigningen i kvaliteten. Stigningen i alle forbrugeres velfærd 
(ved en stigning i kvaliteten) svarer til den gennemsnitlige stigning i værdien for alle de for-
brugere, som køber varen.  
 
Ud fra en samfundsbetragtning er det således værdien for en gennemsnitlig forbruger af en 
stigning i kvaliteten (i forhold til omkostningen ved at levere forøget kvalitet), som er afgø-
rende, mens virksomheden fastlægger kvalitet (og pris) ud fra den værdi, som den marginale 

forbruger på markedet tillægger en stigning i kvaliteten. 
 
Hvis værdien af en stigning i kvalitet er ens for alle forbrugere, er der ingen forskel på værdien 
af kvalitet for den marginale forbruger og for den gennemsnitslige forbruger. I så fald vil en 
monopolist levere den samfundsøkonomisk optimale kvalitet. Dette er dog ikke udtryk for, at 
monopolvirksomheden samlet set har en samfundsøkonomisk fornuftig adfærd. Således vil 
monopolvirksomheden tage en for høj pris for sine ydelser og på den måde udnytte sin mono-
polstatus til at opnå et for stort overskud.  

Hvis den marginale forbruger har en højere værdi af en stigning i kvaliteten end den gennem-
snitslige forbruger, så vil monopolvirksomheden ønske at levere en kvalitet, som er for høj ud 
fra en samfundsøkonomisk betragtning. Omvendt vil monopolvirksomheden ønske at levere 
en for lav kvalitet, hvis værdien af kvalitetsstigningen for den marginale forbruger er lavere 
end for den gennemsnitlige forbruger, jf. Joskow (2007), Sappington (2005), Sheshinski 
(1976) og Spence (1975). 
 

 

	

Det er hidtil antaget, at forbrugerne fuldstændigt kan observere kvaliteten af de leverede ydel-
ser. Hvis forbrugerne ikke kan observere kvaliteten, er der risiko for, at monopolvirksomhe-
den producerer med en for lav kvalitet. Det vil fx være tilfældet, hvis monopolvirksomheden 
kan reducere sine omkostninger ved at slække på kvaliteten, uden at det mindsker forbruge-
rens efterspørgsel. 

Kvalitet	under	regulering	med	prisloft	eller	indtægtsramme	
Regulering af en monopolvirksomheds pris eller indtægtsramme påvirker dens tilskyndelse til 
at levere kvalitet på et hensigtsmæssigt niveau. I dette afsnit belyses effekten på kvalitet af to 
udbredte modeller for regulering af et naturligt monopols priser. Efterfølgende belyses regule-
ring, som direkte er rettet mod kvaliteten.  

Der skelnes i det følgende mellem hvile-i-sig-selv-regulering og prisloft.  

Hvile-i-sig-selv-regulering består i, at prisen på monopolvirksomhedens ydelse skal sættes af 
virksomheden selv, så prisen dækker alle virksomheders omkostninger. Det er den form for 
regulering, som tidligere blev anvendt for de fleste forsyningsselskaber. Fordelen ved denne 
regulering er, at en monopolvirksomhed ikke kan udnytte sin markedsmagt til at tage en me-
get høj pris, som genererer et overnormalt overskud. Ulempen ved hvile-i-sig-selv-regulering 
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er imidlertid, at monopolvirksomheden ikke har noget økonomisk incitament til at effektivi-
sere sin drift, fordi den altid kan få dækket sine omkostninger, uanset hvor høje de er.50 

Regulering ved et prisloft giver monopolvirksomheden et stærkere incitament til at mindske 
sine omkostninger, da det inden for prisloftet vil give virksomheden et større overskud. Den 
nuværende regulering af vandselskaberne med indtægtsrammer minder om prisloftregule-
ring. Med indtægtsrammer sættes dog et loft for indtægterne (dvs. pris × solgt mænge) i stedet 
for blot for prisen.  

Som nævnt i kapitel 5 skal der indføres fleksible indtægtsrammer i reguleringen af de danske 
vandselskaber med fireårige reguleringsperioder. Inden for hver fireårig reguleringsperiode 
(kort sigt) svarer de fleksible indtægtsrammer således til faste indtægtsrammer. Mellem regu-
leringsperioder (langt sigt) svarer de fleksible indtægtsrammer i højere grad til hvile-i-sig-
selv-regulering. Det skyldes, at mekanismen i fleksible rammer i overordnede træk er, at ind-
tægtsrammen justeres enten op eller ned som følge af de gennemsnitlige afholdte omkostnin-
ger i den forudgående fireårige reguleringsperiode. På lidt længere sigt vil ændringer i selska-
bernes omkostninger, som følge af en ændret regulering i forhold til forsyningssikkerhed, også 
indebære ændringer i selskabernes indtægtsrammer. 

Prislofter og indtægtsrammer kan isoleret set give en monopolvirksomhed en tilskyndelse til 
at reducere kvaliteten af sin ydelse. Hvis monopolvirksomheden, som ønsker at opnå højst 
muligt overskud, leverer en enkelt ydelse med en fælles kvalitet for alle forbrugere, kan pris-
regulering medføre en lavere kvalitet end det samfundsøkonomisk hensigtsmæssige niveau. 
Det skyldes, at prisreguleringen kan fratage monopolvirksomheden muligheden for at få del i 
forbrugernes gevinst af den øgede kvalitet, jf. Sappington (2005), Baron (1981) og Spence 
(1975).51 

Hvile-i-sig-selv-regulering indebærer teoretisk set ikke et tilsvarende incitament til at redu-
cere kvaliteten. Det skyldes, at monopolvirksomheden automatisk kan få dækket sine omkost-
ninger til forbedringer af kvaliteten af sin ydelse. I praksis afhænger dette dog som nævnt af 
den øvrige regulering. Hvile-i-sig-selv-regulering indebærer dog, som nævnt, en risiko for 
unødvendigt høje omkostninger. 

Hvis	et	monopol	leverer	ydelser	med	forskelligt	niveau	af	kvalitet	

I nogle tilfælde kan en monopolvirksomhed levere ydelser med forskellige kvalitetsniveauer, 
som kunderne kan vælge mellem. Det kan fx være tilfældet, hvis en monopolvirksomhed har 
et ”basisprodukt” men samtidig tilbyder et ”premiumprodukt” til en højere kvalitet. Den hø-
jere kvalitet kan fx være i form af bedre kundeservice, men kan også være tilbud om hurtig ud-
bedring, hvis der er afbrud i levering.  

I en sådan situation vil en ureguleret monopolvirksomhed ønske at sætte en kvalitet for pre-
miumproduktet, som svarer til den samfundsøkonomisk optimale kvalitet, men den vil sætte 
en kvalitet for basisproduktet, som er lavere end den optimale kvalitet, jf. Sappington (2005), 
Besanko mfl. (1987) samt Mussa og Rosen (1978). 

Dette afspejler, at premiumgruppen af forbrugere højst vil betale en merpris for premiumpro-
duktet, som svarer til forskellen i værdien af kvalitet fra basisproduktet til premiumproduktet. 

 

 

__________________ 

50
 Dette forudsætter, at der er tale om nødvendige varer for forbrugerne, som har en lav prisfølsomhed. Dette er tilfældet for 

ydelser fra vandsektoren og også flere andre ydelser fraforsyningssektoren.  
51

 I Spence (1975) og flere andre dele af litteraturen kan en virksomhed vælge at producere sin ydelse med et bestemt kvalitets-
niveau. I Weisman (2005) er kvalitetsniveauet forbundet med usikkerhed, men virksomheden kan foretage investeringer i kvali-
tet, som øger sandsynligheden for at realisere et højt kvalitetsniveau. I denne modelramme findes ligeledes, at prisregulering 
giver incitament til lavere (investeringer i) kvalitet.  
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Ved at sænke kvaliteten på basisproduktet kan der opnås en højere pris for premiumproduk-
tet, hvilket samlet set leder til et større overskud for monopolvirksomheden. 

Når monopolvirksomheden leverer et produkt med samme kvalitet til alle kunder, indebærer 
prisregulering en risiko for, at kvaliteten af produktet bliver lavere. Det samme er ikke tilfæl-
det, hvis monopolvirksomheden leverer flere produktvarianter med forskelligt kvalitetsni-
veau. 

Hvis der er bindende prisregulering for premiumproduktet, har monopolvirksomheden ikke 
mulighed for at øge prisen på sit premiumprodukt ved at levere en for lav kvalitet på sit basis-
produkt. Derfor har monopolvirksomheden ikke samme tilskyndelse som i en situation uden 
regulering til at fastsætte en for lav kvalitet for sit basisprodukt. I dette tilfælde kan prisregu-
lering bidrage til at øge kvaliteten af en monopolvirksomheds basisprodukt. 

I tabel 6.1 er der en opsummering af kvaliteten af en monopolvirksomheds ydelse med og 
uden prisregulering. Uden regulering kan kvaliteten af ydelsen være både højere eller lavere 
end det samfundsøkonomisk optimale kvalitetsniveau. Prisloftet betyder, at kvaliteten af ydel-
sen vil være lavere end uden regulering.  

Hvis monopolvirksomheden producerer flere varianter af ydelsen med forskellige kvalitetsni-
veauer (fx et basisprodukt og et premiumprodukt) vil kvalitetsniveauet for basisproduktet ud 
fra gængs teori være for lav, fordi det gør det muligt at opnå en højere pris for premiumpro-
duktet. Prisloft på premiumproduktet kan derfor bidrage til at hæve kvaliteten af basispro-
duktet. 

Tabel 6.1 Kvalitet	for	monopol	med	og	uden	prisloft	

	

Ingen regulering Pris/oft 

Et kvalitetsniveaufor 
ydelse

Kvalitet kan vrere for 
h.0j eller for !av

Kvalitet lavere end mien 
regulering

Forskellige 
kvalitetsniveauer (Ii 
basis- og 
premiumprodukt)

Kvalitet af 
basisprodukt for !av

Prisloft for premilllilprodukt 
kan reducere risiko for !av 
kvalitet afbasisprodukt

Vandsektoren i Danmark er ikke kendetegnet ved, at de enkelte selskaber tilbyder forskellige 
ydelser af forskellig kvalitet til deres respektive forbrugere. Derfor tages der i det følgende ud-
gangspunkt i, at prislofter og indtægtsrammer teoretisk set kan indebære en risiko for, at for-
syningssikkerheden bliver reduceret. Dette forudsætter naturligvis, at indtægtsrammerne er 
bindende for selskaberne, at der er omkostninger ved at opnå høj forsyningssikkerhed, og at 
der ikke er anden regulering, som sikrer et højt niveau af forsyningssikkerhed. Som beskrevet 
i kapitel 5	er der i realiteten en del regulering knyttet til vand- og spildevandskvalitet. 

6.4 Regulering	målrettet	kvalitet	i	monopolselskaber	

I den teoretiske litteratur ses typisk på to typer regulering rettet mod kvalitet af et monopol-
selskabs ydelser. Den ene er minimumsgrænser for kvalitet, som monopolselskaber skal leve 
op til. Den anden type regulering er et system med økonomiske sanktioner eller belønninger, 
hvor monopolvirksomheden får en økonomisk sanktion ved et lavt niveau af kvalitet eller en 
belønning ved et højt niveau af kvalitet, jf. Sappington (2005). Begge typer regulering kan bru-
ges i kombination med regulering med indtægtsrammer. I afsnittet beskrives principielle for-
dele og ulemper ved de to typer regulering. 
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Minimumsgrænsen har karakter af at være regelregulering, mens økonomiske sanktioner/be-
lønninger er kendetegnet ved at være en mere fleksibel regulering.52 Ved regelregulering er 
det regulatoren, som fastsætter niveauet af kvalitet, mens det ved den fleksible regulering bl.a. 
er størrelsen af monopolvirksomhedens marginale omkostninger ved at levere højere eller la-
vere kvalitet, som er afgørende for, om virksomheden leverer et højt eller lavt niveau for kvali-
tet.53

 
 

Både regelregulering og den mere fleksible regulering forudsætter som udgangspunkt, at kva-
litet er observerbar eller kan verificeres af regulator eller tredje part ved målinger.

Regelregulering:	Minimumsgrænser	for	kvalitet	

Minimumsgrænser for kvalitet er i princippet et relativt enkelt instrument. Minimumsgrænser 
kan principielt set godt sikre et kvalitetsniveau, som er samfundsøkonomisk optimalt. Dette 
ville forudsætte, at regulator har detaljeret viden om både hver enkelt monopolvirksomheds 
omkostninger ved at levere højere (eller lavere) kvalitet og forbrugernes betalingsvilje for op-
nåelse af højere (eller lavere) kvalitet.

Hvis regulator har detaljeret kendskab til hver enkelt selskabs marginale omkostninger ved at 
levere kvalitet og forbrugernes marginale gevinster ved kvalitet, er det således ligetil at fast-
lægge det optimale niveau for kvalitet for hvert enkelt forsyningsselskab. Hvis regulator ken-
der virksomhedens omkostninger ved at levere kvalitet, så er det også ligetil for regulator at 
give en forhøjelse af indtægtsrammen, så monopolvirksomheden ikke bliver over- eller under-
kompenseret for at levere det fastsatte niveau af kvalitet.

Bemærk, at det næppe ud fra en snæver samfundsøkonomisk betragtning vil være optimalt at 
have samme minimumsgrænser for kvalitet i alle vandselskaber (inden for henholdsvis drik-
kevand og spildevand) i forskellige dele af Danmark. Det må forventes, at naturgivne forhold 
medfører forskelle i omkostningen ved at levere kvalitet. Det tilsiger, at den optimale mini-
mumsgrænser for kvalitet i princippet skal være forskellig mellem selskaber i forskellige dele 
af Danmark.54 Derudover kan der også være forskelle i præferencerne for kvalitet forskellige 
steder i Danmark, fx som følge af forskelle i indkomst.

Selv om éns kvalitet for alle selskaber ikke er det teoretisk optimale, kan der være pragmati-
ske og etiske grunde til, at man alligevel har en ensartet national kvalitetsstandard. For det 
første kan det i praksis være vanskeligt at få tilstrækkelig troværdig information om forbruge-
rens betalingsvilje for (nogle elementer af) kvalitet. Hvis betalingsviljen for kvalitet ikke kan 
fastlægges, kan beslutningstagere være nødsaget til at fastlægge et rimeligt niveau for kvalitet 
(så vidt muligt baseret på opgørelser af de samfundsøkonomiske omkostninger ved opnåelse 
af forskellige niveauer for kvalitet). For det andet kan det ud fra fordelingsmæssige eller etiske 
grunde anses for uholdbart at have forskellig kvalitet for fx drikkevand i forskellige dele af 
Danmark.

 

 

__________________ 

52
 Bemærk, at fleksibel regulering (med en afgift eller sanktion/belønning) og fleksible indtægtsrammer er to forskellige ting. 

53
 Fordele og ulemper ved disse to typer regulering rettet mod kvalitet minder i høj grad om fordele og ulemper ved miljøregule-

ring udført med enten regelregulering (hvor regulator fastlægger den tilladte udledning) og en mere fleksibel grøn afgift, hvor 
det er størrelsen af virksomhedens marginale reduktionsomkostninger, som bestemmer, hvorvidt virksomheden leverer et højt 
eller lavt bidrag til at mindske sin forurening (eller i dette tilfælde levere meget eller lidt kvalitet). 
54

 For spildevand kan der fx være forskellige behov til renheden af det rensede spildevand, fordi nogle vandområder er mere 
følsomme over for øget udledning af bl.a. kvælstof. 
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Fleksibel	regulering:	Økonomiske	sanktion	eller	belønning	afhængig	af	leveret	kvalitet	

En minimumsgrænse for kvalitet har den ulempe, at den giver lille fleksibilitet for monopolsel-
skaberne. Hvis det for eksempel er billigt for et selskab at levere en højere kvalitet end mini-
mumsgrænsen, kan der være en gevinst for forbrugerne ved, at selskabet øger kvaliteten. Hvis 
der ikke er et økonomisk incitament for selskabet, kan det imidlertid ikke forventes, at selska-
bet leverer en højere kvalitet. Tilsvarende kan det også være, at der i nogle tilfælde er en ge-
vinst for forbrugerne, hvis kvaliteten reduceres. Det kan være tilfældet, hvis det er meget dyrt 
for selskabet at leve op til minimumsgrænsen.

Monopolselskaberne kan imidlertid få en tilskyndelse til at levere kvalitet på et samfundsøko-
nomisk bedre niveau, hvis en minimumsgrænse erstattes af en økonomisk sanktion ved ”for 
lav” kvalitet og en belønning ved ”højere” kvalitet i forhold til et fastlagt basisniveau for kvali-
tet. Basisniveaet kan sættes højt, hvilket vil svare til, at der slet ikke må være svigt i forsy-
ningssikkerheden. I så fald gives alene en økonomisk sanktion til selskaber, hvor der er svigt i 
forsyningssikkerheden.

Den økonomiske sanktion og/eller belønning skal principielt set have et niveau, som svarer til 
forbrugernes gennemsnitlige marginale betalingsvilje for at opnå højere kvalitet. For en mo-
nopolvirksomhed, som ønsker at maksimere sit overskud, vil korrekt fastsatte økonomiske 
sanktioner eller belønninger medføre, at monopolvirksomheden vælger et niveau for kvalitet 
svarende til det samfundsøkonomisk optimale, jf. boks 6.2.

I princippet kan minimumsgrænser og økonomiske sanktioner/belønninger begge lede til det 
samfundsøkonomisk optimale niveau for kvalitet. Der er dog i praksis en vigtig forskel på de 
to typer regulering. For at fastsætte de optimale minimumsgrænser for hvert selskab skal re-
gulator kende både selskabernes marginale omkostninger ved at opnå en højere (og lavere) 
kvalitet og forbrugernes marginale betalingsvilje for højere (og lavere) kvalitet. For at opnå 
det samfundsøkonomiske optimale niveau for kvalitet ved en økonomisk sanktion eller en be-
lønning, skal regulator alene kende forbrugerens marginale betalingsvilje for højere (og la-
vere) kvalitet. Der er oplagt udfordringer ved at opgøre forbrugernes marginale betalingsvilje, 
men principielt set er det nødvendigt at kende betalingsviljen, både når man skal fastlægge 
sanktioner/belønninger, og når man skal fastlægge en hensigtsmæssig minimumsgrænse. Så-
ledes kræver det mindre (om end kompleks) information for regulator at opnå en hensigts-
mæssig kvalitet ved brug af økonomisk sanktion/belønning.
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Boks 6.2
Illustration	af	gevinst	
ved	økonomiske	sankti-
oner/belønninger	

 
En økonomisk sanktion til vandselskaber, der leverer for lav kvalitet (og/eller belønning til 
selskaber, som leverer en høj kvalitet). kan lede til mere hensigtsmæssige niveauer for kvalitet 
i de forskellige regulerede selskaber. Dette kan give en samfundsøkonomisk gevinst. Dette er 
illustreret i figur 6.A nedenfor.
  
I figuren angiver X-aksen kvaliteten af den leverede ydelse. Kvalitet kan fx være i form af hø-
jere forsyningssikkerhed. Y-aksen angiver de marginale omkostninger (MC) for selskaberne og 
de marginale gevinster for forbrugerne (MB) ved kvalitet. De marginale gevinster svarer til 
den marginale betalingsvilje (MWTP) for kvalitet. Det er forsimplet antaget, at MWTP er kon-
stant i det relevante interval.

I figuren er q et givet basisniveau for kvalitet. Hvis et selskab leverer en højere kvalitet end q, 
vil selskabet modtage en belønning svarende til MWTP per leveret kvalitetsenhed. Hvis selska-
bet leverer lavere kvalitet, skal selskabet til gengæld betale en økonomisk sanktion.

Figur 6.A

 

I figuren er angivet marginale omkostninger for to selskaber. Selskab i har lave marginale om-
kostninger, mens selskab j har høje marginale omkostninger. Det optimale kvalitetsniveau for 
selskab i er derfor højere end det fastlagte basisniveau, mens det optimale niveau for selskab j 
er lavere. En økonomisk sanktion/tillæg, som svarer til MWTP, vil for selskaber, som ønsker at 
maksimere deres overskud, lede frem til de to optimale niveauer for kvalitet (qi og qj).

De to skraverede trekanter angiver den samfundsøkonomiske gevinst ved brug af beløn-
ning/sanktion i forhold til, hvis selskaberne var blevet pålagt at levere en fælles kvalitet sva-
rende til q.

Bemærk, at det giver selskaberne samme tilskyndelse til at levere kvalitet at blive pålagt en 
økonomisk sanktion eller modtage en belønning. Hvis et selskab ikke er effektivt, således det 
har en for høj indtægtsramme i forhold til et effektivt omkostningsniveau, forekommer det na-
turligt at anvende en økonomisk sanktion. Hvis et selskab bruger hele sin indtægtsramme og 
samtidig opererer helt effektivt (har minimeret sine omkostninger), vil en økonomisk sanktion 
imidlertid indebære, at der ikke er balance mellem indtægter og omkostninger (inklusive den 
økonomiske sanktion). I så fald kan der være behov for at lave en ændring i selskabets ind-
tægtsramme, så det har råd til at betale den økonomiske sanktion.
 

 

	

Det har hidtil været antaget, at forbrugere eller regulator har mulighed for at observere eller 
få taget målinger af kvaliteten af ydelsen. Der kan imidlertid være tilfælde, hvor kvalitet slet 
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ikke kan observeres eller verificeres hverken af regulator eller forbruger. Hvis kvalitet ikke er 
observerbar, kan der opstå konflikt mellem omkostningsreduktion og ønsket om at sikre høj 
kvalitet. Hvis der er besparelser ved at reducere kvaliteten, kan et monopolselskab som be-
skrevet få tilskyndelse til at reducere kvaliteten ved regulering med faste priser (indtægtsram-
mer). Hvis kvalitet er meget væsentlig for velfærden og ikke kan observeres, vil det tale for i 
højere grad at regulere efter hvile-i-sig-selv-princippet i stedet for efter prislofter/indtægts-
rammer, jf. Laffont og Tirole (1993) og Sappington (2005). Kvalitet af ydelser repræsenteret 
ved forsyningssikkerheden (fx afbrydelser i levering og vandkvalitet) kan dog generelt obser-
veres eller måles via vandprøver. Derfor kan det være relevant at kombinere regulering med 
prisloft/faste indtægtsrammer med økonomiske incitamenter til øget forsyningssikkerhed.

Usikkerhed	og	valget	mellem	regelregulering	og	fleksibel	regulering	

Som beskrevet kan den fleksible regulering af kvalitet i form af en økonomisk sanktion eller 
belønning lede til et mere hensigtsmæssigt niveau for kvalitet ud fra økonomiske kriterier end 
minimumsgrænser for kvalitet.

Der er dog også situationer, hvor den økonomiske litteratur fremhæver, at minimumsgrænser 
er at foretrække frem for en økonomisk sanktion/belønning. Det vil være tilfældet, når den 
marginale skade vokser voldsomt, når kvaliteten forringes, og der samtidig er usikkerhed om 
virksomhedens marginale omkostninger ved at levere kvalitet, jf. Williamson (2001).

En meget høj marginal skade ved forringelser af kvaliteten svarer til, at den marginale gevinst-
kurve i forhold til niveauet af kvalitet er stejl. Gevinstkurven er for eksempel stejl, hvis forrin-
gelser af kvaliteten medfører overskridelser af tærskelværdier, hvor der kommer alvorlige 
skader på sundhed eller miljø.

Når der er usikkerhed om den marginale omkostning ved ændret kvalitet, og den marginale 
gevinstkurve er stejl, kan en (for lille) økonomisk sanktion indebære, at der kommer et stort 
velfærdstab. Dette tilsiger, at man bør være mere varsom med at bruge sanktioner eller beløn-
ninger, som eneste reguleringsværktøj, hvis der fx er tærskelværdier for sundhed eller miljø, 
hvis overtrædelse medfører alvorlige skader på sundhed eller natur. Det teoretiske grundlag 
for dette bygger på Weizman (1974) og er illustreret i boks 6.3.

Boks 6.3
Usikkerhed	og	økono-
misk	regulering	af	kvali-
tet	

 
Der kan være gevinster ved at bruge økonomiske sanktioner eller belønninger frem for regel-
regulering, jf. boks 6.2. Det kan dog være risikabelt at bruge økonomiske sanktioner eller be-
lønninger som instrument, når den marginale gevinstkurve er stejl i forhold til den marginale 
omkostningskurve, og der er usikkerhed om selskabernes omkostninger ved at levere kvalitet. 
Argumentet for dette stammer fra Weizman (1974), som sammenlignede omkostningen ved at 
regulator tager fejl af selskabets omkostningskurve, når der anvendes enten økonomiske 
sanktioner eller regelregulering, som her svarer til fastlæggelse af et givet kvalitetsniveau.
 
I figur 6.B angiver X-aksen kvalitet. Det antages, at den marginale gevinstkurve (MB) er stejl 
(og kendt). Regulatoren tror, at den marginale omkostningskurve(MCantaget) er lavere end den 
faktiske omkostningskurve (MCfaktisk). Ud fra sin fejlagtige antagelse tror regulatoren, at han 
kan opnå det optimale niveau for kvalitet ved enten at fastlægge kvaliteten til q’ eller ved at 
pålægge en økonomisk sanktion svarende til t’.
 
Den faktiske marginale omkostning ved at levere kvalitet er imidlertid højere, end regulator 
tror. Derfor er det optimale niveau for kvalitet givet ved q*. Den lille trekant i figuren afspejler 
velfærdstabet ved, at regulator har fastlagt et for højt kvalitetsniveau, hvor den faktiske om-
kostning ved at levere kvalitet er højere end den marginale gevinstkurve.
 
Hvis regulator i stedet pålægger en økonomisk sanktion svarende til t’, vil selskabet kun levere 
kvalitet op til q’’, som er det kvalitetsniveau, hvor den faktiske marginale omkostning svarer til 
t’. Forvridningstabet ved at sætte sanktionen for lavt – ud fra en forkert antagelse om selska-
bets omkostning ved at levere kvalitet – svarer til den store trekant i figur 6.B med de lodrette 
streger. 
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Figur 6.B illustrerer således, at der kan være et stort velfærdstab ved at bruge en økonomisk 
sanktion (eller belønninger), når den marginale gevinstkurve er stejl, og der er usikkerhed om 
omkostningerne.

Figur	6.B	

 
 
Hvis den marginale gevinstkurve er fladere end den marginale omkostningskurve fås det mod-
satte resultatet. Her vil forvridningstabet ved at tage fejl være mindre ved en økonomisk sank-
tion, end ved at regulator fastlægger kvalitetsniveauet. Dette er illustreret i figur 6.C.

 
Figur	6.C	
 

 

I begge figurer er antaget, at den faktiske omkostningskurve er højere, end det regulator anta-
ger. Man vil imidlertid få samme kvalitative resultat, hvis den faktiske omkostningskurve er 
lavere end den antagne. Det er den relative hældning mellem den marginale gevinstkurve og 
den marginale omkostningskurve, som er afgørende for, om en økonomisk sanktion/beløn-
ning eller fastlæggelse af et givet kvalitetsniveau er at foretrække under usikkerhed.	
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6.5 Principper	for	udformningen	af	sanktioner	eller	belønninger	til	forsyningssikker-

hed	

I dette afsnit beskrives principper for, hvordan sanktioner eller belønninger skal udformes i 
praksis. Der lægges til grund, at der er et behov for understøttende regulering, som sikrer et 
passende niveau af forsyningssikkerhed, og at der ikke samtidig er regulering i form af mini-
mumsgrænser.

Forsyningssikkerhed kan omfatte mange parametre og ikke blot opgøres ved en enkelt indika-
tor. Det er også tilfældet for drikke- og spildevand, hvor der findes en række forskellige indi-
katorer for forsyningssikkerhed, jf. kapitel 4. Økonomiske sanktioner eller belønninger til for-
syningssikkerhed bør ideelt set udformes, så alle væsentlige parametre for forsyningssikker-
hed indgår. Ellers kan der være en risiko for, at de parametre for forsyningssikkerhed, som 
ikke understøttes af økonomiske incitamenter (eller anden regulering), prioriteres for lavt, jf. 
Williamson (2001) og Sappington (2005).

Sanktioner eller belønninger til forsyningssikkerhed bør ideelt udformes på en måde, så alle 
selskaber får et økonomisk incitament til at sikre samfundsøkonomisk optimal forsyningssik-
kerhed. Det bør således ikke kun være en del af selskaberne – fx en given andel af selskaber 
med meget dårligst forsyningssikkerhed – der får en sanktion. I praksis kan der være situatio-
ner, hvor der sker meget store overskridelser i forsyningssikkerheden, og hvor et selskab vil 
have svært ved at betale en økonomisk sanktion svarende til den samfundsøkonomiske om-
kostning. Det er således nødvendigt i praksis at lave en afvejning mellem ønsket om at på-
lægge en sanktion, som vokser med niveauet af overskridelse, og ønsket om at et selskab ikke 
kommer i økonomiske vanskeligheder, hvis der skulle ske store overskridelser.

Som beskrevet ovenfor vil det i nogle tilfælde være fordelagtigt at regulere med minimums-
grænser i stedet for økonomiske incitamenter. Hvis der sker overskridelse af disse minimums-
grænser, bør der principielt være konsekvenser ved ikke at leve op til minimumsgrænserne. 
Her kan en økonomisk sanktion være en mulighed, så der er en økonomisk straf ved ikke at 
leve op til minimumsgrænserne.

Der er argumenteret for, at økonomiske sanktioner/belønninger til forsyningssikkerhed og 
kvalitet bør fastsættes på baggrund af konkrete målbare indikatorer for forsyningssikkerhe-
den i selskaberne, som forbrugerne direkte tillægger værdi og ikke på abstrakte mellemmål 
eller rangeringer af selskaberne, jf. Williamson (2001).

Målinger af generel forbrugertilfredshed har ofte karakter af et sådant mellemmål (som kan 
favne mange forskellige dimensioner af kvalitet og forsyningssikkerhed). Dette peger i retning 
af, at det ikke er hensigtsmæssigt at udforme sanktioner eller belønninger til selskaberne på 
baggrund af brede mål for forbrugertilfredshed, hvor man i realiteten ikke ved, hvad der har 
givet et selskab en høj score.

Endvidere må et bredt mål for forbrugertilfredshed for forsyningsselskaber i høj grad forven-
tes at afspejle, om et selskab har en god eller dårlig forsyningssikkerhed. Kvalitative inter-
views tyder således på, at forsyningssikkerhed er afgørende for vandforbrugerne, jf. Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsen (2020c). Det indebærer, at der er betydelig risiko for dobbelt-
tælling, hvis der både gives sanktioner eller belønninger til konkrete mål for forsyningssikker-
hed og samtidig gives sanktioner eller belønninger baseret på, om et selskab har lav forbru-
gertilfredshed sammenlignet med andre selskaber.

Den økonomiske sanktion eller belønning behøver ikke at tage form af en afgift eller et subsi-
die, der betales til eller af staten. Økonomiske sanktioner eller belønninger kan i praksis im-
plementeres ved ændringer i indtægtsrammerne og i sidste ende priserne for de forbrugere, 
der er berørte af ændringerne i kvaliteten, jf. Sappington (2005). Ud fra et lighedsprincip kan 
der argumenteres for, at det bør være de forbrugere, der ikke får tilstrækkelig kvalitet, som 
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nyder godt af den økonomiske sanktion. Det vil være tilfældet, hvis den økonomiske sanktion 
bliver implementeret ved lavere indtægtsrammer (og dermed lavere priser, hvis indtægtsram-
men svarer til det samlede omkostningsniveau for selskabet). Hvis det er staten, som modta-
ger den økonomske sanktion, vil det i praksis være alle borgere – hvoraf hovedparten er kun-
der i andre vandselskaber – som får en økonomisk gevinst som følge af den lavere kvalitet le-
veret til et lille udsnit af borgerne.55 

Den økonomiske sanktion kan derfor tænkes som et ekstra effektiviseringskrav (reduktion i 
indtægtsrammen) til selskaber, der leverer dårlig forsyningssikkerhed, mens en belønning 
modsat kan tolkes som en reduktion i de normale effektiviseringskrav for selskaber, der leve-
rer ekstra høj forsyningssikkerhed. 

Forskellige principielle overvejelser om udformningen af økonomiske sanktioner/belønninger 
til kvalitet er beskrevet i boks 6.4. 

Boks 6.4 
Principper	for	udform-
ning	af	økonomiske	
sanktioner	eller	beløn-
ninger	

 
Der er en række principielle argumenter for, at økonomiske sanktioner/belønninger til kvali-
tet af et monopolselskabs ydelser kan give en højere velfærd. Der er dog også forskellige kon-
krete problemstillinger knyttet til udformningen af sådanne sanktioner/belønninger. I boksen 
er gengivet en række principielle overvejelser om dette primært fra Williamson (2001). 
 
Hvilke mål for kvalitet bør medtages?

Man bør medtage dimensioner af kvalitet, som forbrugerne direkte tillægger en værdi, og ikke 
abstrakte mellemmål, hvor det er svært at lave link fra observeret ændring i kvalitet til beta-
lingsvilje.  
 
Man bør så vidt muligt medtage alle væsentlige dimensioner af kvalitet. Hvis nogle dimensio-
ner af kvalitet udelades (og der ikke er minimumsgrænser for disse), er der en risiko for, at et 
selskab øger kvaliteten af den dimension, der medtages, men sænker kvaliteten på områder, 
hvor der ikke er et økonomisk incitament. Af samme grund kan det være vigtigt også at give 
økonomiske incitamenter til dimensioner af kvalitet, hvor niveauet generelt er højt. 
 

Baseres på absolutte eller relative niveauer for kvalitet?

Sanktioner/belønninger bør baseres på absolutte niveauer for kvalitet, og ikke ud fra relative 
kvalitetsniveauer i forhold til andre selskaber. Det er der flere grunde til. Således må det for-
ventes, at forbrugernes nytte skal ses i forhold til absolutte niveauer af kvalitet, og det er disse 
absolutte niveauer, som (via sanktion/belønning til selskabet) bør sammenholdes med om-
kostningerne ved at opnå højere eller lavere kvalitet. Hvis sanktion/belønning baseres på rela-
tivt niveau i forhold til andre selskaber, giver det uigennemsigtighed for selskaberne og kan 
risikere at give en forkert incitamentsstruktur. 
 
Hvilket niveau for økonomisk sanktion/belønning?

Sanktionen/belønningen bør svare til forbrugernes (gennemsnitlige) marginale betalingsvilje 
for forbedringer/forringelser i kvaliteten. 

Nogle dimensioner af kvalitet kan imidlertid være abstrakte og svære at konkretisere, når man 
skal søge at opgøre forbrugernes betalingsvilje. Det kan gøre det vanskeligt at fastlægge et ret-
visende niveau for sanktionen/belønningen. 

 

 

 

__________________ 

55
 En sanktion kan også være udformet som en kompensation, der gives direkte til de forbrugere, hvor der er svigt i levering af 

ydelsen. Her kan kompensationen udbetales på foranledning af forbrugeren, uden at regulator behøver være involveret i trans-
aktionen. Sådanne kompensationsordninger ses for kollektiv trafik, hvor de berørte kunder får refunderet (dele af) rejsens pris 
ved forsinkelser, jf. kapitel 9. 
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Skal sanktioner/belønninger kun gives for fx store overskridelser eller ekstra høj kvalitet?

Principielt set bør økonomiske sanktioner/belønninger gives ved alle niveauer af kvalitet. El-
lers vil der være intervaller af ændringer i kvalitet, hvor der ikke er noget incitament til at 
opnå en bedre kvalitet (eller reducere kvaliteten, hvis opnåelse af kvalitet er for dyr). Af 
samme grund bør der heller ikke være et ”toleranceinterval” for kvalitetsudsving, hvor der 
ikke gives sanktioner eller opkræves afgift. 
 
Hvordan fastlægges basisniveauet for kvalitet?

Det er i princippet ikke så vigtigt, hvad der er basisniveauet for kvalitet, som afgør, om selska-
bet modtager en økonomisk sanktion eller en belønning. Der er imidlertid vigtigt, at der ved 
indførelse af den økonomiske sanktion eller belønningen er en sammenhæng mellem basisni-
veauet for kvalitet og den (initiale) indtægtsramme, som selskaberne skal bruge til at finan-
siere en økonomiske sanktion eller modtage en belønning. Det kan således være nødvendigt at 
vurdere, om der skal ske en ændring af indtægtsrammene ved indførelsen af den økonomiske 
regulering af kvalitet, således at selskaber ikke får en for høj eller for lav indtægtsramme i for-
hold til deres omkostningsniveau (inklusive økonomisk sanktion eller tillæg).  
 
En måde at fastlægge basisniveauet på er ved at tage udgangspunkt i det kvalitetsniveau, der 
ligger til grund for fastlæggelsen af den nuværende indtægtsramme. Hvis en del af indtægts-
rammen er relateret til opnåelse af et bestemt niveau for kvalitet, kan dette være basisni-
veauet. I så fald er det ikke nødvendigt at ændre på indtægtsrammerne ved indførsel af økono-
miske sanktioner/belønninger. 
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 Kapitel 7 
Økonomiske	incitamenter,	benchmarking	og	forsy-
ningssikkerhed	

7.1 Hovedbudskaber	

En hensigtsmæssig måde at inddrage forsyningssikkerhed i reguleringen på er ved, at forbru-
gernes omkostning ved manglende forsyningssikkerhed betragtes som en omkostning for sel-
skaberne på linje med selskabernes andre omkostninger. Det vil sige, at selskabet både skal 
betale en sanktion svarende til forbrugernes omkostning ved manglende forsyningssikkerhed, 
og at omkostningen ved manglende forsyningssikkerhed skal indregnes i fastsættelsen af de 
individuelle effektiviseringskrav (dvs. indgå i benchmarkingen). 

Man kan indregne forbrugernes omkostning ved manglende forsyningssikkerhed i benchmar-
kingen (og derved i fastsættelsen af de individuelle effektiviseringskrav) ved, at den økonomi-
ske sanktion (eller belønning) ved manglende forsyningssikkerhed lægges til selskabernes al-
mindelige produktionsomkostninger i benchmarkingen. Det betyder, at et selskab ikke auto-
matisk bliver stillet dårligere i benchmarkingen, hvis selskabet har høje almindelige produkti-
onsomkostninger på grund af et højt niveau af forsyningssikkerhed.  

Inddragelse af forsyningssikkerhed som en sanktion samt indregning af forbrugernes velfærd-
stab ved manglende forsyningssikkerhed i benchmarkingen medfører både, at selskaberne får 
et incitament til at forbedre forsyningssikkerheden, og at man ud fra en samfundsøkonomisk 
betragtning får en mere retvisende benchmarking, jf. tabel 7.1. 

Tabel 7.1 Det	er	hensigtsmæssigt	at	inddrage	forsyningssikkerhed	både	ved	økonomisk	
sanktion	og	i	benchmarkingen	(fastsættelsen	af	de	individuelle	effektiviseringskrav) 

	

 Økonomisk sanktion for manglende 
forsyningssikkerhed

 
 

Nej Ja 
Økonomisk sank-
tion ved mang-
lende forsynings-
sikkerhed i 
benchmarking 

Nej Forsyningssikkerhed: 
Ingen tilskyndelse
Benchmarking:	
Ikke retvisende

 
 	

  

Forsyningssikkerhed:	
For lille tilskyndelse
Benchmarking: 
Ikke retvisende

	
 

 
  

Ja Forsyningssikkerhed: 
For lille tilskyndelse
Benchmarking: 
Retvisende

 
		

 
 	

Forsyningssikkerhed: 
Passende tilskyndelse
Benchmarking: 
Retvisende

 
 

 
  

Kilde: Egen tilvirkning.  
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7.2 Indledning	og	formål	

Det blev vist i det ovenstående kapitel 6, at økonomiske sanktioner ved manglende forsynings-
sikkerhed eller belønninger til forsyningssikkerhed kan give vandselskaber incitament til at 
øge forsyningssikkerheden. Hvis sanktionen eller belønningen har et niveau, som svarer til 
værdien for forbrugerne af bedre forsyningssikkerhed, kan sådanne sanktioner/belønninger 
lede til et optimalt niveau af forsyningssikkerhed.56  

Udgangspunktet for den teoretiske beskrivelse i kapitel 6 var imidlertid, at de regulerede sel-
skaber er private virksomheder, som ønsker at minimere deres omkostninger for at opnå 
størst muligt overskud, og at der ikke er anden regulering af selskaberne, som også påvirker 
selskabernes incitament til at levere et passende niveau af forsyningssikkerhed. Disse to anta-
gelser er ikke opfyldt for vandsektoren i Danmark. 

For det første er de danske vandselskaber ikke private virksomheder, men er offentligt ejet (af 
kommunerne) eller ejet af forbrugerne. Det er derfor vigtigt at overveje, hvordan sådanne sel-
skaber reagerer på økonomiske incitamenter i form af for eksempel en økonomisk sanktion 
for manglende forsyningssikkerhed. Dette diskuteres i afsnit 7.3. 

For det andet er der anden regulering, som har betydning for selskabernes ageren og i sidste 
ende forsyningssikkerheden. I resten af kapitlet vurderes sammenhængen mellem sanktio-
ner/belønninger til forsyningssikkerhed og den nuværende regulering af vandselskaberne i 
form af blandt andet individuelle effektiviseringskrav. Disse effektiviseringskrav stilles til de 
selskaber, der ud fra en økonomisk benchmarking har for høje omkostninger sammenlignet 
med andre selskaber, jf. kapitel 5. 

Det fremgår i nærværende kapitel, at en hensigtsmæssig indretning af reguleringen med øko-
nomiske sanktioner/belønninger indebærer, at sanktionen/belønningen behandles som en 
hvilken som helst anden omkostning for selskabet. Det vil sige, at sanktionen/belønningen 
både skal betales af selskaberne og skal indgå i fastsættelsen af det individuelle effektivise-
ringskrav (indgå i benchmarkingen). På den måde tilskyndes selskaberne til at reducere om-
kostningen ved manglende forsyningssikkerhed i samme omfang, som de tilskyndes til at re-
ducere alle andre typer af omkostninger.  

Økonomiske incitamenter i form af en økonomisk sanktion eller en belønning kan lede til øget 
forsyningssikkerhed. En økonomisk sanktion kan i praksis implementeres ved, at selskaber-
nes indtægtsramme reduceres ved manglende forsyningssikkerhed. Det svarer til, at forbru-
gerne i forsyningsområdet får en kompensation i form af lavere pris, hvis forsyningssikkerhe-
den er lav. Tilsvarende kan en belønning til forsyningssikkerhed implementeres ved et tillæg 
til selskabernes indtægtsramme, som gør det muligt for selskaberne at øge deres priser, hvis 
de opnår en bedre forsyningssikkerhed. I dette tilfælde svarer det til, at belønningen finansie-
res af de forbrugere, som også får glæde af den øgede forsyningssikkerhed. 

Principielt kan både økonomiske sanktioner og belønninger bruges til at forbedre forsynings-
sikkerheden. I praksis bruges dog økonomiske sanktioner i regulering af forsyningssikkerhed i 
andre sektorer i Danmark, jf. kapitel 9. Derfor fokuseres i beskrivelsen i dette kapitel på incita-
menter til bedre forsyningssikkerhed ved brug af økonomiske sanktioner. 

 

 

__________________ 
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 Det optimale niveau af forsyningssikkerhed afspejler en situation, hvor der er balance mellem (de marginale) omkostninger 

ved at sikre forsyningssikkerhed og (den marginale) gevinst for forbrugerne af bedre forsyningssikkerhed. 
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7.3 Vandselskabernes	adfærd	og	forsyningssikkerhed	

Vandselskaberne i Danmark er ikke privatejede selskaber, som har mulighed for at udlodde 
overskud til ejerne på samme måde som private selskaber. Det er derfor vigtigt at overveje, 
om danske vandselskaber reagerer anderledes på regulering end privatejede (omkostningsmi-
nimerende) selskaber.  

Ejerskabet kan have betydning for selskabets motiver. De danske vandselskaber omfattet af 
vandsektorloven er hovedsageligt kommunalt ejede, men der er også mange forbrugerejede 
selskaber. Der argumenteres indimellem for, at det ikke er nødvendigt at regulere offentligt 
eller forbrugerejede selskaber. Som det beskrives nedenfor har ledere af offentligt ejede og 
forbrugerejede selskaber imidlertid ikke automatisk de samme interesser og motiver som de 
offentlige ejere og forbrugerne. Derfor er der gode grunde til at foretage økonomisk regulering 
også af offentligt ejede og forbrugerejede naturlige monopoler. 

Offentlige selskaber må som udgangspunkt forventes at have en interesse i at servicere deres 
borgere (forbrugerne). Dermed bør det i et vist omfang være i ejernes interesser at minimere 
omkostninger til gavn for forbrugerne og sikre et højt niveau af kvalitet og forsyningssikker-
hed i leveringen. Ledernes beslutninger i disse selskaber kan imidlertid være påvirket af an-
dre interesser. Således er der i litteraturen peget på, at offentligt ejede selskaber ofte vareta-
ger interesser, som egentlig burde varetages af andre myndigheder som for eksempel kommu-
nen, jf. Laffont og Tirole (1993) og Motta (2004).57 Det kan være i forhold til at sikre lokal be-
skæftigelse eller ved at medvirke til at løse kommunale drifts- eller investeringsopgaver, som 
ikke retteligt burde varetages af et vandselskab. 

Ejerne af de forbrugerejede selskaber (forbrugerne) har selvsagt en interesse i, at selskaberne 
omkostningsminimerer for et givet niveau af kvalitet. I de forbrugerejede selskaber kan der 
imidlertid være den udfordring, at det kan være vanskeligt for den almene vandforbruger at 
gennemskue grundlaget for de beslutninger, der træffes af ledere i det lokale vandselskab. Det 
kan kræve både teknisk indsigt og en forståelse af reguleringen. Der kan derfor være tilfælde, 
hvor ejerskabet i disse selskaber ikke er tilstrækkelig stærkt til, at forbrugernes interesser 
fuldt ud varetages. 

Det fremhæves flere steder i litteraturen, at naturlige monopoler ikke i tilstrækkeligt omfang 
har fokus på at mimimere deres omkostninger, jf. fx Motta (2004). At naturlige monopoler er 
ineffektive beskrives med begrebet ”X-inefficiency”, som blev introduceret af Leibenstein 
(1966). Men allerede tilbage i 1776 gav Adam Smith udtryk for, at naturlige monopoler ikke er 
effektive (“monopoly . . .is a great enemy to good management.”), jf. Perelman (2011).  

Internationale empiriske undersøgelser peger i retning af, at manglende effektivitet gør sig 
gældende i både privatejede vandselskaber og offentligt ejede vandselskaber. Der er således 
ikke tegn på, at offentlige vandselskaber har lavere omkostninger end privatejede vandselska-
ber, jf. fx Renzetti og Dupont (2003) samt Pérard (2009).  

For så vidt angår forbrugerejede og offentligt ejede vandselskaber i Danmark, så tyder flere 
analyser på, at der er et stort uforløst effektiviseringspotentiale i selskaberne, som kunne have 
givet forbrugerne lavere priser, jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2020a), McKinsey og 

 

 

__________________ 

57
 Stoploven skal i princippet sikre, at der ikke sker overførsler fra vandselskab til kommunen, der ikke er på markedsvilkår. Det 

skal forhindre, at vandselskabers ressourcer bruges på at udføre kommunale opgaver. I praksis kan det imidlertid være vanske-
ligt at afgøre, om en overførsel sker på markedsvilkår. 
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Struensee & co. (2016) og Deloitte (2013). Der findes effektiviseringspotentiale både blandt 
offentligt ejede og forbrugerejede selskaber. 

Det uforløste effektiviseringspotentiale dækker eksempelvis over, at nogle ineffektive selska-
ber har et efterslæb i forhold til resten af sektoren (catch-up). Potentialet dækker også over et 
teknologisk efterslæb, som indebærer, at selskaberne ikke altid anvender den billigste og mest 
effektive teknologi i deres produktion, jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2020a). 

Alt i alt er der således teoretisk belæg for, at naturlige monopoler har for høje omkostninger, 
og der er samtidig belæg for, at dette faktisk er tilfældet for offentlige og forbrugerejede vand-
selskaber i Danmark. En årsag til dette kan være, at ledelsen i et selskab har andre motiver 
end ejerne og i sidste ende forbrugerne. Det kan eksempelvis være, at lederne ønsker at mini-
mere deres eget tidsforbrug, undlade upopulære omorganiseringer eller fusioner, at give sig 
selv eller medarbejdere (for) høje lønninger eller at undgå at skulle foretage ubehagelige af-
skedigelser, jf. Motta (2004).58 Dette gælder særligt i naturlige monopoler, hvor der ikke er en 
markedsmekanisme, der sikrer, at det kun er effektive selskaber, der producerer. Ledere i na-
turlige monopoler har derfor ikke et tilstrækkeligt økonomisk incitament til at investere i de 
mest produktive teknologier, og til at reducere omkostningerne, selvom det er i ejernes inte-
resser.  

Ledelsens incitamenter kan også være at omsætningsmaksimere. Det vil for et vandselskab 
betyde, at lederne i nogle tilfælde vil gå på kompromis med omkostningsminimeringen til for-
del for at øge selskabets indtægtsramme. Et argument for det kan være, at det i højere grad 
fremmer en leders karriere at drive en stor end en lille forretning. Det vil i givet fald betyde, at 
ledelsen er villig til at øge omsætningen (indtægtsrammen) på bekostning af ejernes interes-
ser i øvrigt, jf. Baumol (1958). Disse motiver kan være til stede i både offentligt ejede og pri-
vatejede selskaber. 

Det bemærkes, at der også kan være ikke-økonomiske grunde til, at et selskab har fokus på en 
god forsyningssikkerhed. Det kan fx være, at ledelsen har et helt generelt ønske om, at et 
vandselskab har en meget høj forsyningssikkerhed, fordi det er velset. Det kan få selskabet til 
at have for høje omkostninger til at sikre forsyningssikkerhed i forhold til, hvor stor vægt for-
brugerne tillægger forsyningssikkerhed. Det kan dog også være, at vandselskaberne bruger 
for få penge på forsyningssikkerhed og derfor har en forsyningssikkerhed, der er for lav. 

Benchmarking,	incitamenter	og	adfærd	

Økonomiske sanktioner og belønninger påvirker konkurrenceudsatte selskabers adfærd, fordi 
sanktioner og belønninger har betydning for selskabernes bundlinje og i sidste ende deres 
overlevelse. 

Som beskrevet ovenfor har naturlige monopoler ikke tilstrækkeligt fokus på deres omkostnin-
ger. Det kan derfor være, at fx en økonomisk sanktion for manglende forsyningssikkerhed ikke 
har samme effekt på et monopolselskabs adfærd sammenlignet med adfærden for et konkur-
renceudsat selskab. Hvis ledelsen af et selskab ikke er optaget af omkostningerne, vil en øko-
nomisk sanktion, der øger selskabets omkostninger, heller ikke have en effekt på adfærden. 

I reguleringen af danske vandselskaber stilles et individuelt effektiviseringskrav til de selska-
ber, der ud fra en økonomisk benchmarking har for høje omkostninger, sammenlignet med de 

 

 

__________________ 

58
 Det betegnes i litteraturen som managerial slack, der følger af et såkaldt principal-agent problem. 
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mest effektive vandselskaber, jf. kapitel 5.59 Effektiviseringskravene imiterer det manglende 
konkurrencepres i vandsektoren. Det bidrager til, at vandselskaber inden for hver regulerings-
periode får en lavere indtægtsramme og derved bliver tilskyndet til at minimere deres om-
kostninger. Det indebærer, at selskaberne inden for en reguleringsperiode også vil skulle 
agere ud fra økonomiske incitamenter på samme måde som virksomheder på velfungerende 
markeder.60 Effektiviseringskrav kan imidlertid opgøres forkert, hvis opgørelsen af effektivise-
ringskrav ikke medregner alle de omkostninger, der er ved produktionen, jf. afsnit 7.4. Det er 
således vigtigt, at effektiviseringskrav opgøres på en måde, så de tilskynder selskaberne til at 
agere i forbrugernes interesser. 

7.4 Synliggørelse	af	forbrugernes	omkostninger	ved	manglende	forsyningssikkerhed	

Økonomiske værktøjer i form af en økonomisk sanktion og effektiviseringskrav baseret på 
benchmarking kan forventes at have en effekt på selskabernes adfærd, fordi disse værktøjer 
påvirker det økonomiske råderum, som lederne af selskaber agerer ud fra. Det enkelte sel-
skabs økonomiske råderum kan opfattes som forskellen mellem et selskabs indtægtsramme 
og selskabets effektive omkostningsniveau. 

Selv om ejerne af vandselskaber ikke kan udlodde overskud, må det formodes, at ledelsen af 
hvert selskab er interesseret i et så stort økonomisk råderum som muligt, fordi det gør det 
nemmere at lede selskabet, og eventuelt gør det muligt for lederne at forfølge egne mål, jf. af-
snit 7.3. 

I så fald vil selskaberne have et incitament til at levere et hensigtsmæssigt niveau af forsy-
ningssikkerhed, hvis de får en økonomisk sanktion, når de har svigt i forsyningssikkerheden, 
jf. boks 7.1. 

  

 

 

__________________ 

59
 Ud over de individuelle effektiviseringskrav, stillet til de vandselskaber som ud fra benchmarking har høje omkostninger, stil-

les også generelle effektiviseringskrav til alle selskaber. 
60

 Som beskrevet i kapitel 6 minder de fleksible indtægtsrammer i højere grad om hvile-i-sig-selv-regulering mellem regulerings-
perioder (langt sigt). Det indebærer, at den regulerede monopolvirksomheden ikke har tilstrækkeligt incitament til at reducere 
sine omkostninger. Dette gælder både for en økonomisk sanktion for manglende forsyningssikkerhed og for almindelige pro-
duktionsomkostninger. 
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Boks 7.1
Økonomiske	sanktioner	
til	forsyningssikkerhed	
og	indtægtsrammer	

 

I denne boks bliver det illustreret, hvordan økonomiske sanktioner for manglende forsynings-
sikkerhed påvirker selskaber underlagt regulering med indtægtsrammer. Det fremgår af bok-
sen, at man ved at indføre en økonomisk sanktion svarende til forbrugernes marginale beta-
lingsvilje for en forbedring af forsyningssikkerheden godt kan tilskynde selskaberne til et hen-
sigtsmæssigt niveau af forsyningssikkerhed.

Forsyningssikkerhed	og	selskaber	med	indtægtsrammer	uden	udlodning	af	overskud	

  

Selv om et vandselskab ikke må udlodde overskud, må det forventes, at selskabet reagerer på 
økonomiske incitamenter. Det skyldes, at den økonomiske regulering tilskynder et selskab til 
at reducere sine omkostninger inden for en reguleringsperiode. Lederne af selskaberne har 
almindeligvis en interesse i at få et stort økonomisk råderum (RR). Det enkelte selskabs øko-
nomiske råderum kan som nævnt opfattes som forskellen mellem et selskabs indtægtsramme 
og (effektive) omkostninger. Lederen af vandselskabet kan anvende råderummet til at undgå 
at træffe ubehagelige ledelsesmæssige beslutninger, udbetale højere løn eller forfølge person-
lige mål. Således antages det, at lederne af offentligt ejede (og forbrugerejede) monopolselska-
ber har en voksende nytte af øget råderum (RR).

Forsyningssikkerhedsniveau	uden	sanktion	ved	svigt	

For et indtægtsrammereguleret selskab, der også producerer forsyningssikkerhed, er råde-
 rummet givet ved:

RR = IR − cx − cf  (f),  

 

hvor IR er den reguleringsmæssigt fastsatte indtægtsramme, cx og cf(f) er omkostningerne 
knyttet til henholdsvis produktion af output (x) og produktion af forsyningssikkerhed (f). Det 
antages, at der er marginalt stigende omkostninger til forsyningssikkerhed, dvs. c,

f(f) > 0. Det 
er samtidig simplificerende antaget, at selskabet producerer til et givet forsyningsområde, dvs.
x = 1.

 

Uden en økonomisk sanktion ved svigt i forsyningssikkerheden vil selskabet alt andet lige få et 
lavere økonomisk råderum ved at forbedre forsyningssikkerheden, fordi det alene medfører, 
at selskabet får højere omkostninger. I så fald har selskabet ikke et incitament til at forbedre 
forsyningssikkerheden.

Med	sanktion	ved	svigt	i	forsyningssikkerheden	

 
Hvis der pålægges en økonomisk sanktion ved svigt i forsyningssikkerheden, er selskabets rå-
derum givet ved:

RR = IR − cx − cf  (f) − t ⋅ (f − f),  

hvor t er en sanktion, mens f er et niveau af perfekt forsyningssikkerhed. 

  

Hvis selskabet betragter indtægtsrammen (IR) som eksogen, kan regulator sikre et passende 
niveau af forsyningssikkerhed ved at pålægge denne økonomisk sanktion ved svigt i forsy-
ningssikkerheden.

 

 
 

Det skyldes, at selskabet vil maksimere sit råderum ved at vælge et niveau af forsyningssikker-
hed, som opfylder c,

f  (f) = t. Her koster det selskabet lige så meget at forbedre forsyningssik-
kerheden, som selskabet sparer i den økonomiske sanktion for manglende forsyningssikker-
hed. Hvis den økonomiske sanktion sættes, så den svarer til forbrugernes marginale betalings-
vilje for øget forsyningssikkerhed, vil det lede til et samfundsøkonomisk optimalt niveau af 
forsyningssikkerhed.
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I en økonomisk regulering, hvor forbrugernes omkostning (velfærdstab) ved manglende for-
syningssikkerhed ikke indgår, vil selskaberne ikke have økonomisk tilskyndelse til at have fo-
kus på høj forsyningssikkerhed. Det påvirker således alene selskabets økonomi negativt, hvis 
det vælger at bruge flere penge på forsyningssikkerhed. Det skyldes, at en forbedret forsy-
ningssikkerhed ikke i sig selv medfører en højere indtægtsramme, men alene højere omkost-
ninger og dermed et lavere råderum.61  

For at selskaberne kan gives økonomisk tilskyndelse til at agere til gavn for forbrugerne, skal 
de derfor kunne mærke omkostningen ved manglende forsyningssikkerhed i samme grad, 
som forbrugerne kan. Dette kan sikres ved, at forbrugerens fulde omkostning ved manglende 
forsyningssikkerhed gøres synlig for selskaberne. 

For at forbrugernes fulde omkostning gøres synlig for selskaberne, skal omkostningen be-
handles på samme måde som alle selskabets øvrige omkostninger. Det vil sige, at: 

1. Selskabet skal betale omkostningen i form af en sanktion 
2. Omkostningen (den økonomiske sanktion) skal indgå i fastsættelsen af selskabets individu-

elle effektiviseringskrav, dvs. i den økonomiske benchmarking af selskaberne. 

Det er vigtigt, at det enkelte selskab både skal betale sanktionen for manglende forsyningssik-
kerhed, og at sanktionen er med til at bestemme selskabets individuelle effektiviseringskrav 
via den økonomiske benchmarking. Dette uddybes i afsnit 7.5. 

7.5 Inddragelse	af	forsyningssikkerhed	i	benchmarkingen 	

Det er vigtigt, at omkostningen ved manglende forsyningssikkerhed også inddrages i fastsæt-
telsen af det individuelle effektiviseringskrav og dermed i benchmarkingen. Dette kan i prak-
sis gøres ved, at den økonomiske sanktion, som et selskab skal afholde, hvis det har en dårlig 
forsyningssikkerhed, skal indgå som en omkostning i benchmarkingen på lige fod med et sel-
skabs øvrige omkostninger. Den overordnede forklaring på dette er, at de individuelle effekti-
viseringskrav ellers kan medføre, at indtægtsrammerne skævvrides i retning af at straffe sel-
skaber, der har høje niveauer af forsyningssikkerhed. Det vil være tilfældet, hvis et højt niveau 
af forsyningssikkerhed er forbundet med høje produktionsomkostninger for selskaberne, og 
omkostningen ved manglende forsyningssikkerhed ikke indgår i benchmarkingen. 

Medtages forsyningssikkerheden ikke i benchmarkingen, kan selskaber således vurderes ef-
fektive på trods af, at de har dårlig forsyningssikkerhed. Det kan afspejle, at de har lave pro-
duktionsomkostninger, fordi de ikke prioriterer at bruge penge på at have god forsyningssik-
kerhed. Samtidig kan selskaber med god forsyningssikkerhed vurderes ineffektive og få et højt 
individuelt effektiviseringskrav, fordi de netop vælger at bruge penge på at have god forsy-
ningssikkerhed.  

Forsyningssikkerhed kan indregnes i benchmarkingen på flere måder.62 Der lægges her vægt 
på at beskrive en metode, som anvendes i regulering af naturlige monopoler i Norge, jf. 
Amundsveen og Kvile (2016) samt Norges Vassdrags- og Energidirektorat (2019). Grundlæg-
gende er ideen i denne metode til benchmarking, at man bruger den samfundsøkonomiske 

 

 

__________________ 

61
 Indtægtsrammen vil dog kunne stige i tilfælde af, at et selskab får tillæg til at afholde omkostninger til aktiviteter, som forbed-

rer forsyningssikkerheden.  
62

 Der gås ikke i denne rapport i dybden med de forskellige måder, som forsyningssikkerhed kan indgå i benchmarkingen. 
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omkostning i benchmarkingen i stedet for alene at bruge selskabernes snævre produktions-
omkostning.  

I benchmarkingen af elnetselskaberne i Norge inddrages, ud over de direkte produktionsom-
kostninger, også omkostningerne for forbrugerne ved manglende levering af den producerede 
ydelse, dvs. svigt i forsyningssikkerheden. Omkostningen for forbrugerne ved manglende leve-
ring opgøres som velfærdstabet ved den manglende levering baseret på opgørelser af beta-
lingsviljen for forsyningssikkerhed. Den samfundsøkonomiske omkostning ved et selskabs 
produktion er her defineret som summen af selskabets omkostninger ved produktion og vel-
færdstabet for forbrugerne ved manglende forsyningssikkerhed.63  

Metoden for indregning af forbrugernes omkostning ved manglende forsyningssikkerhed i 
benchmarkingen af elnetselskaberne i Norge svarer til, at en sanktion (eller belønning) base-
ret på niveauet af forsyningssikkerhed indregnes i selskabernes omkostninger i benchmarkin-
gen. På den måde vil selskaber, som har lav forsyningssikkerhed og betaler en høj sanktion, alt 
andet lige blive stillet dårligere i benchmarkingen.  

Således indebærer metoden, at selskaberne ikke kan opnå høj driftsøkonomisk effektivitet på 
bekostning af forsyningssikkerheden. Dette er illustreret i figur 7.1. 

Figuren viser en situation, hvor selskab A har dårlig forsyningssikkerhed og lave produktions-
omkostninger. Selskab B har god forsyningssikkerhed, men høje produktionsomkostninger. 
Det betyder, at selskab A er effektivt, hvis det alene er produktionsomkostningerne, der med-
tages i benchmarkingen. Det ses ved, at selskab A er på den selskabsøkonomiske front (punk-
tet A i figuren). Selskab B er derimod ineffektivt målt ud fra denne front (udtrykt ved punktet 
B i figuren).  

Hvis omkostningen ved manglende forsyningssikkerhed (den samlede sanktionsbetaling) 
medtages i benchmarkingen, er det i stedet de samfundsøkonomiske omkostninger, der sam-
menlignes i benchmarkingen. Det indebærer, at produktionsfronten kan ændre sig. Hvis alle 
selskaber har et vist niveau af manglende forsyningssikkerhed, vil fronten forskydes nedad, 
som det er vist i figur 7.1. 

Hvor selskab B målt i forhold til den selskabsøkonomiske front er ineffektivt, bliver selskab B 
frontselskab, når det er de samfundsøkonomiske omkostninger, der benchmarkes. Dette er 
udtrykt ved punktet B’ i figuren. Selskab A bliver derimod ineffektivt i eksemplet (lægger sig 
på punktet A’ i figuren). Det skyldes, at selvom selskab A har lave produktionsomkostninger, 
forårsager det en høj velfærdsomkostning ved at have lav forsyningssikkerhed. Det indebærer, 
at selskabet har en høj samfundsøkonomisk omkostning. Ud fra den mere retvisende sam-
fundsøkonomiske benchmarking er det selskab A, som vil få et individuelt krav om at mindske 
dets (samfundsøkonomiske) omkostninger. 

  

 

 

__________________ 

63
 I beskrivelsen her fokuseres på omkostninger for forbrugerne ved manglende forsyningssikkerhed. En samfundsøkonomisk 

benchmarking kan dog i princippet også inddrage andre relevante forhold, som fx eksternaliteter i form af miljøbelastning. 



SIDE 76 KAPITEL 7 ØKONOMISKE INCITAMENTER, BENCHMARKING OG FORSYNINGSSIKKERHED 

 

Figur 7.1 Konsekvens	af	forbedret	forsyningssikkerhed	ved	medtagelse	af	forsyningssik-
kerhed	i	benchmarkingen	

 

Anm.: soTEXi  er den samfundsøkonomiske omkostning forbundet med selskab i’s produktion herunder niveau af forsynings-
sikkerhed. 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

 

Når omkostningerne ved manglende forsyningssikkerhed (den samlede sanktionsbetaling) 
inddrages som en del af omkostningerne i benchmarkingen, indebærer det således, at selska-
ber ikke automatisk får stillet et højere effektiviseringskrav i benchmarkingen, hvis de har hø-
jere omkostninger end andre selskaber på grund af et højt niveau af forsyningssikkerhed.  

Inddragelse af sanktionsbetalingen på lige fod med andre omkostninger giver selskaberne en 
lige så stor tilskyndelse til at mindske deres egne omkostninger som til at mindske omkostnin-
gen for forbrugerne ved svigtende forsyningssikkerhed, jf. Amundsveen og Kvile (2016) samt 
NVE (2019).  

Når forsyningssikkerhed inddrages på denne måde, vil et selskab blive stillet bedre i bench-
markingen (få en højere efficiensscore), hvis selskabets omkostninger til at forbedre forsy-
ningssikkerheden er mindre end gevinsten for forbrugerne af den øgede forsyningssikkerhed. 
Dette er illustreret i boks 7.2. 

Hvis et selskab har et for højt niveau af forsyningssikkerhed, vil selskabet også kunne blive 
stillet bedre i benchmarkingen ved at mindske niveauet af forsyningssikkerhed. I det tilfælde 
vil reduktionen i selskabets omkostninger ved lavere forsyningssikkerhed være større end ta-
bet for forbrugerne ved den forringede forsyningssikkerhed.  
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Boks 7.2
Tilskyndelse	til	forsy-
ningssikkerhed	i	bench-
markingen

 

 

I denne boks illustreres, hvordan man kan tage højde for forsyningssikkerhed i benchmarkin-
gen, så selskaberne stilles bedre i benchmarkingen ved at forbedre forsyningssikkerheden til 
gavn for forbrugerne. Metoden er inspireret af den benchmarking, der anvendes til regulering 
af naturlige monopoler i Norge, jf. Amundsveen og Kvile (2016) samt NVE (2019).
 

  

Forsyningssikkerhed kan indregnes i selskabernes omkostninger i benchmarkingen ved at 
lægge velfærdstabet for forbrugerne ved manglende forsyningssikkerhed til selskabernes om-
kostninger, der indgår i den økonomiske benchmarking af selskabernes effektivitet, jf. figur 
7.2 (a).
 

 

Figuren viser et eksempel, hvor tre selskaber benchmarkes. Selskab A og B er frontselskaber.64

Selskab C er ineffektivt og producerer et givet niveau af forsyningssikkerhed, FS0. Den sam-
fundsøkonomiske omkostning i benchmarkingen for selskab C er samlet set 15 mio. kr. Denne 
omkostning består dels af selskabets produktionsomkostninger ved det givne niveau af forsy-
ningssikkerhed (TOTEXFSO

) på 10 mio. kr. og dels af velfærdstabet for forbrugerne ved mang-
lende forsyningssikkerhed (ICFSO

) på 5 mio. kr.

 

 

Figur 7.2 Konsekvens	af	at	medtage	forsyningssikkerhed	i	benchmarkingen	

(a) Før forbedring (b) Efter forbedring	

 
Note	[X]: [Tekst] 

Anm.: [Tekst] 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Note	[X]: [Tekst] 

Anm.: [Tekst] 

Kilde: Egen tilvirkning. 

	

 

 

	

 
 

Antag, at selskab C ved at øge sine egne omkostninger kan forbedre forsyningssikkerheden fra 
FS0 til FS+. Selskabet øger herved sine omkostninger med 1 mio. kr. fra ToTEXFSO

 til 
ToTEXFS+

. Til gengæld indebærer forbedringen af forsyningssikkerheden, at forbrugernes 
velfærdstab ved manglende forsyningssikkerhed falder med 4 mio. fra 5 til 1 mio. kr. (fra ICFSO

 
til ICFS+

). Dette er illustreret i figur 7.2 (b). Samlet set får selskabet et lavere omkostnings-
grundlag i benchmarkingen og stilles derfor bedre (får en højere efficiensscore).
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Der er således en række fordele ved at inddrage den økonomiske sanktion (forbrugernes vel-
færdstab) ved manglende forsyningssikkerhed i benchmarkingen på lige fod med selskaber-
nes almindelige produktionsomkostninger. Metoden forudsætter, at man kan opgøre vel-
færdstabet ved manglende forsyningssikkerhed i kroner. Det vil sige, at man kan værdisætte 
tabet for forbrugerne ved manglende forsyningssikkerhed. 

Der findes også metoder til at implementere forsyningssikkerhed i den økonomiske bench-
marking, når man ikke kender velfærdstabet for forbrugerne ved svigt i forsyningssikkerhe-
den. Disse benchmarkingmetoder har også til hensigt at give et incitament for selskaberne til 
både at reducere produktionsomkostningerne og til at levere et højt niveau af forsyningssik-
kerhed. Fordele og ulemper ved disse forskellige benchmarkingmetoder bliver belyst i en 
kommende analyse, som ventes udgivet i slutningen af 2021. 

7.6 Omkostning	ved	manglende	forsyningssikkerheden	skal	indgå	i	reguleringen	på	

lige	fod	med	selskabernes	almindelige	omkostninger	

Der er ovenfor argumenteret for, at en økonomisk sanktion (eller belønning), som afspejler 
forbrugernes omkostning ved en ændring i forsyningssikkerheden, giver vandselskaberne et 
passende økonomisk incitament. Sanktionen/belønningen sikrer, at selskaberne løbende får 
en tilskyndelse til at opnå et passende højt niveau af forsyningssikkerhed. Omkostningen ved 
manglende forsyningssikkerhed skal også indgå i den økonomiske benchmarking af selska-
berne. Det indebærer, at benchmarkingen ikke kun måler selskabernes effektivitet ud fra en 
driftsøkonomisk betragtning, men også inddrager forbrugernes tab, når der er svigt i forsy-
ningssikkerheden. Dette giver selskaberne indbyrdes konsistente incitamenter til forsynings-
sikkerhed og (samfundsøkonomisk) høj effektivitet. 

Dette svarer til at betragte forbrugernes omkostning ved manglende forsyningssikkerhed som 
en omkostning for selskaberne på lige fod med selskabernes almindelige omkostninger. Be-
tragt som eksempel selskabernes udgifter til arbejdskraft. Når et selskab bruger arbejdskraft, 
skal det betale løn til de ansatte. Lønnen er udtryk for den omkostning, som selskabet ”påfø-
rer” samfundet ved at lægge beslag på arbejdskraften, så den ikke kan bruges til anden pro-
duktion. Det vil sige, at lønnen til brug af arbejdskraft er analog til en økonomisk sanktion ved 
manglende forsyningssikkerhed. Afholdelse af lønomkostningen giver selskaberne et løbende 
incitament til ikke at have et for højt forbrug af arbejdskraft. På samme måde bidrager en øko-
nomisk sanktion ved manglende forsyningssikkerhed til, at selskaberne løbende får en tilskyn-
delse til at forbedre forsyningssikkerheden.    

I den økonomiske benchmarking foretages en vurdering af, hvorvidt selskaberne er økono-
misk effektive i forhold til deres niveau af produktion. Som beskrevet skal her indgå både al-
mindelig omkostninger (fx løn) og omkostninger ved manglende forsyningssikkerhed, da det 
ud fra en samfundsøkonomisk betragtning giver et retvisende billede af selskabernes effektive 
omkostningsniveau.  

Isoleret set kan det give et incitament til højere forsyningssikkerhed, når omkostningen ved 
manglende forsyningssikkerhed inddrages i den økonomiske benchmarking. Det er imidlertid 
ikke tilstrækkeligt alene at inddrage omkostningen ved manglende forsyningssikkerhed, uden 
at selskaberne også får et økonomisk incitament til at forbedre forsyningssikkerheden. I dette 
tilfælde vil selskaberne via benchmarkingen ganske vist kunne få en økonomisk gevinst ved at 

 

 

__________________ 
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 Selskab A og B producerer også forsyningssikkerhed. Niveauerne er givne og ændres ikke i noget af det følgende. 
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forbedre forsyningssikkerheden, fordi det bidrager til, at hvert selskab får et lavere individuelt 
effektiviseringskrav. Nettogevinsten for selskabet ved at forbedre forsyningssikkerheden er 
imidlertid ikke lige så stor, som når der gives en økonomisk sanktion, bl.a. fordi der er en lang-
som indhentning af effektiviseringspotentialet i udmøntningen af de individuelle effektivise-
ringskrav, jf. kapitel 5. Det afspejler, at selskaberne i dette tilfælde ikke løbende stilles over for 
omkostningen (sanktion/belønning) ved manglende forsyningssikkerhed på samme måde 
som andre omkostninger. Derfor vil incitamentet til forsyningssikkerhed være for lavt, hvis 
der ikke også er en økonomisk sanktion eller belønning i forhold til niveauet af forsyningssik-
kerhed. 
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 Kapitel 8 
Grønne	afgifter	i	reguleringen	af	vandselskaber	

8.1 Hovedbudskaber	

Man kan betragte en grøn afgift som analog til en økonomisk sanktion for manglende forsy-
ningssikkerhed. Grønne afgifter skal fremme en mere miljørigtig adfærd hos selskaberne på 
samme måde, som en økonomisk sanktion for manglende forsyningssikkerhed skal få det en-
kelte selskab til at forbedre forsyningssikkerheden. 

Grønne afgifter, der skal regulere selskabernes adfærd, bør derfor generelt indgå i den økono-
miske regulering på lige fod med andre af selskabets såkaldt påvirkelige omkostninger. Det 
giver selskabet tilskyndelse til at handle miljørigtigt. I den nuværende regulering er afgifter 
imidlertid såkaldte ikke-påvirkelige omkostninger. Det betyder, at selskaber, som udnytter 
sine indtægtsrammer, får overvæltet afgiften én-til-én på vandforbrugerne. Afgiften har såle-
des begrænset effekt på selskabernes tilskyndelse til at reducere miljøbelastningen, idet afgif-
ten ikke har særlige økonomiske konsekvenser for selskabet. Det anbefales derfor, at grønne 
afgifter i fremtiden indgår i reguleringen som en påvirkelig omkostning. 

8.2 Indledning	og	formål	

Grønne afgifter har til formål at fremme en mere miljørigtig adfærd hos forbrugere og virk-
somheder. Som eksempel betaler forbrugerne en afgift af deres vandforbrug med henblik på, 
at de skal spare på vandet. Et andet eksempel er, at forbrugere og virksomheder betaler afgif-
ter af deres udledning af CO2 med henblik på at mindske udledningen af drivhusgasser. 

Grønne afgifter fremhæves generelt som et omkostningseffektivt værktøj til at mindske for-
skellige typer miljøbelastning. Det vil sige, at en grøn afgift kan understøtte forbedringer af 
miljøet til den laveste samfundsøkonomiske omkostning, jf. fx De Økonomiske Råds formand-
skab (2017), Williams (2016) og Fullerton mfl. (2008).  

Vandselskaber stilles over for en række grønne afgifter som fx afgift af vandtab og afgifter af 
resterende indhold af skadelige stoffer i spildevandet, jf. kapitel 5.  

I dette kapitel diskuteres, hvorvidt grønne afgifter giver vandselskaberne et incitament til 
mere miljørigtig adfærd, når der tages højde for den øvrige økonomiske regulering af selska-
berne. 

Konklusionen er, at den måde, som grønne afgifter i dag indgår i den økonomiske regulering af 
vandselskaberne på, ikke er hensigtsmæssig. Det skyldes, at samspillet med den øvrige regule-
ring mindsker, eller måske ligefrem fjerner den økonomiske tilskyndelse til mere miljørigtig 
adfærd, som egentlig er rationalet bag den grønne afgift.   

8.3 Principper	for	grønne	afgifter	i	vandselskaber	

Formålet med grønne afgifter på selskaber er overordnet, at der skal være en økonomisk ge-
vinst for selskaberne ved at handle mere miljørigtigt. Grønne afgifter bør afspejle den sam-
fundsøkonomiske omkostning ved øget miljøbelastning, så selskabet tilskyndes til en adfærd, 
der er hensigtsmæssig for samfundet. 
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Afgifterne pålægges ofte områder, hvor virksomheder eller forbrugere ikke forventes selv at 
tage højde for hele den samfundsmæssige omkostning ved at have miljøbelastende adfærd. 
Det kan eksempelvis være i tilfælde, hvor en virksomhed forurener, hvilket har utilsigtede ne-
gative konsekvenser for resten af samfundet. Den (ideelle) grønne afgift fungerer i det tilfælde 
ved, at den pålægger en økonomisk sanktion svarende til samfundets omkostning ved yderli-
gere forurening. Afgiften betyder dermed, at selskabet vil indregne hele miljøomkostningen i 
sin adfærd, hvilket bidrager til at mindske forureningen. 

Hvis de grønne afgifter skal fremme miljørigtig adfærd, skal der derfor gælde, at: 

1. Selskaberne betaler en grøn afgift svarende til velfærdstabet for samfundet af yderligere 
miljøbelastning. Det skal give hvert selskab et incitament til at reducere deres miljøbelast-
ning 
 

Velfærdstabet ved selskabernes resterende miljøbelastning skal medtages i de omkostninger, 
der indgår i den økonomiske benchmarking af selskaberne. 
 
Velfærdstabet ved yderligere udledning bør, som nævnt, ideelt set være afspejlet i størrelsen 
på den grønne afgift. Det antages således, at grønne afgifter er fastsat på denne måde. Endvi-
dere antages, at velfærdstabet ved selskabernes resterende miljøbelastning svarer til den 
samlede betaling af grønne afgifter. Det vil sige, at de betalte grønne afgifter skal indgå i de 
omkostninger, der anvendes i den økonomiske benchmarking. 
 
Hvis et selskab både betaler afgiften, og afgiftsbetalingen indregnes i de omkostninger, der 
benchmarkes, vil der være en økonomisk gevinst for selskabet ved at gennemføre miljøtiltag, 
som giver en samfundsøkonomisk gevinst, dvs. hvor velfærdstabet ved miljøbelastningen er 
større end omkostningen ved at mindske miljøbelastningen. 

En grøn afgift er således helt analog til en økonomisk sanktion til selskaber, som har for lav 
forsyningssikkerhed. Begge dele fungerer som en økonomisk sanktion til selskaber, der påfø-
rer samfundet/forbrugerne en omkostning i form af enten miljøbelastning eller manglende 
forsyningssikkerhed. Det betyder, at overvejelserne i dette kapitel svarer til overvejelserne i 
kapitel 7. 

I kapitel 7 blev der på lignende vis argumenteret for, at man tilskynder til et hensigtsmæssigt 
niveau af forsyningssikkerhed, hvis man både giver selskaberne en økonomisk sanktion sva-
rende til den marginale betalingsvilje for bedre forsyningssikkerhed og indregner forbruger-
nes velfærdstab ved manglende forsyningssikkerhed i de omkostninger, der bruges i bench-
markingen af selskaberne. 

Derfor bør grønne afgifter indgå i den økonomiske regulering af vandselskaber på samme 
måde som økonomiske sanktioner ved manglende forsyningssikkerhed. 

8.4 Grønne	afgifter	i	den	nuværende	regulering	

Der har i de forrige afsnit været fokus på afgifter, som har til hensigt at påvirke selskabernes 

adfærd. Man kan således skelne mellem afgifter, der skal påvirke henholdsvis vandselskaber-
nes og vandforbrugernes adfærd. Drikkevandsselskaber opkræver således også vandafgift af 
ledningsført vand hos forbrugerne. Det er en grøn afgift, som har til hensigt at reducere for-

brugernes vandforbrug. I det følgende fokuseres på afgifter, der skal påvirke selskabernes ad-
færd. 
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I den nuværende regulering af vandselskaberne indgår grønne afgifter på en måde, som giver 
vandselskaberne et incitament til at have en mere miljørigtig adfærd, der er mindre end tilsig-
tet.65 Hvis et selskab ikke har fokus på at tilbyde en lav pris til forbrugerne, kan man argumen-
tere for, at selskabet slet ikke har nogen økonomisk tilskyndelse til at handle miljørigtigt.66   

Forklaringen på dette er, at alle skatter og afgifter – herunder også grønne afgifter – er så-
kaldte ikke-påvirkelige omkostninger i reguleringen, jf. ØR-bekendtgørelsens §9 stk. 4.67  

Ideen med ikke-påvirkelige omkostninger er, at der er nogle typer af omkostninger, som et 
vandselskab ikke selv har indflydelse på. Hvis en ikke-påvirkelig omkostning stiger, får selska-
bet derfor en tilsvarende højere indtægtsramme, så selskabet kan betale for den ikke-påvirke-
lige omkostning ved at hæve vandtaksten. På den måde kan et vandselskab ved at øge prisen 
blive kompenseret krone-for-krone for ændringer i de omkostninger, som det ikke selv kan 
påvirke. De ikke-påvirkelige omkostninger indgår heller ikke i de omkostninger, der anvendes 
i den økonomiske benchmarking af selskaberne, og dermed heller ikke i fastsættelsen af de in-
dividuelle effektiviseringskrav. Ligeledes stilles der ikke generelle effektiviseringskrav til 
denne type af omkostninger. 

Dette giver god mening, hvis et selskab pålægges en omkostning, hvor det ikke er hensigten, at 
selskabets driftsbeslutninger skal påvirkes af omkostningen. Det kan som tidligere omtalt 
være tilfældet for afgiften på ledningsført vand, som skal tilskynde vandforbrugerne til at 
mindske deres vandforbrug, og som vandforbrugerne – ikke selskaberne – derfor skal afholde 
udgiften til. 

Ideen med en selskabsrettet grøn afgift er imidlertid netop, at den skal tilskynde selskabet til 
en mere miljørigtig adfærd. Selskabets tilskyndelse til understøtte miljøet reduceres eller for-
svinder, hvis afgiften uden videre kan opkræves af forbrugerne, og afgiftsbetalingen heller 
ikke indgår i de omkostninger, der benchmarkes.68   

I den nuværende regulering får et vandselskab således ikke nogen direkte økonomisk gevinst, 
fx gennem et lavere individuelt effektiviseringskrav ved at have en mere grøn adfærd.  

Det vurderes derfor, at grønne afgifter, der har til hensigt at fremme en samfundsgavnlig ad-
færd hos selskaberne, kategoriseres som en almindelig påvirkelig omkostning i den økonomi-
ske regulering af vandselskaberne. Det vil give selskaberne et større incitament til at mindske 
deres afgiftspålagte miljøbelastning.  

Anbefalingen om, at grønne afgifter bør overgå fra at være ikke-påvirkelige omkostninger til at 
være påvirkelige omkostninger vedrører alene grønne afgifter, som har til hensigt at påvirke 
vandselskabernes adfærd. Afgiften af ledningsført vand, som beskatter forbrugernes vandfor-
brug, bør fortsat være en ikke-påvirkelig omkostning. Det vil sikre, at afgiftsbetalingen, som 
selskabet teknisk set opkræver for staten, primært betales af forbrugerne.69 

 

 

__________________ 

65
 Et vandselskab kan også opleve andre former for tilskyndelse til at have en grøn adfærd end økonomisk tilskyndelse. Der kan 

fx være et kommunalt ønske om, at vandselskabet handler miljørigtigt og herigennem mindsker afgiftsbetalingen. 
66

 Hvis bestyrelsen i et vandselskab har et mål om at mindske forbrugerpriserne, vil selskabet alligevel kunne have fokus på at 
minimere afgiftsbetaling ved at handle miljørigtigt for at kunne tilbyde en lavere vandpris. 
67

 BEK nr. 2291 af 30/12/2020. 
68

 Det svarer til, at man ikke kan forvente en adfærdseffekt af en grøn afgift, hvis de personer, der betaler afgiften, får at vide, at 
de krone-for-krone får tilbageført deres egen afgiftsbetaling. 
69

 Vandselskabernes vandtab over 10 pct. beskattes med samme sats som afgiften af ledningsført vand. Afgiften af vandtab kan 
godt påvirkes af selskaberne. Denne afgift bør derfor omlægges fra ikke-påvirkelig til påvirkelig. 
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8.5 Indtægtsrammer	og	omlægning	fra	ikke-påvirkelig	til	påvirkelig	omkostning	

En omlægning af en grøn afgift fra at være ikke-påvirkelig til at være påvirkelig kan have af-
ledte effekter på et selskabs økonomi. Når en grøn afgift overgår til at være en påvirkelig om-
kostning, må det formodes, at selskaberne reducerer deres miljøbelastning. Det indebærer, at
selskaberne reducerer udgiften til betaling af den grønne afgift, men samtidig må det forven-
tes, at selskaberne skal afholde udgifter til at reducere deres miljøbelastning.

 

  

For selskaber, som agerer økonomisk rationelt på afgiften, må det formodes, at reduktionen i 
afgiftsbetalingen er større end selskabernes omkostning ved at reducere miljøbelastningen, jf. 
boks 8.1. Det betyder isoleret set, at selskaber ved en omlægning af en grøn afgift til en påvir-
kelig omkostning har mulighed for at opnå en økonomisk gevinst, som selskaberne kan bruge 
på andre ting. Ved overgang til en påvirkelig omkostning bliver en grøn afgift dog også under-
lagt effektiviseringskrav. Det vil over tid trække i retning af, at den økonomiske gevinst deles 
med forbrugerne. 
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Boks 8.1
Selskabets	omkostnin-
ger	ved	indførelse	af	en	
ny	grøn	afgift

 

 

Hvis et selskab er økonomisk effektivt og ikke har noget luft i sin indtægtsramme, kan der 
være behov for at give selskabet et engangsløft i sin indtægtsramme, hvis der indføres en ny 
(større) grøn afgift. Dette illustreres i denne boks. I slutningen af boksen vurderes konsekven-
serne af at omlægge en grøn afgift fra en ikke-påvirkelig til en påvirkelig omkostning.
 

 

Det illustreres i figur 8.1, hvad selskabets omkostninger er ved indførelse af en ny grøn afgift. 
Figuren har selskabets miljøbelastning (ED

70) på førsteaksen og den (aftagende) marginale re-
duktionsomkostning (MC) samt den grønne afgift (t) på andenaksen. I fravær af den grønne 
afgift vil selskabet have en relativt høj miljøbelastning, EDO. Når den grønne afgift indføres, vil 
selskabet sænke miljøbelastningen til ED∗. Her svarer afgiften til den marginale reduktions-
omkostning. Når afgiften er indført, vil selskabet have en samlet afgiftsbetaling på arealet A. 
Derudover afholder selskabet udgifter til at reducere deres miljøbelastning. Disse udgifter sva-
rer til arealet B i figuren. Hvis selskabet kompenseres med den beregnede afgiftsbetaling ud 
fra sin miljøbelastning, inden afgiften indføres (A + B + C i figur 8.1), vil det således indebære 
en overkompensation svarende til arealet af C.
Figur 8.1 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning.

 

I nogle tilfælde er det muligt empirisk at vurdere virksomhedernes reduktion i miljøbelastnin-
gen ved indførelse af en afgift (fx ud fra priselasticiteter eller lignende). Hvis det som en ap-
proksimation antages, at MC kurven er lineær, vil arealet C svare til 1/2 ⋅ t ⋅ (EDo − ED∗). Det 
indebærer, at en engangskompensation, som præcist harmonerer med de øgede omkostninger 
for selskabet, er givet ved følgende formel:
 

Engangskompensation =  t ⋅ EDo   − 1/2 ⋅ (EDo − ED∗ ). 
 

 
Som nævnt er EDo den initiale miljøpåvirkning før indførelsen af afgiften, mens ED∗ er miljø-
påvirkningen efter indførelsen af afgiften.
 

 	

Omlægning af en afgift fra en ikke-påvirkelig til en påvirkelig omkostning indebærer, at selska-
bet får et økonomisk incitament til at reagere på afgiften, samt at selskabet som udgangspunkt 
får indregnet niveauet for den historiske afgiftsbetaling i sin indtægtsramme. En sådan om-
lægning vil derfor forventeligt set medføre, at selskabet opnår en økonomisk gevinst. Det skyl-
des, at når afgiften får reel indflydelse på selskabets økonomi, må det formodes, at selskabet 
vil reagere på afgiften ved forventet set at reducere sin miljøbelastning og dermed opnå en la-
vere afgiftsbetaling.
	

 

 

__________________ 

70
 ED står for Environmental Damage. 
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Denne overvejelse om konsekvenserne ved at omlægge en afgift fra en ikke-påvirkelig til en 
påvirkelig omkostning er analoge til pointen fra denne boks om, at et selskab, der reagerer ra-
tionelt på afgiften, vil blive overkompenseret, hvis indførslen af en ny grøn afgift indebærer en 
indregning i indtægtsrammen ud fra det historiske miljøbelastningsniveau.
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 Kapitel 9 
Regulering	af	forsyningssikkerhed	i	andre	lande	og	
sektorer	

9.1 Hovedbudskaber	

Der bruges i øget omfang økonomiske incitamenter til at sikre forsyningssikkerheden i regule-
rede naturlige monopoler. Det er en udvikling, som ses tydeligt i reguleringen af elnetselska-
ber i Europa, men også i reguleringen af vandselskaber bruges økonomiske incitamenter for at 
fremme forsyningssikkerhed og forbrugertilfredshed. Det gælder fx i England. 

Der kan dog være nogle praktiske udfordringer ved at bruge økonomiske incitamenter til at 
understøtte forsyningssikkerheden. En udfordring er, at der kan være store variationer fra år 
til år i forsyningssikkerheden for de enkelte selskaber. Det kan medføre risiko for, at fx en øko-
nomisk sanktion bliver meget stor i forhold til nogle selskabers indtægtsramme. Derfor kan 
det være hensigtsmæssigt med en række forsigtighedshensyn i udformningen af en konkret 
model for økonomiske incitamenter til forsyningssikkerhed. 

I kapitlet beskrives udformningen af økonomiske incitamenter til forsyningssikkerhed og le-
veringskvalitet i fire tilfælde (to i udlandet og to i Danmark). Det fremgår blandt andet, at re-
guleringen af elnetselskaber i Norge er udformet, så omkostningen ved manglende forsynings-
sikkerhed indgår både som en sanktion/belønning i fastsættelse af indtægtsrammen og også 
indgår i benchmarkingen af selskaberne. Som beskrevet i kapitel 7 forekommer dette at være 
en hensigtsmæssig udformning af reguleringen.  

Økonomiske incitamenter til at sikre høj forsyningssikkerhed kan både gives som en økono-
misk sanktion og som en økonomisk belønning. I andre sektorer i Danmark gives incitamentet 
til bedre forsyningssikkerhed som en økonomisk sanktion for manglende forsyningssikkerhed 
og leveringskvalitet. Det fremgår af de to eksempler fra Danmark (regulering af danske elnet-
selskaber og kollektive trafikselskaber). 

9.2 Udviklingen	i	reguleringen	af	naturlige	monopoler	

Tidligere blev mange af de naturlige monopoler i forsyningssektoren i mange andre lande re-
guleret ved, at selskaberne ikke måtte opnå et for højt overskud. Baggrunden for dette var at 
forhindre, at de naturlige monopoler udnyttede deres markedsmagt til at tage for høje priser.  

I Danmark blev der således ofte anvendt et hvile-i-sig-selv-princip, hvor priser eller indtægter 
alene skulle dække selskabernes omkostninger. I andre lande blev anvendt lignende typer af 
regulering af forsyningsselskaber. Privatejede forsyningsselskaber fik dog lov til at opkræve 
priser, som oversteg deres omkostninger efter fastlagte principper, så selskaberne kunne 
opnå et rimeligt afkast (såkaldt rate-of-return eller cost plus-regulering).  

Ulempen ved hvile-i-sig-selv-regulering og andre typer regulering, hvor prisen alene baseres 
på de faktisk afholdte omkostninger ved produktion, er imidlertid, at monopolvirksomheden 
ikke har noget incitament til at mindske sine omkostninger ved at effektivisere sin drift. 

Derfor er hvile-i-sig-selv-regulering (og lignende typer regulering) i øget omfang blevet erstat-
tet af regulering med prislofter eller indtægtsrammer. Et prisloft giver monopolvirksomheden 
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et incitament til at effektivisere og mindske sine omkostninger, da det vil give virksomheden 
et større overskud, jf. kapitel 6. Prislofter (og indtægtsrammer) begyndte at blive anvendt fra
midten af 1980’erne til regulering af el-, gas-, tele- og vandselskaber, jf. Joskow (2007).

 
  

Regulering med prislofter kan imidlertid teoretisk set indebære en risiko for, at monopolvirk-
somheder i stedet for at effektivisere deres drift med tiden reducerer forsyningssikkerheden 
eller kvaliteten af deres ydelse for på den måde at mindske deres omkostninger, jf. kapitel 6.  

Derfor kombineres prislofter i stigende grad med økonomiske incitamenter til at opretholde 
en høj forsyningssikkerhed. Disse incitamenter omfatter økonomiske sanktioner eller beløn-
ninger, der afhænger af forsyningssikkerhed og kvalitet. Denne udvikling har især været udtalt 
i reguleringen af elnetselskaber, som leverer den infrastruktur, der sørger for levering af 
strøm til forbrugerne.  

Dette er illustreret i figur 9.1, som viser udviklingen i reguleringen af elnetselskaber i Europa. 
I år 1999 brugte mange lande i Europa stadig hvile-i-sig-selv (og lignende typer af regulering) 
til regulering af deres elnetselskaber. Frem mod 2016 har der været et skifte i reguleringen 
over mod prislofter (eller indtægtsrammer) kombineret med incitamenter til høj forsynings-
sikkerhed. 

Figur 9.1 Udviklingen	i	regulering	for	elnetselskaber	i	Europa	
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Hvile-i-sig-selv Prisloft Incitament til høj forsyningssikkerhed

Anm.: Omfatter oplysninger for EU28 og Norge. Kategorien hvile-i-sig-selv omfatter også andre typer regulering uden incita-
ment til at mindske omkostninger. Kategorien prisloft kan omfatte andre typer regulering, hvor et elnetselskab har et incita-
ment til at reducere sine omkostninger. 

Kilde: Ovaere (2017). 
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Der er principielle argumenter for at pålægge økonomiske sanktioner (eller give belønninger) 
baseret på mål for forsyningssikkerhed og kvalitet af det regulerede monopols ydelse, jf. kapi-
tel 6. Erfaringer fra andre lande viser imidlertid, at der kan være praktiske udfordringer ved at 
indføre økonomiske incitamenter til forsyningssikkerhed. Det drejer sig fx om, at der kan være 
store udsving i forsyningssikkerheden fra år til år, og i hvor høj grad forsyningssikkerheden 
reelt er bestemt af selskaberne, jf. boks 9.1.  

	

Boks 9.1
Praktiske	udfordringer	
ved	økonomiske	sankti-
oner

 

 
 

Økonomiske incitamenter knyttet til svigtende forsyningssikkerhed for naturlige monopoler er 
principielt hensigtsmæssige. Der er dog peget på en række udfordringer ved implementering af 
økonomiske sanktioner eller belønninger ud fra niveauet af forsyningssikkerhed i regulerede 
monopoler, jf. Oxera (2020).

 

Én udfordring er, om alle svigt i forsyningssikkerheden er selskabernes ansvar. I Norge og Fin-
land har der været ført sager mod økonomiske sanktioner for svigtende forsyningssikkerhed i 
levering af elektricitet ud fra en argumentation om, at selskaberne ikke kan holdes ansvarlige for 
strømafbrydelserne. I begge tilfælde blev der imidlertid dømt til fordel for regulator, fordi det 
blev vurderet, at selskaberne havde mulighed for at påvirke forsyningssikkerheden.
 

 

I Finland indgik mål for forbrugernes omkostning ved svigtende forsyningssikkerhed tidligere i 
benchmarkingen af elselskaberne. Men på grund af ekstreme vejrforhold i 2010/2011 blev den 
samlede omkostning ved svigtende forsyningssikkerhed for forbrugerne meget stor i forhold til 
nogle selskabers almindelige omkostninger. Derfor gik man bort fra at medtage omkostningen 
ved svigtende forsyningssikkerhed sammen med de almindelige omkostninger i benchmarkin-
gen af selskaber.
 

 

Endelig kan der være stor årlig variation i svigt i forsyningssikkerheden over tid. Det kan af-
hængig af udformningen medføre store udsving i den økonomiske sanktion/belønning, som kan 
gøre det vanskeligt for selskaberne at få indtægter og udgifter til at balancere. Det vil dog redu-
cere problemerne, hvis de regulerede selskaber har mulighed for at spare op i år med god forsy-
ningssikkerhed, så de har midler til driften i år med dårlig forsyningssikkerhed.
 

 

	

Ud over økonomisk regulering er der selvfølgelig også andre former for regulering af kvalitet 
og forsyningssikkerhed. Det kan være i form af påbud til brug af teknologi, grænseværdier, 
kvalitetskontrol og anden regelregulering, jf. kapitel 5. 

Derudover anvendes også såkaldt ’naming’ som virkemiddel fx i form af, at regulator offentlig-
gør information om, hvorvidt et selskab har høj eller lav forsyningssikkerhed målt på en 
række parametre. Dette kaldes ”sunshine regulation”. Som eksempel offentliggør den portugi-
siske regulator af vandselskaber ”trafiklys” (grøn, gul og rød), som sammenfatter niveau af 
forsyningssikkerhed i de enkelte selskaber, jf. Oxera (2020). I den danske performancebench-
marking indsamles og offentliggøres også data om de enkelte større vandselskabers perfor-
mance for en række parametre for forsyningssikkerhed, jf. kapitel 4.  

Der bruges i forskellige sammenhænge mærkningsordninger og information om kvaliteten el-
ler egenskaber ved et produkt (miljørigtigt produceret, dyrevelfærd og oplysninger om ernæ-
ringsindhold m.v.). Normalt er ideen med tilvejebringelse af information til forbrugerne, at 
forbrugerne på et oplyst grundlag kan vælge de varianter af et produkt, som har en god kvali-
tet i forhold til prisen. Tilvejebringelse af information om et naturligt monopols ydelser giver 
ikke forbrugerne samme mulighed for at skifte produkt, hvis de er utilfredse med kvaliteten. 
Tilvejebringelse af information kan dog potentielt virke gennem andre kanaler for naturlige 
monopoler. Det kan bidrage til, at bestyrelserne for de forbruger- og kommunalt ejede selska-
ber kan sammenligne deres niveau af forsyningssikkerhed med andre selskaber. Derudover 
kan tilvejebringelsen af let sammenlignelig information om forsyningssikkerhed bidrage til, at 
der fx via medierne lægges pres på selskaber, som har dårlig forsyningssikkerhed. 
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9.3 Elnetselskaber	i	Norge	og	vandselskaber	i	England:	To	forskellige	tilgange	til	øko-

nomisk	regulering	af	forsyningssikkerhed	

Incitamentsbaseret regulering rettet mod forsyningssikkerhed er som nævnt udbredt i elsek-
toren, jf. figur 9.1. Der er ikke fundet lignende oversigter over udbredelsen af incitamentsbase-
ret regulering for vandsektoren. Men i hvert fald i England indgår forsyningssikkerhed og an-
dre mål for kvalitet i reguleringen af vandselskaberne. Den engelske model for regulering bli-
ver derfor beskrevet i det følgende. Her ses også på reguleringen af elnetselskaber i Norge, 
hvor reguleringen forekommer at være meget tæt på den model for at inddrage forsyningssik-
kerhed i reguleringen, som blev beskrevet i kapitel 7. I slutningen af kapitlet beskrives to ek-
sempler på økonomiske incitamenter til leveringskvalitet i Danmark.  

Regulering	af	forsyningssikkerhed	for	norske	elnetselskaber		

Overordnet ligner reguleringen af elnetselskaber i Norge reguleringen af vandselskaber i Dan-
mark. Således får hvert selskab en indtægtsramme, der bl.a. afhænger af resultaterne fra en 
økonomisk benchmarking af, om selskabet har unødvendigt høje omkostninger. Der er om-
kring 110 regulerede elnetselskaber i Norge. Dette antal indebærer, at det ligesom for vand-
sektoren i Danmark er muligt at lave avancerede benchmarkingmodeller.  

I reguleringen af de norske elnetselskaber indgår imidlertid økonomiske incitamenter til at 
sikre forsyningssikkerheden. Økonomiske incitamenter til forsyningssikkerhed har været en 
del af reguleringen i Norge i flere årtier, jf. Langset mfl. (2001), Amundsveen og Kvile (2016), 
NVE (2020) og Oxera (2020).  

Den konkrete udformning af incitamenter til forsyningssikkerhed i Norge har ændret sig over 
tid, men indeholder overordnet følgende elementer:  

» Opgørelse af de samfundsøkonomiske omkostninger ved manglende levering af strøm 
(strømafbrydelser) 

» Et elnetselskab sanktioneres via en reduktion i sin indtægtsramme, hvis det leverer lav for-
syningssikkerhed (og får en øget indtægtsramme, hvis det har høj forsyningssikkerhed) 

» Den samfundsøkonomiske omkostning for forbrugerne ved manglende forsyningssikker-
hed indgår i benchmarkingen af de enkelte selskaber 

Opgørelsen af de samfundsøkonomiske omkostninger ved strømafbrydelser er baseret på 
nøgletal for den samfundsøkonomiske omkostning ved strømafbrydelser for forskellige grup-
per af forbrugere (husholdninger, mindre erhvervsdrivende og virksomheder m.v.).71 Nøgletal-
lene afspejler tabet for en givet type forbruger ved en given ændring i forsyningssikkerheden. 
Ud fra disse nøgletal opgøres den samfundsøkonomiske omkostning ved strømafbrydelser for 
hvert elnetselskab i Norge. 

Et elnetselskab får en indtægtsramme, der er lavere, jo større samfundsøkonomiske omkost-
ninger, som strømafbrydelser skønnes at give anledning til. Fastsættelsen af sanktionen i sel-
skabernes indtægtsramme er baseret på skøn for tabet for forbrugerne ved svigt i forsynings-
sikkerheden. Selskaber med relativt få strømafbrydelser får til gengæld en stigning i deres 
indtægtsramme. Der er ikke en tærskelværdi eller lignende, som selskaber skal overskride for, 

 

 

__________________ 

71
 Ordet ”nøgletal” er en lidt forenklet beskrivelse. Der er i virkeligheden en række formler og korrektionsfaktorer, som sigter 

mod at opgøre omkostningen for forbrugerne ved manglende levering af strøm. Her skelnes mellem typen af forbrugere (hus-
holdning og forskellige erhverv, tidspunktet for strømafbrydelsen (både tidspunkt på dagen og i løbet af året) samt varigheden 
af afbrydelsen. 
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at sanktionen/belønningen gives, dvs. at alle selskaber får samme incitament til at forbedre 
forsyningssikkerheden. 

Endelig indgår den samfundsøkonomiske omkostning ved strømafbrydelser i benchmarkin-
gen af selskabernes omkostninger og dermed i beregningen af deres indtægtsramme. Det ad-
skiller sig fra benchmarking af forsyningsselskaber i øvrigt, hvor der ofte kun indgår mål for 
selskabernes produktion og selskabernes omkostninger.  

På den måde indgår både de samfundsøkonomiske omkostninger ved strømafbrydelser og 
hvert selskabs almindelige omkostninger i vurderingen af, om et selskab producerer effektivt. 
Et selskab, der har lave omkostninger, vil således ikke være effektivt ud fra denne benchmar-
kingmetode, hvis det lave omkostningsniveau er opnået som følge af dårlig forsyningssikker-
hed.  

Resultatet fra benchmarkingen har som nævnt betydning for fastlæggelsen af indtægtsram-
mer for de enkelte selskaber. Da de samfundsøkonomiske omkostninger ved strømafbrydelser 
indgår i benchmarkingen, giver dette selskaberne et lige stort incitament til at mindske deres 
egne produktionsomkostninger og til at mindske de samfundsøkonomiske omkostninger ved 
strømafbrydelser. 

Som beskrevet i kapitel 6 og 7, vurderes en sådan udformning af reguleringen at give en hen-
sigtsmæssig incitamentsstruktur, så selskaberne leverer et passende niveau af forsyningssik-
kerhed. 

Regulering	af	forsyningssikkerhed	for	vandselskaber	i	England	

Den engelske vandsektor adskiller sig meget fra den danske, idet der i England kun er 17 me-
get store vandselskaber, som er omfattet af reguleringen.72 At der er et relativt lille antal regu-
lerede selskaber indebærer, at det er svært at bruge avancerede benchmarkingmodeller til at 
sammenligne selskabernes omkostningsniveau under hensyntagen til forskelle i selskabernes 
rammevilkår (fx befolkningstæthed). 

I England er der i stedet en forholdsvis detaljeret regulering, hvor hvert vandselskab fremlæg-
ger udkast til forretningsplaner og budgetter for kommende 5-årige reguleringsperioder, som 
drøftes med, justeres og endelig godkendes af regulator (Ofwat). Ofwat udarbejder forinden 
større vejledninger om, hvilke elementer der skal indgå i forretningsplanerne, og hvilke meto-
der der bør anvendes, jf. Ofwat (2017a) og Hahn mfl. (2018). 

I forbindelse med drøftelse og godkendelse af forretningsplaner og budgetter lægges bl.a. vægt 
på inddragelse af forbrugerne på forskellig vis. Det gælder både konsultationer med et panel 
af forbrugerrepræsentanter for hvert selskab, forbrugertilfredshedsmålinger af service og stu-
dier af præferencer og betalingsvilje for bl.a. forsyningssikkerhed.  

Der gives sanktioner eller belønninger til selskabernes indtægtsrammer ud fra opfyldelse af 
mål knyttet til forsyningssikkerhed og forbrugertilfredshedsmålinger. Med hensyn til forsy-
ningssikkerhed indgår bl.a. mål som afbrydelser i forsyning, vandkvalitet, vandtab samt af-
løbsstop og overløb for spildevand. Disse indikatorer for forsyningssikkerhed indgår også i 
den danske performancebenchmarking, jf. kapitel 4. 

 

 

__________________ 

72
 Der er også vandselskaber, som ikke er omfattet den samme regulering i England. Ifølge Ofwat (2017) er der 17 selskaber, 

som er underlagt regulering med ”full price controls”, men der er i alt 34 privatejede vandselskaber i England og Wales, jf. 
https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/ofwat-industry-overview/ 

https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/ofwat-industry-overview/
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Forsyningssikkerhed og forbrugertilfredshed indgår til gengæld ikke i den økonomiske bench-
marking af selskaberne i England. Det vil sige, at der ikke som i Norge er konsistens mellem 
incitament til forsyningssikkerhed via sanktioner/belønninger og opgørelsen af det effektive 
omkostningsniveau i benchmarkingen. 

Tidligere var det de enkelte selskaber, som valgte hvilke mål for forsyningssikkerhed og for-
brugertilfredshed, der skulle indgå i deres forretningsplaner. I den nye reguleringsperiode for
2020-25 er der imidlertid lagt vægt på, at det er de samme mål og en ensartet opgørelsesme-
tode, der anvendes på tværs af selskaberne.

 

 

Det har i høj grad været de enkelte vandselskaber i England, som har stået for udførelsen af 
undersøgelser af forbrugerpræferencer og betalingsvilje for øget forsyningssikkerhed m.v. Ty-
pisk anvendes såkaldte hypotetiske (stated preference) værdisætningsmetoder til at opgøre 
betalingsviljen. Ofwat finder imidlertid, at der er stor forskel i fundne betalingsviljer på tværs 
af selskaberne i England, hvilket vurderes at svække troværdigheden af resultaterne af disse 
betalingsviljeundersøgelser, jf. Ofwat (2017b). Selv om der kan være legitime grunde til geo-
grafiske forskelle i betalingsviljer afhængig af fx forskelle i indkomst eller niveau af forsy-
ningssikkerhed, så er det et velkendt problem, at forskelle i valg af metode kan have betydning 
for resultaterne i stated preference undersøgelser. Ofwat har frem mod den nye regulerings-
periode for 2020-2025 lagt vægt på, at selskaberne i højere grad skal validere deres fundne 
betalingsviljer fx ved at bruge forskellige metoder til at afdække deres kunders præferencer, 
jf. Ofwat (2017a).  

Ligheder	og	forskelle	på	regulering	i	Norge	og	England	

I både Norge og England modtager hhv. elnetselskaber og vandselskaber økonomiske incita-
menter baseret på indikatorer for forsyningssikkerhed. Der er dog væsentlige forskelle i prak-
sis.  

Således indgår forsyningssikkerhed i benchmarkingen i Norge, men ikke i England. For elnet-
selskaber i Norge anvendes et enkelt mål for forsyningssikkerhed i form af varigheden af af-
brydelser. I Norge er det også regulatoren, som vurderer, hvilken opgørelse af betalingsvilje 
for højere forsyningssikkerhed, der skal anvendes. I reguleringen af vandselskaber i England 
indgår flere indikatorer for forsyningssikkerhed. Det har desuden været de enkelte vandsel-
skaber, der i et vist omfang har stået for at opgøre betalingsviljen for de forskellige elementer 
af forsyningssikkerhed.  

Ses bort fra incitamenter til forsyningssikkerhed, så minder reguleringen af de norske elnet-
selskaber om den regulering, der foretages af vandselskaber i Danmark. I England anvendes 
en mere dialogorienteret tilgang mellem regulator, vandselskab og forbrugerpaneler. Forskel-
lene i tilgang til regulering kan afspejle, at der er forholdsvis mange elnetselskaber i Norge og 
kun et lille antal vandselskaber i England. Det giver bedre mulighed for at sammenligne om-
kostningsniveauer for selskaberne i Norge, mens det til gengæld er vanskeligere med en mere 
dialogorienteret regulering, når der er mange selskaber. Den engelske mere dialogorienterede 
tilgang til reguleringen må forventes at være væsentlig mere ressourcekrævende end den dan-
ske regulering. Således er det vurderet, at det vil indebære en mangedobling af reguleringsom-
kostningerne, hvis den dialogorienterede tilgang skulle anvendes i reguleringen af de danske 
vandselskaber, jf. Konveks (2017). Derudover må det forventes, at der også vil være øgede 
omkostninger i vandselskaberne, hvis hvert selskab skal udarbejde forretningsplaner, som 
skal tilpasses efter drøftelser med regulator. 

Ud fra en økonomfaglig vurdering forekommer reguleringen af norske elnetselskaber at være 
sammenhængende og retvisende, idet sanktionen/belønningen og benchmarkingen giver ind-
byrdes konsistente incitamenter til forsyningssikkerhed. Der bruges generelle forbrugertil-
fredshedsmålinger til at udforme sanktioner/belønninger til vandselskaberne i England. Der 
er imidlertid principielle indvendinger mod at basere sanktioner/belønninger på sådanne for-
brugertilfredshedsmålinger, jf. kapitel 6. 
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9.4 Eksempler	på	økonomisk	regulering	af	forsyningssikkerhed	i	Danmark	

I Danmark bruges økonomiske sanktioner over for elnetselskaber og kollektive trafikselska-
ber, når der er udfordringer med forsyningssikkerhed eller rettidighed. For elnetselskaber gi-
ves sanktionen i form af et fradrag i selskabernes indtægtsramme. For kollektive trafikselska-
ber betales der erstatning for forsinkelser eller aflysninger direkte til de berørte kunder. Er-
statningen består i en refusion af (dele af) rejsens pris eller en erstatningsrejse for kunder, der 
søger om erstatning. Selv om ordningen for kollektive selskaber har karakter af en erstatning 
til berørte kunder, så virker udbetalingen af erstatningen på samme måde som en økonomisk 
sanktion, der giver selskaberne incitament til at øge kvaliteten af den leverede ydelse ved at 
øge rettidigheden. 

Elnetselskaber	med	dårlig	forsyningssikkerhed	får	en	sanktion	

Det enkelte elnetselskab får en økonomisk sanktion, hvis det ikke lever op til en række mål for 
forsyningssikkerheden. Forsyningssikkerheden for el er generelt høj i Danmark (jf. afsnit 4.3), 
og de økonomiske sanktioner sigter mod at fastholde det høje niveau for forsyningssikkerhed i 
sektoren.  

Sanktionen fastsættes på baggrund af separate mål for den gennemsnitlige varighed og hyp-
pighed af afbrydelser i hele forsyningsnettet. Derudover stilles der også mål om, at der ikke 
må være kunder, som oplever lange eller mange afbrud i leveringen af el. Det vil sige, at et sel-
skab godt kan få en økonomisk sanktion, selv om det gennemsnitligt har få afbrydelser, hvis 
det er de samme enkeltkunder, der bliver ramt af afbrydelserne.73 Den nuværende fastlæggelse 
af målene og sanktionen er nærmere beskrevet i boks 9.2. 

Et elnetselskab kan få et fradrag på i alt op til 4 pct. af deres påvirkelige omkostninger (dvs. 
indtægtsrammen fraregnet ikke-påvirkelige omkostninger), hvis det ikke lever op til de for-
skellige opstillede delmål om forsyningssikkerhed. Mere konkret kan et selskab få et fradrag 
på op til 1 pct. af sine påvirkelige omkostninger for ikke at leve op til mål om gennemsnitlig 
varighed af afbrydelser, op til 1 pct. for ikke at leve op til gennemsnitlig hyppighed af afbrydel-
ser samt op til 2 pct. for ikke at leve op til delmål om afbrydelser på enkeltkundeniveau. 

Udformningen af målene for forsyningssikkerhed indebærer, at det er relativ få af de 40 elnet-
selskaber, der kan forventes at få en sanktion som følge af manglende forsyningssikkerhed. 
Det afspejler, at fastlæggelsen af de forskellige separate mål er opgjort ud fra historisk niveau 
på en måde, så kun en mindre del af selskaberne med dårligst forsyningssikkerhed forventes 
at få en sanktion, jf. boks 9.2. Således får 5 af elnetselskaberne en sanktion i deres indtægts-
ramme for 2020 på mellem 1-2 pct. af deres påvirkelige omkostninger, fordi de ikke lever op 
til deres mål for varighed og hyppighed af afbrydelser. Derudover får et enkelt elnetselskab en 
sanktion svarende til 0,5 pct. af sine påvirkelige omkostninger for ikke at leve op til mål på en-
keltkundeniveau, jf. Forsyningstilsynet (2019).  

Den økonomiske sanktion påvirker således kun relativt få selskaber med dårligst forsynings-
sikkerhed. Det svækker incitamentet til at opnå en bedre forsyningssikkerhed, at det er rela-
tivt få selskaber, som kan forvente at få en sanktion, jf. kapitel 6. Således er der ikke et stærkt 
incitament til, at selskaber med en gennemsnitlig god forsyningssikkerhed søger at opnå en 
endnu bedre forsyningssikkerhed. Til gengæld sikrer grænsen på 4 pct. af de påvirkelige om-
kostninger, at selskaber ikke får en urealistisk høj sanktion. 

 

 

__________________ 

73
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Der udføres også en benchmarking af elnetselskabernes økonomiske effektivitet, der kan lede 
til individuelle effektiviseringskrav. Forsyningssikkerhed indgår ikke direkte i den økonomi-
ske benchmarking af elnetselskaber i Danmark. Forsyningssikkerhed indgår dog indirekte i 
fastsættelsen af effektiviseringskrav, idet selskaber, der har haft utilstrækkelig leveringskvali-
tet de seneste tre år i træk, ikke kan udgøre den effektive front i benchmarkingmodellen. 

Rationalet for dette er, at elnetselskaber med utilstrækkelig leveringskvalitet kan risikere at se 
for effektive ud på bekostning af svigtende forsyningssikkerhed. Givet at det er forbundet med 
højere omkostninger at have en høj forsyningssikkerhed, kan det være hensigtsmæssigt, at 
selskaber med dårlig forsyningssikkerhed ikke udgør fronten. Denne form for inddragelse af 
forsyningssikkerheden i benchmarkingen indebærer imidlertid, at to selskaber med samme 
omkostningsniveauer får det samme individuelle effektiviseringskrav, selv om de har forskel-
lige niveauer af forsyningssikkerhed. Alt andet lige bør et selskab med høj forsyningssikker-
hed have et lavere effektiviseringskrav end et selskab med dårlig forsyningssikkerhed, hvis de 
to selskaber har samme omkostninger, jf. kapitel 7. Der er således ikke – i modsætning til re-
guleringen af elnetselskaber i Norge – en direkte korrespondance mellem størrelsen af den 
økonomiske sanktion for manglende forsyningssikkerhed og den måde hvorpå forsyningssik-
kerhed indgår i benchmarkingen.74 

	

Boks 9.2 
Mål	om	forsyningssik-
kerhed	for	danske	elnet-
selskaber

 
Forsyningssikkerhed måles på gennemsnitligt antal afbrydelser per kunde og gennemsnitlig an-
tal afbrydelsesminutter per kunde.

 

For elnetvirksomheder er fastlagt en række mål, som et selskab skal overholde for at undgå at få
en økonomisk sanktion i form af et étårigt fradrag i indtægtsrammen. Overordnet er målene 
fastlagt, så de svarer til 83 pct.-fraktilen af elnetselskabernes historiske forsyningssikkerhed for 
årene 2010-2017. Det svarer til, at elnetselskaberne får en sanktion, hvis de leverer dårligere 
forsyningssikkerhed end de 17 pct. dårligste elnetselskaber (1/6) set i forhold til niveauet i 
2010-2017.

 

 

I praksis er fastsættelsen af delmål dog lidt mere kompliceret, da der opgøres delmål, hvor der 
skelnes mellem afbrydelser i leveringen for forskellige spændingsniveauer (0,4-1 kV, 1-24 kV og 
25-99 kV). Hvert elnetselskab får herefter et individuelt mål, der afhænger af antal kunder og
kilometer ledning for hvert af disse spændingsniveauer. Det individuelle mål for hvert selskab
tager på den måde højde for, at forskellige elnetselskaber kan producere forskellige ydelser op-
gjort i spændingsniveauer.

 
I opgørelsen af afbrydelser skelnes mellem forskellige typer af afbrydelser, som har forskellig 
vægt i den samlede opgørelse af afbrydelser for hvert selskab:
» uvarslede afbrud i eget statistikområde (vægtes 100 pct.)
» varslede afbrud i eget statistikområde (vægtes 50 pct.)
» afbrud som følge af tredjepart i eget statistikområde (vægtes 10 pct.)
» afbrud som følge af force majeure og afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistik-

område (vægtes 0 pct.)

 

Vægtningen er valgt ud fra, hvor stor omkostningen må forventes at være for forbrugerne, og 
hvorvidt elnetselskaberne vurderes at være ansvarlig for afbrydelsen. Ud over mål om gennem-
snitlige afbrydelser per kunde (varighed og hyppighed) opstilles også mål for leveringskvalite-
ten på enkeltkundeniveau, således at en enkeltkunde ikke må opleve lange eller mange afbrydel-
ser.

__________________ 

74
 Det er imidlertid en fordel ved den anvendte tilgang, at den kan anvendes, når man ikke kender omkostningen for forbrugerne 

ved manglende forsyningssikkerhed. 
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Kollektive	trafikselskaber	skal	kompensere	kunder	ved	forsinkelser	

Der er også en form for økonomisk sanktion for kollektive trafikselskaber, som har manglende 
”forsyningssikkerhed” i form af forsinkelser. Således kan kunderne i visse tilfælde opnå en 
kompensation for (dele af) rejsens pris eller få en erstatningsrejse, hvis der er forsinkelser. 
Dette kan, udover at dæmpe kundeutilfredsheden, også give trafikselskaberne et økonomisk 
incitament til at øge rettidigheden.  

Ud fra en økonomisk reguleringssynsvinkel bør incitamentet til at øge rettidigheden svare til 
genen for kunderne ved forsinkelsen (opgjort i kroner). Princippet for fastlæggelsen af kom-
pensationen er imidlertid, at denne helt eller delvist skal svare til rejsens pris. Dette svarer 
ikke nødvendigvis til kundernes gene ved forsinkelsen.  

Der er lidt forskellige regler og praksis for udbetaling af kompensation for bus, tog og metro. 
Som eksempel giver DSB en kompensation på 25 pct. af en billets pris, hvis forsinkelsen er 
over 30 minutter. Efterfølgende gives 50 pct. for forsinkelser over 60 minutter, 70 pct. for for-
sinkelser over 90 minutter og 100 pct. af rejsens pris for forsinkelser over 120 minutter. Som 
kunde skal man selv søge om udbetaling af kompensationen, men DSB har en ordning, hvor 
man kan få automatisk kompensation, hvis man tilmelder sig (DSB pendler rejsegaranti).75 

 

 

 

__________________ 

75
Når man er tilmeldt DSB pendler rejsegaranti, gælder andre regler for fastlæggelsen af kompensationen, da man ikke her har 

en billet til en enkelt rejse, men et periodekort eller lignende.
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 Kapitel 10 
Analyser	af	effekten	af	regulering		

10.1 Hovedbudskaber	

Analyser af forskellige forsyningsområder i andre lande finder i nogle tilfælde, at økonomisk 
regulering som fx prislofter eller indtægtsrammer kan gå ud over forsyningssikkerheden eller 
kvaliteten af et naturligt monopols ydelser. Det er dog ikke altid tilfældet. For eksempel vil det 
mindske risikoen for, at forsyningssikkerheden forringes, hvis prislofter kombineres med øko-
nomiske incitamenter til at bevare forsyningssikkerheden. Det kan fx være i form af økonomi-
ske sanktioner til de selskaber, som ikke lever op til mindstekrav om forsyningssikkerhed.   

For den danske vandsektor er der ikke fundet belæg for, at den økonomiske regulering skulle 
have svækket forsyningssikkerheden, jf. kapitel 11. Der er ikke fundet videnskabelige under-
søgelser af effekten af regulering på forsyningssikkerheden for vandsektoren i andre lande. 
Der er alene fundet undersøgelser for el- og telesektoren.  

For eldistribution tyder de udenlandske undersøgelser på, at indførelsen af lofter over selska-
bernes priser eller indtægter har været ledsaget af et fald i forsyningssikkerheden, men at for-
syningssikkerheden forbedres igen, hvis der indføres regulering, som understøtter høj forsy-
ningssikkerhed. For teleydelser finder en række undersøgelser, at nogle indikatorer for forsy-
ningssikkerhed forringes, når der indføres prislofter, mens andre forbedres.

Nogle undersøgelser peger i retning af, at ændringer i reguleringsform i højere grad har effekt 
på varigheden af svigt i forsyningssikkerheden, end på hyppigheden af svigt i forsyningssikker-
heden. Dette kan fx være udtryk for, at det på kort sigt kan være svært at reducere antallet af 
hændelser, der leder til svigtende forsyningssikkerhed, men at incitamenter til bedre forsy-
ningssikkerhed medfører, at selskaberne hurtigere udbedrer de fejl, der opstår.

Metodisk kan tidligere studier være forbundet med såkaldte endogenitetsproblemer, som 
knytter sig til, at valget af regulering kan afspejle niveauet for forsyningssikkerhed og ikke om-
vendt, jf. nedenfor. Det kan medføre, at de fundne effekter på forsyningssikkerheden er over- 
eller undervurderede. Der er ikke i gennemgangen af litteraturen fundet studier, som bruger 
et kontrolleret eksperiment eller et kvasieksperiment til at vurdere effekten af regulering på 
forsyningssikkerheden. Senere i kapitel 11 præsenteres den ovenfor nævnte analyse af effek-
ten af prislofter på forsyningssikkerheden i danske drikkevandsselskaber, som bruger en kva-
sieksperimentel tilgang.  
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10.2 Effekten	af	regulering	på	forsyningssikkerheden	på	elforsyning	og	teleområdet	

Der findes en række empiriske analyser af effekten på forsyningssikkerhed af økonomisk re-
gulering af selskaberne. Der skelnes i disse analyser typisk mellem følgende hovedkategorier 
af regulering:

» Hvile-i-sig-selv-regulering (og lignende typer regulering76)
» Prislofter eller indtægtsrammer
» Incitament til forsyningssikkerhed (sammen med prisloft/indtægtsramme)

 

 

 

Der er primært udført empiriske analyser af effekten af regulering på forsyningssikkerhed for 
elforsyning (elnetselskaber) og teleydelser. Der er således ikke fundet nogen empiriske analy-
ser, som har belyst effekten af økonomisk regulering på forsyningssikkerhed i vandsektoren.

For elnetselskaberne findes, at forsyningssikkerheden reduceres ved overgang fra hvile-i-sig-
selv-regulering til prislofter. Men hvis prislofter kombineres med incitamenter til høj forsy-
ningssikkerhed, opnås en højere forsyningssikkerhed.  

Tidligere havde teleselskaber karakter af lokale monopoler (inden udbredelsen af mobiltele-
foni). På teleområdet findes en række amerikanske undersøgelser, der sammenligner indika-
torer for forsyningssikkerhed og kvalitet af teleydelser ved hvile-i-sig-selv-lignende regulering 
over for regulering, som fokuserer på at mindske omkostningerne (prisloft eller indtægtsram-
mer).77  

Den generelle konklusion fra disse undersøgelser er, at der ikke er en entydig effekt på forsy-
ningssikkerhed eller kvalitet ved at overgå fra hvile-i-sig-selv til prislofter. Nogle indikatorer 
for forsyningssikkerhed og kvalitet synes at blive forbedret, mens andre bliver forværret.

Den empiriske litteratur giver således ikke et entydigt svar på, om overgang fra hvile-i-sig-selv 
til prislofter eller indtægtsrammer mindsker forsyningssikkerheden. 

I en vurdering af erfaringerne med brug af prisregulering i telesektoren finder Sappington og 
Weisman (2010), at prisreguleringen ikke har ledt til et gennemgribende fald i kvaliteten for 
teleydelser, som man ellers kunne have frygtet. De angiver en række mulige årsager til det 
”manglende” fald i kvaliteten.

For det første solgte mange regulerede teleselskaber også ydelser på et konkurrencemarked. I 
dette tilfælde er der risiko for, at dårlig kvalitet for den regulerede ydelse vil have negative af-
smittende effekter på salget af de konkurrenceudsatte ydelser, hvis selskabet får et ry for dår-
lig kvalitet. For det andet blev prisregulering (helt i starten af brugen af denne regulering) i 
nogle tilfælde rullet tilbage, fordi der faktisk var fald i kvaliteten. Dette kan have sendt et sig-
nal til andre teleselskaber om, at der ville være en risiko for, at de ikke i fremtiden kunne reali-
sere et overskud, hvis kvaliteten blev for dårlig. Derudover har der formentlig også ligget et 

 

 

__________________ 

76
Her indgår fx det som på engelsk betegnes som rate-of-return-regulering, hvor et selskab kan få et vist fastlagt afkast af inve-

steret kapitel.
77

I nogle analyser inddrages også effort-sharing-regulation, som kan ses som en mellemting mellem hvile-i-sig-selv-lignende 
regulering (rate-of-return-regulering) og regulering med prislofter. Ved prislofter beholder det regulerede selskab hele gevin-
sten ved reduktioner i omkostningerne. Ved effort-sharing-regulation deles gevinsten ved effektivisering med forbrugerne i 
form af lavere priser. For at forenkle fremstillingen fokuseres her alene på forskellen i forsyningssikkerhed og kvalitet ved pris-
lofter i forhold til hvile-i-sig-selv (rate-of-return-regulering).
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politisk/regulatorisk pres for ikke at slække på kvaliteten af teleydelser. For det tredje kan 
prisreguleringen være blevet kombineret med minimumsstandarder for kvalitet.

10.3 Metodiske	udfordringer	og	beskrivelse	af	udvalgte	analyser	

Analyser af effekten af regulering baserer sig typisk på en sammenligning af udviklingen i for-
syningssikkerheden i forskellige lande/delstater, hvor reguleringen over tid er skiftet. Der er 
også før-efter undersøgelser af forsyningssikkerheden efter ændring af reguleringen i et en-
kelt land. Der er en række metodiske udfordringer ved sådanne analyser.

For det første er det vigtigt at være opmærksom på, at effektanalyserne ikke (isoleret set) kan 
anvendes til at belyse, hvilket reguleringsregime som giver det samfundsmæssigt optimale ni-
veau for forsyningssikkerhed, jf. Ter-Martirosyan og Kwoka (2010). Et meget højt niveau for 
forsyningssikkerhed er således ikke ønskværdigt, hvis omkostningen ved at opnå den høje for-
syningssikkerhed overstiger gevinsten for forbrugerne. 

For det andet ses der i de fleste studier alene på typen af regulering, men ikke på hvor stærkt 
denne er håndhævet. Således indgår det typisk ikke, om reguleringen er udformet med stærke 
eller svage incitamenter, dvs. om prislofter er lave, eller om der gives høje eller lave sanktio-
ner/belønninger knyttet til opnåelse af forskellige niveauer af forsyningssikkerhed. 

For det tredje er valget af regulering ikke tilfældigt, men afspejler et politisk valg. Derfor kan 
der i den empiriske analyse være problemer med endogenitet af reguleringsregime, som gør, 
at de estimerede effekter kan være over- eller undervurderede. Hvis for eksempel et land har 
haft store problemer med forsyningssikkerhed, kan det potentielt øge sandsynligheden for, at 
der indføres regulering, som giver et økonomisk incitament – fx en økonomisk sanktion ved 
dårlig forsyningssikkerhed - for at øge forsyningssikkerheden. Omvendt kan man også fore-
stille sig, at et land, hvor forsyningssikkerheden prioriteres meget højt, vil være mere tilbøjelig 
til at indføre belønning for høj forsyningssikkerhed på trods af, at der i forvejen kan være en 
høj forsyningssikkerhed. Valget er reguleringsregime er således ikke tilfældigt, som man ville 
gøre det i et såkaldt kontrolleret eksperiment, men er endogen. Det udgør et problem, når man 
vil søge at identificere effekten af reguleringen. Disse endogenitetsproblemer søges i flere un-
dersøgelser håndteret ved instrumentvariabel-estimation, hvor valget af regulering søges be-
skrevet i en supplerende økonometrisk model, jf. fx Schmidthaler mfl. (2015), Ter-Martiro-
syan og Kwoka (2010) og Ai mfl (2004). I praksis kan det imidlertid være svært at finde gode 
instrumenter.  

I stedet for at håndtere endogenitet ved hjælp af instrumentvariabel-estimation bruges i sti-
gende omfang kontrollerede eksperimenter eller såkaldte kvasieksperimenter til at estimere 
effekten af regulering m.v. Der er ikke i litteraturen fundet nogle empiriske analyser, der har 
benyttet denne tilgang til at vurdere effekten af ændret regulering på forsyningssikkerheden.

Nærmere	beskrivelse	af	analyser	på	el-	og	teleområdet	

På elområdet er lavet to større analyser af effekten af regulering på forsyningssikkerheden i 
Europa og USA, jævnfør henholdsvis Schmidthaler mfl. (2015) og Ter-Martirosyan og Kwoka 
(2010). Disse og andre analyser af sammenhængen mellem regulering og forsyningssikkerhed 
er nærmere beskrevet i boks 10.1. 

Flere undersøgelser finder, at en ændring i reguleringen påvirker varigheden af strømafbry-
delser, mens der kun blev fundet signifikante resultater på hyppigheden af strømafbrydelser i 
en af undersøgelserne. Dette kan afspejle, at det kan være svært at reducere hændelser, som 
leder til svigt i forsyningssikkerheden, men at incitamenter til bedre forsyningssikkerhed 
medfører, at selskaberne hurtigere udbedrer de fejl, der opstår, jf. Ter-Martirosyan og Kwoka 
(2010). 
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Boks 10.1
Empiriske analyser af ef-
fekt af regulering på forsy-
ningssikkerhed

 
Analyser	af	elnetselskaber	

 

Der er lavet to større undersøgelser af effekten af regulering på strømafbrydelser i Europa og 
USA. Forsyningssikkerhed måles i begge analyser ved varigheden (minutter per år) og hyppig-
heden af strømafbrydelser (antal afbrydelser per år).

  

Schmidthaler mfl. (2015) vurderer sammenhængen mellem typen af regulering og forsynings-
sikkerhed for elnetselskaberne i 27 europæiske lande for perioden 1999 til 2013. Undersøgel-
sen viser, at der er et fald i forsyningssikkerheden ved regulering med prislofter (eller ind-
tægtsrammer) sammenlignet med regulering, der har karakter af hvile-i-sig-selv. Til gengæld 
er der en højere forsyningssikkerhed, når prislofter/indtægtsrammer kombineres med økono-
miske incitamenter til bedre forsyningssikkerhed. I denne undersøgelse findes disse effekter 
både for varigheden og for hyppigheden af strømafbrydelser.
 
Ter-Martirosyan og Kwoka (2010) analyserer udviklingen i forsyningssikkerheden for 78 pri-
vatejede eldistributionsselskaber i 23 forskellige stater i USA for perioden 1993 til 1999. Sam-
menlignet med selskaber underlagt hvile-i-sig-selv-lignende regulering er forsyningssikkerhe-
den lavere for selskaber med prislofter, men tilsvarende højere for selskaber, hvor prislof-
ter/indtægtsrammer er kombineret med økonomiske incitamenter til bedre forsyningssikker-
hed. Der blev i denne analyse kun fundet signifikante resultater for varigheden af strømafbry-
delser (ikke for hyppigheden af strømafbrydelser).

Begge analyser søger at kontrollere for endogenitet af reguleringsregimet ved hjælp af en in-
strumentvariabel tilgang. I undersøgelsen for USA af Ter-Martirosyan og Kwoka (2010) findes 
væsentlig lavere effekter af reguleringen, når der på denne måde søges kontrolleret for endo-
genitet. I dette tilfælde fås lavere forsyningssikkerhed ved incitamentsbaseret regulering, som 
kun er statistisk signifikant på 10 pct. niveau, mens den fundne højere forsyningssikkerhed 
ved kombinationen med økonomiske incitamenter til forsyningssikkerhed ikke er statistisk 
signifikant.  

Andre undersøgelser belyser effekten af regulering i enkeltlande. En undersøgelse for Østrig 
tyder således på, at prisregulering har reduceret forsyningssikkerheden målt ved varigheden 
af strømafbrydelser, men ikke hyppigheden af strømafbrydelser, jf. Reichl mfl. (2008). Endelig 
tyder en undersøgelse fra Italien på, at økonomiske sanktioner/belønninger har betydning for 
elnetselskabers investeringer i forsyningssikkerhed, samt at der er større effekt, når et selskab 
skal betale en sanktion, end når det modtager en belønning, jf. Cambini mfl. (2016). 

Analyser	på	teleområdet

  

På teleområdet findes en række analyser af sammenhængen mellem typen af regulering og ef-
fekten på forskellige indikatorer for forsyningssikkerhed og service fra USA. Disse analyser be-
lyser alene effekten på forsyningssikkerhed og service ved overgangen fra hvile-i-sig-selv lig-
nende regulering til regulering med prislofter.

  

Overordnet er der ikke en entydig effekt på forsyningssikkerhed eller kvalitet ved at overgå 
fra hvile-i-sig-selv til prisloftsregulering. Nogle elementer af forsyningssikkerhed og kvalitet 
synes at blive forbedret, mens andre bliver forværret.

  

Som eksempel undersøger Ai mfl. (2004) sammenhængen mellem reguleringsregime og en 
række parametre for forsyningssikkerhed og service i forskellige stater i USA for perioden 
1991 til 2002. Modsat hvad man ville forvente, øges nogle parametre for forsyningssikkerhed 
og service ved indførelsen af prislofter (hurtigere etablering af nye teleydelser og færre fejl-
meldinger). Andre parametre for forsyningssikkerhed forværres imidlertid under prislofter 
(fx længere forsinkelser på at afhjælpe fejl).

Andre analyser fra USA finder ligeledes forskellige retninger i effekten for forskellige indikato-
rer på forsyningssikkerhed, jf. Ai og Sappington (2005), Banerjee (2003), Clements (2004) 
samt Roycroft og Garcia-Murrilo (2000).
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 Kapitel 11 
Effekten	af	økonomisk	regulering	på	forsyningssik-
kerheden	i	Danmark	

11.1 Hovedbudskaber	

Der er ikke tegn på, at den økonomiske regulering i Danmark har ført til mindre forsyningssik-
kerhed i drikkevandsselskaberne målt ved andelen af mikrobiologiske overskridelser i vand-
prøver. 

Denne konklusion er baseret på et såkaldt kvasieksperiment, hvor udviklingen i andelen af 
vandprøver med mikrobiologiske overskridelser for de drikkevandsselskaber, som i 2011 blev 
underlagt prislofter og effektiviseringskrav, sammenlignes med udviklingen i overskridelser 
for drikkevandsselskaber af omtrent samme størrelse, som ikke er omfattet af vandsektorlo-
ven, og derfor ikke blev underlagt den økonomiske regulering. 

Resultaterne fra kvasieksperimentet understøttes af en lidt simplere analyse af andre indika-
torer for forsyningssikkerhed i drikkevandsselskaberne, men hvor datagrundlaget ikke er helt 
så godt til at vurdere effekten af indførelsen af prislofter og effektiviseringskrav. 

Analysen viser endvidere, at der er en væsentligt højere andel af de mikrobiologiske prøver 
med en overskridelse i de små selskaber sammenlignet med de store selskaber. Endelig har 
der over tid generelt været et fald i overskridelsesratioen. Det gælder for både små og store 
drikkevandsselskaber. 

11.2 Effekten	af	økonomisk	regulering	på	forsyningssikkerheden	

For at undersøge effekten af den økonomiske regulering på forsyningssikkerheden er data for 
mikrobiologiske overskridelser i årene 2008-2016 undersøgt i et såkaldt kvasieksperiment. 
Resultaterne af kvasieksperimentet er tidligere offentliggjort i Konkurrence- og Forbrugersty-
relsen (2020d). 

Årsagen til, at det specifikt er udviklingen i mikrobiologiske overskridelser, der undersøges, 
er, at der ligger et godt datagrundlag for mikrobiologiske overskridelser tilbage i tid, som kan 
knyttes til de enkelte drikkevandsselskaber, og hvor data vurderes at have en høj kvalitet. Da-
tagrundlaget er et udtræk fra databasen Jupiter for perioden 2008 til og med 2016.78 Databa-
sen indeholder oplysninger om drikkevandsprøver og indvundne vandmængder for alle vand-
anlæg i Danmark. For andre indikatorer findes ikke samme gode datagrundlag. Datasættet gi-
ver således mulighed for at følge andelen af overskredne prøver (overskridelsesratioen) for de 
enkelte vandselskaber i årene op til og efter indførelsen af den økonomiske regulering i 2011 

 

 

__________________ 

78
Der findes også data for 2017-2019, men på grund af en ændring i drikkevandsbekendtgørelsen oktober 2017 kan det være 

vanskeligt at sammenligne tallene før og efter 2017. Med ændringen blev det fremover kun et krav at tage vandprøver ved for-
brugeren. I datasættet, der ligger til grund for analysen, medtages prøver taget ved vandværk, på ledningsnettet såvel som ved 
forbrugeren.
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og frem til 2016. Samtidig er det ikke alle selskaber, som er underlagt regulering. Dermed er 
det muligt at undersøge, om den økonomiske regulering har haft en effekt på overskridelses-
ratioen indtil seks år efter indførelsen af reguleringen.  

En prøve defineres som overskredet, hvis bare en enkelt mikrobiologisk parameter i en given 
prøve overskrider den sundhedsfagligt funderede grænseværdi. Som beskrevet i kapitel 4 ad-
skiller opgørelsen af mikrobiologiske overskridelser i denne analyse sig fra indikatoren for 
mikrobiologiske overskridelser i performancebenchmarkingen. I performancebenchmarkin-
gen sættes antallet af mikrobiologiske overskridelser i forhold til den debiterede vand-
mængde og korrigeres for, hvor mange planlagte egenkontrolprøver selskabet tager ud over 
det lovpligtige kontrolprogram. I nærværende analyse ses i stedet på andelen af planlagte lov-
pligtige prøver med en overskridelse.79 

I analysen sammenlignes udviklingen i overskridelsesratioen for to så vidt muligt sammenlig-
nelige grupper af vandselskaber, jf. boks 11.1. Den ene gruppe, behandlingsgruppen, omfatter 
selskaber, som i hele perioden fra 2011 til 2016 har været underlagt økonomisk regulering og 
som er ”lidt” større end grænsen for at være omfattet af vandsektorloven med en årlig debite-
ret (solgt) vandmængde på 200.000 m3. Kontrolgruppen består af selskaber, som ikke på no-
get tidspunkt har været underlagt økonomisk regulering, og som er ”lidt” mindre end den fast-
satte grænse.  

Boks 11.1
Et	kontrolleret	eksperi-
ment	og	et	kvasieksperi-
ment	

For at undersøge effekten af prislofter og effektiviseringskrav på forsyningssikkerheden skulle 
man ideelt set lade et tilfældigt udsnit af selskaberne blive underlagt prislofter og effektivise-
ringskrav, mens de øvrige (tilfældigt udvalgte) selskaber fortsat alene skulle være reguleret 
efter hvile-i-sig-selv-princippet.  

Det ville være et såkaldt kontrolleret eksperiment. Sådanne kontrollerede eksperimenter an-
vendes ofte inden for fx medicinsk forskning, men er sjældent i praksis mulige at gennemføre 
inden for samfundsvidenskab. 

Analysen baseres i stedet på et såkaldt kvasieksperiment, hvor man sammenligner overskri-
delsesratioen i selskaber, som har en størrelse lidt under (kontrolgruppen) og lidt over (be-
handlingsgruppen) grænsen for solgt vandmængde.  

For at denne sammenligning kan belyse effekten af den indførte regulering, skal det gælde, at 
selskaber, der fik strammere regulering (behandlingsgruppen), i fravær af ændringen i regule-
ringen ville have haft samme forløb for de mikrobiologiske overskridelser, som selskaberne, 
der ikke fik ændret regulering (kontrolgruppen). Det er den såkaldte identificerende antagelse 
i kvasieksperimentet.  

 

At sammenligne udviklingen for en given effektparameter for individer eller virksomheder 
lige over og lige under en fastlagt grænse er en ofte anvendt tilgang til at lave et kvasieksperi-
ment, jf. Angrist og Pischke (2009) samt Imbens og Lemieux (2007).
 

 

	

 

 

__________________ 

79
Jupiter-databasen indeholder også oplysninger om ekstra prøver, som nogle selskaber foretager, ud over det planlagte kon-

trolprogram. I analysen medtages kun vandprøver, der, ud fra information i Jupiter, vurderes at indgå som en del af det plan-
lagte kontrolprogram. Det er for at sikre bedst mulig sammenlignelighed på tværs af selskaber.
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Kontrolgruppen består af 282 selskaber, som målt ved den indvundne vandmængde er lidt 
mindre end grænsen for at indgå i reguleringen.80 Behandlingsgruppen består af 113 selska-
ber, der er omfattet af reguleringen og ikke er meget større end grænsen for regulering. Den 
nedre grænse for kontrolgruppen er sat til 100.000 m3 indvunden vandmængde og den øvre 
grænse for behandlingsgruppen er sat til 500.000 m3. I analysen beskrives udviklingen i over-
skridelsesratioen også for de små og store selskaber, som ikke er indeholdt i kontrolgruppen 
eller behandlingsgruppen. Afgrænsningen af de fire grupper af selskaber er beskrevet i boks 
11.2.

Boks 11.2
Gruppeinddeling	af	sel-
skaber	

Drikkevandsselskaberne er inddelt i følgende fire kategorier: 

Små: Ikke regulerede og med en indvinding af vand (gns. for 2008-2010) lavere end 100.000 
m3 (1.296 selskaber).

Kontrol: Ikke regulerede og med en indvinding (gns. for 2008-2010) større eller lig med 
100.000 m3 (282 selskaber).  

Behandling: Regulerede med en indvinding (gns. for 2008-2010) lavere end 500.000 m3 (113 
selskaber). 

Store: Regulerede med en indvinding (gns. for 2008-2010) større end 500.000 m3 (86 selska-
ber). 

Det samlede datasæt består af i alt 2.208 drikkevandsselskaber. Der er dog udeladt i alt 431 
selskaber, primært fordi der mangler oplysninger i et eller flere år (overvejende meget små 
selskaber). Nogle af de udeladte selskaber består endvidere af selskaber, som efter indførelsen 
af reguleringen i 2011 enten træder ud af eller ind i reguleringen.
 

 

	

Der er over perioden 2008-2016 sket et fald i overskridelsesratioen for alle fire grupper, jf. fi-
gur 11.1. Udviklingen over tid for kontrol- og behandlingsgruppen er nogenlunde ens og tyder 
derfor ikke på, at indførelsen af den økonomiske regulering i 2011 har haft en negativ indvirk-
ning på forsyningssikkerheden målt ved mikrobiologiske overskridelser. Derudover fremgår 
det, at andelen af mikrobiologiske prøver, der er overskredet, er højere for de helt små selska-
ber end for de store selskaber.

  

 

 

__________________ 

80
I Jupiterdatabasen er opgjort den indvundne vandmængde. Grænsen for om et selskab er omfattet af reguleringen er sat ud fra 

selskabets debiterede (solgte) vandmængde. I analysen anvendes den indvundne vandmængde til at bestemme den nedre 
grænse for kontrolgruppen og den øvre grænse for behandlingsgruppen. Den indvundne vandmængde er generelt lidt højere 
end den debiterede vandmængde på grund af vandtab.
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Figur 11.1 Udvikling	i	overskridelsesratio	

Anm.: Den lodrette stiplede linje angiver tidspunktet for indførelse af prislofter (primo 2011). Overskridelsesratioen er antallet 
af prøver, hvor der er en overskridelse af grænseværdien, delt med antallet af prøver.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af udtræk fra Jupiter-databasen (GEUS).

 

 

For formelt at undersøge om udviklingen i overskridelsesratioen for henholdsvis kontrol- og 
behandlingsgruppen har været forskellig, opstilles en flerperiodes difference-in-differences 
model. Denne model estimerer en ”behandlingseffekt”, som angiver ændringen i overskridel-
sesratioen som følge af overgangen til økonomisk regulering med prislofter og effektivise-
ringskrav.81 Figur 11.2 viser, at der for de to grupper ikke er en signifikant forskel i udviklingen 
for overskridelsesratioen efter 2011. Efter 2011 ses endda, at de regulerede selskaber får en 
bedre forsyningssikkerhed (negativ behandlingseffekt) sammenlignet med kontrolgruppen, 
da behandlingseffekten er negativ. Dog er ingen af disse behandlingseffekter signifikante på et 
5 pct. niveau. I 2014 er behandlingseffekten statistisk signifikant på et 10 pct. niveau.

For at teste validiteten af resultaterne er der ligeledes lavet en række følsomhedsanalyser. Re-
sultatet af disse er præsenteret i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2021). Det gælder ikke 
for nogen af følsomhedsanalyserne, at der findes en signifikant negativ effekt af reguleringen 
på forsyningssikkerheden målt ved mikrobiologiske overskridelser. Til gengæld fås i enkelte 
følsomhedsanalyser for nogle år en statistisk signifikant forbedring i forsyningssikkerheden 
for de selskaber, der er inkluderet i den økonomiske regulering.

  

 

 

__________________ 

81
Den valgte model er analog til ligning 5 i Schmieder mfl. (2019). I estimationen er 2008 basisår. Modellen er videre beskrevet i 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2021). 
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Figur 11.2 Estimeret	behandlingseffekt	år	for	år	

 

-0,1

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Behandlingseffekt

 
Anm.: De røde prikker viser den estimerede behandlingseffekt (set i forhold til år 2008), mens de grå linjer angiver 95 pct. kon-
fidensintervaller.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Jupiter-databasen (GEUS).

 

 

11.3 Sammenhængen	mellem	økonomisk	effektivitet	og	forsyningssikkerhed	

For at undersøge sammenhængen mellem økonomisk effektivitet og forsyningssikkerhed er 
der ligeledes lavet en analyse af, om selskaber med en høj økonomisk effektivitet også har dår-
ligere forsyningssikkerhed. Selskaber vil i den økonomiske benchmarking vurderes mere ef-
fektive, hvis de har lave omkostninger sammenlignet med andre, lignende selskaber. Som ud-
lagt i kapitel 7 indgår forsyningssikkerhed ikke i den nuværende benchmarking af selska-
berne. Hvis det er omkostningstungt for selskaberne at levere en god forsyningssikkerhed, 
kan det derfor være, at de selskaber, der kategoriseres som effektive, som følge af at de har 
lave omkostninger, har opnået deres placering på bekostning af god forsyningssikkerhed.  

I tråd med konklusionen af kvasieksperimentet finder denne analyse imidlertid heller ikke, at 
selskaber, der er mere effektive i benchmarkingen, har lavere forsyningssikkerhed. Data-
grundlaget og metoden for denne analyse er dog ikke baseret på samme metode som kvasi-
eksperimentet beskrevet ovenfor på grund af manglende data. Data er således ikke tilgænge-
lige langt tilbage i tid, og giver derfor ikke mulighed for, at man kan følge udviklingen før og 
efter indførelsen af reguleringen.

I benchmarkingmodellerne udtrykkes effektiviteten i en effektivitetsscore. Sammenhængen 
mellem økonomisk effektivitet og forsyningssikkerhed undersøges ved at se på, om selskaber 
med en høj effektivitetsscore har lavere forsyningssikkerhed. Forsyningssikkerhed bliver i 
denne analyse målt ved de forskellige indikatorer for forsyningssikkerhed præsenteret i per-
formancebenchmarkingen samlet i et simpelt sammenvægtet indeks for forsyningssikkerhed, 
jf. boks 11.3.
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Boks 11.3
Indeks	for	forsynings-
sikkerhed	

For at kunne sammenligne økonomisk effektivitet og forsyningssikkerhed, målt ved flere for-
skellige indikatorer på en gang, er konstrueret et samlet forsyningssikkerhedsindeks. 

 

Forsyningssikkerhedsindekset er et relativt simpelt mål, hvor selskabernes performance in-
den for de forskellige indikatorer normaliseres for hver indikator og sammenvægtes ligeligt til 
en gennemsnitlig indeksscore.

For drikkevand er indekset sammensat af fire indikatorer for forsyningssikkerhed: forbruger-
afbrydelsesminutter (ikke-planlagte), ledningsbrud, mikrobiologiske overskridelser og vand-
tab. Hver af disse fire indikator normaliseres til en skala gående mellem 0 og 1. Det selskab, 
der præsterer bedst, tildeles således værdien 0 og det selskab, der præsterer dårligst på den 
pågældende indikator, tildeles værdien 1. 

For hvert selskab samles de fire normaliserede værdier sammen i et ligeligt vægtet gennem-
snit. En høj værdi af forsyningssikkerhedsindekset er derfor et udtryk for dårlig forsyningssik-
kerhed, mens en værdi tæt på 0 er et udtryk for god forsyningssikkerhed. Hvis indekset er lig 
1, betyder det, at det selskab har præsteret den dårligste forsyningssikkerhed på tværs af alle 
indikatorerne. 
 

 

	

Der er ikke tegn på, at store drikkevandsselskaber med høj økonomisk effektivitet præsterer 
dårligere på forsyningssikkerhed, jf. figur 11.3. I figuren ses ud af X-aksen den økonomiske ef-
fektivitet opgjort ud fra effektivitetsscoren fra benchmarkingmodellerne. Y-aksen er det sam-
menvægtede indeks for forsyningssikkerhed. Jo højere værdi på Y-aksen jo dårligere forsy-
ningssikkerhed. 

Der er ikke en tæt sammenhæng mellem forsyningssikkerhed og økonomisk effektivitet. Den 
indlagte tendenslinje i figuren tyder dog på, at økonomisk effektive selskaber i højere grad 
også har en god forsyningssikkerhed. Der er således ikke tegn på, at drikkevandsselskaber har 
opnået en høj selskabsøkonomisk effektivitet på bekostning af god forsyningssikkerhed. 82 Det 
fremgik endvidere i kapitel 4, at vandtabet i selskaberne er faldet siden 2011. Dette peger hel-
ler ikke på, at indførelsen af reguleringen i 2011 har ledt til dårligere forsyningssikkerhed i 
selskaberne. 

  

 

 

__________________ 

82
Tendenslinjens negative hældning er statistisk signifikant på et 1 pct. niveau.  
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Figur 11.3 Sammenhæng	mellem	forsyningssikkerhed	og	økonomisk	effektivitet	for	
store	drikkevandsselskaber	
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Anm.: Forsyningssikkerhedsindekset er et gns. for normaliseret data for fire forskellige parametre for forsyningssikkerhed (af-
brydelser i leveringen, overskridelser af grænseværdien i vandprøver, vandtab og ledningsbrud). Hvis indekset er lig 1, har 
dette selskab den laveste forsyningssikkerhed for alle observationer på alle parametre. Den blå linje er en tendenslinje for sam-
menhængen.

Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Miljøstyrelsens performancebenchmarking fra 2019 og 2020 (2018-2019 data) og For-

syningssekretariatets SFA benchmarking fra 2020 (2018-2019 data).
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 Kapitel 12 
Forbrugernes	gevinst	ved	bedre	forsyningssikker-
hed	

12.1 Hovedbudskaber	

En nylig analyse har opgjort forbrugernes betalingsvilje knyttet til to centrale indikatorer for 
forsyningssikkerhed for drikkevandsektoren. For ikke-planlagte afbrydelser i leveringen af 
vand blev fundet en værdi på ca. 5,5 kr. per minut per år per forbruger i markedspriser. Det 
svarer til en værdi på 4,3 kr. per minut per år i faktorpriser.

Som en indikator for den sundhedsmæssige kvalitet af det leverede drikkevand er set på ande-
len af vandprøver med mikrobiologiske overskridelser ud fra fastsatte grænseværdier. Her er 
fundet en betalingsvilje per forbruger på 90 kr. per år for én overskridelse mindre per 1.000 
vandprøver. Før skat svarer det til 70 kr.  

Der er usikkerhed knyttet til at opgøre sådanne betalingsviljer. Potentielt kan såkaldt hypote-
tisk bias trække i retning af, at de pågældende værdier er overvurderet, dvs. at forbrugerne i 
undersøgelsen ikke i realiteten ønsker at betale et ligeså højt beløb, som de giver udtryk for i 
deres svar til undersøgelsen. Men modsat kan der også argumenteres for, at de pågældende 
værdier burde være væsentlig højere for virksomheder, hvor vand er afgørende for produktio-
nen eller for arbejdspladser med mange ansatte. 

Overordnet vurderes det, at der er en risiko for, at forbrugernes betalingsvilje for indikatoren 
for sundhedsmæssig kvalitet er overvurderet. Det skyldes, at der her indgår små sandsynlig-
heder og sundhedsrisici, som begge kan være vanskelige at forholde sig til for de personer, 
som har deltaget i den bagvedliggende opgørelse af værdien af bedre forsyningssikkerhed.

Bruges de to ovennævnte betalingsviljer til at opgøre omkostningen for forbrugerne ved ikke-
planlagte afbrydelser og mikrobiologiske overskridelser, fås for kunderne i de fleste drikke-
vandsselskaber en ret lav omkostning. Men i nogle tilfælde er der relativt store overskridelser, 
som indebærer en meget stor omkostning for et drikkevandsselskabs kunder. Det indebærer, 
at man ikke uden videre kan indføre økonomiske sanktioner eller belønninger til selskaberne 
baseret på de ovennævnte betalingsviljer.

Der er ikke lavet tilsvarende opgørelser af forbrugernes betalingsvilje for bedre forsyningssik-
kerhed på spildevandsområdet. For nogle indikatorer for forsyningssikkerhed for spilde-
vandsselskaberne – selskabernes udledning af skadelige stoffer til vandmiljøet – er der imid-
lertid allerede i dag et økonomisk incitament i form af grønne afgifter.  

12.2 Betalingsvilje	for	ændringer	i	forsyningssikkerheden	

Et økonomisk incitament til bedre forsyningssikkerhed i vandselskaberne bør ideelt set have 
en størrelse, som svarer til forbrugernes marginale betalingsvilje for bedre forsyningssikker-
hed. Den økonomiske benchmarking af selskaberne vil også være mere retvisende ud fra en 
samfundsøkonomisk betragtning, hvis omkostningen ved manglende forsyningssikkerhed 
medregnes sammen med selskabets øvrige omkostninger. For at omkostningen ved mang-
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lende forsyningssikkerhed kan indregnes som en omkostning, skal denne også kunne værdi-
sættes. Det er derfor vigtigt at have opgørelser af værdien af bedre forsyningssikkerhed for 
forbrugerne.   

En nylig analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2020c) har opgjort husholdninger-
nes betalingsvilje knyttet til ændringer i to væsentlige indikatorer for drikkevandsselskaber-
nes forsyningssikkerhed. De to udvalgte indikatorer er følgende:

» Sikkerhed i leveringen (opgjort som ikke-planlagte afbrydelsesminutter i leveringen)
» Sundhedsmæssig kvalitet/risiko ved det leverede vand (målt ved andelen af vandprøver 

med mikrobiologiske overskridelser ud fra fastsatte grænseværdier)

 

 

Analysen finder, at husholdningerne har en betalingsvilje på mellem 2-7 kr. per år per minuts 
ændring i antallet af ikke-planlagte afbrydelsesminutter. Hvis man undlader at medtage delta-
gere, hvor der ud fra forskellige kriterier kan være tvivl om kvaliteten af besvarelsen, fås en 
marginal betalingsvilje på 5-6 kr. per år per minut. 

På den baggrund vurderes, at 5,5 kr. per år per minut kan opfattes som et centralt estimat for 
betalingsviljen knyttet til sikkerhed i leveringen. Analysen afspejler betalingsviljen i markeds-
priser, som er inklusive moms og andre varerelaterede afgifter. I faktorpriser svarer de 5,5 kr. 
til 4,3 kr. per minut per år.83  

I forhold til den sundhedsmæssige kvalitet af drikkevandet (mikrobiologiske overskridelser) 
tyder analysen på, at husholdningerne har en betalingsvilje svarende til 90 kr. per år for én 
overskridelse mindre per 1.000 prøver, dvs. en ændring på 0,1 pct. point i overskridelsesrati-
oen. I faktorpriser svarer dette til 70 kr. per år for én overskridelse mindre per 1.000 vand-
prøver.84 

Der er usikkerhed ved disse estimater. For eksempel er det formentlig vanskeligt for delta-
gerne i undersøgelsen at vurdere den sundhedsmæssige risiko knyttet til mikrobiologiske 
overskridelser. Det er endvidere fremhævet i litteraturen, at man ofte overvurderer risikoen 
for hændelser, der indtræffer med meget lille sandsynlighed, og at gevinsten ved en reduktion 
af en risiko for en negativ hændelse, som i forvejen er meget lille, kan blive overvurderet. Det 
skal bl.a. ses i lyset af, at den relative forbedring kan skabe en illusion om, at forbedringen er 
større, end den i virkeligheden er. Der kan derfor være en risiko for, at den udtrykte villighed 
til at betale for en reduktion i de mikrobiologiske overskridelser kan være overvurderet, jf. 
Konkurrence og Forbrugerstyrelsen (2020c).

De estimerede betalingsviljer er baseret på oplysninger indsamlet i 2020 og er derfor i 2020 
prisniveau. Til at opgøre betalingsviljen i kommende år bør man korrigere med stigningen i 
BNP per indbygger. Årsagen til, at man bør korrigere med udviklingen i BNP per indbygger, er, 
 

 

__________________ 

83
Omregningen fra markedspriser til faktorpriser er baseret på den af Finansministeriet anbefalede nettoafgiftsfaktor, der i den 

seneste opgørelse per 26. april 2019 er opgjort til 28 pct., jf. https://fm.dk/media/10196/dokumentationsnotat-om-opgoerelse-
af-nettoafgiftsfaktoren.pdf 
84

I analysen er taget udgangspunkt i, at der for alle selskaber som helhed i gennemsnit er 5 ud af 1.000 prøver, hvor der er en 
overskridelse baseret på tal for året 2018 i performancebenchmarkingen. Her ses på de overskridelser, der kan tilskrives drik-
kevandsselskabernes ansvar. Bemærk, at dette svarer til en overskridelsesratio på 0,5 pct., hvilket er væsentlig mindre end de 
overskridelsesratioer, der fremgik i figur 11.1 i kapitel 11.  Årsagen til dette er, at overskridelsesratioen i kapitel 11 alene er 
beregnet for lovpligtige prøver, der er en del af det obligatoriske lovprogram, mens der i performancebenchmarkingen også 
medtages akkrediterede egenkontrolprøver. En del især større selskaber udfører mange af disse akkrediterede egenkontrolprø-
ver, hvilket giver udslag i en lavere overskridelsesratio samlet set for drikkevandsselskaberne omfattet af økonomisk regule-
ring. Derudover vedrører figurerne i kapitel 11 en anden periode end den omfattet af performancebenchmarkingen, og på grund 
af et skift i den måde der foretages vandprøver på, kan det være svært at sammenligne andelen af mikrobiologiske overskridel-
ser i de to perioder. 

 

 

https://www.fm.dk/media/10196/dokumentationsnotat-om-opgoerelseaf-nettoafgiftsfaktoren.pdf
https://www.fm.dk/media/10196/dokumentationsnotat-om-opgoerelseaf-nettoafgiftsfaktoren.pdf
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at der må forventes at være en positiv sammenhæng mellem betalingsvilje og indkomstudvik-
ling, jf. Finansministeriet (2017). For også at tage højde for prisudviklingen kan udviklingen i 
BNP per indbygger i løbende priser anvendes.

I resten af dette kapitel redegøres kort for den anvendte metode til at opgøre betalingsviljen 
og det beskrives, hvorfor det i undersøgelsen blev valgt at fokusere på to indikatorer for forsy-
ningssikkerhed for drikkevandsselskaber, herunder hvorfor der ikke er foretaget lignende be-
regninger for spildevandsselskaber.

12.3 Metode	og	sammenligning	med	tidligere	undersøgelser	

Vandforbrugerne har ikke mulighed for at skifte selskab for at opnå fx en højere forsyningssik-
kerhed, selv om forbrugeren selv måtte ønske det. Når vandforbrugerne ikke kan skifte sel-
skab, er det ikke muligt at bruge faktiske markedsdata til at opgøre forbrugernes betalingsvilje 
for forsyningssikkerhed og service.

Derfor blev i Konkurrence og forbrugerstyrelsen (2020c) anvendt en spørgeskemabaseret 
værdisætningsmetode. Konkret blev anvendt et såkaldt valghandlingseksperiment (choice ek-
speriment). I valghandlingseksperimenter skal respondenterne vælge mellem forskellige hy-
potetiske alternativer, hvor drikkevandsforsyningen er beskrevet ved forskellige parametre 
for den leverede ydelse (forsyningssikkerhed, kundeservice, årlig omkostning m.v.). Valghand-
lingseksperimenter er en af de mest almindeligt anvendte hypotetiske værdisætningsmetoder. 
Metoden er særligt anvendelig, når man vil belyse betalingsviljen for forskellige egenskaber 
ved det produkt, som man analyserer.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de estimerede betalingsviljer ved hypotetiske værdi-
sætningsmetoder afspejler forbrugernes egen (privatøkonomiske) værdisætning af de forskel-
lige forbedringer af forsyningssikkerhed m.v. Sådanne betalingsviljer anvendes i praksis ofte 
som et mål for den samfundsøkonomiske gevinst per husholdning ved forbedringer i det rele-
vante gode. Der kan imidlertid være forskel mellem den samfundsøkonomiske gevinst og den 
privatøkonomiske gevinst målt ved private forbrugeres betalingsvilje. Det vil være tilfældet, 
hvis der er eksterne effekter, som forbrugerne ikke medtager i deres vurdering af, hvor meget 
mere de vil betale for fx øget forsyningssikkerhed.

Der er en række kendte udfordringer med hypotetiske værdisætningsstudier, som der er taget 
højde for i udformningen af undersøgelsen og i forskellige former for test af resultaterne. En 
ofte fremhævet udfordring er således, hvorvidt hypotetiske værdisætningsundersøgelser gi-
ver for høje betalingsviljer, fordi respondenterne ikke i praksis kommer til at betale de beløb, 
de giver udtryk for i deres svar (såkaldt hypotetisk bias). Forskningen tyder imidlertid på, at 
man kan begrænse og muligvis helt fjerne hypotetisk bias på forskellige måder. En måde at 
gøre dette på er, hvis det kan synliggøres for respondenterne, at deres svar faktisk kan komme 
til at påvirke deres udgifter til drikkevand i fremtiden. Det vil sige, at en potentiel hypotetisk 
bias mindskes, hvis respondenten er opmærksom på, at svarene kan få økonomiske konse-
kvenser i virkeligheden. Det er i spørgeskemaet understreget, at dette kan ske med henvisning 
til, at undersøgelsen udføres af den myndighed, der udmønter den økonomiske regulering af 
vandselskaberne. I undersøgelsen er også brugt andre tiltag fra litteraturen til at fjerne hypo-
tetisk bias, jf. Penn og Hu (2018), Carson og Groves (2007) samt Cummings og Taylor (1999).

Undersøgelsen lever også op til en række andre etablerede validitetskriterier. For eksempel 
stiger betalingsviljen med størrelsen på den vurderede forbedring. Det vil sige, at den estime-
rede betalingsvilje er højere, når forbedringen i forsyningssikkerhed er stor sammenlignet 
med små forbedringer.

Der er lavet en række undersøgelser af betalingsviljen for øget forsyningssikkerhed, men fler-
tallet af disse undersøgelser er for lande, hvor vandforsyningens tilstand er meget dårligere 
end for Danmark. Disse kan ikke bruges til sammenligning. Resultater fra to undersøgelser, 
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hvor det giver mening at sammenligne, peger i retning af, at de fundne betalingsviljer for Dan-
mark ikke er specielt høje. Således er fundet værdier på 9,9 og 73 kr. per år per reduceret af-
brydelsesminut i hhv. Lanz og Provins (2015) samt Willis mfl. (2005). Det er højere end de 5-6 
kr. per minut fundet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2020c).

I forhold til vandkvalitet finder Willis mfl. (2005) en betalingsvilje, som justeret for inflation i 
dag svarer til 96 kr. per ændring på 0,1 pct. point i overskridelsesratioen. Det er meget tæt på 
de 90 kr. per år for en tilsvarende ændring i overskridelsesratioen fundet for Danmark. Som 
nævnt kan der dog generelt være udfordringer forbundet med at opgøre betalingsviljen knyt-
tet til sundhedsrisici, som kan være vanskelige at vurdere for, og hvor respondenten skal for-
holde sig til små sandsynligheder. Det indebærer en risiko for, at betalingsviljen for at ændre 
på overskridelsesratioen overvurderes.

  

12.4 Andre	forbrugere	og	andre	indikatorer	for	forsyningssikkerhed	

De nævnte tal for betalingsviljen for forsyningssikkerhed vedrører vandforsyningen til almin-
delige husholdninger. Disse tal anvendes i det følgende som indikator for omkostningen ved 
manglende forsyningssikkerhed for alle kunder i vandselskaberne, dvs. også private virksom-
heder og offentlige arbejdspladser.

Der er flere grunde til dette. For det først er der ikke identificeret tilsvarende analyser, som 
belyser erhvervsdrivendes omkostninger, når der er svigt i forsyningssikkerheden for vand. 
For det andet opgøres i performancebenchmarkingen alene gennemsnitlige ikke-planlagte af-
brydelsesminutter for alle kunder. Der er således ikke separate opgørelser for forskellige kun-
degrupper.

For mange mindre arbejdspladser med få ansatte virker det plausibelt, at omkostningen eller 
genen ved manglende forsyningssikkerhed er på niveau med husholdningernes betalingsvilje. 
Her anvendes vand på samme måde som i husholdningerne (fx til drikke og madlavning, skyl i 
toilet, rengøring osv.).85 Men på arbejdspladser med mange ansatte eller hvor vand udgør et 
vigtigt input i produktionen (fx restauranter og fødevarevirksomheder), må det forventes, at 
omkostningen ved afbrydelser i leveringen eller svigt i vandkvalitet kan være væsentlig højere 
end for en familie. Isoleret set trækker dette i retning af, at de samlede omkostninger ved 
manglende forsyningssikkerhed undervurderes, når man anvender betalingsviljer for hus-
holdninger til at opgøre omkostningen ved manglende forsyningssikkerhed for alle kunder.

  

 

I analysen af husholdningernes betalingsvilje for forsyningssikkerhed er alene set på ikke-
planlagte afbrydelser og mikrobiologiske overskridelser.86 Der er således en række af indikato-
rerne for forsyningssikkerhed i performancebenchmarkingen, som ikke er værdisat i Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsen (2020c).  

At der blev fokuseret på disse to indikatorer for forsyningssikkerhed for drikkevandsselska-
berne – og ingen for spildevandsselskaberne – afspejler, at der ud fra metodiske hensyn og 
hensyn til den videre anvendelse af resultaterne blev anvendt en række kriterier for udvælgel-
sen af indikatorer fra performancebenchmarkingen:  

 

 

__________________ 

85
Der kan dog argumenteres for, at genen på mange mindre arbejdspladser er lidt mindre end for en familie, da man typisk op-

holder sig flere timer i hjemmet end på arbejde.
86

I analysen blev også set på andre parametre i form af forbedret kundeservice (i form af længere åbningstider samt hurtigere 
besvarelser på henvendelser) og blødgøring af vandet. Disse er dog ikke relevant i forhold til forsyningssikkerhed og beskrives 
derfor ikke yderligere her.
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For det første forudsætter den spørgeskemabaserede metode, at man på en rimeligt klar og 
konkret måde kan beskrive konsekvensen for forbrugerne ved ændringer i niveauet af en gi-
ven indikator for forsyningssikkerhed.

For det andet blev der lagt vægt på at udvælge indikatorer, hvor der er gode data på selskabs-
niveau, som er baseret på faktiske opgørelser i stedet for modelbaserede mål. Årsagen til dette 
er, at det ikke forekommer realistisk at indføre en økonomisk sanktion eller belønning ud fra 
en indikator for forsyningssikkerhed, som er baseret på en beregning med forholdsvis stor 
usikkerhed. Det er en medvirkende årsag til, at indikatoren for overløb for spildevandsselska-
ber ikke indgik i opgørelsen, da der er knyttet relativ stor usikkerhed til denne parameter, jf. 
EnviDan (2020).

Endelig blev fravalgt indikatorer, som i forvejen er omfattet af økonomisk incitamentsbaseret 
regulering i form af fx en grøn afgift. Selskaberne pålægges således allerede afgifter knyttet til 
flere af de indikatorer for forsyningssikkerhed, der indgår i performancebenchmarkingen. Det 
gælder for spildevandsselskabernes udledning af forskellige skadelige stoffer til vandmiljøet 
og drikkevandsselskabernes vandtab, jf. kapitel 8. Ideelt set skal en grøn afgift afspejle skaden 
for samfundet ved øget udledning. Hvis den grønne afgift er fastlagt på den måde, vil det inde-
bære en uhensigtsmæssig dobbeltregulering at indføre en ekstra sanktion (eller belønning) ud 
fra forsyningssikkerhedshensyn.

Der blev i forbindelse med opgørelsen af familiers betalingsvilje for de to indikatorer for for-
syningssikkerhed for drikkevand gennemført mere dybdeborende kvalitative interviews, jf. 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2020c). Disse kvalitative interviews tyder på, at forsy-
ningssikkerhed er en afgørende parameter for forbrugernes tilfredshed med deres vandsel-
skab. Der må således forventes at være meget overlap mellem forsyningssikkerheden i et 
vandselskab og forbrugernes generelle tilfredshed med vandselskabet. Dette harmonerer 
med, at forbrugerne ikke synes at være villige til at betale en højere vandpris for forbedret 
kundeservice.

12.5 Omkostningen	for	forbrugerne	ved	manglende	forsyningssikkerhed	

Niveaet af afbrydelser og mikrobiologiske overskridelser er opgjort til at indebære et velfærd-
stab for alle forbrugerne svarende til ca. 700 mio. kr. per år. Knap en tredjedel af dette kan til-
skrives ikke-planlagte afbrydelsesminutter, mens den øvrige del er knyttet til mikrobiologiske 
overskridelser. Selv om der er usikkerhed forbundet med opgørelsen af dette tal, så under-
streger størrelsesordenen, at en god forsyningssikkerhed prioriteres højt af forbrugerne.

I tabel 12.1 er lavet en opgørelse af, hvor meget omkostningen ved manglende forsyningssik-
kerhed udgør for de 173 drikkevandsselskaber, som er omfattet af den økonomiske regulering 
per 1. januar 2021, og hvor der foreligger data i performancebenchmarkingen. I beregningen 
er forbrugernes velfærdstab sat i forhold til de enkelte selskabers indtægter opgjort som ind-
tægtsrammen fratrukket de ikke-påvirkelige omkostninger, som fx skatter.

Det fremgår, at for langt de fleste selskaber er der ingen eller kun en meget lille omkostning 
for forbrugerne knyttet til manglende forsyningssikkerhed. Således udgør omkostningen for 
forbrugerne som følge af ikke-planlagte afbrydelser højst 0,27 pct. af indtægtsrammen for 
halvdelen af selskaberne. Ses på mikrobiologiske overskridelser har mindst 80 pct. af selska-
berne ingen overskridelser, og der er derfor ikke en omkostning for forbrugerne.
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Tabel 12.1 Forbrugernes	omkostning	ved	manglende	forsyningssikkerhed	i	drikke-
vandsselskaber	

 Ikke-planlagte	

afbrydelser

(omk.	i	pct.	af	

indtægtsramme)

Mikrobiologiske

overskridelser

(omk.	i	pct.	af

indtægtsramme)

	

	

	

10 pct. fraktil 0 0

20 pct. fraktil 0 0

30 pct. fraktil 0,03 0

40 pct. fraktil 0,09 0

50 pct. fraktil 0,27 0

60 pct. fraktil 0,92 0

70 pct. fraktil 2,10 0

80 pct. fraktil 4,21 0

90 pct. fraktil 9,74 12,86

95 pct. fraktil 15,00 69,47

Gennemsnita) 3,27 15,96

Note	a):	Simpelt gns. af forbrugernes omkostning opgjort i faktorpriser i pct. af indtægtsramme for de enkelte selskaber.

Anm.: Fordeling af omkostning for ikke-planlagte afbrydelser er baseret på tal for afbrydelser for 2017, 2018 og 2019 fra per-
formancebenchmarkingen. Fordeling af omkostning knyttet til mikrobiologiske overskridelser er baseret på tal for 2018 og 
2019. Hvert år indgår i beregningen separat, dvs. der ses ikke på gns. over flere år for hvert selskab. Forbrugernes omkostning 
er sat i forhold til selskabernes indtægtsramme ekskl. ikke-påvirkelige omkostninger, som fx skatter.

Kilde: Egne beregninger

 
 

Det ses imidlertid også af tabellen, at der i en mindre del af selskaberne er svigt i forsynings-
sikkerheden, som indebærer en meget høj omkostning for forbrugerne opgjort i pct. af selska-
bets indtægtsramme. Omkostningen er så høj for nogle selskaber, at den gennemsnitlige om-
kostning for alle selskaber også er ganske høj. Det gælder specielt for mikrobiologiske over-
skridelser, hvor den gennemsnitlige omkostning på tværs af selskaber (og de to medtagne år) 
svarer til knap 16 pct. af indtægtsrammerne.

Dette afspejler, at der i nogle selskaber i nogle år er et højt antal ikke-planlagte afbrydelser el-
ler en høj andel af prøver med mikrobiologiske overskridelser. Som beskrevet ovenfor er der 
også en risiko for, at den opgjorte betalingsvilje kan være overvurderet for mikrobiologiske 
overskridelser.

I fastlæggelsen af en model for økonomiske sanktioner eller belønninger er det nødvendigt at 
tage højde for, at der i nogle tilfælde er så store svigt i forsyningssikkerheden, at det i realite-
ten ikke giver mening at pålægge en økonomisk sanktion eller give en belønning. Det vil give 
en urealistisk stor påvirkning af nogle selskabers økonomi i nogle år. Der er derfor behov for, 
at ekstreme afbrydelser i forsyningssikkerheden ikke får en for markant indflydelse i den øko-
nomiske incitamentsmodel til bedre forsyningssikkerhed. Samtidig er det dog også vigtigt at 
udforme modellen, så det så vidt muligt er alle selskaber, der har et incitament til at opnå 
bedre forsyningssikkerhed.
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Kapitel 13 
Modeller	for	incitamenter	til	forsyningssikkerhed	

13.1 Hovedbudskaber	

Der fremlægges i dette kapitel mulige modeller for sanktioner/belønninger til drikkevandssel-
skaberne baseret på selskabernes ikke-planlagte afbrydelsesminutter og mikrobiologiske 
overskridelser. Sanktionerne/belønningerne baserer sig i modellerne på opgjorte betalingsvil-
jer for forbrugerne for forbedringer i selskabernes forsyningssikkerhed. Niveauet for sanktio-
nen/belønningen for det enkelte selskab beregnes som et gennemsnit af omkostningen ved 
manglende forsyningssikkerhed i de foregående tre år. 

Nogle selskaber kan i nogle år have et meget højt antal ikke-planlagte afbrydelser eller en høj 
andel af prøver med mikrobiologiske overskridelser. Derfor bør det overvejes at indføre mo-
dellerne med nogle forsigtighedshensyn, som sikrer, at et selskabs samlede sanktion i det en-
kelte år ikke kommer til at udgøre en for stor andel af selskabets indtægtsramme. I de frem-
lagte modeller omfatter forsigtighedshensynene dels et loft over selskabets samlede sanktion i 
forhold til selskabets indtægtsramme og dels en nedjustering af størrelsen af hhv. ikke-plan-
lagte afbrydelsesminutter og mikrobiologiske overskridelser, hvis der i et enkelt år er et me-
get højt antal afbrydelsesminutter eller en meget høj andel af overskredne prøver.  

For begge indikatorer er der vist beregninger for en gradvis indfasning af sanktion/belønning 
over en årrække på 8 år (fx 2022-2029) hhv. 12 år (fx 2022-2029). Perioden 2022-2025 fun-
gerer i de fremlagte modeller som en annonceringsperiode, hvor selskaberne får mulighed for 
at justere deres forsyningssikkerhed, givet at de kender forløbet for indfasningen. Selvom mo-
dellerne først indfases fra år 2026, vil de således allerede i årene 2022-2025 give selskaberne 
incitament til en god forsyningssikkerhed, fordi selskaberne senere vil blive sanktioneret/be-
lønnet på baggrund af forsyningssikkerheden i disse år.

13.2 Baggrund	for	de	fremlagte	modeller	

Der fremlægges to modeller, som kan give drikkevandsselskaberne incitament til god forsy-
ningssikkerhed. De fremlagte modeller vil konkret bidrage til at give drikkevandsselskaberne 
økonomisk incitament til at reducere antallet af ikke-planlagte afbrydelsesminutter i vandfor-
syningen samt til at forbedre vandkvaliteten ved at mindske andelen af mikrobiologiske over-
skridelser til gavn for forbrugerne. Ingen af disse to mål for forsyningssikkerhed er underlagt 
anden økonomisk regulering. Det er således fx ikke muligt at udstede bøder til selskaber, som 
har mikrobiologiske overskridelser, jf. kapitel 5.

Der blev i kapitel 6 præsenteret en række principper for, hvordan en sanktion/belønning bør 
konstrueres. Her fremgik det blandt andet, at sanktionen/belønningen skulle fastsættes sva-
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rende til forbrugernes marginale betalingsvilje for forbedringer, og at de skulle baseres på ab-
solutte niveauer af forsyningssikkerhed frem for selskabernes præstation i forhold til andre 
selskaber.87  

Det fremgik også, at en sanktion/belønning ideelt set bør gives til alle niveauer af forsynings-
sikkerhed. Man bør derfor principielt set ikke lave en model, hvor det alene er få selskaber 
med meget dårlig (eller meget høj) forsyningssikkerhed, der sanktioneres (belønnes), jf. Willi-
amson (2001).  

I den praktiske udformning af modellen er det imidlertid nødvendigt at begrænse størrelsen 
på den samlede sanktion. Således viser beregningerne i kapitel 12, at selvom omkostningen 
ved manglende forsyningssikkerhed for de fleste selskaber er lille i forhold til selskabernes 
indtægtsramme, kan den for nogle selskaber i nogle år udgøre en uforholdsmæssigt stor andel. 
Man kan fx forhindre, at sanktionen bliver for stor for det enkelte selskab på følgende måder:

» sanktionen/belønning baseres på et gennemsnit af tre års observationer
» selskaber med hhv. ikke-planlagte afbrydelsesminutter eller andel af prøver med mikrobio-

logiske overskridelser over et fastsat højt niveau (nedjusteringsgrænse) i et givent år, får 
nedjusteret minutter eller andelen af overskridelser til den respektive nedjusteringsgrænse 
i dét år (inden gennemsnittet beregnes)

» der indføres for hhv. afbrydelsesminutter og mikrobiologiske overskridelser et loft over 
den samlede sanktions størrelse i det enkelte selskab i forhold til selskabets indtægts-
ramme (ekskl. ikke-påvirkelige omkostninger).

 

 

 

Endvidere er der lagt op til, at modellerne for sanktion/belønning indfases over en årrække. 
Det giver selskaberne mulighed for at reagere på modellens incitamenter og forbedre forsy-
ningssikkerheden, inden selskaberne stilles over for sanktionen. Der er således også et incita-
ment forbundet med, at selskaberne kan forudse, at de senere vil få en lavere sanktion eller en 
højere belønning, hvis de forbedrer forsyningssikkerheden.  

Samtidig er der ikke tegn på, at forsyningssikkerheden er dårlig eller forværres over tid som 
følge af den økonomiske regulering med effektiviseringskrav, jf. kapitel 4 og kapitel 11.88 Dette 
peger i retning af, at der ikke er behov for en hurtig indfasning, som kan risikere at indebære 
store tilpasningsomkostninger i selskaberne.  

Der fremlægges konkret modeller, hvor selskaberne i fire år efter annonceringen af sanktions-
modellerne i fx starten af 2022, dvs. i perioden 2022-2025, ikke får en sanktion/belønning. I 
2026 får selskaberne så en sanktion/belønning baseret på deres ikke-planlagte afbrydelsesmi-
nutter og en sanktion, hvis de har mikrobiologiske overskridelser i årene 2022-2024. 

Tilskyndelse til et hensigtsmæssigt niveau af forsyningssikkerhed vil i princippet både kunne 
opnås igennem en sanktion og en belønning, jf. kapitel 6. I reguleringen af elnetselskaber i 
Danmark gøres i praksis brug af en sanktion, mens det enkelte elnetselskab i Norge både kan 
gives en sanktion eller en belønning afhængigt af, om det klarer sig dårligere eller bedre end 
gennemsnittet af selskaberne.

 

 

__________________ 

87
Fastsættelse ud fra absolutte niveauer af forsyningssikkerhed skyldes, at forbrugerne må formodes at være mere interesse-

rede i de absolutte end i de relative niveauer. 
88

Der ser dog ud til, at de gennemsnitlige afbrydelsesminutter er steget i perioden 2017-2019, jf. kapitel 4. 
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Der fremlægges på den baggrund en model, hvor drikkevandsselskaberne både kan sanktione-
res og belønnes. Konkret vil selskaber blive belønnet, hvis de klarer sig godt relativt til et ”ac-
ceptabelt niveau” af forsyningssikkerhed, mens selskaber vil blive sanktioneret, hvis de klarer 
sig dårligere end det acceptable niveau. Det forventes ud fra de fremlagte modeller, at beløn-
ningen vil være mindre end sanktionen. Det afspejler, at der er nogle selskaber, som har en re-
lativt dårlig forsyningssikkerhed, og hvor sanktionen derfor er relativ stor. Den langsomme 
indfasning giver, som nævnt, selskaberne mulighed for at forbedre deres forsyningssikkerhed, 
så de ikke vil få en sanktion.  

Som omtalt i kapitel 7 tyder flere analyser på, at der er et stort effektiviseringspotentiale i 
vandselskaberne. På den baggrund forekommer det hensigtsmæssigt, at sanktionen for selska-
ber med dårlig forsyningssikkerhed er større end belønningen for selskaber med god forsy-
ningssikkerhed.  

13.3 Model	for	afbrydelsesminutter	

Der fremlægges en model for ikke-planlagte afbrydelsesminutter, hvor det acceptable niveau 
er tre minutter per husholdning per år i gennemsnit. Dermed præsenteres beregninger for en 
incitamentsmodel for afbrydelsesminutter, hvor selskaberne både kan få en sanktion og en be-
lønning.  

Den samlede sanktion/belønning beregnes som et gennemsnit over flere år, og der sættes et 
loft over, hvor meget den samlede sanktion/belønning kan udgøre af det enkelte selskabs ind-
tægtsramme ekskl. ikke-påvirkelige omkostninger (IPO). Det kombineres med en lang indfas-
ning over otte år. Der præsenteres også beregninger med en endnu længere (12-årig) indfas-
ningsperiode. Således indfases modellen fra 2026. Desuden indfases sanktionen/belønningen 
fra 1 kr. til 4,3 kr., og loftet indfases fra 0,5 til 2 pct. fra 2026 til 2029 i den ene model og fra 
2026-2033 i den anden, jf. tabel 13.1. De henholdsvis fire og otte indfasningsår er ekskl. den 
fireårige annonceringsperiode (fx 2022-2025). 

Loftet på 2 pct. af indtægtsrammen (ekskl. IPO) er inspireret af reguleringen på elområdet, 
hvor afbrydelser i elforsyningen også sanktioneres. Her er der et loft på 2 pct. for to forskellige 
delmål for forsyningssikkerhed. Det vil sige, at den samlede sanktion for et selskab højst kan 
være i alt 4 pct. af indtægtsrammen, jf. kapitel 9.

Tabel 13.1 Sanktioner/belønninger	og	loft	for	sanktionen	i	model	for	afbrydelsesminut-
ter	

År Sanktion/belønning Loft for den samlede sanktion/belønning

2026 
(første år i indfasning, ekskl. annon-
ceringsperiode)

1 kr. per minut 0,5 pct. af indtægtsrammen ekskl. IPO

2033 (2029) 

(sidste år i indfasningen)

4,3 kr. per minut 2 pct. af indtægtsrammen ekskl. IPO

Anm.: Satsen for sanktion/belønning på 4,3 kr. per minut svarer til den fundne betalingsvilje i Konkurrence- og Forbrugersty-
relsen (2020c) omregnet til faktorpriser ved brug af Finansministeriets nettoafgiftsfaktor. IPO er selskabernes ikke-påvirkelige 
omkostninger. Det omfatter fx skatter.

Kilde: Egen tilvirkning.
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Det acceptable niveau på tre minutter per husholdning om året svarer ca. til medianniveauet 
for ikke-planlagte afbrydelsesminutter blandt selskaberne i årene 2017-2019. Nedjusterings-
grænsen sættes til 60 minutter. Selskaber med mere end 60 afbrydelsesminutter i et givent år 
får derfor nedjusteret deres afbrydelsesminutter til 60 i dét år. Der er 2,6 pct. af selskaberne, 
som har flere end 60 afbrydelsesminutter i årene 2017-2019, jf. boks 13.1.

Boks 13.1
Acceptabelt	ni-
veau	for	afbry-
delsesminutter	
og	grænse	for	
maks.	afbrydel-
sesminutter	i	et	
enkelt	år	

  

Der tages i de præsenterede modeller udgangspunkt i, at det acceptable niveau af ikke-planlagte af-
brydelsesminutter fastsættes til tre min. per forbruger per år. Det vil sige, at et selskab får en beløn-
ning, hvis dets gennemsnitlige antal afbrydelsesminutter er under tre min. per forbruger per år, mens 
selskabet får en sanktion, hvis det har mere end 3 afbrydelsesminutter. Hvis et selskab har flere end 
60 afbrydelsesminutter per forbruger per år, reduceres antallet af afbrydelsesminutter til 60 (nedju-
steringsgrænsen), når størrelsen af sanktionen beregnes.

 

De tre min. svarer omtrent til medianniveauet for selskabernes gennemsnitlige antal afbrydelsesmi-
nutter i perioden 2017-2019, jf. figur 13.1 (a). Figuren er et histogram over fordelingen af de enkelte 
selskabers gennemsnitlige afbrydelsesminutter per forbruger i perioden 2017-2019. Figuren viser, at 
relativt mange selskaber har tæt på nul afbrydelsesminutter.

 

De 60 min. er det niveau af afbrydelsesminutter, som 2,6 pct. af selskaberne overskrider i de enkelte 
år i årene 2017-2019, jf. figur 13.1 (b). Figuren viser et histogram over antallet af afbrydelsesminutter 
over årene 2017-2019. Figuren viser, at knap 25 pct. af selskaberne har nul afbrydelsesminutter i de 
enkelte år, mens godt 25 pct. af selskaberne har afbrydelsesminutter meget tæt på nul i intervallet 
0,01-1 min.

 

Figur 13.1 Fordeling	af	afbrydelsesminutter	

 

(a) Gennemsnit, 2017-2019

       
Anm.: Beregninger er baseret på data fra Miljøstyrelsens perfor-
mancebenchmarking for årene 2017-2019. Data er for de 173 sel-
skaber, som per 1. januar 2021 er omfattet af den økonomiske re-
gulering i vandsektorloven.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Miljøstyrelsens perfor-
mancebenchmarking og data fra selskabernes indberetninger til de 
økonomiske rammer.

 

(b) Alle observationer, 2017-2019

Anm.: Beregninger er baseret på data fra Miljøstyrelsens perfor-
mancebenchmarking for årene 2017-2019. Data er for de 173 sel-
skaber, som per 1. januar 2021 er omfattet af den økonomiske re-
gulering i vandsektorloven.  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Miljøstyrelsens perfor-
mancebenchmarking og data fra selskabernes indberetninger til 
de økonomiske rammer.

  

	

Sanktion/belønning for ikke-planlagte afbrydelsesminutter beregnes ud fra det enkelte sel-
skabs niveau af afbrydelsesminutter i tre år, den opgjorte betalingsvilje og loftet for den sam-
lede sanktion, jf. tabel 13.1, samt det acceptable niveau af afbrydelsesminutter på tre min. og 
nedjusteringsgrænsen på 60 min. Den samlede sanktion beregnes samtidig ved at gange ud på 
alle forbrugere i selskabets forsyningsområde, jf. boks 13.2.
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I boksen er det også vist, hvordan sanktionen beregnes for mikrobiologiske overskridelser. 
Den fremlagte model for mikrobiologiske overskridelser beskrives i afsnit 13.4.

Boks 13.2
Fastsættelse	af	sanktion	
og	belønning	

  

I denne boks beskrives det, hvordan sanktion/belønning fastsættes i de to fremlagte modeller 
for udformning af økonomiske incitamenter til færre ikke-planlagte afbrydelsesminutter og 
færre mikrobiologiske overskridelser. Princippet for beregning af sanktionen er det samme i 
de to modeller. Der er dog den forskel, at modellen for mikrobiologiske overskridelser ikke gi-
ver mulighed for, at selskaberne kan opnå en belønning. I modellen for afbrydelsesminutter 
kan selskaberne få en belønning, hvis de klarer sig bedre end et fastlagt acceptabelt niveau for 
afbrydelsesminutterne.

Beregning	af	maksimal	sanktion	

Samlet sanktion = (treårigt gns. af FS per forbruger − acceptabelt niveau) 

⋅ antal forbrugere i forsyningsområdet 

⋅ betalingsvilje. 

For afbrydelsesminutter er målet (FS) antallet af ikke-planlagte afbrydelsesminutter per hus-
holdning per år. For mikrobiologiske overskridelser er det antallet af mikrobiologiske over-
skridelser per 1.000 prøver. En negativ sanktion er udtryk for en belønning.

Eksempel	for	ikke-planlagte	afbrydelsesminutter	

Et selskab har henholdsvis 5, 0 og 65 ikke-planlagte afbrydelsesminutter per husholdning i de 
tre år. Der er 10.000 forbrugere i forsyningsområdet, betalingsviljen sættes til 4,3 kr. per mi-
nut, og loftet over den samlede sanktions størrelse sættes til 2 pct. af selskabets indtægts-
ramme (ekskl. IPO). Det acceptable niveau for afbrydelsesminutter sættes til tre min. per hus-
holdning per år, mens alle afbrydelsesminutter over 60 i et givent år ikke indgår i beregningen 
af sanktionen. Selskabets samlede sanktion kan nu fastsættes til:

Samlet sanktion = 803.000 kr. = [1/3 ⋅ (5 + 0 + 60)  min. −3 min. ] ⋅ 10.000 forb.⋅ 4,3 kr. 

Hvis den samlede sanktion udgør mere end 2 pct. af selskabets indtægtsramme (ekskl. IPO), 
nedjusteres den, så den netop udgør 2 pct.

Eksempel	for	mikrobiologiske	overskridelser	

Et selskab har henholdsvis. 0, 0, 5 overskridelser per 1.000 prøver i de tre år. Der er 10.000 
forbrugere i forsyningsområdet, betalingsviljen sættes til 70 kr. per overskridelse ud af 1.000 
prøver, og loftet over den samlede sanktions størrelse sættes til 2 pct. af selskabets indtægts-
ramme (ekskl. IPO). Et selskab kan maksimalt have 25 overskridelser per 1.000 prøver i et gi-
vent år. Sanktionen kan nu fastsættes til:

1
Samlet sanktion = 1.166.666 kr. = ⋅ (0 + 0 + 5) overskr.⋅ 10.000 forb.⋅ 70 kr. 

3

Hvis den samlede sanktion udgør mere end 2 pct. af selskabets indtægtsramme (ekskl. IPO), 
nedjusteres den, så den netop udgør 2 pct.	

	
 

	

Hvis man ud fra data for ikke-planlagte afbrydelsesminutter for perioden 2017-2019 opgør 
den samlede nettosanktions størrelse, finder man i år 2026, at sektoren som helhed ville få en 
sanktion svarende til 0,28 pct. af indtægtsrammen (ekskl. IPO), jf. tabel 13.2. Dette er forment-
lig et overkantsskøn, fordi man må forvente, at nogle selskaber vil reagere på modellens inci-
tamenter og reducere antallet af afbrydelsesminutter, således at de herved får en lavere sam-
let sanktion. I 2026 anvendes en sanktion på 1 kr. per minut per forbruger og et loft for den 
samlede sanktion/belønnings størrelse som andel af indtægtsrammen ekskl. IPO på 0,5 pct.
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Tabellen viser også, at den gennemsnitlige sanktion for de sanktionerede selskaber er 0,31 
pct. Det vil sige, at (netto)sanktionen er 0,03 procentpoint lavere, når man inkluderer de sel-
skaber i beregningen, som får en belønning, end når man kun ser på de selskaber, der får en 
sanktion.  

Mens 83 selskaber får en sanktion, får 90 selskaber en belønning. 126 af selskaberne vil i mo-
dellen opleve at få en lavere sanktion, hvis de foretager en lille reduktion i antallet af ikke-
planlagte afbrydelsesminutter. Forklaringen er, at de hverken betaler den maksimale sank-
tion, eller får den maksimale belønning. De 126 selskaber er imidlertid et underkantsskøn for, 
hvor mange selskaber der faktisk har et økonomisk incitament til at reducere afbrydelserne i 
modellen. Det skyldes, at de 126 ikke indeholder de selskaber, som betaler den maksimale 
sanktion, men som kun lige har så store afbrydelsesminutter, at de når at skulle betale den 
maksimale sanktion. De selskaber vil også have et økonomisk incitament til at reducere de 
ikke-planlagte afbrydelsesminutter.

47 selskaber betaler enten den maksimale sanktion eller får den maksimale belønning. De fle-
ste af disse selskaber vil ikke få en lavere sanktion eller en højere belønning ved en lille reduk-
tion i afbrydelsestiden. 45 af disse selskaber betaler den maksimale sanktion. Det svarer til 
lidt mere end en tredjedel af alle drikkevandsselskaberne. Fordelingen af sanktionerne som 
andel af indtægtsrammen på tværs af selskaber er vist i figur 16.1 i bilag A.

Tabel 13.2 Størrelse	på	samlet	nettosanktion	uden	adfærdsændring,	ikke-planlagte	af-
brydelser,	år	2026	

 Ikke-planlagte afbrydelsesminutter

Gns. nettosanktion, alle selskaber, 
pct. af IR (ekskl. IPO)

0,28

Gns. nettosanktion, sanktionerede 
selskaber, pct. af IR (ekskl. IPO)

0,31

Antal selskaber, der får sanktion 83

Antal selskaber, der får belønning 90

Antal selskaber med økonomisk in-
citament

126

Anm.: Beregninger er baseret på data fra Miljøstyrelsens performancebenchmarking for årene 2017-2019. Data er for de 173 
selskaber, som per 1. januar 2021 er omfattet af den økonomiske regulering i vandsektorloven. Den gennemsnitlige sanktion er 
et vægtet gennemsnit, hvor vægten er hvert selskabs gennemsnitlige indtægtsramme ekskl. IPO for årene 2017-2019.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Miljøstyrelsens performancebenchmarking og data fra selskabernes indberetninger til de 

økonomiske rammer.

 

 

Tallene i tabel 13.2 vidner om, at sanktionerne fratrukket belønningerne har en relativt mode-
rat størrelse set i forhold til indtægtsrammen i 2026. Det skyldes bl.a., at selskaberne ikke stil-
les over for forbrugernes fulde betalingsvilje allerede fra år 2026. Samtidig er loftet for sankti-
onens/belønningens andel af indtægtsrammen relativt lavt.

Som nævnt indfases sanktionen op til forbrugernes opgjorte betalingsvilje over en flerårig pe-
riode, så selskaberne over tid bliver stillet over for forbrugernes fulde omkostning ved afbry-
delsesminutter. Den fremlagte indfasning af sanktionen og loftet over en otteårig eller en 
endnu længere 12-årig periode, indebærer i en mekanisk beregning med uændret adfærd ud 
fra de nuværende data, at sanktionen vil gå fra at udgøre 0,28 pct. af de samlede indtægtsram-
mer i 2026 til at udgøre 1,1 pct. efter fuld indfasning, jf. figur 13.2 (a). Der vil ikke være nogen 



SIDE 118 KAPITEL 13 MODELLER FOR INCITAMENTER TIL FORSYNINGSSIKKERHED 

 

sanktion i årene 2022-2025 i nogen af indfasningsperioderne. En sådan mekanisk beregning 
indebærer dog en overvurdering af betydningen af sanktionen for selskabernes fremtidige 
økonomi. Det skyldes, at det må forventes, at nogle selskaber reducerer deres afbrydelsesmi-
nutter over tid, hvilket vil reducere den samlede sanktionsbetaling.

Figur 13.2 (b) viser scenarier for, hvad der vil ske med den samlede sanktionsbetaling, hvis 
selskaberne ændrer adfærd på to måder i tilfældet med den 12-årige indfasning. I scenarie 1 
reducerer 25 pct. af selskaberne med afbrydelsesminutter deres afbrydelser til nul i alle år. 
Her vil den samlede nettosanktion udgøre 0,15 pct. af indtægtsrammen i 2026 og 0,57 pct. af 
indtægtsrammen i 2033. I scenarie 2 reducerer alle selskaber med afbrydelsesminutter deres 
minutter med 25 pct. i alle år. I dette scenarie vil den samlede nettosanktion i alle år være lidt 
højere end i scenarie 1. Nettosanktionen vil således udgøre 0,25 pct. i 2026 og 1,0 pct. i 2033 
af indtægtsrammen (ekskl. IPO). At nettosanktionen er større i scenarie 2 end i scenarie 1, af-
spejler, at der er flere selskaber med mange ikke-planlagte afbrydelsesminutter, der betaler 
den maksimale sanktion, og som ikke får en lavere sanktion ved at reducere afbrydelsesminut-
terne med 25 pct.

I begge tilgange vil den samlede sanktion udgøre en mindre del af indtægtsrammen i fremti-
den end i scenariet med et uændret antal afbrydelsesminutter. Selskaberne vil forventet set 
også have reduktionsomkostninger, som dog må formodes at være mindre end reduktionen i 
den samlede sanktion.

  

Figur 13.2 Den	samlede	nettosanktions	andel	af	indtægtsrammen	ved	gradvis	indfasning	over	8	og	12	år	

(a) Scenarie med uændret antal afbrydelsesminutter over 
perioden, 2022-2039

 
	

Anm.:	Kurven er ikke helt lineær, fordi der i de enkelte år i indfasningen over peri-
oden 2026-2033 er foretaget afrundinger af tallene. Se tabel 16.1 i bilag A for en 
oversigt over de sanktionsstørrelser og lofter på sanktionens/belønningens andel 
af indtægtsrammen, der er lagt til grund i de enkelte år i beregningen. De to op-
trukne linjer er mekanisk beregning af nettosanktion ved fuld indfasning i hhv. 
2029 og 2033. Den stiplede linje er afledt stigning i den fleksible indtægtsramme 
ved fuld indfasning i 2033, hvis nettosanktionen indgår i fastsættelsen af den flek-
sible indtægtsramme.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Miljøstyrelses performancebenchmarking 

og data fra drikkevandsselskabernes indberetninger til de økonomiske rammer.

(b) Scenarier med reduktion i afbrydelsesminutter i alle år, 
2022-2033

Anm.: Figuren illustrerer to scenarier. Scenarie 1 indebærer, at et tilfældigt udsnit 

på 25 pct. af de selskaber, der har afbrydelsesminutter i et eller flere år i årene 2017-

2019, reducerer deres afbrydelsesminutter til nul i alle årene. Tallene er fremkom-

met ved følgende trin: (1) 25 pct. af selskaberne med afbrydelsesminutter er tilfæl-

digt udvalgt og deres afbrydelsesminutter er sat til nul. (2) den samlede nettosank-

tion er beregnet. (3) Trin (1) og (2) er gentaget 1.000 gange, og der er beregnet et 

simpelt gennemsnit af den samlede nettosanktion for alle år.

Scenarie 2 indebærer, at alle selskaber med afbrydelsesminutter i ét eller flere år, 

har fået nedjusteret deres afbrydelsesminutter med 25 pct. i alle årene.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Miljøstyrelses performancebenchmarking 

og data fra drikkevandsselskabernes indberetninger til de økonomiske rammer.
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Endvidere vil der i modellen skulle tages stilling til, om sanktionsbetalingen skal indgå i de 
fleksible indtægtsrammer. Hvis en sanktion/belønning indregnes i de fleksible indtægtsram-
mer, vil indtægtsrammen over tid komme til fuldt ud at dække sanktionen, hvis et selskab ikke 
reagerer på modellens incitamenter og mindsker sin sanktionsbetaling, jf. figur 13.2 (a). Det 
ses ved, at den stiplede kurve (opkrævningen af sanktionen i indtægtsrammen) over tid vil 
ramme de røde kurver (den samlede sanktions størrelse). I grafen er pågældende effekt på 
indtægtsrammen kun illustreret i tilfældet med den meget lange 12-årige indfasningsperiode. 
En diskussion af betydningen af at inkludere sanktionsbetalingen i de fleksible indtægtsram-
mer fremgår af kapitel 14.

13.4 Model	for	mikrobiologiske	overskridelser	

Der fremlægges en model for mikrobiologiske overskridelser, som er baseret på samme prin-
cipper som modellen for ikke-planlagte afbrydelsesminutter. Det indebærer, at sanktionens 
størrelse, når den er fuldt indfaset, beregnes på grundlag af den opgjorte betalingsvilje, at der 
er et loft for den samlede sanktion for det enkelte selskab, og at den fulde sanktion indfases 
gradvist over en 8- eller 12-årig periode. Endelig beregnes sanktionen med udgangspunkt i 
mikrobiologiske overskridelser over en 3-årig periode.

Til forskel fra modellen for afbrydelsesminutter fremlægges en model for mikrobiologiske 
overskridelser, hvor selskaber alene kan få en sanktion. Det skyldes, at det ikke virker me-
ningsfuldt at sætte et acceptabelt niveau for mikrobiologiske overskridelser, som er større end 
nul. Hvis man i modellen accepterede et vist niveau af overskridelser, ville det stride imod, at 
en mikrobiologisk overskridelse er fastsat ud fra en sundhedsfaglig vurdering af risikoen ved 
at drikke vandet.

Der vises beregninger med samme indfasningsperioder som for ikke-planlagte afbrydelsesmi-
nutter. For mikrobiologiske overskridelser indebærer det, at sanktionen indfases fra 10 kr. i år 
2026 til den fulde betalingsvilje på 70 kr. per overskridelse ud af 1.000 prøver i år 2033 ved 
den lange indfasning eller 2029 ved den mellemlange indfasning. Loftet for et selskabs sam-
lede sanktionsbetaling indfases fra 0,5 pct. til 2 pct. af indtægtsrammen (ekskl. IPO), jf. tabel 
13.3.

Tabel 13.3 Sanktion	og	loft	for	samlet	sanktion	i	pct.	af	indtægtsramme	i	model	for	mi-
krobiologiske	overskridelser

År Sanktion Loft for samlet sanktion

2026 
(første år i indfasningsperiode, 
ekskl. annonceringsperiode)

 10 kr. per overskri-
delse ud af 1.000 

prøver

0,5 pct. af indtægtsrammen ekskl. IPO

2033 (2029) 

(sidste år i indfasningen)

70 kr. per overskri-
delse ud af 1.000 

prøver

2 pct. af indtægtsrammen ekskl. IPO

Anm.: Sanktionen på 70 kr. per minut svarer til den fundne betalingsvilje i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2020c) omreg-
net til faktorpriser ved brug af Finansministeriet fastsatte nettoafgiftsfaktor. IPO er selskaberne ikke-påvirkelige omkostninger. 
Det omfatter fx skatter.

Kilde: Egen tilvirkning.

 
 

Nedjusteringsgrænsen for mikrobiologiske overskridelser er sat til 25 overskridelser per 
1.000 prøver, hvilket betyder, at selskaber med mere end 25 overskridelser i et givent år, får 
nedjusteret overskridelserne til 25 i dét år. Det svarer til et niveau, som 2,3 pct. af selskaberne 
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har et højere antal overskridelser end, jf. figur 16.2 i bilag A, som viser fordelinger af selska-
bernes mikrobiologiske overskridelser. I boks 13.2 i afsnit 13.3 er vist et eksempel på, hvor-
dan den samlede sanktion beregnes for mikrobiologiske overskridelser.

Sanktionsmodellen for mikrobiologiske overskridelser indebærer, at sektoren i gennemsnit 
forventes at få en sanktion ved modellens indførsel svarende til 0,26 pct. af sektorens samlede 
indtægtsramme ekskl. IPO, jf. tabel 13.4. Opgørelsen i tabellen er baseret på tal for mikrobiolo-
giske overskridelser i 2018 og 2019.89 

Tallet dækker over, at 133 af de 173 selskaber slet ikke har nogen overskridelser i hverken 
2018 eller 2019, mens 40 selskaber får en sanktion. De sanktionerede selskaber forventes at 
få en samlet sanktion svarende til 0,46 pct. af deres indtægtsramme (ekskl. IPO).

Tabel 13.4 Størrelse	på	samlet	sanktion	uden	adfærdsændring,	mikrobiologiske	over-
skridelser,	år	2026	

Sanktion, 10 kr. Sanktion, 5 kr.

Gns. sanktion, alle selskaber, 
pct. af IR (ekskl. IPO)

0,26 0,21

Gns. sanktion, sanktionerede sel-
skaber, pct. af IR (ekskl. IPO)

0,46 0,37

Antal selskaber, der får sanktion 40 40

Antal selskaber, der betaler maks. 
Sanktion

3034

Antal selskaber uden overskridelser 
i både 2018 og 2019

133 133

Antal selskaber med økonomisk in-
citament

139 143

Anm.: Beregninger er baseret på data fra Miljøstyrelsens performancebenchmarking for årene 2018-2019. Data er for de 173 
selskaber, som per 1. januar 2021 er omfattet af den økonomiske regulering i vandsektorloven. Den gennemsnitlige sanktion er 
vægtet med den gennemsnitlige indtægtsramme ekskl. IPO for årene 2018-2019. Der er anvendt overskridelser, som i perfor-
mancebenchmarkingen vurderes at kunne tilskrives vandforsyningens ansvar.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Miljøstyrelsens performancebenchmarking og data fra selskabernes indberetninger til de 

økonomiske rammer.

For næsten alle af de selskaber, der får en sanktion, svarer den samlede sanktionsbetaling til 
loftet på 0,5 pct. af indtægtsrammen (ekskl. IPO). Af de 40 sanktionerede selskaber, er det så-
ledes kun tre af dem, der ikke får en samlet sanktion svarende til loftet. Det peger på, at det en-
kelte selskab skal have meget få overskridelser for at ramme loftet for den samlede sanktions-
betaling. En fordeling af sanktionerne på tværs af selskaber er vist i figur 16.6 i bilag A. 

__________________ 

89
Selvom der også findes data for alle selskaber i 2017, er disse data ikke medtaget. Det skyldes, at en ændrings af drikkevands-

bekendtgørelsen i oktober 2017 betyder, at opgørelsen af mikrobiologiske overskridelser fra 2017 er anderledes end opgørel-
sen for 2018 og 2019. 
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På trods af at mange selskaber får den maksimale sanktion, er der relativt mange selskaber i 
modellen, konkret 139 selskaber, som har et økonomisk incitament til at undgå én ekstra 
overskridelse. Det omfatter dels de selskaber, der ikke har overskridelser i nogen af årene, 
men som vil få en sanktion, hvis de får en ekstra overskridelse, og dels om de selskaber, som 
får en samlet sanktion, der er lavere end den maksimale samlede sanktion.

Der kan være en risiko for, at den fundne betalingsvilje for at undgå mikrobiologiske overskri-
delser er overvurderet, jf. kapitel 12. En halvering af sanktionen til 5 kr. per overskridelse ud 
fra 1.000 prøver i år 2026 ville stadig indebære, at 30 ud af 40 sanktionerede selskaber ville 
skulle betale den maksimale sanktion, jf. tabel 13.3. Det fremgår derfor også, at der ikke er 
stor forskel på den gennemsnitlige sanktion i pct. af indtægtsrammen afhængigt af, om der an-
vendes en sanktion på 5 eller 10 kr. Det afspejler, at det anvendte loft for sanktionens stør-
relse i pct. af indtægtsrammen i realiteten svarer til en væsentlig nedjustering af den potenti-
elt overvurderede betalingsvilje for reduktion i andelen af mikrobiologiske overskridelser.

En indfasning af sanktionen og loftet over den otteårige periode eller den endnu længere 12-
årige periode indebærer med uændret adfærd ud fra de nuværende data, at sanktionen vil gå 
fra at udgøre 0,26 pct. af de samlede indtægtsrammer i år 2026 til at udgøre 1,06 pct. i hhv. 
2033 eller 2029, jf. figur 13.2 (a).

Incitamentsmodellen må imidlertid forventes at få nogle selskaber med mikrobiologiske over-
skridelser til at reducere overskridelserne. Figur 13.2 (b) viser to scenarier, hvor selskaberne 
reducerer deres overskridelser i tilfældet med den meget lange 12-årige indfasning. Scenari-
erne er de samme som for ikke-planlagte afbrydelsesminutter, jf. afsnit 13.3.

  

  

I scenarie 1, hvor 25 pct. af selskaberne med mikrobiologiske overskridelser reducerer deres 
overskridelser til nul i alle år, vil nettosanktionen gå fra i gennemsnit at udgøre 0,19 pct. i 
2026 til at udgøre 0,80 pct. af indtægtsrammen (ekskl. IPO) i 2033. I scenarie 2, hvor alle sel-
skaber med overskridelser reducerer deres overskridelser med 25 pct. i alle år, vil sanktionen 
gå fra 0,24 pct. i 2026 til at udgøre 1,05 pct. af indtægtsrammen (ekskl. IPO) i 2033. Ligesom i 
modellen for afbrydelsesminutter reduceres sanktionen mest i scenarie 1. Det afspejler også i 
denne model, at flere selskaber ikke får en ret meget lavere sanktion ved at reducere overskri-
delserne med 25 pct.
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Figur 13.2	Den	samlede	sanktions	andel	af	indtægtsrammen	ved	gradvis	indfasning	over	8	eller	12	år

(a) Scenarie med uændret antal mikrobiologiske overskridelser 
per 1.000 prøver over perioden

Anm.:	Kurven er ikke helt lineær, fordi der i de enkelte år i indfasningen over peri-
oden 2026-2033 er foretaget afrundinger af tallene. Se tabel 16.2 i bilag A for en 
oversigt over de betalingsviljer og lofter, der er lagt til grund i de enkelte år i be-
regningen. Der er anvendt overskridelser, som i performancebenchmarkingen 
vurderes at kunne tilskrives vandforsyningens ansvar. De to fuldt optrukne linjer 
er mekanisk beregning af den samlede sanktion ved fuld indfasning i hhv. 2029 og 
2033. Den stiplede linje er afledt stigning i den fleksible indtægtsramme ved fuld 
indfasning i 2033, hvis den samlede sanktion indgår i fastsættelsen af den fleksible 
indtægtsramme.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Miljøstyrelsens performancebenchmarking 

og data fra selskabernes indberetninger til de økonomiske rammer.

(b) Scenarier med reduktion i mikrobiologiske overskridelser i 
alle år, 2022-2033

 
 	

Anm.: Figuren illustrerer to scenarier. Scenarie 1 indebærer, at et tilfældigt udsnit 
på 25 pct. af de selskaber, der har overskridelser i et eller flere år i årene 2017-
2019, reducerer deres overskridelser til nul i alle årene. Tallene er fremkommet 
ved følgende trin: (1) 25 pct. af selskaberne med overskridelser er tilfældigt ud-
valgt og deres overskridelser er sat til nul. (2) den samlede nettosanktion er be-
regnet. (3) Trin (1) og (2) er gentaget 1000 gange, og der er beregnet et simpelt 
gennemsnit af den samlede nettosanktion for alle år.

Scenarie 2 indebærer, at alle selskaber med mikrobiologiske overskridelser i ét el-
ler flere år, har fået nedjusteret deres overskridelser med 25 pct. i alle årene.
 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Miljøstyrelsens performancebenchmarking 

og data fra selskabernes indberetninger til de økonomiske rammer.

  

 

Ligesom i modellen for afbrydelsesminutter vil indtægtsrammen over tid komme til fuldt ud at 
dække sanktionen, hvis sanktionen indregnes i de fleksible indtægtsrammer, og et selskab 
ikke reagerer på modellens incitamenter og mindsker sin sanktionsbetaling, jf. figur 13.2 (a).  

Den fremlagte sanktionsmodel er baseret på et gennemsnit af overskridelserne over tre år. Af 
datamæssige grunde er konsekvensberegningerne i tabel 13.4 og i figur 13.2 baseret på data 
for kun to år (2018 og 2019). Det kan have en betydning for den forventede størrelse på den 
samlede sanktion for sektoren, om der anvendes data tre i stedet for to års data. Det er dog 
vanskeligt at vurdere, om det vil trække i retning af, at den samlede sanktion stiger eller fal-
der. På den ene side vil inklusionen af ét ekstra år i beregningen forventet set betyde, at flere 
selskaber får en overskridelse i løbet af perioden, fordi der er ét år mere, hvor selskaberne kan 
have en overskridelse. Det trækker i retning af, at den samlede sanktion kan blive højere. På 
den anden side vil det enkelte selskabs sanktion også deles ud over tre i stedet for to år. Sel-
skaber uden en overskridelse i det tredje år, vil derfor få en lavere sanktion. Det trækker isole-
ret set i retning af, at den samlede sanktion bliver lavere.
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13.5 Den	samlede	sanktion	

I det ovenstående er der fremlagt to modeller til at give drikkevandsselskaberne incitament til 
god forsyningssikkerhed. Modellerne indeholder hver nogle elementer, som skal begrænse, at 
selskaberne får en alt for stor sanktion i forhold til deres indtægter.

Det er imidlertid interessant at se, hvad den samlede sanktion forventes at kunne blive for de 
enkelte selskaber, og om det er de samme selskaber, der har mange ikke-planlagte afbrydel-
sesminutter, som også har en høj andel af mikrobiologiske overskridelser.

Den samlede gennemsnitlige sanktion for alle drikkevandsselskaber ville ud fra beregninger 
på de eksisterende data blive 0,54 pct. af indtægtsrammen ekskl. IPO, jf. tabel 13.5. For de sel-
skaber der sanktioneres i én eller begge modeller, bliver den gennemsnitlige sanktion 0,78 
pct. af indtægtsrammen. Beregningen må formodes at overvurdere betydningen for selskaber-
nes økonomi, fordi beregningerne indebærer, at selskaberne ikke forbedrer sig på de to indi-
katorer, inden sanktionen sætter ind i 2026.

Tabel 13.5 Størrelse	på	samlet	sanktion	uden	adfærdsændring,	år	2026	

 Samlet model

Gns. sanktion, alle selskaber, pct. af 
IR (ekskl. IPO)

0,54

Gns. sanktion, selskaber med sank-
tion i én af eller i begge de to mo-
deller, pct. af IR (ekskl. IPO)

0,78

Antal selskaber, der får sanktion i 
begge modeller

31

Antal selskaber, der får belønning i 
den ene model og sanktion i den 
anden

9

Antal selskaber, der får maksimal 
sanktion i begge modeller

19

Anm.: Beregninger er baseret på data fra Miljøstyrelsens performancebenchmarking for årene 2017-2019. Data er for de 173 
selskaber, som per 1. januar 2021 er omfattet af den økonomiske regulering i vandsektorloven. Den gennemsnitlige sanktion er 
vægtet med den gennemsnitlige indtægtsramme ekskl. IPO for årene 2017-2019. Der er i beregningerne anvendt de værdier for 
betalingsvilje og maksimal sanktion, som fremgår af tabel 13.1 og 13.3.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Miljøstyrelsens performancebenchmarking og data fra selskabernes indberetninger til de 

økonomiske rammer.

 
 

Der er 31 selskaber svarende til knap 20 pct. af selskaberne, som både får en sanktion i model-
len for ikke-planlagte afbrydelsesminutter og i modellen for mikrobiologiske overskridelser. 
19 af disse selskaber får den maksimale sanktion i begge modeller, dvs. en sanktion svarende 
til i alt 1 pct. af indtægtsrammen i 2026. Der er 9 selskaber, som får en sanktion i den ene mo-
del, men en belønning i den anden.

13.6 Indregning	af	den	økonomiske	sanktion/belønning	i	den	nuværende	økonomiske	

regulering	

De fremlagte modeller kan med fordel implementeres ved, at den samlede sanktion fratræk-
kes et selskabs indtægtsramme, mens en belønning lægges til indtægtsrammen. Det indebæ-
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rer isoleret set, at kunderne i et forsyningsområde samlet set får en lavere vandpris, hvis for-
syningssikkerheden er dårlig, eller skal betale en højere vandpris, hvis forsyningssikkerheden 
er god.

Det er samtidig hensigtsmæssigt, at sanktionen/belønningen indgår i fastsættelsen af selska-
bernes individuelle effektiviseringskrav, dvs. indgår i den økonomiske benchmarking. Det 
skyldes, at man ved at indregne sanktionen/belønningen i benchmarkingen får fastsat mere 
retvisende individuelle effektiviseringskrav, og sikrer, at selskaberne ikke kan opnå høj effek-
tivitet på bekostning af god forsyningssikkerhed, jf. kapitel 7. Dermed vil det individuelle ef-
fektiviseringskrav blive opgjort på en sådan måde, at selskaber ikke får et højt krav som følge 
af, at de bruger mange penge på at have en god forsyningssikkerhed til gavn for forbrugerne.
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 Kapitel 14 
Muligheder	og	udfordringer	ved	incitamenter	til	
bedre	forsyningssikkerhed	

14.1 Hovedbudskaber	

Hvis man ønsker at indføre en regulering med sanktioner/belønninger for forsyningssikker-
hed ud fra den fremlagte tilgang i kapitel 13, bør man være opmærksom på en række forhold:

1. Det bør løbende overvejes, om der kan integreres flere indikatorer for forsyningssikkerhed 
i reguleringen. Her er det vigtigt, at der eksisterer gode data for de pågældende indikatorer, 
og at der kan opgøres en retvisende omkostning for forbrugerne, når der er svigt i forsy-
ningssikkerheden.

2. Indikatoren for mikrobiologiske overskridelser i performancebenchmarkingen omfatter 
både lovpligtige prøver og (akkrediterede) egenkontrolprøver. Indførelsen af en økono-
misk sanktion knyttet til mikrobiologiske overskridelser bør så vidt muligt udformes, så 
den ikke svækker selskabernes tilskyndelse til at foretage egenkontrolprøver. Det kan der-
for overvejes, om det er muligt at fastsætte sanktionen alene på baggrund af mikrobiologi-
ske overskridelser i de lovpligtige prøver.

3. Ved indførsel af fleksible indtægtsrammer i reguleringen skal man tage stilling til, om sank-
tionen/belønningen skal indgå i de fleksible indtægtsrammer. Dette kan afhænge af, hvor-
dan systemet med fleksible indtægtsrammer mere generelt udformes. Indregning i de flek-
sible indtægtsrammer kan mærkbart svække modellens incitament til god forsyningssik-
kerhed. Hvis sanktionen/belønningen ikke indgår i de fleksible indtægtsrammer, vil det 
omvendt kunne medføre, at selskaberne tilskyndes til at bruge flere penge på forsynings-
sikkerhed, end forbrugerne vil betale. Risikoen for dette dæmpes dog, når der er et loft for 
størrelsen af sanktionen/belønningen.

4. Tillægssystemet indebærer, at selskaberne i nogle tilfælde kan få en stigning i indtægtsram-
men til at dække omkostninger til opnåelse af bedre forsyningssikkerhed. Muligheden for 
at opkræve omkostninger til bedre forsyningssikkerhed gennem tillægssystemet medfører 
et incitament til, at selskaberne afholder højere omkostninger til forsyningssikkerhed, end 
forbrugerne vil betale.

5. Modellen styrker ikke tilskyndelsen til at forbedre forsyningssikkerhed for de forbruger-
ejede selskaber, som ikke er omfattet af reguleringen. Der er desuden en risiko for, at sank-
tionerne leder til, at flere forbrugerejede selskaber med dårlig forsyningssikkerhed træder 
ud af den økonomiske regulering. Som det fremgår af kapitel 5, er det i dag muligt for de 
mindre forbrugerejede selskaber at udtræde af reguleringen. Der er en tendens til, at de 
selskaber, som per 1. januar 2021 er udtrådt af reguleringen, har flere mikrobiologiske 
overskridelser end de mindre forbrugerejede selskaber, der er blevet i reguleringen.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

14.2 Opdatering	af	datagrundlag	

Der er i de beregninger, som er præsenteret i kapitel 13, taget udgangspunkt i data fra Miljø-
styrelsens performancebenchmarking. Formålet med offentliggørelse af data om forsynings-
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sikkerhed i performancebenchmarkingen er at have et værktøj til dialog mellem vandselska-
berne og interessenter, jf. Miljøstyrelsen (2020). Det skal derfor undersøges nærmere, om der 
er behov for at forbedre datagrundlaget i performancebenchmarkingen, så det i givet fald også 
kan anvendes til opgørelse af sanktioner/belønninger. Der kan potentielt være behov for at 
sikre en mere ensartet og retvisende indberetning af fx ikke-planlagte afbrydelsesminutter. 
Dette kan eksempelvis kræve, at der udarbejdes en protokol for indberetning, som alle drikke-
vandsselskaberne skal følge.

Det kan samtidig være en udfordring at bruge data fra performancebenchmarkingen til regu-
lering af selskaberne, fordi data er baseret på selvindberetning. Det bør derfor overvejes, om 
man kan validere selskabernes indberetninger, fx ved stikprøvekontrol. For fx mikrobiologi-
ske overskridelser vil det sandsynligvis være relativt nemt at validere indberetningen, fordi 
primære data om prøver og prøveresultater er tilgængelige i GEUS’ Jupiterdatabase. For andre 
indikatorer for forsyningssikkerhed kan det være sværere at validere indberetningen.

På længere sigt kan det også være relevant at foretage en udbygning af grundlaget for at op-
gøre forbrugernes omkostninger ved svigt i forsyningssikkerheden. Dette kan gøres på flere 
måder.  

For det første kan det være relevant at inddrage flere indikatorer for forsyningssikkerhed. Det 
kan fx være planlagte afbrydelser, som også må formodes at have en omkostning for forbru-
gerne, selv om denne må antages at være lavere end for ikke-planlagte afbrydelser. Indregning 
af planlagte afbrydelser i reguleringen giver et incitament til, at selskaberne begrænser varig-
heden af deres planlagte afbrydelser. Potentielt kan en økonomisk sanktion/belønning dog in-
debære en risiko for, at selskaberne er mindre tilbøjelige til at forny eller renovere deres an-
læg. Risikoen for dette må dog forventes at reduceres, hvis den økonomiske sanktion er højere 
for ikke-planlagte end for planlagte afbrydelser.

Det vil også være relevant at inddrage flere indikatorer for spildevand. Det kunne fx være indi-
katoren for overløb. Der er dog i dag relativ stor usikkerhed knyttet til denne indikator på sel-
skabsniveau. Der arbejdes i øjeblikket på at forbedre datakvaliteten for denne indikator, jf. ka-
pitel 4. Ud over en mere præcis opgørelse på selskabsniveau skal der dog også udarbejdes en 
opgørelse af gevinsten for forbrugere og samfundet generelt ved færre overløb.

For det andet kan det være relevant at opgøre omkostningen ved svigt i forsyningssikkerhe-
den også for erhvervskunder i stedet for alene for private husholdninger. Som beskrevet i ka-
pitel 12 omfatter afdækningen af forbrugernes præferencer for forsyningssikkerhed alene pri-
vate husholdninger.  

For det tredje kan det være relevant at validere opgørelserne af forbrugernes omkostning ved 
svigt i forsyningssikkerheden. Det gælder ikke mindst i forhold til forbrugernes betalingsvilje 
for færre mikrobiologiske overskridelser. Som beskrevet i kapitel 12 og Konkurrence- og For-
brugerstyrelsen (2020c), vurderes der at være større usikkerhed knyttet til fastsættelsen af 
betalingsviljen for færre mikrobiologiske overskridelser end for betalingsvilje knyttet til færre 
afbrydelsesminutter.

14.3 Opgørelsen	af	mikrobiologiske	overskridelser		

Som beskrevet i kapitel 5 skal det enkelte selskab tage et vist antal lovpligtige prøver for mi-
krobiologisk indhold. Udover at selskabet skal tage et antal lovpligtige prøver, kan selskabet 
efter aftale med kommunen tage egenkontrolprøver. Det vil sige, at selskabet selv kan have 
indflydelse på, hvor mange prøver der tages ud over de lovpligtige. Beslutningen om antallet 
af prøver tages ofte for en flerårig periode.

Det kan derfor være en fordel at basere modellen for mikrobiologiske overskridelser på de 
lovpligtige prøver. På den måde sikres det, at selskabernes prøvetagningsadfærd ikke påvirkes 
af, at modellen indføres. Hvis modellen baseres på både lovpligtige prøver og egenkontrolprø-
ver, kan det påvirke selskabernes tilskyndelse til at tage egenkontrolprøver. Det skyldes, at 
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modellen for mikrobiologiske overskridelser sanktionerer selskaberne ud fra, hvor stor en an-
del af deres prøver, der er overskredne. Da hver foretaget prøve indebærer en risiko for over-
skridelse, kan det potentielt medføre, at et selskab ikke ønsker at tage egenkontrolprøver.  

Den potentielle risiko for, at modellen ville tilskynde til begrænset prøvetagning, understøttes 
af, at der er flere selskaber, som skal betale en maksimal sanktion, selv om de kun har én en-
kelt overskridelse i alle deres prøver over to år. I beregningerne i kapitel 13 er der 14 af de 34 
vandselskaber, som skal betale maksimal sanktion i det første år, der kun har haft en enkel 
overskridelse i løbet af to år.  

Det kræver imidlertid opdaterede data og en opdateret beregning af forbrugernes betalings-
vilje, hvis man alene skal basere modellen på lovpligtige prøver. For det første indberettes an-
tallet af overskridelser blandt alene lovpligtige prøver ikke i dag til performancebenchmarkin-
gen. Det er derimod de samlede overskredne prøver (blandt både lovpligtige prøver og egen-
kontrolprøver), der indberettes. Hvis man skal anvende de overskredne lovpligtige prøver i 
modellen, vil det derfor kræve, at det dels er muligt for selskaberne at opgøre, og dels at de 
fremover indberetter dem.90 For det andet er betalingsviljen i Konkurrence- og Forbrugersty-
relsen (2020c) opgjort ud fra den gennemsnitlige andel af overskredne prøver (inkl. egenkon-
trolprøver). Betalingsviljen vil derfor skulle opdateres, hvis den skal bruges i en regulering, 
som baserer sig på overskridelser af de lovpligtige prøver. Dette kan ske ved en justering af 
den tilgængelige betalingsvilje, men kan også ske ved en ny opgørelse af betalingsviljen.

14.4 Indførsel	af	fleksible	indtægtsrammer	reducerer	modellernes	evne	til	at	sikre	et	

passende	niveau	af	forsyningssikkerhed	

Som det fremgik af kapitel 7, er princippet for de fremlagte modeller, at det enkelte selskab 
som udgangspunkt skal stilles over for omkostningen ved manglende forsyningssikkerhed på 
samme måde, som det stilles over for andre omkostninger i reguleringen. Det bidrager til, at 
selskabet får et incitament til at levere et passende niveau af forsyningssikkerhed. Samtidig er 
det aftalt, at der skal indføres fleksible indtægtsrammer i vandsektoren. Fleksible indtægts-
rammer betyder, at det enkelte selskabs indtægtsramme ved overgangen til en ny fireårig re-
guleringsperiode fastsættes som et gennemsnit af omkostningerne i den foregående regule-
ringsperiode, jf. kapitel 5.

Regulering med fleksible indtægtsrammer i en sektor som vandsektoren, hvor der ikke kan 
udloddes overskud, kan imidlertid indebære, at selskaber kan have incitament til at afholde 
højere omkostninger i én reguleringsperiode med henblik på at få en højere indtægtsramme i 
fremtidige reguleringsperioder.91 Det vil sige, at fleksible indtægtsrammer begrænser selska-
bernes incitament til at have fokus på at reducere omkostningerne. Det gælder for alle typer af 
omkostninger.

Derfor kan der argumenteres for, at det alvorligt svækker virkningen af en sanktion/beløn-
ning til forsyningssikkerhed, hvis omkostningerne ved manglende forsyningssikkerhed (dvs. 
den betalte sanktion/belønning) bliver en del af de fleksible indtægtsrammer. Hvis sanktionen 

 

 

__________________ 

90
Der kan være praktiske udfordringer, som i øjeblikket kan gøre det vanskeligt at skelne mellem lovpligtige prøver og akkredi-

terede egenkontrolprøver. Det er for eksempel ikke sikkert, at der i det enkelte selskabs kontrolprogram skelnes mellem, om en 
given prøve er en lovpligtig prøve eller en akkrediteret egenkontrolprøve.  
91

Det er muligt for selskaberne i sektoren at afholde omkostninger, der er højere end indtægtsrammen inden for en regulerings-
perioden, fordi de har opsparing i form af henlæggelser. En stigning i selskabernes opsparing øger risikoen for, at opsparing 
bliver omsat til højere indtægtsrammer. Opgørelser viser, at selskaberne i drikke- og spildevandssektoren i 2018 og 2019 havde 
henlæggelser for henholdsvis 2,3 og 3,4 mia. kr. Opsparingen er således steget fra 2018 til 2019. 
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indregnes i de fleksible indtægtsrammer, vil et selskab, som undlader at reducere forbruger-
nes omkostning ved manglende forsyningssikkerhed (sanktionsbetalingen), eksempelvis over 
tid kunne opkræve den fulde sanktionsbetaling over indtægtsrammen. Det svækker incita-
mentet af en sanktion, når man på længere sigt bliver kompenseret for sanktionsbetalingen 
(eller belønningen).  

En alternativ tilgang er at undlade at tage sanktionsbetalingen med i beregningen af de flek-
sible indtægtsrammer. På den måde vil man sikre, at selskabet løbende stilles over for den 
korrekte omkostning ved manglende forsyningssikkerhed. Selskabet vil således ikke kunne få 
mulighed for en-til-en over tid at opkræve en sanktionsbetaling igennem indtægtsrammen.

En ulempe ved sidstnævnte tilgang er imidlertid, at den indebærer en forskelsbehandling af 
selskabernes omkostninger ved at forbedre forsyningssikkerheden og sanktionsbetalingen. 
Det kan betyde, at selskaberne vælger at have for høje omkostninger til at forbedre forsy-
ningssikkerheden i forhold til forbrugernes gevinst ved at opnå en bedre forsyningssikkerhed. 
Risikoen for dette dæmpes dog af, hvis der er et loft for størrelsen af sanktionen/belønningen.

Det er ikke alene indførelsen af fleksible indtægtsrammer i reguleringen, der medfører, at sel-
skaberne i vidt omfang kan få dækket deres omkostninger til at forbedre forsyningssikkerhe-
den. I reguleringen er det allerede nu muligt for selskaberne at få tillæg til myndighedsgod-
kendte mål om eksempelvis en bedre forsyningssikkerhed, jf. kapitel 5.

Tillægssystemet indebærer således, at et selskab med godkendelse fra en myndighed fuldt ud 
kan få dækket afholdte omkostninger til at opnå fx målet om en bedre forsyningssikkerhed. 
Systemet bidrager derfor til, at selskaberne kan have en tilskyndelse til at bruge for mange 
penge på forsyningssikkerhed i forhold til forbrugernes gevinst, når der indføres en økono-
misk sanktion/belønning.  

De fleksible indtægtsrammer giver også selskaberne bedre mulighed for at afholde deres re-
duktionsomkostninger. Forskellen mellem tillægssystemet og de fleksible indtægtsrammer er, 
at selskaberne i tillægssystemet får mulighed for at opkræve omkostningen allerede inden for 
en reguleringsperiode. Til gengæld kræver en tildeling af tillægget godkendelse fra en myndig-
hed. Skal selskabet have dækket omkostningerne i de fleksible indtægtsrammer, vil det skulle 
vente til, at det får indtægtsrammen opjusteret ved overgangen til en ny reguleringsperiode.

14.5 Regulering	af	forsyningssikkerhed	for	små	forbrugerejede	selskaber	

Indførslen af de fremlagte reguleringsmodeller kan bidrage til at tilskynde de mindre forbru-
gerejede drikkevandsselskaber med lav forsyningssikkerhed til at udtræde af reguleringen 
med indtægtsrammer.92 Det skyldes, at selskaber med dårlig forsyningssikkerhed undgår at 
betale en sanktion ved at udtræde af reguleringen.

Formålet med at indføre de fremlagte modeller i reguleringen af vandselskaberne er at til-
skynde til, at selskaberne får en bedre forsyningssikkerhed. Det er derfor problematisk, hvis 
der er mulighed for, at selskaberne kan undgå at reagere på en sanktion.

 

 

__________________ 

92
Det er muligt for forbrugerejede selskaber med en debiteret vandmængde på mellem 200.000 og 800.000 m3 at træde ud af 

den økonomiske regulering, jf. kapitel 5. 
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Det ser endvidere ud til, at det allerede i dag er forbrugerejede selskaber med en relativt lav 
forsyningssikkerhed over perioden 2017-2019, som per 1. januar 2021 er udtrådt af den øko-
nomiske regulering, jf. figur 14.1.

Figuren viser, at der over perioden i gennemsnit var 56 pct. flere afbrydelsesminutter, 16 pct. 
flere ledningsbrud, 90 pct. flere mikrobiologiske overskridelser og 10 pct. højere vandtab i de 
selskaber, der er udtrådt af reguleringen, sammenlignet med de mindre forbrugerejede sel-
skaber, som ikke er udtrådt af reguleringen (indeks = 100 for disse selskaber).93 

  

 

Vandtaksten i de forbrugerejede selskaber er også en lille smule højere (1 pct.) i de udtrådte 
selskaber. Samlet set kan dette tolkes i retning af, at det især er de forbrugerejede selskaber, 
hvor den ”forsyningssikkerhedskorrigerede” pris er høj, der har valgt at træde ud af den øko-
nomiske reguleringen.

Figur 14.1 Forsyningssikkerhed	og	vandtakst	i	forbrugerejede	selskaber	udtrådt	af	den	
økonomiske	regulering	sammenlignet	med	selskaber,	der	kunne	være	udtrådt	
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Anm.: Figuren viser en indeksering af forsyningssikkerheden i de 52 forbrugerejede selskaber, som per 1. januar 2021 er ud-
trådt af den økonomiske regulering i forhold til forsyningssikkerheden i de forbrugerejede selskaber med en debiteret vand-
mængde mellem 200.000 og 800.000 m3 i 2017, som på samme tidspunkt ikke er udtrådt af reguleringen. Den gennemsnitlige 
værdi af nøgletallet for de selskaber, der ikke er udtrådt af reguleringen, er indeks	100. Gennemsnittene er uvægtede gennem-
snit på tværs af årene 2017-2019 for afbrydelsesminutter, ledningsbrud og vandtab. For mikrobiologiske overskridelser er be-
nyttet et gennemsnit over årene 2018 og 2019. Taksterne er baseret på data for årene 2018-2020. Ingen af forskellen er stati-
stisk signifikante på 5 pct. niveau.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Miljøstyrelsens performancebenchmarking og data fra drikkevandsselskabernes indberet-

ninger til de økonomiske rammer.

 

 

 

 

__________________ 

93
Det bemærkes, at der er stor variation i forsyningssikkerheden på selskabsniveau. Det indebærer, at de viste forskelle i figu-

ren ikke er statistisk signifikante på 5 pct. niveau. Dog viser tallene entydigt en tendens til, at forsyningssikkerheden er lavere i 
de forbrugerejede selskaber, som per 1. januar 2021 var udtrådt af reguleringen. 
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Tabel	15.1	Indfasning	af	sanktion/belønning	til	betalingsvilje	og	loft	for	
indtægtsrammen	for	ikke-planlagte	afbrydelsesminutter,	2026-2033

 8 års indfasning 12 års indfasning

År Sank-
tion/beløn-

ning, kr.

Loft, pct. af 
indtægts-

ramme 
(ekskl. IPO)

Gns. sanktion i for-
hold til indtægts-

ramme (ekskl. 
IPO), pct.

Sank-
tion/beløn-

ning, kr.

Loft, pct. af 
indtægts-

ramme 
(ekskl. IPO)

Gns. sanktion i for-
hold til indtægts-

ramme (ekskl. 
IPO), pct.

2026 1 0,5 0,28 1 0,5 0,28

2027 2,1 1,0 0,57 1,5 0,7 0,40

2028 3,2 1,5 0,85 2,0 0,9 0,51

2029 4,3 2,0 1,13 2,4 1,1 0,62

2030 4,3 2,0 1,13 2,8 1,4 0,79

2031 4,3 2,0 1,13 3,4 1,6 0,90

2032 4,3 2,0 1,13 3,8 1,8 1,02

2033 4,3 2,0 1,13 4,3 2,0 1,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Miljøstyrelsens performancebenchmarking og data fra selskabernes indberetninger til 

de økonomiske rammer.
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Figur 15.1	Fordeling	af	sanktionen	ved	afbrydelsesminutter	

 

Anm.: Beregninger er baseret på data fra Miljøstyrelsens performancebenchmarking for årene 2017-2019. Data er for de 173 selskaber, som per 1. januar 2021 er omfat-
tet af den økonomiske regulering i vandsektorloven. Søjlen yderst til venstre afspejler ikke, hvor mange selskaber der får den maksimale belønning (2). Søjlen yderst til 
højre afspejler heller ikke præcist, hvor mange selskaber der betaler den maksimale sanktion (47). Begge dele skyldes, at der i intervallet også er inkluderet selskaber, som 
får meget tæt på den maksimale belønning, eller er meget tæt på at skulle betale den maksimale sanktion.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Miljøstyrelsens performancebenchmarking og data fra selskabernes indberetninger til de økonomiske rammer.
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 Tabel 15.2 Indfasning	af	sanktion	til	betalingsvilje	og	loft	for	ind-

tægtsrammen	for	mikrobiologiske	overskridelser,	2026-2033

 8 års indfasning 12 års indfasning

År Sank-
tion, kr.

Loft, pct. af 
indtægts-

ramme 
(ekskl. IPO)

Gns. sanktion i for-
hold til indtægts-

ramme (ekskl. IPO), 
pct.

Sank-
tion, 

kr.

Loft, pct. af 
indtægts-

ramme 
(ekskl. IPO)

Gns. sanktion i for-
hold til indtægts-

ramme (ekskl. IPO), 
pct.

2026 10 0,5 0,26 10 0,5 0,26

2027 30 1,0 0,53 19 0,7 0,37

2028 50 1,5 0,79 27 0,9 0,47

2029 70 2,0 1,06 36 1,1 0,58

2030 70 2,0 1,06 44 1,4 0,74

2031 70 2,0 1,06 53 1,6 0,85

2032 70 2,0 1,06 61 1,8 0,95

2033 70 2,0 1,06 70 2,0 1,06

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Miljøstyrelsens performancebenchmarking og data fra selskabernes indberetnin-

ger til de økonomiske rammer.
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Figur 15.2 Fordeling	af	mikrobiologiske	overskridelser

(a) Gennemsnit, 2018 og 2019  

 
	 	

Anm.: Beregninger er baseret på data fra Miljøstyrelsens performancebenchmar-
king for årene 2018-2019. Data er for de 173 selskaber, som per 1. januar 2021 er 
omfattet af den økonomiske regulering i vandsektorloven. Der er anvendt over-
skridelser, som i performancebenchmarkingen vurderes at kunne tilskrives vand-
forsyningens ansvar.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Miljøstyrelsens performancebenchmarking 

og data fra selskabernes indberetninger til de økonomiske rammer.

(b) Alle observationer, 2018 og 2019  

	

Anm.: Beregninger er baseret på data fra Miljøstyrelsens performancebenchmar-
king for årene 2018-2019. Data er for de 173 selskaber, som per 1. januar 2021 er 
omfattet af den økonomiske regulering i vandsektorloven. Der er anvendt over-
skridelser, som i performancebenchmarkingen vurderes at kunne tilskrives vand-
forsyningens ansvar.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Miljøstyrelsens performancebenchmarking 

og data fra selskabernes indberetninger til de økonomiske rammer.
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Figur 15.6 Fordeling	af	sanktionen	ved	mikrobiologiske	overskridelser

 

	
 

Anm.: Beregninger er baseret på data fra Miljøstyrelsens performancebenchmarking for årene 2018-2019. Data er for de 173 selskaber, som per 1. januar 2021 er omfat-
tet af den økonomiske regulering i vandsektorloven. Den gennemsnitlige sanktion er vægtet med den gennemsnitlige indtægtsramme ekskl. IPO for årene 2018-2019. Der 
er anvendt overskridelser, som i performancebenchmarkingen vurderes at kunne tilskrives vandforsyningens ansvar.
 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Miljøstyrelsens performancebenchmarking og data fra selskabernes indberetninger til de økonomiske rammer.
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