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Høringsnotat vedrørende ”Metode for beregning af individuelle effek-
tiviseringskrav – Benchmarking af drikkevandsselskaber til bruge for 
de økonomiske rammer 2023-2024” 
 
Modellen for årets benchmarking af drikkevandsselskaber med en debite-
ret vandmængde over 800.000 m3 var i høring i perioden den 5.-19. august 
2022. 
 
Vi har modtaget høringssvar fra DANVA og TREFOR Vand A/S. 
 
Høringssvarene omhandler følgende: 

1. Stabilitet i effektiviseringskrav (DANVA) 
2. Korrektion af netvolumenmål (DANVA) 
3. Særlige forhold (DANVA) 
4. Årets frontselskaber i DEA-benchmarking (TREFOR og DANVA) 
5. Outliers i SFA (DANVA) 
6. Indhentningshastighed (DANVA) 
7. OPEX-netvolumenmål for costdriveren Generel Administration 

(DANVA) 
8. Effekt af effektiviseringer (TERFOR) 

 
1. Stabilitet i effektiviseringskrav 
DANVA anfører, at det er problematisk, at der på tværs af årene er store 
variationer i den effektivitet, der er målt for selskaberne. DANVA skri-
ver, at efficiensscoren for 15 selskaber er ændret med mere end 0,1 siden 
sidste benchmarking og at et enkelt selskabs score er ændret med 0,19. 
DANVA skriver, at de mener, at variationerne indikerer stor usikkerhed i 
benchmarkingresultaterne og anbefaler en mere forsigtig tilgang i anven-
delse af benchmarkingresultaterne. DANVA angiver, at der bør fastsættes 
en grænse for ineffektivitet, der er højere end nul.  

 

Ændringer i efficiensscorer – også større ændringer – fra benchmarking 
til benchmarking er forventeligt og ikke nødvendigvis lig med usikkerhed 

i målingen af ineffektivitet. Efficiensscorer måles altid relativt til den spe-

cifikke front i det specifikke år, og er derfor ikke direkte sammenlignelige 
over tid. Idet selskaber løbende forbedrer deres drift og investeringer, vil 

efficiensscorerne ændre sig. Herudover påvirkes resultaterne også af sel-

skabernes indberettede data. Når et selskab forbedrer kvaliteten af data-
indberetningen, vil det påvirke ikke kun deres egen efficiensscore, men 

også de andre selskabers efficiensscore. I år har flere selskaber i forbin-

delse med indberetningen meddelt, at de har opdateret data. Opdateret 
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data vil forbedre kvaliteten af benchmarkingresultaterne og kan medføre 

større udsving i forhold til tidligere år.  

 
Der er indbygget en række forskellige elementer i benchmarkingmodel-

len, som tager højde for risici for måleusikkerhed, fx best-of-two-metoden 

og efterfølgende costdriveranalyse. Dette understøtter, at målt ineffektivi-
tet ikke skyldes måleusikkerhed. Der er ikke behov for – og det er ikke 

hensigtsmæssigt – at fastsætte en nedre grænse, som DANVA foreslår, ef-

tersom det ville kunne medføre, at ineffektive selskaber potentielt kan op-
kræve unødvendigt høje vandtakster hos forbrugerne. 

 

2. Korrektion af netvolumenmål 
DANVA angiver, at korrektionerne af netvolumenmålene for alder- og 
tæthed historisk set har fungeret som et forsigtighedshensyn, og at dette 
hensyn i år er svækket, fordi der laves en samlet korrektion for alder og 
tæthed, i stedet for særskilt som tidligere. DANVA angiver yderligere, at 
de ikke mener, at aldersmålet, som anvendes til korrektion af netvolu-
menmålene, er retvisende i forhold til den reelle alder på selskabets akti-
ver, fordi aktiver, som er færdigafskrevet men stadig driftes ikke indgår i 
beregningen. DANVA har i høringssvaret indsat en figur, som viser al-
dersmålet for en række selskaber sammenholdt et aldersmål for selskaber-
nes ledningsnet, som DANVA har opgjort. Figuren viser, at aldersmålet 
for en række selskaber er lavere end DANVAs mål, mens det for andre 
selskaber er højere. 

 
Netvolumenmålet korrigeres for rammebetingelserne alder og tæthed for 
at tage højde for forskelle hos selskaberne hvad angår alder og tæthed, 
som ikke allerede indgår i netvolumenmålene. Med den nuværende metode 
(som også blev anvendt ved seneste benchmarking af drikkevandsselska-
ber) korrigeres netvolumenmålene for alder og tæthed på en mere retvi-
sende måde end tidligere, da den tidligere metode medførte en overvurde-
ring af korrektionen af netvolumenmålene. Det skyldes, at når målene for 
alder og tæthed er korreleret og ikke vurderes i én samlet regression, så 
bliver korrektionen fejlbehæftet, da effekten af det enkelte mål dermed ikke 
vil tage højde for effekten af det andet mål. 
 
Aldersmålet beregnes på baggrund af alle aktiver, som ikke er færdigaf-
skrevet ifølge de standardlevetider, som fremgår af Pris- og levetidskata-
logerne (POLKA). Det er samme standardlevetider, som anvendes til at 
beregne de afskrivninger, som indgår selskabernes økonomiske rammer. 
Det er forventeligt, at alle selskaber både vil have aktiver, som udskiftes 
før tid og aktiver, som vedligeholdes så de beholdes længere end standard-
levetiden, hvorfor alle selskaber, i større eller mindre grad, vil opleve, at 
alderen for nogen aktiver beregnes for højt, mens den for andre beregnes 
for lavt.  



  3 

 

 
For at tage højde udsving og generel usikkerhed anvender vi i beregningen 
af de korrigerede netvolumenmål en statistisk model, som kan tage højde 
for støj (OLS). Yderligere vurderer vi, i forbindelse med beregningen af 
det korrigerede netvolumenmål, om de selskaber, som har stor betydning 
for beregningen, har forhold som gør, at de ikke bør indgå i beregningen. 
Disse elementer betyder, at det opgjorte aldersmål tager tilstrækkeligt 
højde for den usikkerhed, som DANVA beskriver. 
 
Vi gør i øvrigt opmærksom på, at den af DANVA opgjorte alder kun om-
fatter ledningsnet. Alderen kan derfor ikke sammenholdes direkte med den 
alder, som anvendes til beregning af de korrigere netvolumenmål, da den 
omfatter alle selskabets aktiver. En opgørelse af alder efter DANVAs prin-
cip vil kræve, at selskaberne ved hver benchmarking skal indberette alder 
for alle aktiver (ikke kun alder på ledninger).  
 

3. Særlige forhold 
DANVA mener, at der er forhold vedrørende forskellige servicemål, som 
der ikke er taget tilstrækkeligt højde for i benchmarkingmodellen og at 
omkostninger hertil derfor bør holdes ude af benchmarkingen. DANVA 
angiver, at det er en misforståelse, at særlige forhold bør være unikke for 
selskaberne, og at den nuværende praksis for sagsbehandling af særlige 
forhold er for skrap. DANVA påpeger, at en konsekvens af den skærpede 
sagsbehandling via øgede effektiviseringskrav fører til, at selskaberne 
nedprioriterer de førnævnte servicemål. 
 
Vandselskaberne har mulighed for at søge om særlige forhold, hvis de 

har omkostninger til aktiviteter, som de mener er særlige og dermed ikke-
sammenlignelige i benchmarkingen. For at et forhold behandles som sær-

liget skal det opfylde kriterierne, som nævnt i årets indberetningsvejled-

nings afsnit 5.5. Et af disse kriterier er ”særlighed”. I Konkurrenceanke-
nævnets kendelse af 7. maj 2020, VFL-3-2019 og VFL-4-2019 udtaler 

nævnet, at:  

”[…] det afgørende kriterium i forhold til ”særlige omkostninger” i § 8 i 
bekendtgørelse om økonomiske rammer er, om omkostningerne vedrører 

et forhold, som kun gælder enkelte eller få vandforsyningsselskaber.” 

Heraf følger det, at hvis omkostninger vedrører et forhold, som ikke kun 
gælder enkelte eller få vandselskaber, kan omkostningerne ikke falde ind 

under kategorien ”særligt forhold”, hvorfor omkostningerne ikke af 

denne grund kan holdes ude af benchmarkingen. Dette administrerer vi i 
overensstemmelse med. 

  

Det bemærkes desuden, at omkostninger til en række servicemål allerede 
indgår i benchmarkingmodellen, da de aktiviteter, som målet medfører, 

er omfattet af OPEX-netvolumenmålene og at aktiverne indgår i POLKA-
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kategorierne i CAPEX-arket og dermed også i CAPEX-netvolumenmå-

lene. Det betyder, at disse omkostninger til servicemål ikke identificeres 

som ineffektivitet i benchmarkingresultatet.  
 

Det bemærkes i øvrigt, at vi løbende udvikler benchmarkingmodellen, så 

den tager højde for omkostninger til nye aktiviteter fx ved, at CAPEX-ar-
ket udvides med nye kategorier i takt med, at nye teknologier udvikles. 

Eksempelvis er der de seneste år tilføjet kategorier for solceller og 

varme- og biogasproduktion (kun spildevandsselskaber). 
 
Vi kan ikke genkende, at selskaberne nedprioriterer opgaver til at udføre 
servicemål, som de påbydes af myndighederne. Der har siden sidste bench-
marking af drikkevandsselskaberne været en fordobling af ansøgninger om 
tillæg til de økonomiske rammer som følge af afholdte omkostninger til op-
fyldelse af mål efter § 11, stk. 1 i ØR-bekendtgørelsen, som vedrører opga-
ver, som kommunen eller staten har fastsat påbudt eller godkendt. 
 

4. Årets frontselskaber i DEA-benchmarking 
 
TREFOR om frontselskaber 
TREFOR angiver, at benchmarkingresultaterne viser, at selskabets effek-
tive niveau er betydeligt lavere end ved seneste benchmarking, og at det 
tyder på, at der er sket ændringer for frontselskaberne. TREFOR anmoder 
om, at frontselskaberne ses grundigt efter og angiver at TREFOR er be-
kymret for udviklingen. 
 
TREFOR angiver, at små og større selskaber grundlæggende er forskellige 
og derfor bør benchmarkes separat. TREFOR angiver, at i små selskaber 
er hovedfokus på daglig drift, og at disse dermed har et kortsigtet fokus, 
hvorimod fokus hos store vandselskaber i høj grad er langsigtet. TREFOR 
angiver, at store vandforsyninger er pålagt flere opgaver fra myndigheder-
nes side end mindre vandforsyninger, og at store forsyninger er en kilde til 
nytænkning og innovation til gavn for kunder, miljø og de små selskaber.  
 
TREFOR Vand A/S angiver, at to selskaber danner front for dem i DEA-
modellen - henholdsvis Vejen Vand og Vandcenter Syd. TREFOR angiver, 
at Vejen Vand er et væsentligt mindre selskab end TREFOR målt på blandt 
andet aktivbase, antal ansatte og debiteret vand. TREFOR finder det be-
kymrende, at selskabet benchmarkes med mindre selskaber og mener ikke, 
at Vejen Vand er repræsentativt som frontselskab. 
 
Det klare udgangspunkt er, at alle selskaber, der indgår i benchmarkingen, 
er sammenlignelige. Der kan dog være helt ekstraordinære forhold, der 
gør, at et selskab ikke er sammenligneligt med de øvrige selskaber i sekto-
ren, i de år der benchmarkes. Vi foretager derfor altid en konkret og grun-
dig vurdering af, hvilke selskaber der kan indgå på fronten i DEA i det 
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enkelte benchmarkingår. Dette indebærer blandt andet et særligt kvalitets-
tjek af selskabets indberettede data, og at vi kontakter alle frontselskaber 
med henblik på at få afdækket, om selskabet selv mener, at der er forhold, 
der gør, at selskabet ikke er repræsentativt som frontselskab i de år, der 
benchmarkes på. I år har ingen af frontselskaberne haft bemærkninger, 
der giver anledning til at betvivle, at selskaberne er repræsentative som 
frontselskaber. 
 
I benchmarkingen tages der højde for forskelle i omkostninger, som kan 
skyldes selskabernes størrelse. Dette gøres ved, at der i beregningen af 
netvolumenmålene er undersøgt, om der er en sammenhæng mellem sel-
skabernes størrelse og deres omkostninger til forskellige aktiviteter. I disse 
analyser er der typisk tegn på stordriftsfordele. Der er således en tendens 
til, at større selskaber opererer med lavere omkostninger, hvilket er inkor-
poreret i benchmarkingmodellen gennem netvolumenmålene.  
 
I benchmarkingen indgår kun selskaber med en debiteret vandmængde 
over 800.000 m3. Det er derfor kun selskaber af en vis størrelse, der sam-
menlignes i benchmarkingen. Det er vores vurdering, at de selskaber, der 
benchmarkes i dag kan sammenlignes på trods af forskel i størrelse, da de 
forskelle, der eventuelt afspejles i omkostninger, er håndteret i beregnin-
gen af netvolumenmålene.  
 

TREFOR specifikt om overkompensation for selskaber med ledninger i 

indre city-zone 
TREFOR Vand finder det påfaldende, at tre af de fem selskaber med en 
efficiensscore på én har ledningsnet i indre city og angiver, at dette kunne 
tyde på, at der i benchmarkingen sker en overkompensation for denne cost-
driver. TREFOR Vand mener derfor ikke, at selskaber med ledningsnet i 
indre city bør være frontselskab. 
 
Der sker ikke en overkompensation for selskaber med ledninger i indre 
city-zone. Relativt få selskaber har ledninger i Indre ciy-zone, og i bereg-
ningen af netvolumenmålet for costdriveren ledninger er ledninger i Indre 
city-zone derfor slået sammen med ledninger i city-zone (som størstedelen 
af drikkevandsselskaberne har). Ledninger i de to zoner behandles derfor 
på samme vis, hvorfor der ikke beregnes et højere netvolumenmål for sel-
skaber med ledninger i indre-city end selskaber med ledninger i city zone. 
 
Vi gør i øvrigt opmærksom på, at vi efter selve benchmarkingen foretager 
en costdriveranalyse, hvor vi undersøger, om der er tegn på, at særligt 
store bidrag til netvolumenmålene fra enkelte costdrivere, stiller nogle sel-
skaber dårligere i benchmarkingen. Hvis det er tilfældet, vil relevante effi-
ciensscorer blive opjusteret, så selskabernes individuelle effektiviserings-
krav bliver så retvisende som muligt. 
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DANVA 

DANVA om Frederiksberg Forsyning som frontselskab 
DANVA vurderer, at Frederiksberg ikke er repræsentativ som frontsel-
skab i benchmarkingen, og at selskabet i benchmarkingen fremstår mar-
kant mere effektivt end de øvrige selskaber i sektoren. DANVA angiver, 
at selskabets tæthedsmål, sammen med Hofor Københavns tæthedsmål, 
adskiller sig markant fra de øvrige selskabers tæthedsmål. DANVA angi-
ver også, at Frederiksberg ikke får en retvisende alderskorrektion af net-
volumenmålene, da selskabet har en stor andel af færdigafskrevede led-
ninger, som ikke tælles med i aldersmålet. DANVA angiver herudover, at 
selskabet importerer 60 % af selskabets debiterede Vand, hvilket, ifølge 
DANVA, ikke giver en retvisende beregning af costdriveren for Generel 
Administration.  

Det er vores vurdering, at Frederiksberg Vand er repræsentativt som 

frontselskab i benchmarkingen. Hofor Vand København er i år vurderet 

til at være en outlier i benchmarkingen, fordi selskabet i en fiktiv DEA-

benchmarkingmodel, hvor selskabet ikke er med til at sætte fronten, har 

en score på 1,4. Som det fremgår af modelpapiret, som blev sendt i hø-

ring, giver en score i en fiktiv benchmarkingmodel, der afviger i så væ-

sentlig grad fra de andre selskabers efficiensscorer en indikation af, at 

der i årets benchmarking indgår forhold, som gør, at HOFOR Køben-

havn Vand A/S ikke er et repræsentativt frontselskab. Det er derfor vores 

vurdering, at HOFOR København Vand A/S ikke skal indgå i fronten i 

DEA i årets benchmarking.  Frederiksberg Vand får beregnet en score på 

1,09 i en model uden selskabet selv, hvilket ikke i sig selv giver anledning 

til, at selskabet bør behandles som outlier. 

Frederiksberg Vand har et relativt højt tæthedsmål sammenlignet med de 

øvrige selskaber. Dette er der dog netop taget højde for i både beregnin-

gen af costdriverne til brug for netvolumenmålene og i den efterfølgende 

korrektion af netvolumenmålene.  

Hvordan aldersmålet påvirker benchmarkingen, er behandlet under af-

snit 2. Betydningen af import eller eksport af vand for costdriveren gene-

rel administration er behandlet under afsnit 7.  

Samlet set vurderer vi, at benchmarkingmodellen i tilstrækkelig grad ta-

ger højde for de tre forhold, som DANVA angiver om Frederiksberg 

Vand, og at Frederiksberg Vand derfor fortsat er repræsentativt som 

frontselskab. 

DANVA om Vejen Vand som frontselskab 
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DANVA vurderer, at Vejen Vand ikke er repræsentativ som frontselskab 
i DEA-modellen og dermed bør fjernes som frontselskab i denne model. 
DANVA angiver, at selskabet har en atypisk kundesammensætning. 
DANVA angiver, at selskabet er det tredje mindste selskab i benchmar-
kingen. DANVA angiver herudover, at omkring 20 % af selskabets debi-
teret vandmængde sælges til én kunde, og at selskabet uden denne kunde 
ikke ville være underlagt benchmarkingen. 

Vi vurderer ikke, at Vejen Vand grundet sin størrelse og kundesammen-

sætning ikke kan være et frontselskab i DEA-modellen. Som beskrevet tid-

ligere, tages der i benchmarkingen højde for selskabernes størrelse ved 

hjælp af netvolumenmålene, så selskaber med forskellige størrelser kan 

sammenlignes. Selskabernes kundesammensætning afspejles i netvolu-

menmålet ”målere og kunder”. Vi vurderer, at netvolumenmålet også er 

retvisende for det tilfælde, at et selskab sælger 20 pct. vand til én kunde, 

hvorfor det ikke kan begrunde, at selskabet ikke er repræsentativt for de 

øvrige vandselskaber. Det bemærkes i øvrigt, at DANVA ikke kommer ind 

på, hvilke fordele Vejen Vand har ved kundesammensætningen. 

5. Outliers i SFA (DANVA) 
DANVA angiver, at de finder det bekymrende, at Sjælsø Vand A/S ikke 
er behandlet som en outlier i SFA-modellen. DANVA angiver, at med 
den næsthøjeste SFA-efficiensscore er det sandsynligt, at Sjælsø Vand er 
med til at sætte fronten i SFA-modellen. DANVA vurderer, at Sjælsø 
ikke er repræsentativ som målestok for et gennemsnitligt vandselskabs ef-
fektivitet. Dette begrunder DANVA i, at selskabet, som et af de eneste, er 
et rent produktionsselskab og dermed også eksporterer vand. 

En høj efficiensscorer indikerer ikke, at et selskab har en stor betydning 

for fronten i SFA-modellen. Sjælsø Vand er i år ikke behandlet som en 

outlier i SFA, da selskabet ikke får en høj Pseudo Cook’s Distance værdi 

i årets SFA-model og derfor ikke påvirker de øvrige selskabers SFA-sco-

rer væsentligt. 

Pseudo Cook’s Distance er et mål, der indikerer, i hvor høj grad det en-

kelte selskab påvirker de øvrige selskabers efficiensscorer. Kun selskaber 

med en relativ høj Pseudo Cook’s distance mål tages derfor i betragtning 

som eventuelle outliers i SFA-modellen, da selskaber med en relativ lav 

Pseudo Cook’s distance mål ikke har en væsentlig betydning for de øv-

rige selskabers efficiensscorer.  

Vi bemærker herudover, at i SFA er alle selskaber med til at bestemme 

fronten.  Hvor efficient det enkelte selskab er, har derfor ikke betydning 

for, hvor meget selskabet påvirker SFA-fronten. At Sjælsø har en relativ 
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høj SFA-score betyder derfor ikke, at de påvirker SFA-fronten i særlig 

grad. 
 
6. Indhentningshastighed 
DANVA angiver, at indhentningshastigheden på 8 år bør være højere som 
følge af en anlægstung sektor med lange levetider. DANVA angiver, at det 
skyldes, at den del af effektiviseringspotentialerne, som stammer fra an-
læg, i gennemsnit kun kan indhentes over 65 år. DANVA angiver videre, 
at størstedelen af selskabernes potentiale må stamme fra anlæg, da poten-
tialet på OPEX allerede bør være indhentet siden TOTEX-benchmarkingen 
trådte i kraft i 2017. 
 
I beregningen af indhentningshastigheden har vi lagt til grund, at potenti-
alet på OPEX kan indhentes på 4 år og potentialet på CAPEX kan indhen-

tes på 65 år. Givet disse antagelser kan et selskab indhente 
�
� af deres 

OPEX potentiale og 
�

�� af deres CAPEX potentiale i et enkelt år. Det bety-

der, at det samlede individuelle effektiviseringskrav bør være: 
 

���� =  1
4 ⋅  ���� ���������� + 1

65 ⋅  ����� ���������� 

 
For at kunne stille et samlet effektiviseringskrav estimeres fordelingen af 
det samlede potentiale mellem OPEX og CAPEX. Vi har historisk estime-
ret, at potentialet er fordelt ligeligt mellem OPEX og CAPEX. Det betyder, 
at effektiviseringskravet kan udregnes som følger: 
 

���� = ������ ����������
 �!ℎ������#$ℎ�$��#ℎ�! 

 
hvor 

 �!ℎ������#$ℎ�$��#ℎ�! = 1/ &0,5
4 + 0,5

65) = 1/0,13 ≈ 8 å� 

 
Ovenstående formel for effektiviseringskravet og indhentningshastigheden 

kan fortolkes til, at vi indhenter 
�
� af OPEX-andelen af potentialet og 

�
�� af 

CAPEX-andelen af potentialet. 
 
Vi har analyseret fordelingen mellem potentialerne på OPEX og CAPEX 
nærmere ved hjælp af en såkaldt MEA benchmarkingmodel (Bogetfot & 
Otto, 2010). MEA ligner DEA benchmarkingmodellen, men MEA kan for-
dele potentialet mellem OPEX og CAPEX.  
 
Vi finder, at OPEX udgør ca. 49 pct. af det samlede potentiale i MEA, og 
at CAPEX udgør ca. 51 pct. af det samlede potentiale. Vi vurderer, at for-
delingen i MEA er et godt estimat for den ukendte fordeling i DEA og SFA. 
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På grundlag heraf vurderer vi, at indhentningshastigheden på 8 år er hen-
sigtsmæssig. 
 
At fordelingen af potentialet er den samme som i 2017 kan skyldes, at 
benchmarkingmodellen er dynamisk, og at der løbende opstår ny OPEX-
ineffektivitet. Ny OPEX-ineffektivitet kan fx opstå, hvis de mest effektive 
selskaber, ligesom de ineffektive selskaber, også effektiviserer sig løbende. 
En del af denne effekt bliver fanget i det generelle effektiviseringskrav, men 
ovenstående MEA-analyse tyder på, at det ikke gælder for den fulde effekt. 
 
Vi har på den baggrund fasthold indhentningshastigheden på otte år. 
 
7. OPEX-netvolumenmål for costdriveren Generel Administration 
DANVA angiver, at costdriveren Generel Administration ikke tager højde 
for selskaber med en høj andel af importeret vand, fordi den opgøres ud fra 
den samlede debiterede vandmængde, dvs. inklusiv eksporteret vand. 
DANVA anfører, at den debiterede vandmængde for vandselskaber, der 
eksporterer eller importerer en stor del af deres vandmængde, derfor tælles 
med to gange – én gang, i produktionsselskabet og én gang i distributions-
selskabet. DANVA angiver, at import- og eksportselskaber derved får for-
holdsmæssigt højere netvolumenmål for Generel Administration uden, at 
de nødvendigvis har tilsvarende høje omkostninger. 
 
På den baggrund mener DANVA, at Frederiksberg Vand A/S og Fredens-
borg Vand A/S bør fjernes fra fronten i DEA-modellen. 
 
Metoden for beregningen af costdriveren for generel administration, som 

tager udgangspunkt i den samlede mængde debiteret vand, er fastsat i 
forbindelse med beregning af OPEX-netvolumenmål for drikkevandssel-

skaber og har været i høring i d. 23. november til 7. december 2017.  

Hertil kommer, at omkostningerne forbundet med Generel Administration 
ikke kan opdeles mellem de to separate selskaber på den måde, som 

DANVA anfører i sit eksempel. Generel Administration dækker over en 

lang række omkostninger, som ikke kan henføres til andre costdrivere og 
som går på tværs af et selskabs aktiviteter. Det er forventeligt, at de akti-

viteter, der driver omkostningerne til Generel Administration, er til stede 

i både produktions- og distributionsselskaber. Dette betyder, at omkost-
ningerne som udgangspunkt bør tælles med for begge selskabstyper/akti-

viteter.  

 
På baggrund af ovenstående vurderer vi, at selskaber som Frederiksberg 

Vand A/S og Fredensborg Vand A/S ikke bør fjernes fra fronterne i DEA 

på grundlag af omkostningsækvivalenten til Generel Administration.  
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8. Effekt af effektiviseringer (TERFOR) 
TREFOR Vand angiver, at selskabet er overrasket over, at det får beregnet 
samme efficiensscore som ved seneste benchmarking til trods for, at det 
siden sidste benchmarking har haft et stort fald i sine omkostninger 
(FATO) uden nævneværdige ændringer i netvolumenmål.  
 
TREFOR Vand angiver tre faktorer, som selskabet mener kan forklare, at 
efficiensscoren ikke forbedres siden seneste benchmarking:  
1) TREFOR Vand sammenlignes med et frontselskab, der ikke er repræ-
sentativt eller sammenligneligt  
2) Omkostningerne for de øvrige selskaber falder tilsvarende væsentligt  
3) Netvolumenmålene for de øvrige selskaber stiger væsentligt.  
 
TREFOR Vand gennemgår ændringen siden sidste benchmarking i FATO 
samt OPEX- og CAPEX-netvolumenmålene for de 15 mest effektive sel-
skaber. TREFOR angiver, at omkostningerne ikke falder 20 % for disse 
selskaber, som det er tilfældet med TREFOR og at netvolumenmålene kun 
stiger i få tilfælde. TREFOR mener derfor ikke, at dette kan være årsag til, 
at efficiensscoren ikke er forbedret siden seneste benchmarking, men an-
giver, at der for flere selskaber er tale om væsentlige stigninger i netvolu-
menmålene, der viser, at der bør foretages check af kvaliteten af de indbe-
rettede data. 
 
Ift. punkt 1 vedrørende repræsentative frontselskaber refererer TREFOR 
Vand til betydningen af Vejen Vand som frontselskab. Dette behandles i 
høringsnotatets afsnit 5. 
 
Ift. punkt 2 og 3 vedrørende ændringer i FATO og netvolumenmål for de 
mest effektive selskaber, er det korrekt, at benchmarkingen er relativ og at 
et selskabs egne ændringer i data fra benchmarking til benchmarking altid 
sammenholdes med de øvrige selskabers data, herunder ændringer. 
Benchmarkingen er dog en helhedsvurdering af selskabernes økonomiske 
performance og der kan derfor ikke foretages en simpel sammenligning af 
de mest effektive selskabers udvikling i de enkelte variable siden seneste 
benchmarking og på den baggrund konkludere, om en ændring i en effici-
ensscore er retvisende. Som TREFOR påpeger, ser vi udsving i netvolu-
menmålene fra år til år og for enkelte selskaber ser vi relativt store ud-
sving. Vi foretager altid et kvalitetstjek af det indberettede data. Dette gør 
vi blandt andet ved at se på afvigelse i forhold til tidligere års indberetning 
og eventuelt kontakte selskaber med større afvigelser. Som nævnt under 
afsnit 1, har flere selskaber i forbindelse med indberetningen meddelt, at 
de har opdateret data og det er derfor naturligt, at vi ser ændringer i sel-
skabernes netvolumenmål. 


